ALAPÍTÓ OKIRAT
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 2. § (2) bekezdése,valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvéy
alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Püspökladány Város Önkormányzatának
Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
A költségvetési szerv Püspökladány Város Önkormányzatának
neve: Hivatásos Tűzoltósága
Rövid neve: Tűzoltóság Püspökladány
Székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10.
Alapító szerve: Belügyminisztérium
Alapítás ideje: 1948.
Az alapító jogokkal felruházott Püspökladány Város Önkormányzata
irányító szerv neve, címe: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Felügyeleti szerv neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Illetékessége: A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet, valamint a Riasztási és
Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok
vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005.
(XI. 30.) BM rendelet szerint.
A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Jogszabályban meghatározott helyi tűzvédelem (Ötv. 8. § (1))
közfeladata: Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény értelmében:
a) szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását;
b) a tűz elleni védekezés érdekében - jogszabályok keretei
között - megelőzési előírásokat, illetőleg szabályokat állapít meg, egyéb intézkedéseket tesz, valamint ellenőrzi a
tűzvédelmi előírások megtartását;
c) tűzoltási és műszaki mentési, valamint egyéb kárelhárítási
feladatokat lát el, ennek érdekében készenléti szolgálatot
tart;
d) tűzesetek körülményeinek felderítése érdekében tűzvizsgálatot tart;
e) a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a működési területén kívülre is vonul;
f) tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörben eljár.

Alaptevékenysége: Megnevezése:

Száma:

TEÁOR szerint: Tűzvédelem

8425

Szakágazat szerinti
besorolás: Tűzvédelmi tevékenységek

842520

Szakfeladat szerinti Tűzoltás, műszaki mentés,
besorolása: katasztrófahelyzet elhárítása

842521

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások elszámo841901
lásai
Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység

842522

Szolgáltatások köre: Az alapfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül tűz- és kármegelőzést segítő szolgáltatást végezhet térítés ellenében a tűzoltóságok
által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól szóló 37/1997.
(VI. 11.) BM rendelet szerint:
Légzőkészülékek, tűzoltó készülékek karbantartása
Légző palackok töltése
Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése
Tűzoltótömlők nyomáspróbázása
Tűzcsapellenőrzés, karbantartás
Vízeltávolítás, vízszívatás,vízszállítás
Fakivágás
Magasban végzett munka végrehajtása
Épületek, építmények bontási munkálatai
Daruzás
Teherfuvarozás
Rendezvények tűzvédelmi biztosítása
Tárgykiemelés
Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont
létrehozásával.
A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása

Kapacitásmutató: átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Teljesítménymutató: tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával
kapcsolatos beavatkozások száma (db)
kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma (db)
Feladatmutató: benyújtott hatósági engedélykérelmek száma (db)
Az ellátható vállalkozási
tevékenység köre: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Vezetőjének kinevezési, Nyilvános pályázati eljárás keretében Püspökladány Város Önmegbízási, választási rendje: kormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra bízza meg a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogvifoglalkoztatási jogviszonyok szonya a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgámeg jelölése: lati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) alapján áll fenn.
A feladatellátást szolgáló A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában és Püspöklavagyon: dány Város Önkormányzata ingyenes használatában lévő 1574.
hrsz.-ú Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan kezelése és hasznosítása.
A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyonnal való gazdálkodás során Püspökladány Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell
eljárni.
Az alapító okiratot érintő változást a költségvetési szerv vezetője - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül - köteles a felügyeleti szervnek bejelenteni.

Záradék:
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratát a 60/IV/2009. (V. 28.) számú
határozatával hagyta jóvá és a 3/VI/2011. (I. 27.) számú határozatával módosította.
Püspökladány, 2011. január 31.
A r n ó t h Sándor
polgármester
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