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HATÁROZAT
Az ... Zrt. (...) kérelme alapján, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (6600 Szentes, Kossuth utca 47.) előtt indult, a Kajánújfalu
oltóvíz hálózatának átalakítás engedélyezése ügyében, a 6600 Szentes, Nádudvary Jenő utca és a
vízmű telepre vezető út kereszteződésénél, valamint a 6600 Szentes Nádudvary Jenő utca végén
(15027/4 helyrajzi szám alatti ingatlanon) létesülő egyenként 30 m3 befogadó képességű oltóvíz
tározó kialakítására benyújtott kérelemnek helyt adok, tűzvédelmi szempontból, az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Ötödik rész XXVI. fejezet 441.§ (1),
(2), bekezdésében előírtaknak megfelelően
ENGEDÉLYEZEM
az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett:
1. Kajánújfalu település oltóvíz ellátását biztosítandó 2db, egyenként 30 m3 befogadó képességű
oltóvíz tározókat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a hatályos és vonatkozó tűzvédelmi
jogszabályokban, valamint műszaki követelményekben foglaltak szerint kell felülvizsgáltatni és
karbantartani.
Határidő: a használatba vétel időpontja, majd azt követően folyamatosan.
2. Azokról a változásokról, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást
befolyásolhatják a víztárolók vonatkozásában, értesítse az állandó készenléti jellegű szolgálatot
ellátó hivatásos tűzoltóságot.
Határidő: a használatba vétel időpontja, majd azt követően folyamatosan.
A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini körút 16-18) címzett,– hatóságomnál
benyújtandó- 5.000 forint értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja
vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A
másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.
INDOKOLÁS
Határozatom alapját az alábbi tényállás képezi:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
(6600 Szentes, Kossuth utca 47.) előtt az ... Zrt. Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.

(IX. 6.) BM rendelet Ötödik rész XXVI. fejezet 441.§ (2) bekezdésére hivatkozva kérelmet nyújtott
be a Kajánújfalu oltóvíz hálózatának kialakítási engedélyezése ügyében.
A kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tárgyi átalakítás, a fenti feltételek
maradéktalan betartása esetén megfelel a tűzvédelmi követelményeknek.
Határozatom az alábbi anyagi jogszabályokon alapul:
1. Kajánújfalu település oltóvíz ellátását biztosítandó 2db, egyenként 30 m3 befogadó képességű
oltóvíz tározókat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a hatályos és vonatkozó tűzvédelmi
jogszabályokban, valamint műszaki követelményekben foglaltak szerint kell felülvizsgáltatni és
karbantartani.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 448. § (5) szerint
„A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó műszaki
követelmények szerint kell felülvizsgálni és karbantartani.”
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 42. § (1) szerint
„Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti
felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet
gondoskodik. Továbbá gondoskodik azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat
során nyomásnak vannak kitéve.”
2. Azokról a változásokról, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást
befolyásolhatják a víztárolók vonatkozásában, értesítse az állandó készenléti jellegű szolgálatot
ellátó hivatásos tűzoltóságot.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 6. § (2) szerint „Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a
tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles
az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati
tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is
bejelenteni.”
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény
18. § (1) szerint „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a
jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi
körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le az eljárást.
A tűzvédelmi hatósági eljáráshoz kapcsolódó ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. október 1.
A kérelmező, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § (1) bekezdése által előírt 3000Ft
illetéket lerótta.
A határozatom ellen való fellebbezés lehetőségét a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja.
Hatáskörömet és illetékességemet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja, a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet, az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 442.§ (2) bekezdése, valamint a
katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet
határozza meg.
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