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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2011. június 15-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Személyi ügy  

Németh Tamás tűzoltóparancsnok beosztásából történő felmentése  

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 187/2006. (XII. 14) határozatával döntött 

a Pápa Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására vonatkozó 

pályázat kiírásáról.  

A pályázati eljárás eredményeként a Képviselőtestület 23/2007. (II.15.)  határozatával Németh 

Tamás tűzoltó alezredest nevezte ki a  pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnoki beosztásába. 

 

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főigazgatója, dr. Bakondi György a 1087-

1/2011. sz. levelében tájékoztatta a Polgármestert, hogy 2011. május 31-i hatállyal 

visszavonta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Lauer János 

tű. ezredes úr vezetői kinevezését.  

A Főigazgató a megüresedő igazgatói beosztás betöltésére a Megyei Közgyűlés Elnökének 

előzetes egyetértésével Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát, 

Németh Tamás tű. alezredest tervezi kinevezni. Kérte a tűzoltóparancsnoki kinevezés 

visszavonását, annak érdekében, hogy az új beosztásba történő kinevezésre június hónapban 

sor kerülhessen.  

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy Németh Tamás tű. alezredest 

mentse fel jelenlegi beosztásából.  

 

A parancsnok felmentésével egyidejűleg szükséges dönteni a parancsnoki beosztás jövőbeni 

ellátásáról. 

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többszörösen 

módosított 1996. évi. XLIII. tv. 269. § (3) bekezdésében foglaltak szerint: „ Az 

önkormányzati tűzoltóparancsnoki beosztást pályázat útján kell betölteni. A pályázatot a 

képviselőtestület írja ki.” 

 

Jelenleg folyamatban van a katasztrófavédelem országos rendszerének átalakítására 

vonatkozó új szabályok kidolgozása. A jogszabály várható megjelenése 2011. július-

augusztus hónap.  

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a parancsnoki beosztás 

végleges betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról az új szabályozás ismeretében döntsön.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a parancsnoki beosztás átmeneti ellátásával 

Csillag István jelenlegi parancsnok-helyettest, tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetőt 

bízza meg.   
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. június 7. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 47. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Németh Tamás tűzoltó alezredes, városi 

tűzoltóparancsnokot 2011. június 15. napjával beosztásából felmenti.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 50. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltósága parancsnoki beosztás feladatainak ellátásával 2011. június 16-tól Csillag 

István tű. őrnagy, parancsnok-helyettest bízza meg, egyidejűleg a Hszt. 50. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján jelenlegi beosztásával járó feladatainak ellátása alól 

mentesíti.  

 

A megbízás a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 2012. június 

15-ig terjedő határozott időre szól.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 


