ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi támogatása
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntései alapján, valamint a Jánoshalma
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködésével, az elmúlt év végén sikerült rendezni az
önkormányzati tűzoltóság státuszát – így ez év kezdetétől, mint köztestület működik.
A JVÖT Parancsnokság alapszabálya szerint, annak költségvetését a köztestület küldöttgyűlése állapítja
meg. A központi költségvetési támogatás teljes egészében nem fedezi a Parancsnokság kiadásait, ezért
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
rendelkezései alapján a különbözetet az illetékes tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez tartozó
települési önkormányzatainak hozzájárulásával kell kiegészíteni.
A Jánoshalma térségéhez kapcsolódó települések polgármesterei, a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelem Igazgatóságának igazgatója dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Babud Jenő tű. ezredes, valamint Jánoshalma Város
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka Zsiák Zsolt úr 2019. január 7-én, Mélykúton
egyeztetést tartottak. Ott, a települési önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a csatolt
támogatási szerződés tervezetét a januári képviselő-testületi üléseiken megtárgyalják és elfogadásra
javasolják.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt megállapodás tervezetet szíveskedjen megvizsgálni
és megtárgyalni, majd azt elfogadni.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jánoshalma Város Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnoksággal kötendő megállapodást, és a 2019. évi működéshez szükséges hozzájárulás
mértékét 16 407 711 Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és egyben felkéri a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2019. február 5.
Jánoshalma, 2019. január 15.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről
Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Adószáma: 19087643-1-03
Nyilvántartási száma: 03-03-0001467
Bankszámla száma: 117332129-22846484
Képviselője Zsiák Zsolt tűzoltóparancsnok, (a továbbiakban: Tűzoltóság),
valamint, másrészről az általa védett települések önkormányzatai:
Jánoshalma Város Önkormányzata, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., képviselője Czeller
Zoltán polgármester - mint székhely szerinti önkormányzat,
Borota Község Önkormányzata, 6445 Borota, Felszabadulás u. 43., képviselője Mikó
Ferencné polgármester,
Kéleshalom Község Önkormányzata, 6444 Kéleshalom, Fő u. 2., képviselője Szvétek
Lajos Róbert polgármester, és
Mélykút Város Önkormányzata, 6449 Mélykút, Petőfi tér 2., képviselője Kovács Tamás
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzatok)
között, az alábbiak szerint:
1. Az Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a székhely szerinti önkormányzat,
összhangban a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) bekezdése alapján, a Jánoshalma Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel együtt, létrehozta a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokságot, mint köztestületet, amely a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó
parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai
iránymutatásai alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe
vehető készenléti szolgálatot lát el, és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély
esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában. A Tűzoltóság elsődleges műveleti
körzetét a Jánoshalma, Borota, Kéleshalom és Mélykút települések közigazgatási
területei képezik.

2. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében a Tűzoltóság biztosítja az
önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései
minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII.
15.) BM rendelet szerinti híradó-ügyeleti szolgálatot, valamint szükség szerint
gondoskodik a készenlétben tartott gépjárműfecskendő és az arra beosztott négy fő
tűzoltó vonultatásáról.
3. A Tűzoltóság fenntartását egyrészről a központi költségvetés által biztosított tárgyévi
hozzájárulása, másrészről pedig az Önkormányzatok hozzájárulása biztosítja, melynek
mértékét az Önkormányzatok a települések lakosságszámának nagysága alapján
állapítanak meg.
4. A Tűzoltóság 2019. évi teljes fenntartási összegét (költségvetését) a
megállapodásban résztvevő felek 58 923 714 Ft összegben állapítják meg, amelyből a
központi költségvetés által biztosított összege 29 503 396 Ft, az Önkormányzatok
hozzájárulása pedig 29 420 318 Ft.
5. Az Önkormányzatok hozzájárulását a 2018. évben, figyelembe véve a 4. pontban
meghatározottakat, a megállapodásban résztvevők a 2018. január 1-i állandó
lakónépesség száma alapján, az alábbiak szerint állapítják meg:
Jánoshalma 8684 fő
16 407 711 Ft
Mélykút
5128 fő
9 688 111 Ft
Borota
1303 fő
2 462 481 Ft
Kéleshalom 456 fő
862 015 Ft
Összesen: 15 571 fő
29 420 318 Ft
6. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés 5. pontjában
meghatározott támogatási összeget havi egyenlő (1/12) részben teljesítik, a Tűzoltóság
117332129-22846484 számú számlájára, minden következő hónap 5-ik napjáig.
7. A Tűzoltóság kötelezettséget vállal arra, hogy önállóan, mint köztestület, vagy az
önkormányzatokkal együtt minden olyan pályázatra jelentkezik, amellyel csökkentheti
működési költségeit.
8. Amennyiben a Tűzoltóság olyan állami vagy egyéb támogatásban részesül, amely a
Tűzoltóság költségvetésébe beépül, és ezáltal csökkenthet az Önkormányzatok
hozzájárulása, azt a források beérkezésével köteles azonnal jelezni, és a jelen
szerződést módosítását kezdeményezni.

9. A Tűzoltóság tudomásul veszi, hogy a fenntartásához biztosított hozzájárulás
felhasználásáról köteles elszámolni a hozzájárulást biztosító székhely szerinti és az
általa védett települések önkormányzatai felé legkésőbb 2020. március 31-ig.
10. A Tűzoltóság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatok évente egy beszámolót,
szükség szerinti tájékoztatásokat, és közérdekű információkat kérhetnek.
11. A megállapodásban résztvevő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a
települési önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó határozata alapján
aláírták.

Jánoshalma, 2019. január 31.

Zsiák Zsolt tű. parancsnok
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