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2021. évi működési célú támogatás előirányzatának módosításáról 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzatainak módosítását, 
gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, 
megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a 
bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. 
 
A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése a 2021. július 16. napján tartott ülésén 
hozott 6/2021. (VII.16.) számú közgyűlési határozata alapján a Tapolcai Önkormányzati 
Tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok éves hozzájárulását 787 Ft/fő összegben állapította 
meg. A támogatás összegének megállapításakor a Belügyminisztérium adatszolgáltatása az 
irányadó, mely szerint az Önkormányzat állandó lakosságszáma a 2021. január 1-jei állapot 
szerint 15.292 fő, így a támogatás összege 12.034.804 Ft. 
 
A Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének K512 Működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre megnevezésű jogcíménél, a 18. sorban található Tapolcai 
Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi előirányzata 5.000.000 Ft. 
 
A korábbi évek gyakorlata, mely szerint a lakosságszám alapján számított éves hozzájárulás 
összege az elnyert pályázati források függvényében csökkentésre került, szabálytalan volt. A 
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabálya VII. Fejezetének 4. pontja kimondja, hogy 
az éves hozzájárulás mértéke a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kerül 
megállapításra, ami nem lehet kevesebb az előző évi hozzájárulás mértékénél. A Tapolcai 
Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése 2021. július 16. napján tartott ülésén hozott 
határozatával visszaállította az eredeti szintjére (787 Ft/fő) a korábbi években szabálytalanul 
lecsökkentett önkormányzati hozzájárulás összegét. 
 
A fentiek szerint 7.034.804 Ft összeggel szükséges módosítani a Tapolcai Önkormányzati 
Tűzoltóság működési célú támogatása összegének 2021. évi előirányzatát. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság részére biztosított 
2021. évi működési célú támogatás előirányzatának 
összegét 12.034.804 Ft összegre módosítja.  
 
Felkéri a Jegyzőt az előirányzatmódosítás átvezetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a 2021. évi költségvetés soron következő 

módosítása 
Felelős:  jegyző 

 
 
 
Tapolca, 2021. szeptember 15. 
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 


