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ELŐTERJESZTÉS 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 10-i ülésére a 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi támogatásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgári védelmi feladatrendszer magas színvonalú végrehajtása érdekében a megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség-vezetője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy 

Sávoly Község Önkormányzata lakosságarányos támogatást nyújtson a Marcali 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek. A támogatás nyújtása és annak felhasználása a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényen alapszik.  

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a lakosságszám figyelembevételével, 486 fő 

állandó lakossal és 60 Ft/fő összeggel számítva összesen 29.160,- Ft, azaz huszonkilencezer-

százhatvan Ft összegű támogatást nyújtson a 2022. évi költségvetés terhére az idei évben a 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a támogatáshoz kapcsolódó és az előterjesztés mellékleteként csatolt 

megállapodás aláírására hatalmazzon fel.  

 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sávoly községet érintő munkáját 29.160,- Ft, azaz 

huszonkilencezer-százhatvan Ft összeggel támogatja.  Felhatalmazza a polgármestert a 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a támogatás tárgyában kötendő 

megállapodás aláírására. A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 4/2022.(II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet felhalmozási célú 

támogatás/felhalmozási célú pénzeszköz átadás megnevezésű 39. soron megtervezett keret.   

 

Felelős: Schuller Tibor, polgármester 

Határidő: 2022. február 28. (a megállapodás aláírására) 

                2022. június 30. (a támogatás átutalására) 

 

 

Marcali, 2022. február 2. 

 

 

Schuller Tibor 

polgármester 



 
SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

MARCALI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

1. sz. melléklet Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2022. február 10-i nyilvános ülésének 6. sz. 

előterjesztéséhez 

 

 

Tárgy: 1. Polgári védelmi együttműködési 

megállapodás 2022. évre, 

2. Közbiztonsági referensek 

munkaokmányainak ellenőrzése,  

3. 2022. évi rendezvények, 

4. Szabadtéri égetésre vonatkozó 

szabályok 

 

Hiv. szám: 234/2011 Korm. rendelet 

Ügyintéző: Tóth Róbert tű. alez. 

Telefon: 85/515-280 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

S Z É K H E L Y É N 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

 

1. Polgári védelmi együttműködési megállapodás 2022. évre: 

 

A településük részéről a 2021. évben a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári 

védelmi szakterületének működéséhez nyújtott lakosságarányos támogatását köszönöm. 

 

Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása települési szinten továbbra sem 

befolyásolja a polgármester hatáskörét, mivel települési szinten a védelmi igazgatás 

rendszere továbbra is a polgármester hatáskörébe tartozik. 

Kérem az előző években kialakult hatékony formában működő, a polgári védelmi 

feladatrendszer magas színvonalú végrehajtása érdekében, a település részéről a mellékelt 

megállapodásban foglaltak támogatását 2022. évben. 

 

Kérjük a megállapodást három példányban aláírva visszaküldeni a Marcali 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségre, melyből egy példány mindenki által történő aláírást 

követően visszajuttatásra kerül a település részére. 

 

 

2. A Közbiztonsági referensi rendszer működésének ellenőrzése: 

 

Tájékoztatom a polgármestert, hogy 2022. első félévben a közbiztonsági referensi 

rendszer működését ellenőrizzük. Kérem az adminisztrációs terület naprakészen tartására 

intézkedni, illetve minden település köteles Polgári Védelmi szervezet, valamint amely 

településen van önkéntes mentőszervezet ott a létszám és a személyi változásokat 

határozattal átvezetni szíveskedjen. 

 



3. 2022. évi rendezvények: 

 

Csatolom továbbá a szabadtéri rendezvények fogalmával kapcsolatos tájékoztatót és 

táblázatot, amelyet kitöltve kérem, szíveskedjen visszaküldeni a kirendeltségre 2022. 

március 1-ig, természetesen a vírushelyzettől függően. 

Az fenti pontban említett táblázat elektronikusan (e-mail-ben) is megküldésre kerül a 

Polgármesteri hivatalnak illetve a Közbiztonsági Referensnek!!! 

A pontosított és elkészített táblázatot a marcali.kk@katved.gov.hu címre szíveskedjen 

küldeni. 

 

 

4. Szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok: 

 

2021. évben: 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 

bekezdés b) pontját 2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezték, 

így a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok helyi rendeletekkel 

történő megállapítására a települési önkormányzat képviselő-testülete nem volt jogosult.   

Az adott időszakban kihirdetet veszélyhelyzetre való tekintettel a helyi önkormányzati 

rendeletet nem 2021. január 1-jétől került hatályon kívül, hanem a veszélyhelyzet 

megszűnését követően! 

 

Jelenlegi szabályzás szerint: 

 

Az 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdése b) pontja újra beiktatásra került a rendeletbe! 

 

Tehát az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok helyi rendeletekkel 

történő megállapítása veszélyhelyzettől függetlenül továbbra is a települési 

önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, így ismét szabályozhatja a 

település illetékességi területén a kerti hulladék és avar égetést. 

 

Az együttműködést előre is köszönöm! 

 

Marcali, elektronikus bélyegző szerint. 

 

Tisztelettel: 

 

Kóbor Csaba tű. alezredes 

kirendeltségvezető 
 

Melléklet:  Elektronikusan: Együttműködési megállapodás, szabadtéri rendezvények tájékoztató, 2022. évi 

rendezvények táblázata. 

Készült: 36 példányban 

Egy példány: 1 lap 

Kapják: 1. Irattár 

 2. Címzett 

 ____________________________________________  ____________________________________________  
H-8700 Marcali, Árpád  u. 10. 

Tel: +36(85) 515-280  E-mail: marcali.kk@katved.gov.hu 

Hivatali Kapu azonosító: MARCALIKVK   KRID: 114521759 

mailto:marcali.kk@katved.gov.hu
mailto:marcali.kk@katved.gov.hu


  

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Sávoly Község Önkormányzata (székhely: 8732 Sávoly, Petőfi u. 14., törzsszám: 396596; 

adószám: 15396592-2-14; képviseli: Schuller Tibor polgármester) (továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről: 

a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székely: 7400 Kaposvár, Somssich Pál 

u. 7., adószám: 15722940-2-51, képviseli: Wéber Antal igazgató) (továbbiakban: Támogatott) 

 

között alulírt helyen és időben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján az alábbiak szerint: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 2022. évre működési / felhalmozási 

támogatásként hozzájárul a településen kötelező katasztrófavédelmi feladatrendszer magas 

színvonalú végrehajtásának érdekében a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség e feladatot 

támogató tevékenységéhez, lakosságarányosan:  

 

486 főre 60.- Ft / fő, összesen 29.160,- Ft, azaz huszonkilencezer-százhatvan Ft összegben, 

mely összeget 2022. június 30-ig a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10039007-00283762-00000000 számú számlájára átutal. 

 

Az utaláskor a közlemény rovatban a Támogató feltünteti, hogy „Sávoly Község 2022. évi 

katasztrófavédelmi működési / felhalmozási támogatása” 

 

Támogatott vállalja, hogy az átutalt összeg a Marcali Járáshoz tartozó települések 

katasztrófavédelmi szakfeladatainak végrehajtása során, annak támogatására kerül 

felhasználásra. 

A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség elősegíti, támogatja: 

• a településen a polgári védelmi szervezetekbe való beosztást úgy, hogy azok 

alkalmasak legyenek a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére, és az 

elsődleges mentési tevékenységgel összefüggő védelmi feladatok elvégzésére; 

• a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos hatályos jogszabályok szerinti munkát, 

ellátja annak ellenőrzését; 

2.sz. melléklet Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2022. február 10-i nyilvános ülésének 6. sz. 

előterjesztéséhez 
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• a települési polgári védelmi szervezetbe beosztottak elméleti és gyakorlati 

felkészítését; 

• a települési polgári védelmi szervezet okmány- és nyilvántartási rendszerének 

elkészítését, vezetését, ellenőrzését;  

• a települési polgári védelmi szakfeladatok szervezési, tervezési és koordinálási 

feladatainak végrehajtását; 

• az önkormányzat és intézményei katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel 

kapcsolatos vis maior pályázatait; 

• az önkormányzati intézmények prevenciós programjainak szervezését; 

• a közbiztonsági referens és helyettesének katasztrófavédelmi munkáját. 

 

Kelt: Sávoly, 2022. február 11. 

 

Támogató részéről: 

 

 

……………………………………………. ………………………………………….... 

                        Schuller Tibor                                             Bödőné dr. Molnár Irén  

                          polgármester                      P.H.                      címzetes főjegyző 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Marcali, 2022. február 11. 

 

…………………………….. 

Pappné Boros Magdolna 

pénzügyi irodavezető 

 

Támogatott részéről: 

 

 

…………………………………………........ …………………………………………… 

 Wéber Antal tű. dandártábornok Terkovics Éva tű. ezredes 

 igazgató gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

  P.H. 

 

 

Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről: 

 

 

………………………………………….. 

Kóbor Csaba tű. alezredes 

   kirendeltségvezető 

 


