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jegyző
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Tiszakécske polgármestere
Szentkirály polgármestere
Tiszajenő polgármestere
Tiszaug polgármestere
Tiszakécske jegyzője
Tiszakécske ÖTP parancsnoka
Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
megyei tűzoltósági főfelügyelő
Kiskunfélegyháza HTP parancsnoka
Tiszakécske Város Önkormányzata
Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksg
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Külön
köszönti az ülésen megjelent vendégeket: Kovács Ernőt, Tiszakécske polgármesterét, Szabó
Gellértet, Szentkirály polgármesterét, Puskás Bélát, Tiszajenő polgármesterét, Sinka
Ferencet, Tiszaug polgármesterét, Eszes Béla őrnagyot, a Tiszakécskei Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság (továbbiakban: Tiszakécske ÖTP) parancsnokát, dr. Méhész
Lászlót, Tiszakécske jegyzőjét, Tiszakécske Önkormányzata és a tiszakécskei tűzoltóság
munkatársait, Koller Dánielt, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökét, valamint Farkasinszki
Lórántot, a megyei katasztrófavédelem igazgatóját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Madari
Andort és Sallai Andrást javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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NAPIREND:
1. Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Képviselő-testület ülése előtt a képviselőknek és az érintett
települések polgármestereinek több anyag kiküldésre került az előterjesztés témájában.
Megköszöni Tiszakécske jegyzőjének az együttműködési megállapodás elkészítését, a
Tiszakécske ÖTP parancsnokának a tűzoltóság bemutatását és költségvetési tervének
elküldését.
A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának oka, hogy a lassan egy éve húzódó
tűzoltósági kérdés minden fél által el legyen fogadva és le legyen zárva. 2012. január 1. óta
az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozásába az állami finanszírozáson túl a vonulási
területen lévő önkormányzatoknak is be kell szállnia. 2012-ben Tiszakécske részéről
beterjesztésre került egy együttműködési megállapodás-tervezet a vonulási terület
önkormányzatai, így Tiszaug, Tiszajenő, Szentkirály és Lakitelek felé. Lakitelek a
megállapodás-tervezetet nem tudta támogatni, és a mai napig nem került rendezésre
Tiszakécske és Lakitelek között az ügy. Az elmúlt időszakban a két település jegyzői és
polgármesterei által folytatott beszélgetések arra sarkallták Lakiteleket, hogy rendkívüli
testületi ülést hívjon össze a témában. Két szerződés-tervezet szerepel a Képviselő-testület
ülésén: a Tiszakécske által javasolt, valamint a Lakitelek által módosításra javasolt
szerződés.
Lakitelek Önkormányzata a jogszabályi kötelezettségeit továbbra is be kívánja tartani,
azonban ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. A vonatkozó kormányrendelet alapján
jöjjön létre az érintett települések és a tűzoltóság között egy együttműködési megállapodás,
ezen túl pedig tartalmi változtatásokat is javasol Lakitelek. Tiszakécske ÖTP költségvetését
minden év elején, a települési költségvetések elfogadása előtt tárgyalják meg az érintett
települések képviselői, véleményezhessék azt. Nem jó, ha kész adatként kapják meg a
települések a tűzoltóság költségvetését. Lakiteleken minden intézmény költségvetése a
törvényi minimum alapján van elfogadva, ugyanezt szeretné érvényesíteni Lakitelek más,
általa finanszírozott köztestület esetében is. Az együttműködési megállapodásban a
lakosságszám arányos elosztást torzítónak tartja Lakitelek. Javasoljuk, hogy a települések
által fizetett hozzájárulás egyharmada lakosságszám szerint legyen arányos, egyharmada a
települések közigazgatási területének nagysága alapján legyen arányos, míg egyharmada az
egyes települések veszélyeztetettségi pontszáma alapján fordítottan arányosan oszoljon
meg, ugyanis a veszélyeztetettségi pontok nagysága több állami hozzájárulást jelent a
tűzoltóságnak. Ha valamelyik település önkéntes tűzoltó egyesületet tart fenn, az ÖTE
részére adott hozzájárulás is számítson bele az ÖTP támogatásába. Az ÖTP
finanszírozásában Lakitelek részt kíván venni, azonban polgármesterként 1.000.000 Ft feletti
szerződést csak a Képviselő-testület hozzájárulása alapján írhat alá. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület és a vendégek alakítsák úgy az ülés menetét, hogy aláírható legyen az
együttműködési megállapodás.
dr. Farkasinszki Lóránt, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója (továbbiakban: BKMKVI igazgató): érdeklődéssel várja a mai egyeztetés
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menetét, bízik abban, hogy megfelelő eredménnyel zárul a találkozó. Szakmai kérdésnek
tartja a kialakult helyzetet.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: a Képviselő-testületnek két napirendről kellene
tárgyalnia: az elmaradt 2012. évi hozzájárulásról, valamint a 2013. éviről. Tiszakécske
mindig a saját költségvetéséből finanszírozta a tűzoltóságot, a parancsnokot működtetőként
nem kényszerítették, hogy a vonulási terület önkormányzataihoz vagy vállalkozásaihoz
menjen pénzt kérni. Mivel váratlan változás volt 2012-ben az önkormányzatok hozzájárulása,
így Tiszakécske a lakosságarányos hozzájárulás 50%-os összegének megfizetését is
elegendőnek tartotta volna az önkormányzatok részéről. Lakitelek polgármestere a 2012. évi
egyeztetéskor úgy nyilatkozott, hogy tudna összeget utalni, azonban Lakitelek egy éve nem
fizette be a hozzájárulását. A korábbi polgármesterekkel nem voltak ilyen nézeteltérések.
Más társulásokban mindig lakosságarányos a finanszírozás megoszlása. Ennek
felülvizsgálása több kérdést is felvet a későbbiekben.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: a települési önkormányzatok költségvetései
nagyon alulfinanszírozottak. Inkább a kisebb településeket kellene segíteni az államnak,
ennek sajnos az ellentétét érzékeli. Ettől függetlenül a kialakult helyzetet elő kell mozdítani.
Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka
(továbbiakban: Tiszakécske ÖTP parancsnok): a jogszabályban le van fektetve, hogyan
kell a településeknek hozzájárulnia az önkormányzati tűzoltóság fenntartásához. Megköszöni
a többi település 2012. évi hozzájárulását, úgy, hogy nem lehetnek olyan könnyű helyzetben,
mint Lakitelek. 2012-ben Tiszakécske megelőlegezte a tűzoltóság finanszírozását, ami nem
lett megtérítve neki. Lakitelek esetében van egy felső küszöbértékes üzem, a Flaga Gáz Kft.,
amely cseppfolyós gázt szállít. A 44-es főúton évente kb. 300 esemény történik, amelynek
kb. 70%-a műszaki mentés. A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tiszakécske ÖTP
között nagyon jó a kapcsolat, azonban a Lakitelek ÖTE csak egy fogaskerék a rendszerben.
Amit csinál az jó, de 4600 ember megvédését nem tudja ellátni. Nincs készenléti szolgálata,
készenléti felszerelése. Az ÖTE az ÖTP kiegészítéseként alkalmas beavatkozásoknál. Az
ÖTÉ-nek az ÖTP megérkezéséig mindent meg kell tennie a tűz továbbterjedése ellen, az
ÖTP vagy a HTP helyszínre érkezése után ezek alárendeltségébe fog tartozni.
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: a jelenlegi jogszabályok valóban
büntetik a kisebb településeket és azokat, akik ÖTÉ-ket tartanak fenn. Az Önkormányzatnak
kötelessége az ÖTÉ-t is támogatni. Visszás, hogy a városoknak, ahol a HTP-k működnek,
nincs hozzájárulási kényszerük. A feladatot ettől függetlenül finanszírozni kell.
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: a nagyobb települések másképp járulnak
hozzá a tűzoltóság országos szintű fenntartásához. Az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes
tűzoltó egyesületekből alakultak ki. A fejlett ÖTE, megfelelő létszámmal és felszereléssel
köztestületté alakult, az Önkormányzat támogatásával. A köztestület már önállóan
beavatkozhatott. Az állam támogatta a köztestületi tűzoltóságokat, azonban a fenntartó
önkormányzatoknak is hozzá kellett járulni a költségekhez. Kezdett kialakulni egy állandó
létszám. Az állam 70-30 arányban finanszírozza ma az önkormányzati tűzoltóságokat.
Legtöbb esetben hiánypótló helyeken alakultak ki a köztestületi tűzoltóságok, ilyen
Tiszakécske is. Most a jogalkotó úgy döntött, hogy a fenntartó önkormányzaton túl a vonulási
terület önkormányzatainak is hozzá kell járulnia a tűzoltóság fenntartásához, hogy
szembesüljenek azzal, ez egy közös feladat. A tűzoltó egyesületek szerepe nagyon fontos,
az állam támogatja is a fejlődő egyesületeket. Az egyesületi, önkormányzati és hivatásos
tűzoltók egy rendszert képviselnek. Az egyesületek csak a kisebb tüzeknél tudnak
beavatkozni, a nagyobb esetekben a kezdeti feladatokat tudják ellátni. A műszaki mentés és
a tűzoltás nagyon eszközigényes, amiket folyamatosan ellenőrizni kell. Ha egy autóbaleset
esetén autóba szorulna egy személy, azt csak az ÖTP vagy a HTP segítségével lehetne
kiemelni a járműből, az ÖTE technikailag nem lenne képes erre. Az ÖTE és az ÖTP kérdése
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párhuzamosan futó kérdések, finanszírozásilag nem szabad összekapcsolni a kettőt. A
Tiszakécske ÖTP egy jól felszerelt és jó szakmai képzettséggel rendelkező tűzoltóság. Nem
szabad elfeledni, hogy emberek életéről van szó a tűzoltóság kapcsán. Megköszöni, aki
eddig is ezzel a felelősséggel cselekedett. Megköszöni Lakiteleknek, hogy a Lakitelek ÖTE
fejlődéséhez az elmúlt évben sokban hozzájárult. Úgy szeretne felállni a Képviselő-testület
üléséről, hogy megegyezés legyen az ÖTP finanszírozását illetően. Megyei igazgatóként a
finanszírozási problémák felvetése esetén jelezni fogja a kialakult az ÖTP-k finanszírozása
körül kialakult helyzetet.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a rendszert senki nem vitatja,
szükség van a tűzoltóságra. Látható, hogy a rendszer forráshiánnyal küzd. A törvény
szellemében megállapodásra van szükség, ami a mai napig nem jött létre, megállapodás
hiányában azonban nem tud fizetni a település. Bízik abban, hogy a képviselő-testületi ülés
keretében a megállapodás meg fog születni. A Felföldi Zoltán polgármester által
előterjesztett változtatási javaslatokat kéri, tárgyalják meg.
Szentirmay Tamás képviselő: van-e Lakitelek költségvetésében a
finanszírozására beállított, számításai szerint kb. 5.000.000 Ft összegű keret?

tűzoltóság

Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a költségvetésben nincs ekkora
összeg elkülönítve. Ha a megállapodás aláírásra kerül, a költségvetési rendeletet módosítani
kell, egyelőre nem látja ennek fedezetét.
Felföldi Zoltán polgármester: a vonatkozó jogszabály szerint nem lehet hiányt tervezni a
települések költségvetéseiben. A 2013. évi költségvetés összeállításakor szembesült a
Képviselő-testület azzal, hogy több lenne a kiadás, mint a bevétel. Végül különböző
elvonások, státusz megszüntetések révén sikerült elérni a nullszaldós költségvetést,
azonban a tavaly keletkezett pénzmaradványt is be kellett tervezni a költségvetésbe. A
tavalyi másfél millió Ft és az idei 3.000.000 Ft hozzájárulást a költségvetés első változatába
betervezték. Arról kellett dönteni, hogy egy takarító állása megszűnjön-e, vagy megszűnjön a
Bölcsőde, vagy a Tiszakécske ÖTP-t támogassa a település. A Lakitelek által tudott összeg
felét tervezték be a költségvetésbe, végül a Képviselő-testület a fél összeget is csökkentette,
1.000.000 Ft-ra. Lakitelek sincs könnyű helyzetben. Nem tudja, honnan lenne előteremtve a
finanszírozáshoz szükséges összeg.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: Szentkirály 800.000 Ft összeget hagyott jóvá a
2013. évi költségvetési rendeletében a tűzoltóság finanszírozására a kért 1.400.000 Ft
összeggel szemben. Ennyit tudnak vállalni. Ezt az összeget másra is el tudnák költeni,
azonban a tűzoltóságba fektetni biztosítást jelent. A bajt szeretnék megelőzni azzal, hogy a
falu pénzéből áldoznak a tűzoltóság fenntartására. Mindig arra lehet fordítani a pénzt, ha
sok, ha kevés, amire akarjuk. A dolog súlyát jelzi, hogy az érintett települések polgármesterei
a szakmai vezetőkkel ültek le egyeztetni. A Képviselő-testületnek csak abban tud segíteni,
hogy elmondja, fontos a tűzoltóság területe. Országos probléma, ami Lakitelek esetében
felmerült.
Felföldi Zoltán polgármester: valóban országos a probléma, Szentkirálynál is látható, hogy
az eredetileg tervezett összeg 60%-át tudta a költségvetésébe betervezni.
Sinka Ferenc, Tiszaug polgármestere: Tiszaug költségvetése talán feszesebb, mint a
lakiteleki, mégis a rájuk rótt 690.000 Ft tűzoltósági hozzájárulást betervezték a
költségvetésbe. Lakiteleknek néhány, kívülről nézve luxuskiadást kellene visszafognia, ami
presztízskérdés, de a tűzoltóság támogatása 4600 lakiteleki érdeke is. A 690.000 Ft 50%-át
már átutalták, másik 50%-át október 31-ig fogják elutalni. Teljesítik a törvény általi
kötelezettségüket. Ha bekövetkezne egy tragédia, akkor a Képviselő-testületnek kell a
felelősséget vállalnia, ha a segítség nem érkezne meg időben. Tiszaug adóbevételeinek 5%-
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át teszi ki a tűzoltóság támogatása. Lakitelek esetében ez nem tudja, hogy van. Ha Lakitelek
kivonulna a tűzoltóság támogatásából, akkor a többi településnek kellene többet vállalnia, a
őt személy szerint bántaná. Úgy érzékeli, hogy a környező hivatásos tűzoltóságok mellett
Tiszakécskét nem kívánja olyan mértékben támogatni az állam.
Felföldi Zoltán polgármester: köszöni Sinka Ferenc javaslatait Lakitelek költségvetésével
kapcsolatban. Tiszaug a lakiteleki iskola finanszírozásával kapcsolatban más állásponton
van.
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: sajnálja, ha félreérthetőek voltak a szavai.
Fontos Tiszakécske ÖTP léte. AZ ÖTP önállóan oldja meg a káreseteket, bizonyos
esetekben azonban a HTP-k segítségére is szükség van. Bács-Kiskun megyében az összes
ÖTP megmaradt. Fontos a lakosok védelme, ezért jött el a megbeszélésre. Elfogadja
Lakitelek érveit, azonban hozzá kell járulni az ÖTP fenntartásához. Úgy érzékeli, hogy
Lakitelek a hozzájárulást elfogadja, azonban az összegek és a hozzájárulás kiszámítása
mentén van probléma. Ezeket lehet vizsgálni, de végül a finanszírozásnak meg kell lennie. A
települések többsége elfogadja a lakosságarányos finanszírozást.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: sajnálja, hogy nem a
megállapodásról, hanem annak körülményeiről zajlik a vita. Nem tudja, hogy Sinka Ferenc
polgármester milyen luxus kiadásokról beszélt, a költségvetés tervezésekor arról kellett
tárgyalni, szűnjenek-e meg munkahelyek vagy sem.
Koller Dániel, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke: választott tisztsége mellett
Lajosmizse ÖTP elnöke és lajosmizsei önkormányzati képviselő, pénzügyi bizottsági tag.
Országosan lakosságszám arányosan vannak elosztva az ÖTP hozzájárulások a települések
között, ez a legigazságosabb szétosztási arány. 20.400 ember biztonságáról és 14.000.000
Ft-ról van szó. Az egyes települések hozzájárulásai egy rossz értékű melléképület árát sem
teszik ki. Valóban nehéz a nincsből, de a lakosság érdekében vizsgálni kell a Képviselőtestületnek a kérdést. Az emberéletek a legfontosabbak.
Felföldi Zoltán polgármester: a teremben mindenki letette az esküt, hogy a rá bízott
közösség érdekeit képviselje. Lakitelek Képviselő-testülete is a lakosság érdekeit képviseli,
ezért kéri, fel se merüljön az, hogy nem a lakosság érdekében cselekednének. A Lakitelek
által szerkesztett együttműködési megállapodás tervezethez kéri a megjelentek véleményét.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: a 2013. évi támogatás előtt a 2012. évi
támogatás összegét kell rendeznie Lakiteleknek, ugyanis tavaly a másik három település
befizette a kötelezettségét. Ha nem teszi meg, ez az összeg hiányozni fog a tűzoltóság
2013. évi költségvetéséből, amit senki sem szeretne. Tiszakécske 10.600.000 Ft-tal
támogatta a tűzoltóságot, hogy a nap 24 órájában mindig működőképes legyen, a béreket ki
tudják fizetni. A megállapodásokban lehet olyan szempontokat keresni, ami egy adott
településnek jó. A jelenlegi megállapodás a lakosságszámon alapszik, ugyanis elsősorban a
lakosság az, aki a tüzet okozza. A 44-es út egy kiemelt veszélyforrás, nem kívánják
ráhárítani a lakitelekiekre a 44-es út védelmét, közös teherviselést javasolnak.
Területarányos elszámolás esetén nem lehetne azonos szinten említeni a szentkirályi
répaföldet és mondjuk a lakiteleki Tőserdőt. Lakosságszám esetén nem számolják bele az
1100 lakiteleki üdülőingatlant, mivel ott nem állandó lakosok élnek. Tiszakécskének is fontos,
ha a 44-es mentén tűz van. A tiszakécskei tűzoltók megyei tűzoltó versenyt nyertek, BácsKiskun megyét képviselték az országos tűzoltó versenyen. Sokat fektet Tiszakécske a
tűzoltóságba. A tűz oltásánál 5 perc is nagyon sokat számít. A területarányos elszámolás
torzabb lenne a népességarányosnál. A Flaga Kft. jelenléte sem könnyebbség egy
településnek, hanem jelentős veszélyforrás. A 2012. évi megbeszélést egy évvel ezelőtt
kellett volna lefolytatni. Lakitelek megmásította a mindenki által aláírt megállapodást,
azonban egyeztetésre nem hívta a feleket. A két település viszonya most nem jó, ezt helyre
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kell hozni. Ha más elvek szerint, azaz területarányos megoldás szerint működne tovább az
együttműködés, arra külön fel kell majd készülnie a feleknek. Tiszakécske mindenképpen
hozzá fog járulni a maga eszközeivel az önkéntes tűzoltóság működéséhez, ha a
megállapodások megnyugtatóan rendeződnek.
Szenrirmay Tamás képviselő: mekkora összeget fizessen az Önkormányzat a tűzoltóság
2012. és 2013. évi támogatására? Az lenne a legjobb, ha a tűzoltóknak sosem lenne dolguk,
azonban mindig lesz. 4600 emberért kell felelősséget vállalni. Meg kell oldani a pénz
kifizetését. Az Önkormányzatnak arra van pénze, amire akarja, meg kell oldani.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: 14 fős önkormányzati tűzoltóság 42 millió Ft
költséggel látja el az említett terület védelmét. Eddig Tiszakécske gondja volt a tűzoltóság
fenntartása, nagy összefüggéseiben most először kerül sor a tűzoltóság gondjainak
megbeszélésére az érintett települések részvételével. Inkább az a jó, ha a tűzoltóságot saját
arculatunkra tudjuk formálni, ne mondja meg az állam, hogy a tűzoltó parancsnokságot
milyen kondíciókkal kívánja fenntartani. Ha nem lesz a településeknek befolyása, a személyi
állomány kevesebb, a költségek többek lehetnek. Nem szabad a döntéshozatalt felfelé tolni.
Felföldi Zoltán polgármester: szeretné, ha a Képviselő-testület döntene a tűzoltóság 2012.
évi támogatásáról, a 2013. évi támogatásról, ennek kapcsán várja az együttműködési
megállapodás tervezethez a hozzászólásokat. Amennyiben az érintettek elfogadják,
felterjesztéssel élhetnének az önkormányzatok a tűzoltóság aszimmetrikus finanszírozási
helyzetének megoldására.
Eszes Béla, Tiszakécske ÖTP parancsnok: milyen szinten szeretne a Képviselő-testület
belelátni a tiszakécskei tűzoltóság költségvetésébe?
Felföldi Zoltán polgármester: jó lenne látni, illetve összevetni az alkalmazottak bérét a
törvényi minimumokkal, eszközellátottságot is.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a tűzoltóság költségvetését
előzetesen, együtt kellene elfogadnia a településeknek, ne egy számot közöljenek a
testületekkel.
Koller Dániel, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke: az önkormányzatok csak úgy tudnak
beleszólni egy köztestület pénzügyeibe, ha delegálnak egy tagot a köztestület tagságába. A
tagság a köztestület legmagasabb fóruma, ott lehet a költségvetést véleményezni. Ha pénzt
tesz valamibe egy önkormányzat, elvárható, hogy láthassa, mire költik a pénzét. A
köztestületek az egyesületekből, a nonprofit szervezetekből és a Kft-kből lettek összegyúrva,
erre is figyelni kell.
Felföldi Zoltán polgármester: a finanszírozás mellett rálátási és beleszólási joggal is kell
rendelkeznie az önkormányzatoknak. A köztestületi tagságon keresztül is mehet ez, azonban
az nem megoldás, hogy a Képviselő-testület kap egy számot, és csak ez lehet.
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: a Tiszakécske jegyzője által
elküldött megállapodás tervezetben meglepődve olvasta, hogy Lakitelek tavalyi elmaradása
2.377.503 Ft, ez miből adódik? Kovács Ernő polgármester elmondása szerint 1.500.000 Ftról volt szó.
dr. Méhész László, Tiszakécske jegyzője: a 2.377.503 Ft az eredeti összeg a 100%-a volt.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: eredetileg magasabb összegről volt szó, mely
a működést jelentette. Ki lett belőle véve a Toyota gépjármű, melyet Tiszakécske vásárolt
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3.000.000 Ft összegért, ezt nem hárították át a településekre. Ezt a tűzoltóautó vásárlásánál
sem tették meg.
Felföldi Zoltán polgármester: tavaly volt egy 2.962.000 Ft összeg, amelyből egy 50%-os
fizetési kötelezettség keletkezett, most pedig egy 2.377.000 Ft összegű fizetési igénnyel
jelentkezett Tiszakécske. Ez sem az eredeti 100%, sem az 50%. A számok közlése helyett
egyeztetni szeretne arról, pontosan milyenek a költségek.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: mi okozza a különbséget?
Csákiné Tóth Éva, Tiszakécske ÖTP: az 1.481.000 Ft az 50% volt a tavalyi évre
vonatkozóan, a kettő közötti összeg pedig az, amit végül Tiszakécske finanszírozott.
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: az összeg valóban kiegészítésre került,
Tiszakécske polgármestere tavaly azért ajánlhatta az 50%-ot, hogy gördülékenyebben
haladjon a megegyezés. Most ő visszatért az eredeti számhoz. Javasolja, arról szavazzon a
Képviselő-testület, hogy a tavalyi hozzájárulást átutalja-e Tiszakécskének bármilyen
összegben. Ha ez megtörténik, az után lehet egyeztetni arról, milyen elv szerint történjen a
hozzájárulás megfizetése. Joga van az önkormányzatnak tudni, mire költik a pénzét, még ha
nem is tag egy szervezetben. Döntésnek mindenképpen születnie kellene.
Felföldi Zoltán polgármester: a támogatást Lakitelek ki kívánja fizetni, eddig azonban az
1.481.000 Ft összegről volt a Képviselő-testületnek tudomása. Most egy másik szám került
elő.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: az 1.481.000 Ft összegről tavaly tudott volna
tárgyalni a két önkormányzat, jelen helyzetben a költségekből kivették az autót, szükség volt
már új parancsnoki autót venni. A 2.377.000 Ft összegről be tudják mutatni a papírokat, kéri,
hogy ezt az összeget fogadja el a Képviselő-testület, különben a tűzoltóság forráshiányos
lesz a 2013. évben. A köztestületbe delegáljon személyt Lakitelek. A hozzájárulás összege
Tiszakécskének is problémát okoz, ezt jelzi a katasztrófavédelem megfelelő illetékeseinek.
Felföldi Zoltán polgármester: három számot küldött át Tiszakécske, azok közül melyikre
tart igényt a város?
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: 2.377.503 Ft.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Kovács Ernőnek igaza van, egy
évvel ezelőtt kellett volna ezt a tárgyalást lefolytatni, azonban szerinte Tiszakécske is
kezdeményezhette volna a tárgyalás megtartását.
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: képviselőként az 1.481.000 Ft tudja
támogatni. A Képviselő-testület 2012 májusában hozott egy határozatot, ami megküldésre
került Tiszakécskének, de a város nem jelzett vissza, hogy neki nem megfelelő. Tiszakécske
jelzése esetén hamarabb kiderült volna a probléma.
Felföldi Zoltán polgármester: a párbeszéd megkezdésének elhúzódásában a felelősség
valóban közös.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: többször elmondta a polgármesternek, az
alpolgármesternek, hogy nem küldi a tűzoltóparancsnokot pénzért könyörögni. Számára
szégyen, hogy a tiszakécskeiek pénzéért kell könyörögni, az viszont rosszabb, ha valaki
kijelenti, hogy abszolút nem kíván fizetni. Lakitelek határozatában ez szerepelt. Mindenki
kifizette már az összeget, egyedül Lakitelek nem.

9

Eszes Béla, Tiszakécske ÖTP parancsnok: a közös felelősség Lakitelek javára billen el.
2013. május 3-án tartott képviselő-testületi ülésen egy B verziót fogadott el a testület. Az
ülésre Tiszakécske képviseletében senki nem lett meghívva. Tiszakécske mindent megtett
annak érdekében, hogy megszülessen a megállapodás, Lakitelekre nem hívta őket senki.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az előterjesztés A verziójában benne volt, amiről most szó
van, a Képviselő-testület pedig saját maga döntött úgy, ahogy.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Farkasinszki Lóránt igazgató
részéről hangzott el egy konstruktív megoldás. A testület úgy tudja jelezni pozitív
hozzáállását, ha megszavaz egy bizonyos összeget. Tudja támogatni Tiszakécske
polgármestere által kért összeg megfizetését annak reményében, hogy a hozzájárulások
szétosztása a későbbiekben egy más elv alapján születik majd meg.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: a mostani megbeszélésen jelenlévők kellenek-e
ahhoz, hogy egy Képviselő-testület a maga kínját végig szenvedje? A tavalyi évet le kell
zárni Tiszakécske és Lakitelek között. A 2013. évi összegek kapcsán van még értelme
összeülni, a 2012. év tekintetében a szomszéd települések már nem tudnak segíteni.
Olajos István képviselő: az önkormányzati képviselő-testületek kínját-baját lehet látni a mai
megbeszélésben, akár tiszakécskei, akár lakiteleki részről. Az egy színesítő folt, hogy ezt a
tűzoltóság és a katasztrófavédelem is látja. Nagyon részletesen és alaposan átnézték
Lakitelek 2013. évi költségvetését, 5.000 és 10.000 Ft összegekről vitatkoztak. Az 1.481.000
Ft összeget ő is támogatja, nehezebben tudna igent mondani a 2.377.503 Ft összegre. Az
50% összeget kamatával javasolja elfogadni, Lakitelek nem azért nem fizetett, mert nagy
legény szeretett volna lenni. A tiszakécskei tűzoltók áldozatos munkát végeznek, amiért
mindenki hálás lehet. A nincsből kellett volna valamit csinálni.
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: javasolja, hogy a 2013. évi
hozzájárulásról is tárgyaljon a Képviselő-testület a szavazást követően.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a nem fizetés oka a mostani
szavazással meg fog megoldódni, ugyanis továbbra sem lesz megállapodás. Azért nem
fizetett Lakitelek, mert nem volt megállapodás. Tiszakécske részéről volt egy vállalás, ami
csökkentette az összeget. Nem javasolja, hogy kamatokat számoljanak a települések, egy
kettő közötti összegben, 2.000.000 Ft megfizetésében látja megoldhatónak a helyzetet.
Felföldi Zoltán polgármester: négy összeg van jelenleg a Képviselő-testület előtt:
2.377.000 Ft, 2.000.000 Ft, 1.481.000 Ft kamatokkal és 1.481.000 Ft.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: a szerződésbe korábban úgy kellett volna
beleírni, hogy büntetőkamatot fizet egy település, így nehéz kezelni. Most kialakulhat egy
olyan képzet, hogy nem fizet a település, aztán majd lesz valami.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: a mai megbeszélés egy tanulság, a mai példa
ne teremtsen precedenst a későbbiekre nézve. Sallai András javaslata közelebb áll a
megoldáshoz.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: Tiszakécskének is legalább olyan megterhelő
a tűzoltóság finanszírozása, mint a többi településnek.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a hozzájárulási összegeket,
csökkenést sorrendben. Először 2.377.503 Ft hozzájárulás megfizetését a 2012. évre a
Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatására.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 1 igen szavazattal, 4 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elutasította.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a 2.000.000 Ft összegű hozzájárulás
megfizetését.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2013. (III.27.) határozata
Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Lakitelek Önkormányzata a Tiszakécskei
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi működéséhez 2.000.000 Ft
összeggel járuljon hozzá.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Város Önkormányzata
- Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: megköszöni képviselőtársainak a
támogatást, Tiszakécske polgármestere pedig reményei szerint értékeli Lakitelek igen
szavazatát.
Felföldi Zoltán polgármester: folytatódjon-e a megbeszélés a 2013. évi hozzájárulások
megfizetésének módjáról, vagy később szűkebb körben?
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: mindenképpen folytatódjon, most van egy
pozitív gesztus. Legyen egy megállapodás arra vonatkozóan, hogy Lakitelek elfogadja a
Tiszakécske által beterjesztett lakosságarányos együttműködési megállapodást azzal, hogy
a 2013. évi összeg időarányos részét átutalja, majd a települések a teljes költségvetést
közösen vizsgálják át, és kössenek a második félévre egy újabb szerződést. Látszódnia kell,
hogy az önkormányzati tűzoltóság mit mire költ. Kell egy olyan megállapodás, ami alapján az
önkormányzati tűzoltóság finanszírozása a 2013. évre megoldódik.
Felföldi Zoltán polgármester: tehát igazgató úr azt javasolja, hogy a szerződés azzal
legyen elfogadva, hogy a felek június 30-ig felülvizsgálják a hozzájárulás mértékét
meghatározó tényezőket.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: és a hozzájárulás valamekkora mértékét
megfizetik a települések.
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Felföldi Zoltán polgármester: az érintett polgármestereket kérdezi, hogy a vonatkozó
kormányrendelet alapján a lakosság- és területarányban gondolkozzanak-e.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: az irány jó, hogy az arány megmarad-e, azt
nem tudja. Az önkormányzati teljesítőképesség fontos, ami főleg a lakossághoz van kötve. A
mentendő, védendő terület is inkább a lakossághoz kapcsolódik. A földterület legyen
korrekciós tényező, de ne 50-50% legyen a lakosságarány és területarány. Szentkirálynak
ebben az évben 1.400.000 Ft összeget kellene fizetnie, ebből 800.000 Ft-ot tudtak fizetni.
Területarány szerint a fizetendő összeg náluk mindenképpen emelkedni, mivel 10.000 hektár
a területük, Lakiteleknek viszont csökkenne.
Sinka Ferenc, Tiszaug polgármestere: a lakosságszám és a terület mellett az adó
erőképesség is legyen számítási tényező, mivel a kisebb településeknek nincs miből ezt
kifizetni. A tiszaugi adóbevételek 5%-át a tiszakécskei tűzoltóság támogatására fordítják.
Lakiteleknek két veszélyes üzeme is van, a gumiüzem és a Flaga Kft. Nem tudja, ezek az
üzemek hozzájárulnak-e a tűzoltóság fenntartásához.
Puskás Béla, Tiszajenő polgármestere: Tiszajenőnek megfelel a létszámarányos elosztás.
Lakitelek azért javasolhatja a számítási mód megváltoztatását, hogy csökkenjen a rá eső
tehet. Tiszajenőn van néhány hétvégi ház. Szolnok 25 km távolságra van, Tiszakécske csak
10 km-re, így kötelesek Tiszakécskét támogatni. Megpróbálják kigazdálkodni a rájuk eső
részt, jó lenne, ha az állam is változtatni a finanszírozási módon.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: ha a létszámarányostól eltérő megoldás lesz,
abból Lakitelek nem kerülhet ki győztesen, Lakiteleknek többet kellene fizetni. Figyelembe
kell venni az üdülőterületet, a 44-es főutat, a veszélyes üzemeket. Ha Tiszakécskéről
áthelyeznek két embert Kecskemétre, már akkor változik a tűzoltóság költségvetése, mivel új
embereket kell kiképezni.
Eszes Béla, Tiszakécske ÖTP parancsnok: a lakosságarányos finanszírozás megtartását
javasolja, az egyszerűség kedvéért. Lakiteleken az üdülőterület és a fenyőerdők
veszélyeztetettsége is megvan. A lakiteleki erdők elég rossz állapotban vannak.
Területnagyság esetén ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni.
Koller Dániel, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke: ő is a lakosságarányos megoldást
preferálná. Az állami normatíva egységes finanszírozást ad az önkormányzati tűzoltóságok
között. Akinek nagyobb a területe vagy veszélyes üzeme van, arra ad pluszt. A leg
igazságosabb a lakosságarányos módszer.
Felföldi Zoltán polgármester: a kormányrendelet szerint lakosság- és területarányos
megállapodást köt az önkormányzati tűzoltóság és az érintett települések.
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: fél év legyen lakosságarányosan, a
második félévre pedig legyenek egyeztetések.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: az 1.400.000 Ft összegből Szentkirály már
800.000 Ft összeget átutalt.
Sinka Ferenc, Tiszaug polgármestere: Tiszaug a hozzájárulás felét már kifizette.
Koller Dániel, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke: azzal a kitétellel legyen elfogadva a
megállapodás, hogy felülvizsgálják a települések az arányokat, és ha születik minden fél által
elfogadottan módosítás, akkor az módosul. Ha mégsem, akkor marad egy élő, aláírt
megállapodás.
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Felföldi Zoltán polgármester: egy szerződés aláírás nem többséget, hanem konszenzust
igényelne. Ha nem lenne készség a megegyezésre más település részéről, akkor
patthelyzetbe kerülne Lakitelek. Ismerteti a határozat-tervezetet.
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: érti Lakitelek felvetését a szerződés kapcsán.
Bele lehetne építeni a szerződésbe mozgatórugókat, kényszereket, hogy minden
településnek érdeke legyen a megállapodás. Ha nem születne módosítás, akkor Lakitelek
továbbra is lakosságarányosan fizetne, a többi település pedig lakosság- és
területarányosam. Ez egyik félnek sem lenne jó, így minden félnek érdeke lenne, hogy
megállapodjanak, viszont így nem kerülne veszélybe a tűzoltóság finanszírozása.
Felföldi Zoltán polgármester: érti igazgató úr felvetését, azonban az önkormányzatiság
jegyében ez nem lenne egy jó megoldás, de köszöni neki.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: milyen kényszerre lehetne számítani? A
szerződést nem fél évre, hanem egy teljes évre kellene megkötni azzal, hogy közösen
felülvizsgálják a települések.
Koller Dániel, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke: az lenne egy kényszerhelyzet, ha
nem születik megállapodás, marad az eredeti szerződés érvényben. Ha Lakitelek
igazságosabbá tudja tenni a lakosság- és területarányt, azt prezentálni tudja majd a többi
település felé.
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: az érintett települések milyen kényszert tudnak
magukra vállalni, hogy megegyezés szülessen?
Puskás Béla, Tiszajenő polgármestere: a kényszerhelyzet kapcsán igazgató úrnak igaza
van, de egyik polgármester sem vállalhat be semmit a Képviselő-testületek döntése nélkül.
Felföldi Zoltán polgármester: érti Puskás Béla polgármester hozzászólását, nem is vár
ilyen jellegű bevállalást, mivel ő sem tudna hasonló esetben így eljárni.
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: a polgármesterek testületi döntés
nélkül is bevállalhatják, hogy felülvizsgálják a szerződést június 30-ig.
Kovács Ernő, Tiszakécske polgármestere: a finanszírozás legalább időarányossága is
kerüljön bele a szerződésbe.
Felföldi Zoltán polgármester: ismét ismerteti a határozat-tervezetet, majd szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
53/2013. (III.27.) határozata
Együttműködési megállapodás kötése a Tiszakécskei
Parancsnokság fenntartására

Önkormányzati

Tűzoltó

Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2013. első félévére elfogadja a lakosságarányos megosztást a

13

Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatására. A Képviselőtestület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a teljes 2013. évre vonatkozó
együttműködési megállapodást írja alá a műveleti körzeten található települések
polgármestereivel és a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal, majd
az együttműködési megállapodás aláírása után tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az együttműködési
megállapodásban kerüljön rögzítésre a támogatás időarányos folyósításának
kötelezettsége.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy 2013. június 30. napjáig
kezdeményezze az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a hozzájárulási
arányokat meghatározó szempontokra vonatkozóan, valamint tárgyaljon a Tiszakécskei
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnokával és a műveleti körzeten
található települések polgármestereivel a 2013. június 30. napját követő támogatási
arányok megállapításáról és ennek az együttműködési megállapodásban való
rögzítéséről.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Város Önkormányzata
- Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Koller Dániel, a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke: gratulál a Képviselő-testületnek,
szerinte jó döntést hoztak a képviselők. Megfontolásra javasolja, hogy a megállapodás
szerkezete hosszú távú legyen, és évente csak a pénzügyi részről döntsenek.
Felföldi Zoltán polgármester: egyetért a felvetéssel, az eredeti tiszakécskei megállapodás
terveztet Lakitelek hosszú távú megállapodásra szeretné módosítani. Egy felterjesztés
elfogadását támogatnák-e az érintett települések, amelyben a jelenlegi finanszírozási
helyzetet megoldani, illetve az állammal finanszíroztatni javasolják. A belügyminiszter felé
születne ez a felterjesztés.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere: a Magyar Faluszövetség nevében is, támogatja
a felterjesztés elkészítését.
dr. Farkasinszki Lóránt, BKMKVI igazgató: megköszöni mindenkinek a részvételt, Gyapjas
János megyei igazgatóhelyettes, mint lakiteleki lakos üdvözletét küldi, azonban egy országos
rendezvény miatt nem tudott jelen lenni a mai megbeszélésen. A felterjesztést olyan
szempontból támogatja, hogy jó, ha több irányból érkeznek jelzések, azonban tudni kell,
hogy saját szervezeten belül is jelzik ezeket a problémákat. Az önkormányzati tűzoltóság
finanszírozásának megváltoztatása kapcsán már egy szakértő bizottság jött létre, amely
vizsgálja a módosítási lehetőségeket.
Felföldi Zoltán polgármester is megköszöni mindenkinek a részvételt, a Képviselő-testület
ülését berekesztette.

kmf.
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Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő

