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Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága
Előterjesztés
a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról
szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Költségvetési rendelet) 17. § d) pontjában bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében
eljárva, ugyanezen rendelet 25. mellékletének II. címszó alatti előirányzatok felhasználásáról a
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) jogosult dönteni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4.
pontjában foglaltak alapján azonban az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványának kuratóriumi elnöke a jelen előterjesztés
mellékleteként csatolt kérelemmel fordult a Bizottsághoz, melyben foglaltak alapján a
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa több mint 10 éves létrehozásakor – a
jászberényi tűzoltók támogatása mellett alapvető célkitűzés volt jászsági kistérségben élők
tűzbiztonságának növelése, valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos megelőző, felvilágosító,
tájékoztató, oktató, szervező tevékenység támogatása. Munkájuk legfontosabb szándéka, hogy
a társadalom minden rétege számára elérhetővé tegye a katasztrófahelyzetek megelőzésére
való figyelemfelhívását.
Az igény és az érdeklődés az Alapítvány szakmai tevékenysége iránt folyamatos volt az
elmúlt időszakban. A pandémia időszakának jelenlegi lezárását követően újra indítják a bevált
szakmai programokat az Alapítvány önkénteseivel.
Jelen esetben tűzoltó szakmai sportversenyt szerveznek az év második negyedévében a
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, amely
rendezvény megszervezése, a takarékosság betartása mellett is költséges.
A Jászsági Tűzoltóverseny, melyet 2022. évben ismételten meg kívánnak rendezni az
évtizedek óta nagy hagyományokkal rendelkezik a Jászságban működő és tevékenykedő
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére megrendezésre kerülő Jászsági Tűzoltó Sportverseny.
Minden évben más-más jászsági település ad otthont a neves versenyzésnek, ahol 3
korcsoportban (férfi, női és gyermek) összesen 6 kategóriákban ez évi előzetes tervek szerint
15 csapat versenyez előre kialakított pályákon.
A tűzoltósághoz és a katasztrófavédelemhez közel álló egyetlen civil szervezet a Jászberényi
Tűzoltók Közhasznú Alapítványa. Így természetes, hogy más szakmai támogatókkal együtt
Alapítványuk vállalta fel a rendezvény megszervezését önkéntes segítőik bevonásával.
A rendezvény előzetes látogatottsága 500-600 főre tehető, ahol megjelennek a Jászság
vezetői, ismert személyiségei is.
Kérelmükben foglaltak szerint a várhatóan megítélt önkormányzati támogatásnak
köszönhetően minden résztvevő csapat szakmailag a legjobbat tudja majd nyújtani. A verseny
napján a szakmai programmal párhuzamosan bográcsos főzés is zajlik majd, amely révén egy
közös ebéddel zárják a versenyzők, felkészítők, vendégeik és a szervezők.
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A kuratórium elnöke kéri, hogy a Bizottság „szabadidő sport” költségvetési keretének terhére
biztosítani szíveskedjenek a szabadidős tűzoltó spotverseny szakszerű és színvonalas
lebonyolítása érdekében 250.000.- Ft. összeget, továbbá a Bizottság elnökeként kértek, hogy
az általam vezetett Bizottság következő ülésén az Alapítvány kérelmét napirendjei sorában
felvenni és megtárgyalni szíveskedjek.
A Bizottság a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel nem hozhatja meg a
támogatásra vonatkozó döntést, melyből eredően a Bizottság a Költségvetési rendelet 25.
táblázat II. címszó c) pontjában nevesített „Diák- és szabadidősport” megnevezésű előirányzat
terhére – mely keret terhére jelenleg 884.200.- Ft, azaz nyolcszáznyolcvannégyezer-kettőszáz
forint áll még rendelkezésre – javaslattal él a Tisztelt Képviselő-testület felé akként, hogy a
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa részére összesen bruttó 250.000.- Ft - azaz
kettőszázötvenezer forint támogatást biztosítson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat – egyszerű
többséggel – elfogadni szíveskedjenek.
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (V._18.) határozata
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet
önkormányzati rendelet 25. mellékletének II. címszó c) pontjában nevesített „Diák- és
szabadidősport” elnevezésű előirányzat terhére – a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság
javaslata alapján – a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa részére összesen bruttó
250.000.- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – támogatást biztosít a Jászsági
Tűzoltóverseny megrendezéséhez.
2. Az 1. pontban megjelölt összeg utalására a külön megkötendő támogatási megállapodás
aláírását követően kerül sor.
Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Budai Lóránt polgármester (a támogatási megállapodás aláírása
vonatkozásában)
Bobák Nóra, PH Aljegyzői Osztály vezetője (a támogatási megállapodás
elkészítése vonatkozásában)
3. A Bizottság felkéri a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a támogatás átutalásáról
szíveskedjen intézkedni a támogatott szervezet bankszámlaszámára.
Határidő:
Felelős:

2022. június 1.
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

Erről értesül:
1. Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa – székhelyén,
2. a PH Aljegyzői Osztály – helyben,
3. a PH Gazdasági Osztály – helyben,
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4.
5.
6.
7.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
Humán, Jogi és Közrendi Bizottság valamennyi tagja,
Képviselő-testület valamennyi tagja,
Irattár

Jászberény, 2022. május 6.

Bethlendy Béla s. k.
a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke
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