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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca és térsége tűzvédelmi és műszaki mentési feladatait köztestületi keretek között a 
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban: Tűzoltóság) látja el. A köztestületi tagok 
(Tapolca, Gyulakeszi, Hegyesd, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Monostorapáti, 
Raposka, Sáska, Uzsa, Zalahaláp; továbbiakban: tagönkormányzat) a közösen elfogadott 
alapszabály alapján az állami normatív támogatás kiegészítésére, 400,- Ft/év/állandó lakos 
támogatást biztosítanak helyi adóbevételeik terhére. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésében e célra elkülönített összeg 6.414.000,- Ft. 
 
A tavalyi évben a szervezetben foglalkoztatottak bére forráshiány miatt a 2016. évi szinten 
maradt, nem érte el a garantált bérminimum összegét. A helyzet rendezése érdekében az 
önkormányzat az éves támogatáson felül 3.460.340,- Ft egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást biztosított a Tűzoltóságnak, melyet kizárólag a foglalkoztatottak béremelésére 
fordíthatott.  
 
Sajnos az idei évben sem változott a helyzet. Az alelnök a Tűzoltóság május 2. napján tartott 
elnökségi ülésén - tekintettel arra, hogy az állami támogatás összege nyolc éve változatlan, s 
megelőzve a Tűzoltóság rövidtávon történő működésképtelenné válását - a lakosságszám-
arányú támogatás összegének emelésére tett javaslatot 2018. január 1. napjára visszamenőleges 
hatállyal. Ennek alapján a 400,- Ft/fő/év összeg 684,- Ft/fő/évre emelkedne. Az Elnökség tagjai 
a javaslatot elfogadták.   
 
A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 2018. május 14. napján tartotta közgyűlését. A jelen 
lévő tagönkormányzatok képviselői az alelnök által az Elnökség javaslatára előterjesztett 
javaslatot - a lakosságszám-arányos támogatás emelését illetően - elfogadták. 
 
 
 



Tapolca állandó lakossága 2018. január 1. napján: 15.866 fő. A megemelt összeggel számolva 
az éves támogatás összege: 10.852.344,- Ft. A költségvetésben e célra tervezett összeg: 
6.414.000,- Ft, így a különbözet: 4.438.344,- Ft, melyet Tapolca Város Önkormányzata a 2018. 
évi költségvetésének Általános tartaléka terhére tud biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Önkormányzati Tűzoltóság lakosságszám-arányos - 684,- Ft/fő/év 
– támogatását, 2018. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal, 
elfogadja.  
A 2018. évre számított többletforrás, 4.438.344,- Ft, azaz 
Négymillió-négyszázharmincnyolcezer - háromszáznegyvennégy 
forint biztosítását támogatja, melynek forrása a Tapolca város 
2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletének 1. Tartalék, Általános tartalék jogcíme.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
 

Tapolca, 2018. június 12. 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 
 


