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EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM  

Kismaros Község Önkormányzattól igényelt támogatáshoz   
 

 

A támogatási cél pontos megnevezése 
  

…Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022 évi működéséhez és 
fejlesztéséhez egyedi támogatási kérelem  

  

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI  
1.1 Neve: Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
1.2 Székhelye: 2623 Kismaros Kossuth Lajos út 22.  
1.3 Levelezési címe: kismaros.parragh.gabor@gmail.com 
1.4 Támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve, beosztása:  
 Parragh Gábor elnök 
1.5 Kapcsolattartó személy neve, beosztása: Parragh Gábor elnök 

 
1.6 Telefonszáma: vonalas:…-………….............mobil:. +36-30/954-4343  
1.7 Faxszáma: …-.....…………………...... e-mail címe: kismaros.parragh.gabor@gmail.com 

1.8 Adószáma:  18757006-1-13 
 

1.9 Bankszámlaszáma: 66000114-16001110 
 

2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  

2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, részletes költségvetési terv  

 

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselők!  

 

A 2021-es évet igen sikeresen zártuk, a támogatásokat eredményesen használtuk fel. Erről is 

részletes beszámolót készítettünk a T. Képviselő Testületnek. 

A további fejlesztésekhez és napi munkánk támogatására fordulunk egyedi támogatási kérelemmel 

a Testülethez. 

 

A 2022-es céljaink: 

- Előrelépni a vonulóképesség megszerzésében és előkészíteni az ehhez szükséges II-es szintű 

együttműködési szerződést a váci HTP-vel. (Ennek feltétele a megkötött III-as szintű 

együttműködési szerződés) 

- Évek óta dilemmát okoz, hogy mi legyen az IFA szerkocsi sorsa. Az elemzésünk alapján 

kényszerhelyzetben vagyunk, muszáj levizsgáztatni, mert anélkül senkinek nem kell, értéktelen, 
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és csak romlik az állapota! Utána lehet estleg eladni, amikor látható, hogy mit tudunk 

beszerezni az utódlására, és az olcsóbban fenntartható! 

- Megjegyezzük, a két szerkocsi óriási használati értékkel bír, ha üzemképes, az egyesületek 

töredékének van szerkocsija, ami az eredményes vonulás nélkülözhetetlen alapja! 

- A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együtt dolgoztunk már tavaly is, amíg nincs meg 

az önálló jogosultságunk, addig náluk tudunk gyakorlatozni, ügyeletben lenni, és elvégezni a 40 

órás képzéseket, amiket várhatóan továbbra is eredményesen tudunk végezni. 

- Meglévő eszközeink műszaki felújítását és levizsgáztatását akarjuk elvégezni, hogy műszaki 

mentés során használhatóak legyenek! 

 

 

2.2 Megvalósítás helye, ideje: Kismaros, 2022 január 1- 2022 december 31. 

 

  
3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért számadatok a támogatandó elképzelés pénzügyi  
életképességét, helyeselhető több lábon állásának tényét támasztják alá)  

  

3.1 A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó):  2.959 eFt  

 
a. Tűzi vízforrás felülvizsgáló képzés 200eFt 
b. vásároljunk egyéni védőfelszereléseket 2 fő részére. Ez 300eFt/fő, azaz 600eFt 

i. bakancs, nadrág, kesztyű, kámzsa, cipő 
c. Ford szerkocsi költségek: (összesen: 400eFt/év) 

i. vizsga: 30eFt/év 
ii. biztosítás: 55eFt 

iii. benzinköltség: 200eFt 
iv. javítási költségek: 115eFt 

d. IFA szerkocsi költségek: (összesen: 500eFt/év + 500eFt egyszeri), 1030eFt 
i. szerviz: 200eFt 

ii. alkatrész: 300eFt 
iii. biztosítás: 300eFt/év 
iv. vizsgáztatás: 30eFt/év 
v. üzemanyag: 200eFt 

e. kisgépek javítása, összesen: 60eFt 
i. honda szivattyú:  20eFt 

ii. honda aggregát:  20eFt 
iii. ifa kismotorfecskendő javítás 20eFt 

f. motoros láncfűrész vásárlás 200eFt 
g. kéziszerszámok vásárlása  

i. lapát, kapacs, vasvilla, szikracsapó, stb: 50eFt 
h. hátioltó 60eFt 
i. műszaki biztonsági vizsgák, összesen: 50eFt 

i. AGA légzőkészülékek vizsgáztatása, javíttatása 100eFt 
ii. honda szivattyú:  10eFt 

iii. honda aggregát:  10eFt 
iv. ifa kismotorfecskendő vizsga:  10Ft 
v. VW kismotorfecskendő vizsga:  10Ft 
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vi. hajómotor vizsga: 10eFt 
j. üzemorvosi vizsgálatok: 3 fő x 3eFt, összesen: 9eFt 

 

3.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege:  0 Ft     

3.4 Egyéb forrás:              tagdíj: 10 eFt..Ft  
 

  

3.5 Jelen kérelemmel igényelt támogatási összeg:                2.959.000 Ft, azaz kettő millió 
kilencszázötvenkilenc ezer forint.  

 
 

  

3.8     Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése  

A teljes projektösszegből tudnánk a teljes 2022-es céljainkat megvalósítani. Természetesen 
igyekszünk a lehető legtakarékosabban bánni a kiadásokkal, de nem szeretnénk gyenge minőségű 
felszereléssel dolgozni. Komoly munkát akarunk végezni, amelynek során fejleszteni akarjuk 
Kismaros települési katasztrófavédelmi felkészültségét, melynek során képesek leszünk mind 
tűzesetek, mind műszaki események kárelhárításában közreműködni. Eljutottunk arra a szintre, ahol 
a programunk megvalósításának a sebessége elsősorban a finanszírozási lehetőségeinken múlik! 
Megfelelő támogatás mellett 2-4 év múlva akár önállóan beavatkozó szintet is elérhetünk! Ennek 
nagyobb jelentősége van, mint korábban, mert Vác esetleges leterheltsége esetén már jelentősen 
gyorsabban tudunk vonulni, mint bármelyik más riasztási egység. 

Kérjük ezért, hogy a település lehetőségeihez mérten támogassák törekvéseinket, hiszen közös célt 
szolgálunk! 

Amennyiben szűkösebb anyagi források állnak majd rendelkezésünkre, akkor a szakmai 
szempontok alapján priorizáljuk a megvalósítás során az egyes tételeket. 

 

 

Kijelentem, hogy Kismaros község Önkormányzata vagy bármely szervezete felé sem adó, 

sem díj, sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs.  

  
  
Kelt: Kismaros, 2022. január hó 30. nap  
  
            
  

   Parragh Gábor sk. elektronikus úton hitelesítve 
    a kérelmező (cégszerű) aláírása 
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NYILATKOZAT  

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról  

  
A Pályázó/kérelmező neve, természetes személy születési helye, ideje:  

Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

Parragh Gábor elnök (szh/szi: Budapest, 1969.05.04) 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel 
szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.)  
  
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség  
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban  

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) 
a kizárt közjogi tisztségviselő,  

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,  
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,  
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi 
személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,  

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,  
valamint az egyházi jogi személy fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött 

vagy tartott fenn  
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös 

jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy  
helyi önkormányzati választáson,  

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”  

1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll az …. pont alapján   

     
8. § (1) bekezdése szerinti érintettség  
„8. § (1) Ha a pályázó  

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 
irányuló  

jogviszonyban áll,  
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,  
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,  
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,  
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az 

a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek 
a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.  

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, 
a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.  

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.”  

1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll az …. pont alapján   

  
 
Kelt: Kismaros, 2022. január hó 30. nap  
  
            
  

   Parragh Gábor sk. elektronikus úton hitelesítve 
    a kérelmező (cégszerű) aláírása 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PARRAGH
GÁBOR JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.01.31. 12.28.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: PARRAGH GÁBOR JÓZSEF
Születési hely: BUDAPEST                 09
Születési dátum: 1969.05.04.
Anyja neve: BUDAY SAROLTA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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