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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Ráckeve Város Önkormányzata által működtetett Önkormányzati  Tűzoltóság Ráckeve, amely 

önkormányzati tűzoltóság Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, 

Szigetszentmárton, Szigetújfalu települések vonatkozásában lát el katasztrófavédelmi feladatokat 

megkereséssel élt Önkormányzatunk felé a finanszírozását központba helyező együttműködési megállapodás 

vonatkozásában.  

 

A felsorolt érintett települések polgármesterei egyeztető tárgyalásokat folytattak az együttműködés 

előkészítése és a finanszírozás rendezése céljával. Az egyeztető tárgyalások időszakában az Önkormányzati  

Tűzoltóság Ráckeve képviselője mint felperes keresetlevelet nyújtott be jogi képviselő útján a Ráckevei 

Járásbírósághoz. A folyamatban lévő peres eljárással egyidejűleg további egyeztető tárgyalások folytak 

érintettek közreműködésével. Végkövetkeztetésként a településvezetők arra jutottak, hogy az önkormányzati 

tűzóltóság fenntartása mindenképpen szükséges az állampolgári érdekekre figyelemmel, a hozzájárulás 

mértékét szerződéses kapcsolatban szükséges rendezni. A megállapodás tervezetet – többször módosított 

formában - Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve jogi képviselője megküldte önkormányzatunk részére. (A 

szerződéstervezet jelen előterjesztés és határozati javaslat mellékletét képezi.) 

 

 

Mivel jelenleg a felek között együttműködési megállapodás nincsen, ezért a megkeresésben foglaltak alapján 

megküldött szerződés-tervezetet megvizsgáltuk, és az általunk javasoltakat beépítettük a megállapodás 

tervezetébe. Kérem a képviselő-testület tagjait vitassa meg az előterjesztést, illetve a tervezetet és alakítsa ki 

álláspontját 

 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2023. február 1. 

Bencs Tamás 

polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve vonatkozású együttműködési 

megállapodásról 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a határozat melléklete szerinti Önkormányzati 

Tűzoltóság Ráckevével (székhely: 2300 Ráckeve Bajcsy-Zs. u. 66.; 

nyilvántartási szám: 13-03-0002566) kötendő együttműködési 

megállapodást jóváhagyja, egyidejűleg kérelmezi tagfelvételét a 

köztestületbe. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, továbbá hogy a szerződésben rögzített 

2023. évi támogatási összeg 30%-ának folyósításáról intézkedjen. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített 

támogatási (hozzájárulási) finanszírozás összegét az önkormányzat 2023. 

évi költségvetésébe történő betervezést készítse el. 

 

Felelős:  Bencs Tamás polgármester 

   Dr. Cseh Balázs jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

  



 

……./2023(……) KT határozat melléklete 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről:     

Szigetszentmárton Község Önkormányzat (Székhely: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.; PIR szám: 

730907; adószám: 15730909-2-13; képviseletében eljár: Bencs Tamás polgármester) mint támogató, 

(továbbiakban: Támogató) 

másrészről:   

Önkormányzati  Tűzoltóság Ráckeve (Székhely: 2300 Ráckeve Bajcsy-Zs. u. 66.; nyilvántartási szám: 13-03-
0002566; közösségi adószám: HU18667981; képviseletében eljár: Varga Viktória  elnök),  mint  támogatott  
(továbbiakban: Támogatott,  )  

harmadrészről: 

Ráckeve Város Önkormányzat (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) képviseletében eljáró Vereckei Zoltán 
polgármester, mint működtető (továbbiakban: Működtető) Továbbiakban együttesen: Együttműködő felek 

 
I. Az együttműködés jogi alapjai  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 13. § (1) 12. pontja kötelező 
önkormányzati feladatként jelöli meg a katasztrófavédelmet.  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) a helyi önkormányzatok részére előírja a tűzoltóságokkal kapcsolatos tevékenységet, 28. 
§ (1) bekezdés: „A települési önkormányzat képviselő-testülete a) hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, 
valamint hozzájárul - amennyiben területén működik - az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó 
egyesület fenntartásához.” 

Az önkormányzati tűzoltóságok anyagi, pénzügyi ellátásáról a Tvt. 41. § (5) bekezdése rendelkezik: „Az 
önkormányzati tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek 
fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, és az önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti 
körzete szerinti települések önkormányzatai, valamint az általuk végzett feladattal arányosan a központi 
költségvetés gondoskodik.” 

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság 
és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 
18.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) 32 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati tűzoltóság 
fenntartása esetén a települési önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tűzoltóság, valamint a 
székhelye szerinti és az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. 

 
II. Az együttműködés előzménye, célja 

 
1. Együttműködő felek rögzítik, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve, mint Támogatott 

köztestületként működik, melyet törvényi felhatalmazás alapján Ráckeve Város Önkormányzata és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület hozott létre. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a továbbiakban megszűnt, így a 
köztestület jogutódja a megszűnt szervnek (régi Ptk. szerint szabályozott köztestület, mint jogi személy). 
Működésére a 2020. augusztusában elfogadott (eredeti alapszabály 1997-ben került elfogadásra) 
Alapszabály az irányadó. 

2. Együttműködő felek rögzítik, hogy Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve (Támogatott) a Tvt. értelmezése 

alapján önkormányzati tűzoltóság, melynek elsődleges feladata a tűz elleni védekezés, tűzoltás, műszaki 

mentés, a katasztrófa elleni védekezéshez aktív közreműködés. A Támogatott 2020. augusztus 7-én kelt 

Alapszabály I.4. pontjára hivatkozással a Támogatott műveleti területe az alábbi településekre terjed ki:  



    Áporka 

    Dömsöd 

    Kiskunlacháza 

    Lórév 

    Makád 

    Ráckeve 

    Szigetbecse 

    Szigetszentmárton 

    Szigetújfalu 

 

3. Működtető tájékoztatja Támogatót, hogy a Támogatottra 2023. évben lakosságszám arányosan: 4.346.608,- 

Forint összegben került meghatározásra. 

4. Működtető és Támogatott együttesen kijelentik, hogy amennyiben a 2023. és 2024. évre vonatkozó 

támogatás a Támogatott részére megfizetésre kerül, úgy a korábbi évekre eső támogatást visszamenőleg 

nem igénylik, azonban ezen összegek megfizetéséig Támogató és Működtető jogfenntartással él. 

 

III. Az együttműködés tárgya, felek jogai, kötelezettségei 

 

1. Támogatott Támogató részére tűzoltási, műszaki mentési feladatokat lát el.   

2. A támogatás nyújtásának időtartama: 2023. január 1-től 2024. december 31-ig tartó költségvetési 

időszakra terjed ki. 

3. A támogatás összege Támogató részére, Támogató településének előző év január 01. napi állapotnak 

megfelelő lakosságszám arányosan kerül megállapításra a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, 

melyről Működtető, minden év január 31-ig írásban értesíti Támogatót.  

4. Támogató Támogatott részére az 1. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében Támogatott 

működésére, fenntartására pénzbeni támogatást nyújt oly módon, hogy a Támogató az éves 

költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül a Támogatott rendelkezésére bocsátja az éves 

támogatási összeg 30 %-át, a fennmaradó támogatási összeget pedig második negyedévtől kezdődően 

negyedévente minden negyedév tizedik napjáig három egyenlő részletben köteles a Támogatott 

rendelkezésére bocsátani. Támogató a támogatás összegét a Támogatott részére a jelen pontban foglalt 

ütemezés szerint átutalás útján teljesíti a Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742070-20010018 

számú bankszámlájára. 

5. Támogatott köteles a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy az 

megfeleljen az arra irányadó jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

6. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a Támogatóra eső támogatási összeg számítása során csak a kötelező 

tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségeket érvényesíti - 

beleértve a munkabéreket és a munkavállalói járulékokat is-, míg más önként vállalt feladathoz (pl. 

rendezvényen történő részvétel, reprezentációs esemény, felvonulás, stb.) kapcsolódó költség (pl 

üzemanyag) fedezetéről Támogatott oly módon gondoskodik, hogy az adott településen működő 

intézmény az őt működtető szervtől köteles hozzájárulását és pénzügyi fedezet biztosítását kérni az 

előzetesen a Támogató által megküldött költségek finanszírozása tekintetében.. 

7. A támogatás tervezése, felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség: 

7.1. A Támogatott a tárgyéves költségvetésének tervezetét köteles a Támogatott részére tárgyév január 

10. napjáig megküldeni véleményezés céljából. Támogatott a költségvetéssel kapcsolatos véleményét 

10 napon köteles írásban eljuttatni Támogatott részére. 

7.2. A Támogatott a tárgyévet követő év március 02. napjáig köteles Támogató részére a támogatás 

felhasználásáról tételesen elszámolni, és az éves tevékenységéről írásban beszámolni, különös 

tekintettel a támogatás felhasználására. A beszámolóban külön ki kell térni azon kiadásokra, amelyek a 

kötelező tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó kiadásokon felül 

jelentkeztek. Mire gondolnak? 

7.3. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a 

támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  

A Támogató dönt az elszámolás, illetve a beszámoló elfogadásáról.  

7.4. Ezen túlmenően mindaddig, amíg a Támogatott a jelen megállapodásban foglaltak szerint, teljes 

körűen el nem számolt a támogatás összegével, újabb támogatásban nem részesíthető. 

7.5. A Támogatott a költségvetésből nyújtott támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a 

költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, teljes körűen a 

támogatásrendelkezésre bocsátásától számított 5 évig köteles megőrizni. 

8. A támogatás felhasználását Támogató bármikor ellenőrizheti, Támogatott köteles az ellenőrzéshez 

szükséges tájékoztatást megadni. 



9. Támogatott köteles Támogatót haladéktalanul tájékoztatni arról, amennyiben a köztestület működését 

érintően változás történik. 

10. Felek a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy Magyarországgal szemben fennálló 

köztartozásuk nincs, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek. 

11. Támogató a Támogatott mindenkori hatályban lévő (jelenleg 2020. augusztus 07. napján kelt) 

Alapszabályának megfelelően kérheti a Támogatott szervezetbe történő tagi felvételét. Támogatott 

kötelezettséget vállal arra, hogy azt követő 30 napon belüli időpontra, hogy a Támogatott műveleti 

területéhez tartozó települések (lásd II/2. pont) legalább kétharmada a tagfelvételi kérelmét a Támogatott 

elnökségéhez benyújtotta, a Támogatott elnöke összehívja a Támogatott közgyűlését a tagfelvételi 

kérelmek tárgyában történő döntéshozatal érdekében. 

12. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás támogatottjának 

nevére, a támogatás céljára, összegére megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a honlapján 

közzéteszi. 

13. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik, ennek 

eredménytelensége esetén alávetik magukat a Ráckevei Járásbíróság illetékességének. 

14. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az önkormányzati 

és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes 

tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI.18.) 

Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései irányadók. 

 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Támogató részére 2 példány, Támogatott részére 2 

példány, Működtető részére 2 példány kerül átadásra. 

 

A Felek jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Felek rögzítik, hogy a Támogatás megfizetéséről hozott Önkormányzati Testületi határozat jelen 

Együttműködési megállapodás mellékletét képezi.  

 

Kelt:                                    Kelt:  

 

____________________________   ________________________________ 

Támogató                Támogatott 

                                  Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve  

              Képv.: Varga Viktória elnök 

 

 

Törvényességi ellenjegyzés:     

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

Kelt: 

 

_______________________ 

 Működtető 

Ráckeve Város Önkormányzata 

Képv.: Vereckei Zoltán polgármester 

 

 

Törvényességi ellenjegyzés:     

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
 


