ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 21-i ülésére
Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Az Önkormányzati Tűzoltóság a mellékelt kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz,
melyben pótlólagos önkormányzati támogatást kérnek a tűzoltó laktanya
tetőszigeteléséhez.
A munkákra a Városgazda Kft 791 500 Ft + Áfa = 1 005 205 Ft összegű árajánlatot
adott.
A Tűzoltóság ezévi költségvetésében 100 000 Ft + Áfa összeg került betervezésre a tető
beázás miatti javítására. Forrásként számításba vehető még a Tűzoltóság 2015. évi
káreseménye miatt a biztosítótól kapott kártérítés, mely 348 738 Ft és 2016. január 21én érkezett meg a Tűzoltóság bankszámlájára.
A költségvetésben tervezett előirányzat és a kártérítési összeg együttesen 475 738 Ft,
tehát az árajánlathoz képest br. 529 467 Ft fedezethiány áll fenn. A Tűzoltóság erre
tekintettel kéri a pótlólagos önkormányzati támogatást.
A kérelmet a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság április 12-i ülésén napirendre tűzte és
megtárgyalta. A Bizottság javaslata szerint az önkormányzat a tűzoltó laktanya
tetőszigetelési munkáira a biztosítótól kapott kártérítésből és a Tűzoltóság működési
kiadásaira tervezett előirányzatokból, belső átcsoportosítással teremtsen fedezetet.
A Bizottsági álláspontja szerint a szükséges fedezet az alábbi tételekből biztosítható:
- biztosító társaságtól kapott kártérítés .............................................................349 eFt
- Tűzoltóság költségvetésében az egyéb dologi kiadások között
a tető javítására tervezett nettó összeg .......................................................... 100 eFt
- a tetőjavításra tervezett összeg Áfa-ja ..............................................................27 eFt
- készenlét alatti túlmunka díjára tervezett előirányzatból ...............................417 eFt
- a készenlét alatti túlmunka díjához kapcsolódó közteher
(27% szociális hozzájárulása adó) előirányzatából ........................................112 eFt
Összesen: .......................................................................................................1 005 eFt
Fentiek alapján a Bizottság a kérelmet az alábbi határozati javaslattal terjeszti a
Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
A Képviselő-testület a tűzoltó laktanya
tetőszigetelési munkáihoz szükséges 791 500 Ft +
Áfa fedezetét az alábbiak szerint jelöli meg:
 a Tűzoltóságot érintő káreseményre
tekintettel a biztosító társaságtól kapott
kártérítés (349 eFt)
 belső
átcsoportosítás
a
Tűzoltóság
működési kiadásaiból (656 eFt)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a határozatról az Önkormányzati Tűzoltóságot
értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. április 30.
Jánoshalma, 2016. április 13.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

