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módosító javaslat
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a T/ 985. számú, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 19 . §-át a következőképpen javasolom módosítani :

„19. §

A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 . évi
LX. törvény 1 . számú melléklete „A" részének 3-5 ., 6 . a) és 7-11 . pontjaiban, valamint a „B"
részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak
[1] 1,5 %-át hozzájárulás címén - a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a laktanya
építési beruházáshoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter által alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási
intézmény részére tűzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések
fejlesztésének, felújításának céljára - a központi költségvetésbe befizetni ."

Indokolás

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi
költségvetés, az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként a létesítést, a
fejlesztést és a felújítás költségeit pedig pályázati formában biztosítja .
Az elmúlt évek során a tűzoltóságok technikai fejlesztése folytán a tűzoltógépjármű park
korszerűsödött, azonban az elhelyezési feltételek javulása csak minimális mértékben történt
meg.



Az utóbbi években átlagosan kétévente történt meg egy-egy új laktanya átadás, így a
megfelelő szintű laktanya ellátottság - a műszaki állapotokat és az igényeket figyelembe véve-
az eddigi finanszírozási ütemben 20-25 éves időtartam alatt realizálódhat .
Természetesen ezen idő alatt az épületek amortizációja következtében további új igények
„termelődnek" .
Az elhelyezési igények javítását a tűzoltók elhelyezési körletének kulturált kialakítása mellett,
az új nagyértékű tűzoltó gépjárművek, műszaki mentő eszközök előírás szerinti tárolása,
állagmegóvása is indokolja .
A műszaki mentőbázisok kialakítása során jelentősen megnőtt a korszerű bevetésben
résztvevő gépjárművek száma, ám azok elhelyezésének érdekében szükséges bővítő
beruházások nem történtek meg .
A jelenlegi helyzet kialakulását az is eredményezte, hogy a normatív finanszírozás keretében
felújításra fordítható pénzeszközök nincsenek .
A fentiek figyelembevételével indokolt új pénzügyi forrás bevonása a tűzoltólaktanya
beruházások mielőbbi megvalósíthatósága érdekében, hiszen a beruházások, felújítások
elmaradása esetén a vonulások feltétele nem lesz biztosítható .

Budapest, 2006 . október 17 .

Ecsődí László
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