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Bácsalmás Város Képviselő-testülete 
2022. június 28-i ülésére 

Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság  
visszatérítendő támogatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. rendeletében 
arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 
feladat-és hatáskörét maga gyakorolja." 
 
A Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Parancsnoka kérelemmel fordult az 
önkormányzatunkhoz, amelyben a 2022. évi költségvetés terhére visszatérítendő támogatást 
kér, bér és közterhek kifizetésére. 
A Kérelem az előterjesztés melléklete. 
 
Kérem a kérelem megvitatását és a határozati javaslat egyszerű többséggel történő 
elfogadását! 

Határozati javaslat 
 
1./ Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére 4 000 000 Ft, azaz 
Négymillió forint visszatérítendő támogatást biztosít 2022. december 31-i megtérüléssel. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert az előterjesztés és a 
jelen határozat melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. június 30., 2022. december 31.l 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Horváth István Attila 
 
A határozatról értesül kivonattal: 
1./ Németh Balázs polgármester 
2./ Patocskai Ibolya jegyző 
3./ Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Beruházási és Üzemelt. osztálya 
4./ Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság  
 
Bácsalmás, 2022. június 20. 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
  



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

- visszatérítendő támogatás nyújtására - 

 
 

Amely létrejött egyrészről Bácsalmás Város Önkormányzata (6430. Bácsalmás, Gróf Teleki József 

utca 4-8., Adószáma: 15724320-2-03, képviseli: Németh Balázs polgármester), mint Támogató, 

másrészről  

 

a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (6430 Bácsalmás, Szent János utca 3., 

Adószám: 18352687-1-03, Bankszámlaszám: 11732088-20000507-00000000), képviseli: Fritz Ferenc 

parancsnok), mint Támogatott között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 2022. évben a ../2022. (VI. 28.) Bácsalmás v. öh. 

határozata alapján visszatérítendő támogatást biztosít. 

 

Támogató 2022. évben  4 000 000 Ft, azaz Négymillió 00/100 forint visszatérítendő támogatást 

hagyott jóvá a Támogatott részére a tűzoltóság 2022. évi működési kiadásainak előfinanszírozására, 

hogy azt e célból, a rá irányadó jogszabályok előírásainak megfelelő számviteli előírások betartásával 

használhatja fel. 

Az összeg kiutalása a támogatási szerződés aláírását követően, 2022. június 30-ig megtörténik, a fent 

megjelölt bankszámlaszámra. 

 

2. A támogatási összeg visszafizetési határideje: 2022. december 31. 

 

3. A Támogatott köteles a bizonylatot a számviteli előírások szerint könyvelni, megőrizni. A 

Támogatott köteles gondoskodni arról, hogy szervezeténél a számviteli, pénzügyi, adó és egyéb 

rendelkezéseket maradéktalanul betartsák, a pénzgazdálkodás ellenőrzött keretek között történjen.  

 

4. Támogató a támogatás felhasználását a Támogatott könyveibe való betekintéssel és a helyszínen 

is ellenőrizheti (ellenőriztetheti), Támogatott az ellenőrzésben együttműködni, azt, tűrni köteles.  

 

5. Támogató - jogszabályi előírás hiányában is - honlapján nyilvánosságra hozhatja a Támogatott 

nevét, a támogatási szerződés célját és összegét, támogatott a jelen szerződés aláírásával ehhez 

hozzájárulását adja. 

 

6. Támogató nem pénzügyi tevékenység keretében nyújtotta a visszatérítendő támogatás összegét. 

 

Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal egyezőt írják alá. A 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás terhére nyújtott támogatásokra, az 

önkormányzatok gazdálkodására, és a polgári jogviszonyokban az ingyenes juttatásokra vonatkozó 

szabályok alkalmazandók. 

 

Bácsalmás, 2022. június  

 

 

 

……………………………………….                                …………………………………. 

         támogató                                                               támogatott  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Bácsalmás, 2022. június  

 

  



 


