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2019. évi költségvetés indoklása 
 

A Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi költségvetés tervezetét 

elkészítette. Az elkészítés során figyelembe vette az előző évek költségvetés tervezetét 

és megvalósulásának értékeit. (A 1. sz. melléklet oszlopaiban összehasonlítható.)  

 

2019. évben hasonló módon a megelőző évihez több bevételi forrásra és szélesebb 

lehetőségekre nem látok esélyt. Bevétel oldala hét fő tételből áll, melynek végösszege 

40.650.916,- Ft. (2 sz. melléklet) Az előző évi adathoz képest növekedéssel 

számolunk.  

Önkormányzati támogatást a korábbi határozat szerint évi 150 Ft/ fő így 

megközelítőleg 1.715.000 ezer Ft, ennek emelését javaslom 250 Ft/fő-re vagy még 

magasabbra, mert a normatív támogatás összege sajnos továbbra sem emelkedett.  Az 

árváltozások és a garantált bérminimum ez évben is emelkedett, illetve a bérfeszültség 

elkerülése miatt az irányítói béremelést is végre kell hajtani. 

Költségvetés bevétel oldalának egyik nagyon fontos eleme a vállalkozási tevékenység, 

amely évek viszonylatában ismét emelkedést mutat, ezért az előző évi 2,0 millió helyet 

2,5 millióval számolunk.  

Fontos lenne, hogy az Önkormányzatok és a Tűzoltóság közösen állapítsa meg a 

térítés ellenében végezhető, (szolgáltatásként) munkákat. A szervezet működésének 

most már több éve eleme az Önkormányzati támogatás. Ennek az összegnek a 

növelésére a már korábban említet változása előkészítésként értékelhető. A 

költségvetés fő összegének az 7 % lehet elérhető cél. Ezt visszafordítva, a lakosság 

arányos hozzájárulás további növelése fontos. Előzetes számítás szerint 250 Ft/fő 

fedezné az előbbi feltételezést. 

A Fenntartó önkormányzatnak 2017. évben először volt lehetősége, megigényelni az 

általa működtetett tűzoltóság támogatását a Belügyminisztériumtól. csak remélni 

tudjuk ebben az évben is lehetőség lesz, és élni is fog az önkormányzat ezzel a 

lehetőségek. Ez az összeg nem több mint, amit egyébként is ilyen formán hozzájárul a 

tűzoltóság működéséhez.  

A bevétel oldal soraiban pályázati összeg sorba kerültek megjelenítésre 4 millió Ft, 

mert 2018. évben pályázat formájában 2.7 millió Ft érkezett fejlesztésre, és 1,2 millió 

Ft értékben eszköz is érkezett. 2019. éven az állami költségvetés tartalmaz hasonló 

keretet ez együttesen 4 millió Ft. A feltételrendszerbe az önrész valószínűleg meg fog 

bekerülni. Az amortizációs cseréket lehet végrehajtani, a védőruha és a 

szakfelszerelések vonatkozásában.  
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2018. évben kihasználtuk a munkaügyi központ által biztosított bér jellegű 

kifizetésekre kapható támogatást. 3 fő tűzoltó felvétele során támogatható 

munkavállalók kerültek alkalmazásra. ennek hatása 2019. évre is áthat, sőt lehetőség 

szerint a létszámbővítés is ebben a formában végezzük 

2019. évben tervezett kiadások a 2018. év adataihoz, fő számaiban növekedés 

mutatható ki. A bér és járulékai, valamint a dologi kiadások aránya 60-40%-ban 

kerültek megállapításra. Béren kívüli juttatást továbbra sem tervezhetünk. A 

béremelést a bérminimum január havi bevezetésével számításban kellett venni, ezt a 

költségvetésben terveztük. Ennek hatását a központi költségvetésben szerepelő összeg 

finanszírozz hatja. De elosztás elvét még nem ismerjük. előző évben ebből a keretből 

nem kapott tűzoltóságunk. 

 

A dologi kiadások az átlagos árváltózásokat követve lett meghatározva, kivétel ez alól 

az üzemanyag és kenőanyag, amely összege a tervezetthez növekedik az új jármű 

üzembe állításával.  

Fontos elem a javítási ráfordítások növekedése, ennek okai az elhasználódás, miután új 

beszerzések nem történtek, az amortizációs cserékre nincs lehetőség javításokat elkell 

végeztetni a biztonságos üzemeltetés miatt.  

Erős növekedés figyelhető meg az eszközök felülvizsgálatánál, ezt az árat a 

szolgáltatást végzők határozzák meg. A felülvizsgált eszközök használata 

jogszabályban kötelezett a szervezet részére, így erre semmilyen hatással nem bírunk. 

 

2018. évben az inflációval és az áremelkedéssel együttesen tervezett értékek kerültek 

tervezésre, ez az érték nagyon minimális. Az előző évivel szemben a gépjárművekre 

fordított biztosítás összegét sikerült szinten tartani úgy, hogy biztosítások 

vonatkozásában a flotta biztosítás előnyeit használtuk ki. Mint ahogy a bevételi 

oldalon sem terveztem a pályázatra beérkező Önkormányzati önrészeket, úgy a kiadás 

oldalon sem jelenik meg ezen felszerelések ellenértéke.  

 

A költségvetés bevételeit 1.-2. sz mellékletei, a kiadás számadatait a 3. sz. melléklet 

tartalmazza.  

Az állami normatív támogatás megalapozottságát a tájékoztató levél tartalmazza. 4. sz 

mellékletben. 

 

Ezek kiegészítésével, kérem a küldöttgyűlést a 2019. évi költségvetés jóváhagyására. 

 

 

 

Tótkomlós, 2019. január 23. 

 

 

 

 Nagy Sándor 

 TÖT pk 
 

 

 

 

 

 



 

      1 sz melléklet 
     

      

  

2018 
 

2019terv 
 Előző zárás 

 
1 126 922 

 
645 642 

 vállalkozási tevékenység 11 2 521 090 
 

2 500 000 
 Önkormányzati támogatás 12 2 215 100 

 
2 500 000 

 Munkaügyi Központ, APEH 13 1 634 340 
 

1 500 000 
 Beérkezett pályázat 14 2 730 500 

 
4 000 000 

 Kamatjóváírás  15 562 
 

1 000 
 Vállalkozói támogatás 16 722 720 

 
650 000 

 egyéni támogatás 17 0 
 

50 000 
 Normatív tám 18 29 643 687 

 
29 349 916 

 Egyéb támogatás 19 89 194 
 

100 000 
 

  

39 557 193 
 

40 650 916 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



      2 .sz melléklet 
    

      Költségvetési sorok 
    

 

Bér és járulékai az összkiadáshoz % 56,44% 

Kiadás   2019 terv 

bér 17 500 000 

járulékok 5 300 000 

dologi   

  épület fenntartás   

  

víz 140 000 

villany 1 000 000 

gáz 600 000 

telefon 
650 000 

mobiltelefon 

gépjármű fenntartás   

  

üzem és kenőanyag 1 600 000 

műszaki vizsga 170 000 

felülvizsgálat 600 000 

biztosítás 1 200 000 

javítás 1 500 000 

alkatrész 100 000 

tűzoltó felszerelés   

  

üzem és kenőanyag 50 000 

felülvizsgálat 600 000 

javítás 350 000 

alkatrész 10 000 

    

iroda működés   

  

irodaszer 
250 000 

kellék anyagok 

Internet   

posta költség 30 000 

banki költség 200 000 

könyvelés 650 000 

szakkönyv, folyóirat 0 

szolgáltatás 1 500 000 

egyéb   

  

továbbképzés 350 000 

szállítási szolg 0 

egyéb 1 000 000 

beruházás   

  

épület  300 000 

tűzoltó felszerelés 4 000 000 

kötelezettség vállalás (törlesztés) 750 000 

  
40 400 000 

 


