
 
 

Előterjesztés 
a Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

tűzoltósággal kapcsolatos támogatás elszámolásáról 
 

1. előterjesztés száma: 52/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elszámolása 
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:  

 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! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
A 2017. évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás keretében a 
Belügyminisztérium lehetőséget adott a települési önkormányzatok részére, hogy az 
önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatban igényelhessenek támogatást.  
 
Bicske Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati kiírás 
alapján felvette a kapcsolatot a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnökével. A Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóság elnöke kérelemmel fordult önkormányzatunk irányába, hogy a 
Tűzoltóság biztonságos működéséhez és az előírások szerinti fejlesztések, a géppark 
fenntartásához 9 millió forintra lenne szüksége a szervezetnek. Az eszközök kihordási ideje 
folyamatosan lejárt, melyeket nem tudnak a költségvetésükből finanszírozni. A Tűzoltóság 
2017. évi költségvetésében a minimálbér emelése is többlet költséget generált a, melyet 
nehezen tudtak kigazdálkodni. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatás keretén belül meghirdetett tűzoltóság működtetéséhez szükséges pályázati 
dokumentációban Bicske Város Önkormányzata a költségek fedezetére 9 millió forintot 
igényelt, melyet önkormányzatunk meg is kapott. 
 
Az állami támogatást - 9 millió forintot - Bicske Város Önkormányzata 2017.07.20-án 
átutalta a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére.  
 
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 2018. február 19.-én az állami támogatásról 
szóló elszámolását benyújtotta Önkormányzatunk részére. 
 
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 13 környező településen látja el elsődleges 
beavatkozóként a térség tűzoltási és műszaki mentési feladatait. A megkapott támogatásból 



az alábbi eszközök kerültek felhasználásra, melyről a támogatási szerződésben foglaltak 
alapján benyújtásra kerültek a számlamásolatok is: 

 23 garnitúra komplett tűzoltó védőruha 
 12 db. 6,8 l kompozit légzőkészülék palack 
 2 darab Vetter emelőpárna 
 1 darab MSA mentőkészlet 

 
A kapott állami támogatást elektronikusan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerbe és papíralapon is szükséges 
elszámolni. 
 
Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását! 

 

Bicske, 2018. február 19. 

Tisztelettel: 

 Pálffy Károly 
 polgármester 

 
 
 
1. melléklet a 52/2018. számú előterjesztéshez 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
Tárgy a Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal 
kapcsolatos támogatás elszámolásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklet III. 1 pont szerinti rendkívüli 
önkormányzati támogatás alapján nyújtott Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 
működőképességének megőrzése érdekében 9 millió Ft összegű támogatás felhasználásának 
elszámolásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.  

Határidő:  2018.02.28 
Felelős: Polgármester 
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