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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 79/1995. (VI. 22.) sz. önkormányzati határozatával
fogadta el Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratát.

A városi tűzoltóság parancsnoka, Medla Zoltán tűzoltósági tanácsos, parancsnok az idei év
január elején az alábbi kéréssel fordult hozzánk:

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 79/1995 (VI.22.) sz. önkormányzati határozatával
elfogadott alapító okiratban meghatározta azon tevékenységek körét, amelyeken belül a
tűzoltóság vállalkozást folytathat. Az eltelt évek során, elsősorban a szigorodó létesítési és
tűzbiztonsági előírások következtében egyre több helyen merült fel arra igény, hogy a
tűzjelzések közvetlenül a tűzoltóságra fussanak be. Az igény természetes velejárója volt a
tűzjelzők telepítésének, hiszen így tűz esetén a vonulás megkezdése nem szenvedhet
késedelmet. Felmerült annak a lehetősége, hogy vállalkozásként a tűzoltóság megteremti a
tűzjelzésfogadás feltételeit a helyi tűzoltóságon, amely bevétellel jár. A 9/2008 (II. 22.) ÖTM
rendelet (OTSZ) előírja, hogy az ilyen rendszereket az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által regisztráltatni szükséges, amelynek feltétele, hogy a vállalkozás a
Képviselő-testület által engedélyezett formában valósuljon meg.
Fentiekre tekintettel kérte az alapító okirat módosítását azzal, hogy a vállalkozási
tevékenységek köre egészüljön ki:

- Biztonsági rendszer szolgáltatás               TEÁOR  8020

tevékenységgel.

Áttekintve az alapító okiratot, támogatom a kérés teljesítését azzal, hogy az alapító okiratban
szereplő vállalkozási tevékenységek a jelenlegi pontos megnevezéssel és TEÁOR számon
kerüljenek nevesítésre a módosításkor. Egyidejűleg az alaptevékenységre vonatkozó rész is
kiegészül az aktuális elnevezéssel és TEÁOR számmal.

Az alapító okirat átfogó felülvizsgálatára a jogszabályi változások okán, még az idei évben
sort kell majd keríteni. Ennek megtörténtéig azonban a javasolt módosítás megteremti a
lehetőséget a tűzoltóság vállalkozási tevékenységének bővítésére és így a bevételi lehetőségek
növelésére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szerint az alapító okirat
módosításának jóváhagyására!
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H a t á r o z a t i    j a v a s l a t

Gödöllő Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja Gödöllő Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóságának a 79/1995. (VI. 22.) sz. önkormányzati határozattal
megállapított alapító okirata módosítását.

Az alaptevékenységre vonatkozó szövegrész kiegészül a következő megnevezéssel és
jelöléssel:

„    Tevékenység                                                                        TEÁOR

Tűzvédelem                                                                                         8020 „

A vállalkozási tevékenységek felsorolása módosul a következők szerint:

„ A vállalkozási tevékenység irányulhat:

         Tevékenység                                                                             TEÁOR

         - Ipari gép, berendezés javítás                                                   3312
         - Egyéb ipari eszköz javítás                                                      3119
         - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés           6820
         - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése                                    7739
         - Gépjármű kölcsönzés                                                             7712
         - Biztonsági rendszer szolgáltatás                                            8020 „

Az alapító okirat módosítása az alapító Képviselő-testület által történt jóváhagyás napján lép
hatályba.

Gödöllő, 2009. január „28.„

Dr. Gémesi György
                   polgármester
Az előterjesztés szövege hiteles: Pozmán Edina


