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ELŐTERJESZTÉS 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 16-i ülésére a 

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi támogatásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgári védelmi feladatrendszer magas színvonalú végrehajtása érdekében a Somogy 

Vármegyei 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, 501 fő 

állandó lakossal és 60 Ft/fő összeggel számítva összesen 30.060.- (azaz harmincezer-hatvan) 

forint összegű támogatást nyújtson a 2023. évi költségvetés terhére az idei évben a Somogy 

Vármegyei 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 30.060 azaz 

harmincezer-hatvan - Ft összeggel támogatja, a támogatást az önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében biztosítja.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Somogy Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a támogatás tárgyában kötendő megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Schuller Tibor, polgármester 

Határidő: 2023. március 1. (a megállapodás aláírására) 

                2023. június 30. (a támogatás átutalására) 

 

 

Marcali, 2023. február 8. 

 

 

Schuller Tibor 

polgármester 



melléklet 

 

  

 

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 Vármegyei 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 2023. évre működési / felhalmozási 

támogatásként hozzájárul a településen kötelező katasztrófavédelmi feladatrendszer magas 

színvonalú végrehajtásának érdekében a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség e feladatot 

támogató tevékenységéhez, lakosságarányosan:  

 

501 főre 60.- Ft / fő, összesen 30.060.- Ft, azaz harmincezer-hatvan Ft összegben, mely 

összeget 2023. június 30-ig a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10039007-00283762-00000000 számú számlájára átutal. 

 

Az utaláskor a közlemény rovatban a Támogató feltünteti, hogy „Sávoly község 2023. évi 

katasztrófavédelmi 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; 



 

 

• 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, 2023. február 17. 

 

Támogató részéről: 

 

 

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

                        Schuller Tibor                                             Bödőné dr. Molnár Irén  

                          polgármester                      P.H.                      címzetes főjegyző 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Marcali, 2023. február 17. 

 

…………………………….. 

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 

 

 


