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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 . évi XXXI .
törvény módosításáról szóló T/985 . számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 .§ (1)
bekezdése és 102 . § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő -

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 13 . §-át a következőképpen javasoljuk módosítani :

13. §

(1) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a
fővárosi önkormányzat képviselő-testülete]

„a) a [katasztrófák elleni védekezésért felelős]z önkormányzati és
területfejlesztési miniszter előzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságot. Erre vonatkozóan a miniszter részére a központi
katasztrófavédelmi szerv vezetője tesz javaslatot ;"

(2) A Ttv. 28 . §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a
fővárosi önkormányzat képviselő-testülete]

„c) a fővárosban a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének
kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot,
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gyakorolja a vele kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - munkáltatói
jogköröket;"

d) a területi katasztrófavédelmi szerv véleményének kikérésével kinevezi és
felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele
kapcsolatos -jogszabályban meghatározott -munkáltatói jogköröket ;"

(3) A Ttv. 28. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal nem rendelkező települési
önkormányzat képviselő-testülete]

„a) a [katasztrófák elleni védekezésért felelős]z önkormányzati és
területfejlesztési miniszter előzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot hozhat létre ;"

INDOKOLÁS

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999 . évi LXX1V. törvény 14 .§-a
szerint :
14. § Az illetékes miniszter és az illetékes országos hatáskörű szerv vezetője felelős az ágazati
feladatkörébe tartozó terület katasztrófavédelmével kapcsolatos tervező, szervező, irányító
tevékenységéért. Ennek keretében :

• megállapítja az ágazati tevékenységgel összefüggő adatközlési, bejelentési,
hatósági engedélyezési kötelezettségeket, és végzi az érvényesítésükhöz szükséges
szabályozási és jogalkalmazói feladatokat,

b) irányítja a megelőző védelmi feladatok ágazati végrehajtását,

• az állami költségvetési tervezés rendszerében a pénzügyminiszter egyetértésével
meghatározza az ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szervek működéséhez szükséges
pénzügyi feltételeket,

d) végrehajtja a katasztrófavédelmi célú távközlési, informatikai, valamint ágazati
mérő- és ellenőrző rendszerek egységes irányítási rendszerbe illeszkedő kialakítását és
működtetését,

• kijelöli az ágazat katasztrófavédelemben részt vevo szerveit és a
katasztrófavédelembe bevonható gazdálkodó, valamint az önkéntesen jelentkező civil
szervezetek közül, az állandó együttműködésre alkalmas és a helyi részvételnél átfogóbb
tevékenységre is képes szervezeteket, meghatározza a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
feladataikat. Jogszabály alapján intézkedik felkészítésükre és a működési feltételeik
megteremtésére. "
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Az idézett jogszabályi rendelkezés alapján „katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter" kifejezés több miniszterre is vonatkoztatható . Ez a hatáskörök gyakorlója
tekintetében jogbizonytalanságot eredményez, megállapíthatatlan felelősségi rendszert
eredményez, ezért az irányítást gyakorló minisztert nevesíteni kell .

Budapest, 2006 . október 18 .

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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