
 
 

Előterjesztés 
a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság többlet támogatási 

kérelméről 
 

1. előterjesztés száma: 296/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – kérelem 

 3. melléklet – támogatási szerződés - tervezet 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke megkereste önkormányzatunkat amiatt, hogy a 
Tűzoltóság költségvetésének kiadási oldala évről évre emelkedik, a szolgáltatások árai és a 
kötelező béremelés miatt.  
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság mindig arra törekedett, hogy amit lehet önerőből 
elvégezzen, megjavítsa, felkészítse és a többletköltségeket önkénteseknek köszönhetően 
bérmunkákkal, közérdekű vagy önkéntes munkával fedezzék. A tűzoltóság fenntartása 55 %-
ban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott támogatásból történik, 
melynek összege évek óta nem változott, a fennmaradó 45 % egyéb bevételekből. 
A káreseteik száma évről évre növekszik, mely többletköltséget jelent a Tűzoltóság részére. 
A szakmai és technikai felszereltség fenntartása jelenleg még megoldott, de a folyamatosan 
növekvő költségek és a felszerelések elhasználódása miatt további források bevonása 
szükséges a tűz és műszaki mentés ellátásának megfelelő fenntarthatósága érdekében. A 
tűzoltóság részére kiírt minden lehetséges pályázaton indulnak a költségeik csökkentése 
érdekében. A pályázatok általában eszközalapúak, aminek az értékét nem tudják másra 
fordítani. 
A környező települések vezetőivel is felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy ők is 
járuljanak hozzá a fenntartási kiadásokhoz. 2017. évben a Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltósághoz tartozó 12 település összesen 1.550.000 Ft vissza nem térítendő támogatással 
segítette a Tűzoltóság működését.  
Sajnos az idei évben ennek összege még nem ismert, de az elnök előzetes információja 
alapján ekkora összegre sem számíthatnak. 
A fentiek figyelembevételével a Tűzoltóság képviseletében az Elnök megtisztelő kérelemmel 
kéri a Képviselő testületet, hogy vizsgálja meg lehetőségeiket és a 2018. évre további 
támogatást nyújtsanak a Tűzoltóság részére, annak érdekében, hogy továbbra is biztosítani 
tudják a lakosság részére a magas színvonalú, fejlett technikai háttérrel működő tűzoltás és 
műszaki mentési tevékenységüket a működési területükön a lakosság és a város védelme 
érdekében. 



Anyagi lehetőségeinket megvizsgálva javaslom, hogy Önkormányzatunk 4 millió Ft 
összeggel támogassa a Tűzoltóságot, ezért kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

 

Bicske, 2018. június 29. 

Tisztelettel: 

 Pálffy Károly 
 polgármester 

 
 
 
 
 
1. melléklet a 296/2018. számú előterjesztéshez 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
Tárgy: a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság többlet támogatási kérelméről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. hozzájárul a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság biztonságos működésének 
fenntarthatósága támogatásához 4.000.000,-Ft összegben a 2018. évi költségvetés 
terhére (Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.14.) 
önkormányzati rendelet 28. melléklet 27. sorának „Tartalékképzés támogatásokra”). 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő, a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2018. július 31. 
Felelős: Polgármester 
  
 





TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
képviseli Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban, mint támogató) 
 
másrészről Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (székhelye: 2060 Bicske, Kossuth u. 
adószáma: 18486795-2-07, számlaszáma: 11736020-20002389 képviseli: Polgár Viktor 
elnök továbbiakban: támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzat - a ………… sz. Képviselő-
testületi határozata alapján – a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére a biztonságos 
működésének fenntartására ……………… Ft támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés 
terhére a Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.14.) 
önkormányzati rendelet 28. melléklet 27. sorának „Tartalékképzés támogatásokra” jogcímen. 
A megállapított összeg folyósítása 2018. július 30. napjáig esedékes.  
 
A támogatás kizárólag hitelesen igazolt működési költségre, illetve feladatai eredményes 
ellátása érdekében használható fel.  
 
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott  az 1./ pontban megjelölt támogatás 
felhasználásáról az Önkormányzat felé legkésőbb 2019. március 31-ig köteles írásos – a 
számlák eredeti példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával 
–, pénzügyi beszámolót készíteni, elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „ A számla 
összege a ……………. sz. Képviselő-testületi határozat alapján nyújtott támogatás 
elszámolásához került felhasználásra.” A támogatási forrás elszámolásánál csak azok a 
támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, 
melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik, és melyek 
pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A támogatott kötelezően 
nyilatkozik arról, hogy a támogatást kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használta 
fel, az elszámolás tételeinek bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel. 
Nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok 
rendelkezései szerint jár el. 
 
3./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének 
nem megfelelően, illetve csak részben teljesíti, illetve határidőre nem számol el, akkor 
részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató felszólítását 
követő 8 napon belül a támogatott a támogató OTP Banknál vezetett 11736020-15727048 
számú költségvetési elszámolási számlájára köteles a visszautalást teljesíteni.  
 
4./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
5./ A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
 
6./ A támogatott vállalja, hogy honlapján, rendezvényein rendszeresen közzéteszi, hogy 
támogatója Bicske Város Önkormányzata. 
 



7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati 
támogatásáról szóló önkormányzat rendeletre vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
8./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. (4 eredeti példányban készült, melyből 
2 pld. támogatót, 2 pld. támogatottat illeti). 
 

 

Bicske, 2018. július 

 

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság              Bicske Város Önkormányzata 
             Polgár Viktor                      Pálffy Károly 
                  elnök                                                                    polgármester 
 
 
 
Ellenjegyzés: 
   
  Fritz Gábor     Molnár Enikő 
     jegyző    pénzügyi és költségvetési 
        irodavezető 
 
 
 
  dr. Petrik Péter 
     ügyvéd 
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