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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2019. április 16-i rendkívüli nyilvános ülésén döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a
Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10.
pontja szerinti, önkormányzatok rendkívüli támogatása kerete terhére, az
önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos feladatellátáshoz biztosított rendkívüli
önkormányzati támogatásra.
A pályázaton önkormányzatunk 10.191.136,- Ft összegű támogatást nyert el a
tűzoltósággal kapcsolatos feladatinak ellátásához.
Ismert tény a Képviselő-testület előtt, hogy az idei évi költségvetésünkben az
önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos kiadásokat értelemszerűen a pályázaton
elnyert összeg nélkül szerepeltettük, így ezen kiadásokra 12.360.622,- Ft került
tervezésre. Az Önkormányzat és a Tűzoltóság között létrejött támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően 6.180.311,- Ft-ot 2019. július hónapban átutaltunk a
Tűzoltóságnak.
A törvényes és szabályszerű támogatásfelhasználás érdekében állásfoglalást kértünk
a Belügyminisztériumtól az elnyert összeggel kapcsolatos pontos teendőkről. A kapott
válasz azt az útmutatást tartalmazta, hogy amennyiben a települési önkormányzat a
tűzoltóság részére saját forrásból megállapított pénzösszeget még nem adta át teljes
mértékben, dönthet úgy, hogy a költségvetési rendeletében a pályázaton elnyert
összegre tekintettel csökkenti a tűzoltóság támogatására tervezett összeget.

A Tűzoltóság a működését állami támogatásból és önkormányzati támogatásból
finanszírozza. A 2019. évi működési költségekre a költségvetési rendeletben a forrás
biztosított volt, ezért az önkormányzati támogatás összege az elnyert pályázati
forrásra tekintettel csökkenthető.
Vitathatatlan tény ugyanakkor, hogy a tűzoltók városunk és a térség lakóinak
biztonsága érdekében kiemelten fontos, állandó készenlétet igénylő, pszichésen
megterhelő munkát végeznek alacsony bérezésért.
Javaslom, hogy miután saját előirányzatunkat a pályázaton elnyert támogatás
összegével csökkenteni tudjuk, a felszabaduló forrásból biztosítsunk 5 millió forintot,
melyet kizárólag a tűzoltóság állományának jutalmazására lehet felhasználni. Kérem
egyúttal felhatalmazásomat a Tűzoltósággal megkötött támogatási szerződésnek az
elnyert pályázati összegre tekintettel szükséges módosítására. A plusz 5 millió forint
támogatás biztosításáról külön megállapodást tartok célszerűnek kötni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a Tűzoltóság
támogatására tett javaslataimat elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat által a belügyminiszter és a
pénzügyminiszter által a Magyarország 2019. évi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
I. 10. pontja terhére az önkormányzati tűzoltóságokkal
kapcsolatos feladatellátásra biztosított rendkívüli
önkormányzati támogatásra kiírt pályázaton elnyert
rendkívüli támogatás összegét, 10.191.136 Ft-ot a
Tapolcai Önkéntes Tűzoltóság részére a 2019. évi
bérintézkedések
következtésben
felmerülő
többletköltségek fedezetére biztosítja.
Ezzel egyidejűleg a Tapolca Város 2019. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében a Tapolcai Önkormányzat
Önkéntes Tűzoltósága részére megállapított működési
célú támogatás összegét 2.296 ezer forintra módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a Tapolcai Önkéntes
Tűzoltósággal
kötött
támogatási
szerződés
módosításának aláírására.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Önkormányzat Önkéntes Tűzoltósága I.
határozati javaslatban írt összegű, saját forrásból
biztosított működési támogatásán felül 5.000 eFt-ot nyújt
az állomány dolgozóinak 2019. évi jutalmazására
(személyi juttatás+járulék együtt).
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019.
évi költségvetési rendeletének soron következő
módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalmazásra
biztosított összeg átadásáról szóló megállapodást aláírja.
Határidő:
a
költségvetési
rendelet
következő
módosításának időpontja, illetve 2019. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. augusztus 22.
Dobó Zoltán
polgármester

