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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 186/2012. (V. 24.) határozatának 3.) 
pontja alapján 2.905.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázötezer forint többletforrást 
biztosított a Békési Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Tűzoltóság) számára 
működési feltételeinek biztosításához. Ennek az összegnek a finanszírozására a Tűzoltóság 
jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében került sor. Ebből a 
forrásból kerültek beszerzésre a hiányzó védőeszközök, felszerelések. 

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális 
mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a 
továbbiakban: BM rendelet) 28. §-a értelmében „az önkormányzati tűzoltóság a központi 
költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás összegének legfeljebb 70 %-át fordíthatja 
az egyes beosztásokhoz szükséges személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra”. 

Annak érdekében, hogy a Tűzoltóság a normatív állami támogatás személyi juttatásokra 
fordítható mértékét ne lépje túl, elengedhetetlen, hogy a Békés Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Békés) által biztosított forrás személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra is 
elszámolható legyen. A megvásárolt védőeszközök, felszerelések – a BM rendelet 1. 
mellékletében meghatározottak szerint – normatív állami támogatásként is elszámolhatóak, 
biztosítva ezzel a 70 %-os arány megtartását. 

Mindezeket figyelembe véve javaslom a fent nevezett 186/2012. (V. 24.) határozat 3.) pontját 
úgy módosítani, hogy a Tűzoltóság a 2.905.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázötezer forint 
többletforrást működéséhez, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására használhatja fel. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 186/2012. (V. 24.) határozatának 3. 
pontja helyébe a következő 3. pont lép: 
 

„3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 
Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez, személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításához szükséges 2.905.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-kilencszázötezer forint többletforrást az 
Önkormányzat jóváhagyott szabad felhasználású 
pénzmaradványából biztosítja.” 

 
 
Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2012. augusztus 21. 
 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 
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     Jogi ellenjegyző 
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 Pénzügyi ellenjegyző 


