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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

2011.  január  1.  napjától  településeink  vonatkozásában  a  tűzvédelmi  feladatokat  a  Fyrex 
Biztonságtechnikai Bt. (9743 Söpte, Dózsa Gy. u. 51. ) látja el.

A  korábbi  években (2007,  2009,  2010)  végzett  ellenőrzések  során  már  felhívták  figyelmet,  hogy 
intézményeink  nem  teljesen  felelnek  meg  az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  kiadásáról  szóló 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendeletben foglalt előírásoknak.
A  januárban  elvégzett  szemle  során  ismételten  feltárták  ezen  hiányosságot,  mely  szerint 
intézményeinkben hiányoznak azon utánvilágító táblák, melyek egy estlegesen előforduló tűz esetén 
jelzik a menekülési útvonalakat, továbbá elősegítik a tűzoltók munkáját. 

Önkormányzataink vonatkozásában az utánvilágító táblák szükséges mennyisége az alábbiak szerint 
alakul:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat: 62 db
Lesencetomaj Települési Önkormányzat: 81 db
Lesencefalu Települési Önkormányzat: 20 db
Uzsa Települési Önkormányzat: 35 db

Fyrex Bt. az utánvilágító táblák beszerzését 700,-Ft/db+ Áfa áron vállalná. Amennyiben ezen árajánlat 
megfelel az Önkormányzatok számára, kérik a megrendelő eljuttatását részükre. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  a  határozatot  meghozni 
szíveskedjen. 

1.
HATÁROZATI JAVASLAT ...………/2011. (II. …..)  Képviselő-testületi határozat

1.) ….................................  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat  kiadásáról  szóló 9/2008.  (II.22.)  ÖTM rendeletben foglalt  előírásoknak megfelelően az 
Önkormányzat intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák beszerzése.



2.) …...................................Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  utánvilágító 
táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket  tegye meg.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős:polgármester

2.
HATÁROZATI JAVASLAT ...………/2011. (II. …..)  Képviselő-testületi határozat

1.) ….................................  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy az  Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat  kiadásáról  szóló 9/2008.  (II.22.)  ÖTM rendeletben foglalt  előírásoknak megfelelően az 
Önkormányzat intézményeibe szükséges az utánvilágító táblák beszerzése, és az Önkormányzat nem 
felel meg a Tűzvédelmi előírásoknak ennek ellenére az Önkormányzatnak forráshiány miatt egyelőre 
nem áll módjában beszerezni azokat.

Határidő: folyamatos
Felelős:polgármester

Lesenceistvánd, 2011. január 24.

 Tóth Csaba   Mészáros László Kigyós Ferenc   Kovács Károly
polgármester       polgármester  polgármester    polgármester


