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Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év Összesen
Áporka 0 200 000 210 000 200 000 200 000 0 200 000 1 010 000
Szigetbecse 502 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 4 102 000
Szigetszentmárton 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000
Szigetújfalu 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 800 000
Dömsöd 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 700 000 4 200 000
Kiskunlacháza 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 12 000 000
Lórév 0 90 750 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000 635 750
Makád 445 352 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 600 000 2 595 352
Összesen: 2 147 352 7 140 750 3 119 000 4 209 000 4 209 000 3 809 000 2 509 000 27 143 102

Ráckeve 20 437 195 16 282 000 19 050 000
pályázatból
27 905 887 27 250 000

(pályázatból
8 057 708)
42 885 294 30 100 000 183 910 376

Összes támogatás 22 584 547 23 422 750 22 169 000 32 114 887 31 459 000 46 694 294 32 609 000 211 053 478

Az RÖTP támogatása 2014-2020. között                  TÁBLÁZAT: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ki  zesse a révészt?
Kilenc településre vonul az RÖTP – Az önkormányzati támogatás mintegy 90%-át Ráckeve viseli

Ahhoz, hogy a kérdésben mindenki világo-
san lásson, a történetet messzebbr l kell 
kezdenem, egészen pontosan 2014-t l, 
amikor az állam megszüntette az önkor-
mányzati t zoltóságok teljes  nanszíro-
zását, s áttért egy új szempontrendszer 
szerinti támogatásra, amely már nem volt 
elégséges az RÖTP fenntartására. Innent l 
kezdve a hiányzó részt a vonulási területen 
érintett önkormányzatoknak kellett fedez-
niük, ami sajátosan alakult. A költségek 
pótlása ugyanis onnantól kezdve arányta-
lanul nagy mértékben Ráckevére hárult.

Mindezt úgy, hogy a 2019-es, utolsó „békeév-
hez” (tehát a veszélyhelyzet el tti állapothoz) 
képest tavaly 85 millió forintos adóbevétel-ki-
esést könyvelhettünk el, s idén is nagyjából 
ennyivel számolhatunk. Így sok mindent újra 
kell gondolnunk az el z  években megszokot-
takhoz képest, hiszen a sz kös saját bevételek 
miatt addig is megvolt minden forintnak a 
helye. Az esetleges szigorítások – értelemsze-
r en – leginkább a nem kötelez  önkormány-
zati feladat ellátási területeket érinthetik, a 
városnak ugyanis ott van mozgástere.  Az ön-
kormányzat által elindított vállalkozásbetele-
pítési akció (a Tudományos Technológiai Park 
létrehozása, amelyr l korábban már írtunk) 
eredménye csak évek múlva fog látszódni. 
Így került képvisel i felvetésre idén is újra 
napirendre (hiszen az elmúlt években is fo-
lyamatosan téma volt, s t egyszer már a 
megszüntetést is kimondta egy el z  tes-
tület, amely aztán az állami ígéretek hatásá-
ra visszalépett ett l) a t zoltóság kérdése.
A probléma megértéséhez azt is tudni kell: a 
jelenlegi jogszabályi környezet nem kedvez 
nekünk, hiszen a t zoltóság fenntartása 

nem kötelez  önkormányzati, hanem – a 
katasztrófavédelem körében – állami feladat. 
Ezt a körzetben a szigetszentmiklósi állomány 
látja el legközelebb, amelynek a vonulási ideje 
azonban hosszú erre a területre, ezért nagy se-
gítség nekik is az itteni parancsnokság. 

Az RÖTP m ködtetésének felülvizsgálatá-
val kapcsolatosan azonban azt is nyomaté-
kosan le kell szögeznünk: ez az egész kérdés 
fel sem merült volna, ha a vonulási terü-
leten érintett önkormányzatok partnerek 
lennének egy igazságos elosztási rendszer 

kialakításában, ami a jelenleginél jóval ki-
sebb terhet róna Ráckevére. Ez történhet-
ne lélekszámarányosan vagy akár a vo-
nulási óraszám alapján is. Ehelyett, mint 
az alábbi, a 2020. évi be  zetéseket mutató  
(alábbi) táblázatból jól látszik, miközben a 
mentések 35% történik csak Ráckevén, a tá-
mogatás csaknem 93%-át mi  zetjük:

A kérdés óhatatlanul adott: igazságos ez? Va-
lóban elvárható, hogy Ráckeve város lakói 
és vállalkozói  nanszírozzák a környez  

települések polgárainak élet- és vagyon-
biztonságát? Mindezt úgy, hogy telepü-
lésünk ilyen infrastrukturális gondokkal 
küzd? Hiszen egy igazságos elosztás esetén a 
fennmaradó pénzeket másra is költhetnénk!
Ráadásul vannak a környéken olyan tele-
pülések is, amelyek Ráckevénél magasabb 
egy f re es  adóbevétellel rendelkeznek, és 
még így sem partnerek ebben a kérdésben. 

k és a többiek is arra hivatkoznak, hogy a 
katasztrófavédelem állami feladat.
Igen, csakhogy az állam a 2014-es változástól 
számítva eddig elzárkózott állami t zoltóság 
létrehozásától ebben a térségben. Magunkra 
maradtunk hát egyel re a problémánkkal, 
amelynek megoldására a jelenleginél jobb 
önkormányzati anyagi körülmények között, 
még az el z  ciklusban, alpolgármesterként 
is több kísérletet tettem. 
El ször az érintett települések polgármes-
tereit kerestem meg, majd – mivel ez nem 
hozott eredményt – az áldatlan helyzetr l 
tájékoztattam Pánczél Károly képvisel  urat. 
Egyúttal levelet írtam az Országgy lés ak-
kori illetékes bizottsági elnökének, Kósa La-
josnak, kérve, hogy a Parlament fogadjon el 
olyan jogszabály-módosítást, amelyben más 
társulásokhoz hasonlóan az önkormányza-
ti t zoltóságok esetében is kötelez vé teszi 
társulás létrehozását, s ezzel az arányos te-
herviselést, ám erre a levelemre nem kaptam 
választ. Ezért megkerestem Pintér Sándor 
belügyminisztert, aki az Országos Katasztró-
favédelemhez továbbított, ahol ugyan a leg-
magasabb szinten is foglalkoztak a témával, 
de eredményt az sem hozott. Ezért végül a 
legmagasabb közjogi méltósághoz, Áder Já-
nos köztársasági elnökhöz fordultam, akinek 

jogszabály-kezdeményezési joga van, ám itt 
is elutasító választ kaptam. Tulajdonképpen 
– így utólag átgondolva – teljesen érthet  
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Ráckeve 15 576 432 30 100 000 14 523 568 35,14 35,37 92,87
Kiskunlacháza 13 429 490 0 13 429 490 17,12 19,10 0
Dömsöd 8 891 300 700 000 8 191 300 19,82 33,33 2,16
Szigetszentmárton 3 500 255 300 000 3 200 255 5,40 4,08 0,93
Szigetújfalu 3 258 158 0 3 258 158 5,40 2,04 0
Szigetbecse 2 071 429 600 000 1 471 429 5,40 2,72 1,85
Makád 1 858 215 600 000 1 258 215 3,60 1,36 1,85
Áporka 1 871 541 200 000 1 671 541 5,40 1,36 0,617
Lórév 485 653 109 000 376 653 2,70 0,68 0,336
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okokból: milyen alapon kötelezne bárkit is az 
állam önkormányzati t zoltóság fenntartá-
sára, ha a katasztrófavédelem állami feladat, 
és ezt sok helyen – még a nálunk lényegesen 
jobb anyagi körülmények között lév  sziget-
szentmiklósi térségben is – ellátja? Viszont 
talán ennek is szerepe volt abban, hogy olyan 
pályázati lehet ség nyílt meg, amelynek se-
gítségével Ráckeve városa a teljes évi hozzájá-
rulását (csaknem 28 millió forintot) ki tudta 
váltani 2017-ben.
Ezzel a kör bezárult, amit most megpróbá-
lunk újranyitni, ezúttal is több helyen.
Ezért alpolgármester asszony, aki egyben az 
RÖTP elnöke, újra levélben fordul a környez  
településekhez, amelyben arányos támoga-
tási hozzájárulást kér a parancsnokság fenn-
tartásához. Mivel az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján erre kevés esélyt látunk, ezért párhu-
zamosan megkezdtük annak vizsgálatát, 
hogy az RÖTP-t át tudjuk-e alakítani egy 
kisebb költségvetés , jelen pénzügyi hely-
zetben is biztonságosan üzemeltethet  
egyesületté, amelyik csak Ráckeve polgá-
rainak élet- és vagyonbiztonságáért felel. 
Emellett problémánkat többször jeleztük az 
Önkéntes T zoltóságok Országos Szövetsé-
gének, amely a más településekr l is érkez  
vészjelzések hatására ismét pénzügyi kére-
lemmel fordult a Parlamenthez, országos 
szint  rendezést kérve. Az Országgy lés 
esetleges támogató döntése érdemi fordu-
latot hozhat ügyünkben is, ami fölösleges-
sé teheti további lépéseinket.

További lehetséges forgatókönyv, hogy is-
mét hivatásos t zoltóság felállítását kérel-
mezzük Ráckevén.
A lényeg: probléma van, pénzügyi erede-
t , amit meg kell oldani, de úgy, hogy 
Ráckeve polgárai védettek maradjanak. 
Ez egy esetleges egyesületi átalakítás során 
is elérhet , így azonban csak a szigetszent-
miklósi t zoltókra számíthat majd Makád, 
Szigetbecse, Lórév, Kiskunlacháza és Ápor-
ka. (Dömsödön, Szigetszentmártonban és 
Szigetújfaluban jelenleg is m ködik t zoltó 
egyesület, ennek ellenére el z  kett  hozzájá-
rul valamelyest az RÖTP életben tartásához!)
Az önkormányzati t zoltóság változatlan for-
mában történ  fenntartása érdekében teend  
lépések egyikeként a legutóbbi állománygy -
lésen arra kértem parancsnok urat és a t zol-
tókat, hogy ne csak folyamatosan Ráckevét l 
várják a segítséget, hanem a felettes szerveik-
nek tett jelzések mellett keressék meg a lakó-
helyük szerint (mivel az állomány túlnyomó 
része nem ráckevei lakos) illetékes képvise-
l -testületet, s jelezzék, hogy a RÖTP esetleges 
megsz nése milyen súlyos következmények-
kel járhat településeik lakosaira nézve. 
A jelenlegi adatok alapján könnyen kiszá-
molható: a ciklus ideje alatt a t zoltóság 
változatlan fenntartása csak a bérállomány 
esetében 150 -170 millió forint kiadást jelent 
úgy, hogy az eszközök pótlására, felújításá-
ra nem számoltunk semmit. (Igazságos, lé-
lekszám alapján történ   nanszírozás ese-
tén ez a felére csökkenthet , állami t zoltó 

egység létrehozása esetén pedig még eny-
nyivel sem kellene számolnunk.) 
Melyiket válasszuk? – tehetnénk fel a kér-
dést, ha mindegyik út nyitva állna el ttünk. 
Vállaljunk-e egyáltalán bármi anyagi köte-
lezettséget, ha valójában ez állami feladat, 
vagy újra és újra próbáljuk meg elérni, hogy 
állami egység jöjjön létre Ráckevén? 
Ha viszont az állami t zoltóság helyett az 
önkormányzati mellett tesszük le voksot, 
akkor mekkora összegig járuljunk hozzá? 
Ezt, a nagyjából 30 millió forint támogatást 
adjuk (illetve az egyre növekv  bérek miatt 
ennél is többet) évr l-évre? És akkor mi lesz 
a fejlesztésekkel, mert nem minden évben 
prognosztizálható erre pályázat?
Vagy csak annyit, amelyik egy olyan egye-
sület biztonságos m ködéséhez szükséges, 
amelyik Ráckevét fedi le, és a felszabaduló 
pénzt akkor másra fordíthatjuk?
Egyáltalán: létre tudunk-e hozni ilyen 
egyesületet, vagy ahogyan az RÖTP próbál 
érvelni – miközben a környékünkön és or-
szágosan számos ellenpélda van – ez Rác-
kevén úgysem sikerülhet? 
Ezeket a szempontokat kell nekünk most 
vizsgálnunk, pro és kontra.
Viszont a döntést, ha már csak az egyesületi 
út marad nyitva, tekintettel a téma súlyára 
– úgy vélem –, nem a testületnek, hanem a 
város polgárainak kell majd meghozniuk.

Vereckei Zoltán
polgármester

Eljött a számadás ideje
A t zoltóságról az elnök szemszögéb l

Nehéz elnökként ezeket a sorokat elkezdeni 
egy olyan id szakban, mely már most kihívá-
sok és nehézségek elé állítja köztestületünket, 
Ráckeve Város Önkormányzat T zoltóságát. 
Azt az állományt, amelynek tagjai tavaly is, 
és minden évben egyre többet tesznek a la-
kosokért vagy az ellátási területen balesetet, 
bármilyen káreseményt szenvedett ember-
társaikért. Azonban eljött a számadás és a 
jogos számonkérés ideje is, amikor már hal-
latni kell hangunkat, segélykér  kiáltásunkat, 
mert hiába minden eddigi  gyelemfelhívás, 
semmi nem változott és semmilyen pozitív 
képet nem is kapunk, mely optimista szem-
léletre sarkallna minket. Az állami normatív 
támogatás összege a 2015-ös esztend  óta 
nem emelkedett, hanem csökkent. Költségve-
tésünkben a kiadások és a minimálbér növe-
kedése miatt a bérek évr l évre növekednek, 

így egyre nagyobb teher jut a m veleti terü-
letünkön lév  önkormányzatokra, de f leg a 
fenntartó Ráckeve Város Önkormányzatára.
Központi, jogi szabályozás továbbra sem ad 
megoldást, hisz nem lakosságszám arányos 
a t zoltóság támogatása, ugyanis sajnálatos 
módon az nem kötelez  jelleg   nanszíro-
zást irányoz el . Így minden település any-
nyira támogatja m ködésünket, amennyire 
tudja, vagy nem is támogatja munkánkat. Ez 
nagyon fontos kérdés, hisz mind a t zesetek, 
mind a m szaki mentések száma területileg 
megoszlik, melyr l statisztikát készítettem 
és elemeztem azokat. Mindezen informáci-
ókat és a támogatásra vonatkozó kérésünket 
az érintett települések polgármester asszo-
nyainak, polgármester uraknak, valamint az 
önkormányzati képvisel knek levél formájá-
ban megfogalmaztam és elküldtem, egyúttal 

kértem vitassák meg a testületi ülésükön ezt 
a kérdést és kezeljék kiemelten, mérlegelve a 
t zoltás és m szaki mentés szakmai bizton-
ságát és a segítségnyújtás id ben érkezését a 
lakosságuk érdekében.
Nagyon sajnálom, hogy m ködésünk ve-
szélybe került, és azt gondolom nem csak a 
települések felé kell ezt a segélykiáltást el-
juttatnom, hanem a pénzügyi támogatás és 
fenntartásunk kapcsán Pánczél Károly parla-
menti képvisel  úr segítségét is kérnünk kell 
újra és újra. Hasonló utat kell bejárnunk, mint 
amit anno Vereckei Zoltán polgármester úr 
még az el z  ciklusban alpolgármesterként 
bejárt, így újabb lépést teszünk, csatlakozunk 
az ÖTOSZ szervezetéhez.

Varga Viktória elnök
RÖTP


