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Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca és térsége tűzvédelmi és műszaki mentési feladatait köztestületi keretek között a
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban: Tűzoltóság) látja el. A köztestületi tagok
(Tapolca, Gyulakeszi, Hegyesd, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Monostorapáti,
Raposka, Sáska, Uzsa, Zalahaláp; továbbiakban: tagönkormányzat) a közösen elfogadott
alapszabály alapján az állami normatív támogatás kiegészítésére, mely az idei évben
31.140.456,- Ft volt, 400,- Ft/év/állandó lakos támogatást biztosítanak helyi adóbevételeik
terhére. Ez éves szinten összesen 9.193.800,- Ft összeget jelent, melyből Tapolca Város
Önkormányzatára eső rész 6.473.000,- Ft a 2017. évben.
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 2017. márciusában pályázatot hirdetett a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása, ezen belül
„Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása” címmel.
Tapolca Város Önkormányzata, mint a köztestületi formában működő Tapolcai Önkormányzati
Tűzoltóság székhelytelepülése 2017. április 6. napján a felhívásnak megfelelően pályázatot
nyújtott be. A Belügyminisztérium az Önkormányzatot 9.193.800,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette, melyet a pályázatban megjelölt célra, „Önkormányzati tűzoltóságok
támogatása” használhat fel. A Támogatási összeg magába foglalja a köztestületi
tagönkormányzatok által a Tűzoltóság számára biztosított éves működési támogatás összegét
is. A megítélt összegből a tagönkormányzatokra eső rész megállapodás keretében átutalásra
került részükre. A pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően a tagönkormányzatok
költségvetésében a Tűzoltóság működésére biztosított saját forrás teljes mértékben megmarad.
Értesüléseink alapján a szervezetben foglalkoztatottak bére forráshiány miatt a 2016. évi szinten
maradt, nem éri el a garantált bérminimum összegét. A köztestületnél szolgálatot teljesítő
munkatársak nélkülözhetetlen, a lakosság széles körét érintő, sokszor életveszélyes feladatokat
látnak el. A bérkiegészítés biztosításához szükséges összeg 4.915.255,- Ft.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetésében a Tűzoltóság működésére biztosított
saját forrás összege rendelkezésre áll, javaslom, hogy a garantált bérminimum biztosításához
szükséges összeget – Tapolca Város Önkormányzata által a Tűzoltóságnak fizetett éves
működési támogatáshoz viszonyított arányban (70,4 %) - 3.460.340,- Ft-ot, egyszeri, vissza
nem térítendő támogatásként biztosítsuk a Tűzoltóságnak, melyet kizárólag a foglalkoztatottak
béremelésére fordíthat, szigorú elszámolás mellett. Ezzel párhuzamosan felkerestem a
tagönkormányzatok vezetőit, hogy Tapolca Város Önkormányzatához hasonlóan támogassák a
Tűzoltóságot, hisz az éves működési támogatás költségvetésüket sem terheli, ezáltal teljes
mértékben biztosított lenne – legalább - a 2017. évi kötelező béremelés összege.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 3.460.340,- Ft, azaz
Hárommillió-négyszázhatvanezer-háromszáznegyven forint
összegű támogatásával egyetért, melyet szigorú elszámolás
mellett, a szervezetben foglalkoztatottak 2017. évi garantált
bérminimumának biztosítására használhat fel. A támogatás
jutalmazásra nem fordítható.
A támogatott 2017. december 20. napjáig tételes
bérelszámolást köteles benyújtani annak alátámasztására,
hogy a kapott összeget a garantált bérminimumra fordította.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének 1. Tartalék, Intézményi működési tartalék
jogcíme.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
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