
                                                                         Egységes szerkezet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény alapján Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
számára az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
  

1. A költségvetési szerv neve: 
 

Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága ( a továbbiakban intézmény) 
 

2. Székhelye: 
 

2370 Dabas Szent István u. 47. 
 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:    
 
      1995. július 01. 

 
4. Alapító szerv neve: 
 

Dabas Város Önkormányzata 
 

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye: 
 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2370/Dabas Szent István tér 1/b 
 

6. Típus szerinti besorolása: 
               A tevékenységek jellege alapján:  közhatalmi  
               Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és  
                                                                                                   gazdálkodó 
    7.   Az intézmény közfeladata és alaptevékenysége: 
 
       Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
        helyi tűzvédelem ( 1990. évi LXV törvény 8. § (1)) 

 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 területen kívülre is 

vonul; 
f)  tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörben eljár. 



 
a)  

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó 2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladat számok: 
 
Szakágazat:  842520  Tűzvédelmi tevékenység 
 
Szakfeladat:  
 
       75166-9  Tűzvédelem és Katasztrófalehárítás 
       75192-2  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása 
 
b) 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó 2010. január 01-től  alkalmazandó 
szakfeladat számok: 
 
Szakágazat:  842520  Tűzvédelmi tevékenység 
 
Szakfeladat:  842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás 
                      842522 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység 
 
 
- szervezi és biztosítja a tagjainak riasztását és kivonulását, 
- gondoskodik a tűzoltás előfeltételének biztosításáról, 
- gondoskodik a keletkező tüzek oltásáról, 
- a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő műszaki mentési és 

kárelhárítási feladatok felszámolásában részt vesz, 
- a tűzesetek keletkezési körülményeinek felderítése érdekében tűzvizsgálat tartása, 

illetve abban való közreműködése, 
- térítéses szolgáltatások (oktatás) ami a vonulás rendjét nem veszélyezteti 
      

  8.Az intézmény illetékessége: 
 

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, és a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV.24.) ÖTM 
rendeletekben meghatározottak. 
 
9.Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási         
Rendje, az intézmény képviseletére jogosult személy: 

 
Az intézményvezetőt Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a 
kiválasztás nyilvános pályázat útján történik. 
A kinevezett vezető gyakorolja az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói 
jogkört.  
A fentiek alapján kinevezett vezető képviseli az intézményt. 

  
 



10.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
    

- A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény, 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

 
11.Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 
Az alapító hozzájárul, hogy az intézmény a 7. pontban meghatározott alaptevékenységén 
belül, annak ellátását nem veszélyeztetve, e célra csak részben lekötött személyi és anyagi 
kapacitásainak fokozott kihasználásával a 37/1997 (VI.11.) BM rendelet alapján 
kiegészítő tevékenységet folytathat. E tevékenység bevételéből keletkezett összeget az 
intézmény az alapfeladatok ellátására, fejlesztésre, karbantartásra köteles fordítani. Az 
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
Dabas, 2009. július 29. 

 
 

  Garajszki Gábor                                                               Kőszegi Zoltán 
     Jegyző                                                                              polgármester 
 
 
 

Záradék 
 

Jelen alapító okirat módosítás 2009.        -jén lép hatályba. Ezen  alapító okirat módosítását 
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 29-i ülésén a 219/2009. 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Dabas, 2009. július 29.  
 
                                                                                                         Garajszki Gábor 
                                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 


