
Előterjesztés 

a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból 

keletkezett költségvetési hiány önkormányzat által történt 

finanszírozásának elszámolásáról 

 

1. előterjesztés száma: 291/2017 

2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – beszámoló 

 3. melléklet – elszámolás a 365/2016.(XII.21.) képviselő-testületi határozat alapján  

 4. melléklet – 2016. évben benyújtott kérelem 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt   

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2016. (XII.21.) képviselő-testületi 

határozatában döntött a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett 

költségvetési hiány önkormányzat által történő finanszírozásáról. 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság vezetője 2016. december 15-én megkereséssel fordult 

Bicske Város Önkormányzatához (4. melléklet), hogy a 2016. július 14-ei villámcsapás által 

bekövetkezett anyagi károkat - főleg elektronikus berendezéseket és a meghibásodott 

eszközöket - saját forrásaikból fedezték, viszont a 2016. évi költségvetésük elég szűkös volt és 

az év végén láthatóvá vált, hogy a nem várt kiadások veszélyeztetik a működésüket. 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság a villámcsapás által okozott kárelhárítást azonnal 

elvégezte a környék tűz és műszaki mentés ellátása érdekében, melynek költségeit Bicske Város 

Önkormányzata a 365/2016. (XII.21.) képviselő-testületi határozata alapján utólag 

megfinanszírozta. A villámcsapás következtében keletkezett kár során a berendezések és 

eszközök beszerzésének támogatásához 2 179 649,- Ft összeggel járult hozzá Bicske Város 

Önkormányzata. 



A fent nevezett cél érdekében létrejött támogatási szerződésben meghatározott elszámolási 

határidő 2017. szeptember 30-a volt, melyet a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság határidőben 

teljesített és az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A 

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság az elszámolás keretében a záradékkal ellátott számlákat 

benyújtotta a kifizetést igazoló dokumentumokkal együtt, valamint a szöveges beszámolót 

elkészítette. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a képviselő-testület elé. 

 

Bicske, 2017. október 7.  

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester  



 

 

1. melléklet a     291/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 

önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 2 179 649,- Ft 

önkormányzat által történt finanszírozásról szóló elszámolását elfogadja. 

Határidő: 2017.10. 25. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












