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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
   dr . Negyela Katalin aljegyző  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi működéséről szóló önkormányzati 
beszámolójához 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 30. § (5) bekezdése szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente 
beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. I. félévi munkatervében tervezte 
megtárgyalni a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi működésének 
beszámolójáról szóló napirendet.   
 
Fentiekre hivatkozva Aszód város polgármestere megkereste a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága vezetőjét és felkérte a beszámoló megküldésére. 
 
A Pest Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, 
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2020. évre vonatkozó beszámolóját, 2021. április 
14-i keltezéssel elkészítette és 2021. július 7. napján, e-mail útján megküldte Aszód Város 
Önkormányzat polgármestere részére.  
 
A fenti beszámoló fejezeteiben:  

I. Bevezetésben a kiemelt feladatokat taglalja. 
II. A Gödöllő Hivatásos Tűzoltó – parancsnokság működési területének általános 

jellemzését részletezi. 
III. Leírja a káreseti tevékenységet (vonulási adatok a tárgyévben, tűzesetek, műszaki 

mentések, káresemények lebontása településekre a tárgyévben). 
IV. Ismerteti a szakmai felügyeleti tevékenységet, ellenőrzéseket. 
V. Részletezi az állomány képzését, képzettségét. 
VI. Szól a tűzvédelemről, tűzmegelőzésről (megelőzést szolgáló rendezvények). 
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VII. Ismerteti a polgári védelmi feladatokat (kijelölt befogadó helyeket, lakosság 
tájékoztatását, közintézményekkel való kapcsolattartást, közösségi 
szolgálatteljesítést, felkészüléssel kapcsolatos feladatokat, lakosságvédelmi 
intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelést). 

VIII. Taglalja a gyakorlatokat. 
IX. Részletezi a társszervekkel, önkormányzatokkal való együttműködést. 
X. Leírja a működési feltételeket. 
XI. Bemutatja a tűzoltó laktanyát. 
XII. Sporteseményekről is jelent. 
XIII. Összegzést tesz közzé. 

2021. év célkitűzéseinek és feladatainak taglalásával zárja a beszámoló sorait. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi a szakmai beszámoló. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének        

/2021. (IX.22.) határozata 
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi működéséről szóló önkormányzati 

beszámolójához 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a mellékletként csatolt – Gödöllő Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság működéséről szóló 2020. évi beszámolóját megismerte, elfogadja és 
megköszöni a végzett munkát. 
 
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  
Határidő: a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság értesítésére azonnal 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 03. 
 
 
        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
         polgármester  
 
Látta:  
 
 

Dr. Lukács Adrienn 
          jegyző   
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