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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III. 1. 
pontja szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ez utóbbi keretében 
pedig a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.  
 
2017. április 3-án kaptunk értesítést arról, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás 
keretében egy új, egyedi jogcím került beprogramozásra az ebr42 rendszerben. Az új 
jogcímen az önkormányzatok az önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos kiadásaik 
fedezésére igényelhetnek támogatást. 
 
A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság köztestületi formában működik. Tapolca Város 
Önkormányzata, Gyulakeszi, Hegyesd, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, 
Monostorapáti, Raposka, Sáska, Uzsa, Zalahaláp települések önkormányzatai a köztestületi 
szervezet megalakulása óta a hatályos alapszabályban meghatározott összeget, amely jelenleg 
400-, Ft/állandó lakos, helyi adóbevételeik terhére rendszeresen tervezik költségvetéseikben 
és teljesítik kifizetésüket támogatás formájában a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság felé. A 
Tűzoltóság támogatása a 2016. évben 9.193.800,- Ft összegű kiadást jelentett a települések 
számára. 
 
A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi működéséhez a BM 31.140.456,- Ft összegű 
támogatást biztosít. A szervezetben foglalkoztatottak 2017. évi személyi juttatási költségei 
(beleértve a munkáltatót terhelő járulékokat is) 33.598.751,- Ft összeget tennének ki.  



 

A személyi juttatás költségekből a 2017. évi garantált bérminimum miatti emelkedés 
5.711.227,- Ft. A tervezett, 11.650.760, - Ft összegű dologi költségekre a BM támogatás 
jelenleg nem nyújt fedezetet. 
 
Bevétel hiányában a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi költségvetési tervezetében 
a bérek és járulékaik a 2016. évi szinten, 30.700.000,- Ft összegben kerülhettek tervezésre. A 
garantált bérminimum növekmény összege forráshiány miatt nem került tervezésre. A 
rendkívüli önkormányzati támogatás megítélése jelentős költségvetési könnyítés lenne az 
önkormányzatok és a Tűzoltóság számára is. 
 
A pályázatokat 2017. április 7-ig kell feltölteni az ebr42 rendszerbe. A Hivatal a pályázati 
anyagot elkészítette és határidőben benyújtja a Magyar Államkincstárhoz.  
 
A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat 
kötelezően csatoltandó melléklet. Az új, egyedi jogcímről való tudomásszerzés és a pályázat 
rövid beadási határideje okán a képviselő-testületi döntést nyilvánvalóan nem tudjuk a 
pályázati anyaggal egyidejűleg megküldeni. A Magyar Államkincstár területileg illetékes 
irodájával folytatott egyeztetés során azt az információt kaptuk, hogy a képviselő-testületi 
döntést hiánypótlási eljárás keretében pótlólag is benyújthatjuk. A hiánypótlási eljárás 
időtartama is csupán 8 nap, tehát a soron következő képviselő-testületi ülést megelőzően lejár 
ez a határidő is. A pályázat benyújtásával kapcsolatos döntést tehát csak rendkívüli képviselő-
testületi ülésen tudjuk meghozni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 
kerete terhére, az önkormányzati tűzoltóságokkal 
kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatásra. 

 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás  
elnyerése érdekében gondoskodjanak a támogatási 
kérelem elkészítéséről és benyújtásáról.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
   jegyző 

 
Tapolca, 2017. április 6. 
 
            Dobó Zoltán 
           polgármester 


