
Előterjesztés 

a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak 
elszámolásáról 

1. előterjesztés száma: 103/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Setéth – Fazekas Hajnalka 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: elszámolás – 2018. évi működésre vonatkozóan 

(a tételes számlákkal igazolt elszámolás a Szervezési Irodán eredetben megtekinthető) 
3. melléklet: támogatási szerződés 
4. melléklet: elszámolás – 2018. évi többlettámogatásra vonatkozóan 
5. melléklet: támogatási szerződés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 

- a Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) 
önkormányzati rendelet alapján 11.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a 
szervezet 2018. évi működésének céljából,  
- a 210/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozatában 4.000.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosított a szervezet biztonságos működésének támogatása céljából. 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően 
a támogatási összeg felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolókat elkészítette és 
határidőben benyújtotta a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz. A Pénzügyi és Költségvetési Iroda 
a beszámolót áttanulmányozta és megállapította, hogy a támogatott által benyújtott elszámolás 
megfelel a támogatási szerződés „Ellenőrzés módja” részben foglaltaknak. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
Bicske, 2019. május 6. 

 

 Pálffy Károly 
  polgármester 
  



1. melléklet az 103/2019. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi működési támogatásának 
elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére, 
a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 11.000.000,- Ft és a 210/2018. 
(VII.12.) képviselő-testületi határozat alapján nyújtott 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, 
azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
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