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Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának  

P O L G Á R M E S T E R E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

 

Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - 

nyújtandó támogatásra 

 

 

Előterjesztő:  Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Jeszenszky Rózsa  

 civil – és sportreferens 

           Polgármesteri Kabinet 

 

Az előterjesztés egyeztetve:  Juhászné Varga Hajnalka 

 osztályvezető-helyettes 

 Pénzügyi Osztály  

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 

 

Testületi ülés időpontja:  2021. december 7. 

 

 

Ellenjegyzők:  Vittmanné Gerencsér Judit 

 osztályvezető-helyettes 

           Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

 osztályvezető 

 Jogi és Személyügyi Osztály  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség mb. 

kirendeltség-vezetője, Dr. Bakos Gyula tűzoltó ezredes Úr 2021. október 18. napján Hivatali 

kapun érkezett levelében azzal a kéréssel fordult felém, hogy az Önkormányzat támogassa 

Parancsnokságuk 2022. évi fejlesztési terveit.  

A levélben foglalt 2022. évi fejlesztési tervek a következők: 

- szárítógép beszerzése 

- védőruhákat tároló szekrények beszerzése 

- starter rendszer bővítése a létraszerre 

- akkumulátoros magassági ágvágó beszerzése 

- ablakcserék árnyékoló szerkezettel ellátva 

- ebédlő asztalok, székek és a pihenő körletekben bútorok javítása, illetve új beszerzése 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzése 

(A kérelem jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolásra került.)  

A felsorolt fejlesztések és beszerzések a kérelemben foglaltak szerint 4.000.000.- Ft azaz 

Négymillió forint összegű ráfordítást igényelnek. 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntése meghozatalára.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat „A” változatának IV. 

pontjában szereplő „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 

minta és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elkészített Megállapodást kell érteni. 

 

Határozati javaslat 
 

„A” változat” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XII. 07.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság írásbeli kérelmében foglaltak alapján – célzottan 

a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 

részére – 2022. évben …………..Ft. összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a 

következő beszerzésekhez, tevékenységekhez, felújításokhoz:  

- szárítógép beszerzése 

- védőruhákat tároló szekrények beszerzése 

- starter rendszer bővítése a létraszerre 

- akkumulátoros magassági ágvágó beszerzése 

- ablakcserék árnyékoló szerkezettel ellátva 
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- ebédlő asztalok, székek és a pihenő körletekben bútorok javítása, illetve új beszerzése 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzése 

 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

 

IV. felkéri a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás megkötésére 

azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási 

összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: a határozat  II. pontja vonatkozásában az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló rendelet elfogadása,  

III. pontja vonatkozásában: 2021. december 15.,  

IV. pontja vonatkozásában az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet hatálybalépését követő 15. nap. 

 

„B” változat 

 

I. 2022. évben nem kívánja támogatni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - célzottan 

a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság - laktanyafejlesztési terveit. 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat 

elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2021.november 22. 

 

 

 

      Jeszenszky Rózsa                                        Bese Ferenc 

            civil -és sportreferens                polgármester         

 az előterjesztés készítője                               előterjesztő  

  

 

Mellékletek:1. sz. Kérelem 

            2. sz. Egyeztető lap 

          3.sz. Adományozási megállapodás minta (mellékletei nélkül)
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