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ELİTERJESZTÉS 
              a Hajdúszoboszlói Hívatásos Önkormányzati Tőzoltóság  

átszervezésére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Ügyrendi, Jogi, Igazgatási Bizottság! 
 
 
Hajdúszoboszló és térsége – Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes – az ország azon, mentı 
tőzvédelmi szempontból nem megfelelıen ellátott területe, ahol már az 1980-as évektıl 
napirenden volt a tőzoltóság átszervezése úgy, hogy Hajdúszoboszlón a tőzmegelızési 
feladatokat ellátó hivatásos tőzoltóságot készenléti egységgel bıvítsék. 1986-ban a Hajdú-
Bihar megyei Tanács VB ezt már kezdeményezte. A térség tőzvédelmi veszélyeztetettségét 
tekintve mindig az elsık között szerepelt, ahol készenléti egység létrehozása napirendre 
került. Sajnos, az új egységek létrehozásánál a szakmai szempontok háttérbe szorultak.  
 
Az elmúlt évben a tőzoltóságok mőködési területe szakmai alapon besorolásra került, mely 
szerint a Hajdúszoboszlói Önkéntes Tőzoltóság mőködési területe a 95 készenléti egységgel 
rendelkezı tőzoltóság közül 34-nél veszélyesebb besorolású.  
 
Az országban nincs még egy ilyen veszélyeztetettségi mutatókkal rendelkezı térség, mint a 
hajdúszoboszlói, ahol önkéntes tőzoltóság látná el a tőzoltási, mőszaki-mentési feladatokat. 
Az itt élı lakosság száma 35.000 fı körüli, mely üdülési fıszezonban csaknem 
megduplázódik.  
 
Hajdúszoboszlón középmagas szállodák és lakóházak találhatók, Nagyhegyes közigazgatási 
területén, Hajdúszoboszló határán van az ország legnagyobb föld alatti gáztározója, 
gázfeldolgozóval. Ez megyénk egyetlen SEVESO II. besorolás szerinti felsı küszöbértékő 
létesítménye, melyen kívül Hajdúszoboszlón még két alsó küszöbértékő is található. A 
tőzoltói vonulások száma az elmúlt években 260 és 480 között volt.  
 
Hajdú-Bihar megyében a debreceni hivatásos tőzoltóságon kívül a többiek a megye külsı 
határán helyezkednek el, így a távolságok miatt a segítségnyújtás is lassú. A hajdúszoboszlói 
tőzoltóság átszervezése Debrecen, Püspökladány és Berettyóújfalu mőködési területeinek 
jelentıs része felé meggyorsítaná a segítségnyújtás lehetıségét és minıségét. Hiszen a 
jelenlegi 10 perces riasztási idı helyett 2 percen belül megfelelı létszámmal lennének 
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képesek megkezdeni a vonulást a tőzoltók mind saját területükön, mind segítségnyújtás esetén 
az említett tőzoltóságok irányába. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az elmúlt idıszakban is - lehetıségéhez mérten - 
biztosította a tőzoltóság mőködési feltételeit, így az átszervezés esetén biztosítja a szükséges 
technikát és az állomány elhelyezési feltételeit.  
 
A leírtakra tekintettel kérjük a T. Képviselıtestületet, hogy a Hajdúszoboszlói Hivatásos 
Önkormányzati Tőzoltóság átszervezését támogatni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kezdeményezi a Magyar Köztársaság Önkormányzati 
Miniszterénél 2009. január 01-tıl a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság 
átszervezését, úgy, hogy a jelenleg meglévı az 1996. évi XXXI. törvény 31.§. (2) bek. b.) 
pontja szerinti, hagyományosan tőzmegelızési feladatok ellátására létesített 2+1 fıs hivatásos 
önkormányzati tőzoltóság teljes feladatkörre, vagyis a 31.§. (2) bek. a.) pontjában 
meghatározott tőzoltási és mőszaki mentési tevékenység végzésére is legyen alkalmas.  
 
Egyben kezdeményezi, 2008. december 31-el a Hajdúszoboszló Önkéntes Tőzoltóság 
megszüntetését, mőködési területének visszavonását.  
2009. január 01-tıl pedig az átalakított,  készenléti jellegő szolgálattal rendelkezı hivatásos 
tőzoltóság részére önálló mőködési terület kijelölését, elsıdleges mőködési körzetként 
Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes településeket.  
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját, valamint az Önkéntes Tőzoltóság, a Polgári Védelmi 
Kirendeltség tulajdonában és használatában lévı ingatlan, valamint tőzoltó technikai 
eszközök, felszerelések tulajdon-, illetve használati jogát a Hivatásos Önkormányzati 
Tőzoltóparancsnokság mőködési feltételeinek biztosítására 2008. december 31-el rendezi.   
 
Az Önkormányzat 2009. január 01-el biztosítja a hivatásos állomány elhelyezését, valamint a 
mőködéshez szükséges technikai feltételeket.  
 
Határidı:  2008. július 03.  
Felelıs: jegyzı 
 
Hajdúszoboszló, 2008. június 24. 
 
 
                                        Tisztelettel: 
 
                                                                             Végh Sándor  
                                                                             tüo. parancsnok 
 
 
 
 


