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TESTÜLETE 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő Mezőfi Zoltán polgármester  

A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatási kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület október 21-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása  

   
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtotta 2021. évre támogatási kérelmét. 
A Képviselő-testület évek óta támogatja az Egyesületet. Kérésük az, hogy legalább a 
2019. évi támogatás összegéig kerüljön megállapításra a 2020. évi támogatás összege 
is.  
 
Előterjesztésemhez csatoltam a támogatásra vonatkozó költségvetés tervezetet. 
Kérelmükben a támogatás felhasználási célokat az alábbiak szerint jelölték meg: 
 
Működési támogatás: 

- Üzemanyagköltség    60.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése  80.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai  130.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)  300.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, 

társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:                                      80.000 Ft, 
- Könyvelői díj    70.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata  80.000 Ft, 

- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, 
kapcsolódó anyagköltségek                   
240.000 Ft, 

- Adminisztrációs költségek                            
20.000 Ft, 

- Oktatás, 
tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés                
40.000 Ft, 

- Egyenruha
, védőfelszerelés beszerzése               
120.000 Ft, 



 

 

- Egyéb 
épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése          
40.000 Ft, 

- Egyé
b (jutalom, sportszerek...)
 40.0
00 Ft 

- Összesen:                         
1.300.000 Ft 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen 

 
Rétság, 2021. szeptember 29.   
   

 Mezőfi Zoltán 
 polgármester 

 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  

  -  évenként megkötött támogatási megállapodás  
  

3. Jogszabályi háttér:   

 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati 

rendelet  
 

20.§ (3) bekezdés  
 

i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt 
köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni, 

 
 

4. Határozati javaslat  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( X.21.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatásáról készített előterjesztést. 

  
A Képviselő-testület az Egyesületet az alábbiak szerint támogatja: 

 
 



 

 

- üzemanyag költség       60.000 Ft, 
- gépjárműjavítás, karbantartás     80.000 Ft, 
- biztosítás, műszaki vizsga               130.000 Ft, 
- épületüzemeltetési költségek               300.000 Ft, 
- élelmezés, védőital       80.000 Ft 
- könyvelői díj        70.000 Ft, 
- gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása 80.000 Ft, 
- épületkarbantartás, felújítás               240.000 Ft, 
- adminisztrációs költségek      20.000 Ft, 
- oktatási, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés    40.000 Ft, 
- egyenruha, védőfelszerelés beszerzése             120.000 Ft, 
- egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése  40.000 Ft, 
- egyéb (jutalom, sportszerek)      40.000 Ft, 

összesen:                                                                   1.300.000 Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármester a határozat mellékletében 
szereplő szerződés aláírására. 
  
  
Határidő: 2021…………………………… 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

            Jámbor Lajos 
                 jegyző 

 
  
  
  

Ikt.sz:RET/……./2021 
  
  

MEGÁLLAPODÁS  
  
   

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és 
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Diósi Donát elnök – között a 
Képviselő-testület által biztosított 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása 
tárgyában:  
   
1.) Felek rögzítik, hogy a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület  

……/2021.(…..) számú határozatával a 2020. évi önkormányzati támogatásként a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 1.300.000 Ft azaz egymillió-
háromszázezer forintot biztosít.  

 
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:  
  

 
- üzemanyag költség       60.000 Ft, 
- gépjárműjavítás, karbantartás     80.000 Ft, 



 

 

- biztosítás, műszaki vizsga               130.000 Ft, 
- épületüzemeltetési költségek               300.000 Ft, 
- élelmezés, védőital       80.000 Ft 
- könyvelői díj        70.000 Ft, 
- gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása 80.000 Ft, 
- épületkarbantartás, felújítás               240.000 Ft, 
- adminisztrációs költségek      20.000 Ft, 
- oktatási, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés    40.000 Ft, 
- egyenruha, védőfelszerelés beszerzése             120.000 Ft, 
- egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése  40.000 Ft, 
- egyéb (jutalom, sportszerek)      40.000 Ft, 

összesen:                                                                   1.300.000 Ft 
 
A támogatás igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
 

   
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett 

keret terhére az Egyesület Takarékbanknál vezetett 64000060-10053700 számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.  

   
4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban 

megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a 
támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak 
benyújtásával, a támogatás kiutalását követően 2021. …… ……-ig. köteles 
elszámolni. 

 
   
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, 

illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a 
helyszínen is  
 
 
 
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény 
(Számviteli Törvény) előírásainak.  

   
6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az 

önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem 
utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.  

  
7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy  

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további 
megállapodásokat;  

• A Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait 
(támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, 
helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);  

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;  



 

 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles 
tájékoztatást adni;  

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 
engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül 
írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását 
kezdeményezni;  

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások 
után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.  

 
8.) A Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. 
Törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása 
nincs.  

  
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a 
Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

  
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  
  
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 
Rétság, 2020. ………………………. 
  

 
……………………………….      ………………………………. 
                   Mezőfi Zoltán                              Támogatott 
                    polgármester 
 
 

pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 

……………………………….. 
   pénzügyi ellenjegyző 

  
 

 
  
  

 






