8. Ismertesse a katasztrófavédelmi szervek gazdálkodásának általános elveit, a katasztrófaés polgári védelem finanszírozásának lehetőségeit.
A katasztrófavédelem gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb szabályokat:
 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.),
 a Kat. tv. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet,
 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény,
 Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény (a jelenleg hatályos a
2011. évi CLXXXVIII. törvény),
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint
 az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.
A katasztrófavédelem gazdálkodására vonatkozó szabályok két eltérő időszakra különíthetők el: a
felkészülés, illetve védekezés időszakára.
A legfőbb feladatok ellátása a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterhez tartozik, így a
tárca költségvetésében találjuk a finanszírozás legnagyobb része:
 a szervrendszer fenntartása és működése
 pv. kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek működése és felkészítése
 pv. kötelezettség teljesítésével kapcsolatos térítések
 lakosság riasztását biztosító eszközök működtetése és fejlesztése.
A védekezéshez a hivatásos katasztrófavédelmi szerveken kívül más állami szervek (pl. Magyar
Honvédség) is hozzájárulnak, amelyek felkészülési költségeit az érintett minisztériumok évek
költségvetésükben tervezik. Ugyanezen szervek katasztrófa elleni védekezés során felmerülő
költségeit az állami költségvetés fedezi.
A központi költségvetésben található továbbá:
 hivatásos tűzoltóság kialakításának, fenntartásának, fejlesztésének költségei,
 védekezésbe bevont önkéntes mentőszervezetek költségei,
 helyi önkormányzatok részére biztosítandó, a katasztrófákkal kapcsolatos feladatok
ellátásához szükséges források,
 a katasztrófa károsító hatása által érintett területen keletkező károk enyhítésére fordítható
források,
 a védekezésben részt vevő személyek egészségügyi problémája, balesete, esetleg halála
esetén a társadalombiztosítási szabályok szerint meg nem térülő költségek forrása.
Felkészülési időszak (békeidőszaki finanszírozás):
Az Országgyűlés évente a költségvetésről szóló törvény katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
(központi, területi, helyi szerveinek) működésével, fejlesztésével kapcsolatos kiadások, a polgári
védelmi szervezetek központilag elrendelt felkészítésének, működéséhez szükséges technikai
eszközök beszerzésének, valamint a lakossági riasztó berendezések fejlesztésének és
működésének fedezetét.

Más minisztérium esetén a katasztrófavédelmi feladatok forrását az adott költségvetési fejezeten
belül elkülönítetten biztosítja az Országgyűlés. (Kat. tv. VII. fejezet 73. §)
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság) irányítása alá 21 önállóan működő és gazdálkodó területi szerv (19 megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, BM OKF Gazdasági
Ellátó Központ) tartozik, melyek gazdálkodása a részükre rendelkezésre bocsátott költségvetés
tekintetében a Magyar Államkincstáron keresztül valósul meg. A területi szervek további 65
helyi szerv (katasztrófavédelmi kirendeltség) irányítását látják el, melyek önálló gazdálkodást
nem folytatnak.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti struktúráján belül három fő szakmai
(tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági) terület, valamint az azok feladatait segítő szervezeti
egységek (költségvetési, műszaki, informatikai, humán, jogi, stb.) találhatók.
A központi költségvetés által biztosított forrás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alábbi,
alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásainak fedezetéül szolgál.






Személyi juttatások: (pl. alapilletmény, illetménypótlék, jutalom stb.)
Munkaadókat terhelő járulékok: (pl. nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási járulék)
Dologi kiadások: (pl.irodaszer, üzemanyag, védőruha, víz, gáz befizetés stb.)
Intézményi beruházások: (pl. ingatlanok, gépek, járművek beszerzése)
Felújítások: (pl. ingatlanok, berendezések, gépek, járművek állagmegóvása)

A katasztrófavédelem által a felkészüléshez felhasználható forrásokat növeli:
 a szabad kapacitás kihasználásából származó bevétel (pl. eszközök, ingatlanok
bérbeadása),
 az állományba tartozók befizetései és térítései (pl. gjmű. magáncélú igénybevétele),
 a hatósági eljárásokért befizetett igazgatási szolgáltatási díjak is.

A katasztrófavédelem hatósági feladatai során beszedett bírságok (tűzvédelmi, piacfelügyeleti,
katasztrófavédelmi, közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN), légi (ICAO TI) bírság) a központi
költségvetés központosított bevételét képezik.
 Katasztrófavédelmi bírság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, katasztrófavédelmi
engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, a veszélyes tevékenységre
vonatkozó előírások elmulasztása, valamint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos
súlyos balesettel, üzemzavarral összefüggő megelőző, elhárító és helyreállító intézkedési
kötelezettségek be nem tartása esetén szabható ki.
A hatóság katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult: Kat.tv: 35.§. (5)
 katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése esetén,
 a IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott
hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén,
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 a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral
összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó
kötelezettség be nem tartása esetén.
 A katasztrófavédelmi bírság legkisebb összege háromszázezer forint, legmagasabb
összege hárommillió forint. A bírság összegét a törvényi keretek között a jogsértésnek
az emberi életre és egészségre, az anyagi javakra és a környezetre való veszélyességével
arányos mértékben, igazodva a jogsértés súlyához és ismétlődéséhez kell meghatározni.
 A bírság egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
 A bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség,
valamint az elmulasztott kötelezettség teljesítése alól. A jogerősen kiszabott és be nem
fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
 A katasztrófavédelmi bírság a központi költségvetés központosított bevételét képezi.
Önkormányzaton keresztül megvalósuló finanszírozás:
 védelmi bizottságok, jegyzők és polgármesterek felkészítése
 lakosságfelkészítés – iskolák is foglalkoznak katasztrófavédelmi felkészítéssel
Veszélyhelyzeti védekezési időszak:
A veszélyhelyzet fogalmát Magyarország Alaptörvényének 53. cikke tartalmazza. A
veszélyhelyzet olyan, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség, melyek következményeinek elhárítása érdekében a Kormány rendkívüli
intézkedéseket vezethet be.
A felkészüléssel kapcsolatos feladatok költségeit az érintett szervezetek (állami szervek, Magyar
Honvédség, védelmi bizottságok) az éves intézményi költségvetésükben tervezik.
A katasztrófa elleni védekezéssel kapcsolatos költségeiket, valamint a védekezésbe bevont
szervek, szervezetek és önkéntes mentőszervezetek védekezéssel összefüggő költségeit az állam
viseli. Az állam téríti meg a védekezésben részt vevők egészségkárosodásával, vagy halálával
kapcsolatban felmerülő, és a társadalombiztosítási szabályok alapján meg nem térülő károkat és
költségeket is. (Kat.tv. VII. fejezet)
A Kormány döntése szerint a katasztrófa károsító hatása által érintett területen a károk enyhítését
is a központi költségvetésből kell fedezni, ugyanakkor nem természeti katasztrófa esetén annak
okozójától, illetve előidézőjétől mind a védekezés, mind a helyreállítás költségeinek megtérítését
követelheti az állam a polgári jog általános szabályai szerint.
Katasztrófahelyzetben felhasználható keretek:
Az OKF-en keresztül
 Központi költségvetés tartaléka
 Wesselényi Miklós ár- és belvízvédelmi célalap
 Nemzetközi segítségnyújtásban kapott támogatások
 Védelmi célú tartalékok /csak olyan helyzetben, amikor a teljes nemzetgazdaságot
megrengető esemény következik be: háború, polgárháború.
Más erőforrások keresése:
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I.

Feladatfinanszírozás megvalósítása
Katasztrófavédelmi célalap létrehozása
Pályázatok és az azokon való részvétel
Felkészült, a veszélyhelyzet-kezelési rendszerbe integrált civil szervezetekre, önkéntes és
speciális mentők igénybevétele a katasztrófák elleni védekezés során.
Felszabadítható erőforrások felhasználása
Regionális raktárbázisok kialakítása
Funkcionális feladatok regionális szinten történő megszervezésének lehetősége,
összevonások
Az ingatlan-gazdálkodásban rejlő lehetőségek (bérbeadásból, eladásból származó
bevételek)
Munkaerő-gazdálkodás áttekintése és az abban rejlő lehetőségek (pl. átszervezés)
A „papírmentes iroda” kialakítása
EU-s operatív program (EU által pályázat útján finanszírozott)
Katasztrófavédelmi szervek gazdálkodása:

Kat. Tv :
a) A Kormány feladata:
 gondoskodik a központi költségvetési tervezés keretében a katasztrófavédelem
működésének és fejlesztésének pénzügyi feltételeiről,
 meghatározza a nemzeti kockázatelemzési, - értékelési és feltérképezési követelményeket
b) Katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter feladatai:
 dönt az Országgyűlés által az éves költségvetésben a nemzetközi segítségnyújtásra
hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról
c) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
d) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
e) Polgármester hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi
szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről, (234/2011. Kr.)
A FELKÉSZÜLÉS ÉS A VÉDEKEZÉS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE ÉS FEDEZETE
(Kat tv. 73-78.§)
73. § (1) Az Országgyűlés
 a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi és helyi szervei fenntartásával,
működésével és fejlesztésével összefüggő kiadások,
 a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek
működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésének,
 a polgári védelmi szervezeteknek a Kormány vagy a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter irányítási jogkörében elrendelt felkészítésével, alkalmazásával
összefüggő kiadások, ezen belül
 a munkavállaló és a munkaviszonyban nem álló személy polgári védelmi
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a munkáltatónál felmerülő és igazolt
költségeinek, valamint a térítési díjnak,a lakosság riasztását szolgáló berendezések
telepítésének, fejlesztésének, karbantartásának és működésének fedezetét évente a
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költségvetésről szóló törvény a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium fejezetében biztosítja.
Az Országgyűlés más minisztérium esetén a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására a
forrást az adott költségvetési fejezeten belül elkülönítetten biztosítja.
74. § Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok számára biztosítja a megyei közgyűlés
elnöke, a főpolgármester és a polgármester katasztrófavédelmi feladatának ellátásához
szükséges anyagi feltételeket.
76. § (1) Az állami szervek, a Magyar Honvédség, a védelmi bizottságok felkészülésének,
katasztrófa elleni védekezésének költségeit az állam viseli.
 (2) A felkészülés költségeit az érintettek az éves költségvetésükben tervezik.
 (3) A 18. § (2) bekezdése alapján a védekezésbe bevont önkéntes mentőszervezetek
védekezési költségeit az állam viseli.
 (4) Ha a védekezésben részt vevőt az egészséget károsító vagy halálos baleset érte, az
üzemi balesetre, foglalkozási betegségre vonatkozó társadalombiztosítási szabályok
alapján meg nem térülő károkat és költségeket az állam téríti meg.
78. § Az állami költségvetésből kell megtéríteni a védekezésbe bevont szervek és
szervezetek katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő költségeit.
 A Kormány döntése szerint katasztrófa károsító hatása által érintett területen a károk
enyhítését is a központi költségvetésből kell fedezni.
 Az állam nem természeti katasztrófa esetén annak okozójától, illetve előidézőjétől a
védekezés és a helyreállítás költségeinek megtérítését a polgári jog általános szabályai
szerint követelheti.
A védekezésben résztvevők költségei megtérítésének szabályai (234/2011 Korm. rendelet
alapján)
17. § (1) A védekezési költségeket az alábbi bontásban kell meghatározni:
 a végrehajtásban közreműködő személyek többletfeladat-végzéshez kapcsolódó juttatásai,
 a feladatok végrehajtásához kapcsolódó anyagi, műszaki, technikai költségek,
 a végrehajtásban közreműködő erők és eszközök ellátásának, elhelyezésének és
üzemeltetésének költségei,
 a kitelepítettek, befogadottak ellátásával kapcsolatos költségek,
 a védekezés során felhasznált anyagok és készletek központi forrásból történő
visszapótlásának költségei.
(2) A felmérési, tervezési és adminisztrációs költségelemek a helyreállítás, újjáépítés során
számolhatóak el.
(3) Az önkormányzat saját forrásai terhére többlettérítést biztosíthat.
A védekezés elszámolható költségei:
18. § (1) A védekezés körében a 17. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiba tartozó költségek
utólagos elszámolása érdekében a polgármester, a fővárosban a főpolgármester, valamint a
megyei védelmi bizottság elnöke intézkedik az alábbi adatok védekezési naplóban történő
folyamatos és naprakész rögzítésére:
 a kárterület és a bekövetkezett kár leírása,
 a védekezésben résztvevők létszáma,
 a létszám által teljesített munkaórák száma,
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a védekezésben részt vevő gépjárművek és munkagépek által teljesített kilométer és
üzemóra,
 a kitelepítettek, kimenekítettek és ellátásban részesülők létszáma,
 a védekezés elrendelésének ideje,
 az elvégzett védekezési feladatok,
 a védekezés során meghozott intézkedések, beleértve a védekezés irányításának átadásátvételét.
(2) A polgármester, fővárosban a főpolgármester, a területileg illetékes védelmi bizottság
elnöke intézkedik a védekezés során felmerült anyagköltségeket igazoló számlák, bizonylatok
elkülönített nyilvántartására.
(3) A védekezési költségek indokoltságát a védekezés irányításával megbízott igazolja.
19. § (1) A 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi költségek számolhatóak el:
 a különleges munkakörülmények és éjszakai munkavégzés figyelembevételével
megállapított napidíj összege,
 az állami és önkormányzati fenntartású ingatlanban, intézményben történő elhelyezés
esetében a rezsiköltségen felüli mosatási költségnorma személyenként ágyneműre és
takaróra, valamint a takarításra a jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó
eszközben meghatározott normák,
 amennyiben az elhelyezés a b) pont szerint nem biztosítható, az elhelyezés költségei
számla alapján.
(2) A szállító eszközök üzemeltetési költségeinek elszámolására, a típus szerinti fenntartási,
üzemanyag- és amortizációs költségek meghatározására a jogszabályban vagy közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott normákat kell alkalmazni.
(3) A munkagépek, szivattyúk, erőgépek esetében a (2) bekezdésben foglalt költségeket a
tényleges munka-üzemórák alapján kell elszámolni.
(4) A speciális munkagépeknél a műszaki jellemzőktől függően a jogszabályban vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott normákat kell alkalmazni.
(5) A (2)-(4) bekezdésben foglaltak elszámolásának alapja a menetlevélben, illetve a
gépüzemnaplóban dokumentált és a védekezés irányításával megbízott által igazolt adat.
Nem érvényesíthető költségek.
20. § a) A védekezési költségek között helyi önkormányzat által nem számolható el:
 a helyi önkormányzat alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó költségtérítések, eszközök
értéke, költségei,
 rezsi jellegű fenntartási költségek számlaértéke, kivéve a lakosság kitelepítésével
kapcsolatban felmerült többletköltségek,
 a polgármesteri hivatalok védekezési feladatok ellátására kötelezett munkatársai által,
rendes munkaidőben végzett munka vagy nyújtott alapszolgáltatás,
 a biztosítók által megtérített költségek,
 a helyi önkormányzatok vis maior támogatása forrásból megtérülő költségek,
 a más forrásából megtérülő egyéb költségek.
b) Nem számolhatók el a tartósan és rendszeresen belvíz által veszélyeztetett területeken lévő
helyi önkormányzatok azon átlagos kárelhárítási, karbantartási költségei, amelyeket a kötelező
feladatok ellátására az éves költségvetésében tervezni kötelesek.
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A helyreállításra és újjáépítésre vonatkozó szabályok:
85. § (1) A központi költségvetésből történő helyreállítást és újjáépítést a Kormány esetileg
határozza meg, amely a természeti vagy civilizációs katasztrófa következtében károsodott
ingatlanok tulajdonosainak támogatása útján valósul meg.
(2) A támogatás fő célja a katasztrófa következtében károsodott
 magántulajdonú lakóingatlanokban, a káresemény időpontjában életvitelszerűen lakó, arra
rászoruló károsult elemi lakhatási feltételeinek biztosítása,
 közfeladatok ellátását biztosító ingatlanokban működő intézmény számára a közfeladat
folyamatos ellátásának biztosítása, amennyiben más forrásból nem fedezhető.
(3) Az egyes károsultak támogatásával, a települési keretösszeg elosztásával kapcsolatos
feladatokat az önkormányzat látja el, melynek során a következőket veszi figyelembe:
 a károsultak egyedi szociális helyzetét és rászorultságát, illetve önerejét, valamint a helyi
szociális ellátásokat szabályozó rendelet vonatkozó rendelkezéseit,
 a támogatás kizárólag a helyreállítási, újjáépítési, vásárlási költség biztosítással nem
fedezett (az önrész figyelembevétele után fennmaradó) részére nyújtható,
 amennyiben a károsodott ingatlan műszaki és gazdaságossági szempontok szerint nem
helyreállítható, úgy a támogatás új lakás építésére, használt lakás vásárlására is
felhasználható,
 a támogatás magában foglalja a kivitelezés, illetve vásárlás járulékos költségeit is.

86. § (1) A kárenyhítési támogatás a károsult által történő kárbejelentés és annak elbírálása,
valamint a támogatási megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján folyósítható. A
megállapodást - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott rászorultsági szempontokat is figyelembe véve - a helyi önkormányzat köti
meg.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 a kárenyhítés módját, mértékét,
 a támogatás összegét, az önkormányzat részéről a kivitelezéshez igazodó folyósítás
időpontjait,
 az első- és másodfokú építésügyi hatóság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és
helyi szerve ellenőrzési jogosultságának kikötését,
 a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait,
 az elszámolási kötelezettséget, módját, végső határidejét,
 a jelzálogjogra, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó
rendelkezéseket,
 céltól eltérő felhasználás esetére visszafizetési kötelezettség kikötését,
 a károsult nyilatkozatát a biztosítási szerződéses viszony létéről, illetve szerződéskötési
kötelezettség vállalásáról,
 használt lakás vásárlása vagy új lakás építése esetén az önkormányzat
tulajdonszerzésének szabályait,
 az elszámolásra vonatkozó szabályokat.
87. § (1) A károsultnak a biztosítási szerződéskötést, valamint azt a tényt, hogy nem köthető
biztosítóval biztosítási szerződés, legkésőbb a megállapodás megkötésekor igazolnia kell a

7

jegyző felé. A jegyző ellenőrzi a szerződés meglétét, a károsult köteles a szerződéssel
kapcsolatos változásról tájékoztatást adni.
(2) Amennyiben nem történik biztosítási szerződéskötés, vagy a szerződés a helyreállítási
vagy újjáépítési támogatás megnyíltától számított 10 éven belül a díj meg nem fizetése, vagy a
magánszemély által történő felmondása miatt megszűnik, akkor a támogatást az önkormányzat
útján vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.
(3) Nem engedélyezhető megsemmisült épület újjáépítése olyan helyen, ahol a természeti
vagy civilizációs katasztrófa bekövetkeztének lehetősége fokozottan fennáll, újjáépítés csak a
településrendezési terv alapján elfogadott vagy előzetesen kijelölt területen történhet.
88. § (1) A pénzintézeti hitel miatt jelzáloggal terhelt és megsemmisült lakóingatlan
újjáépítése esetén a jelzálogot az új épületre kell terhelni.
(2) A kárbejelentés megszervezéséért a polgármester felelős.
(3) A polgármester a kárbejelentés módját és határidejét a helyben szokásos módon hirdeti
ki. A kárbejelentés végső határidejét a Kormány előzetes döntése alapján kell meghatározni.
Kárfelmérés:
89. § (1) A kárfelmérést a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
jogszabály szerinti kárbecslő munkacsoport végzi. A kárbecslő munkacsoportok azonos
szakmai szempontok figyelembevételével végzik munkájukat.
(2) Amennyiben a károk a településen, településrészen jelentős arányban érintenek valamely
kisebbséget, és a kisebbség a településen kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, a
kisebbségi önkormányzatot fel kell kérni a kárfelmérő munkacsoportok munkájában való
részvételre.
(3) A kárfelmérési tevékenység megkezdését megelőzően a munkacsoport tagjai részére a
megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének közreműködésével felkészítést szervez a kárfelmérés irányelveiről, módszeréről, a
legfontosabb építőipari normákról, a helyi sajátosságokról. A tagokat megbízólevéllel kell
ellátni, melyet a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke ír alá.
(4) A kárbejelentési adatlapon közölt adatok valóságtartalmát a munkacsoport a helyszínen
ellenőrzi.
90. § (1) A kárfelmérés során mindazon károkat fel kell mérni, amelyek a természeti vagy
civilizációs katasztrófával összefüggésben keletkeztek és bejelentésük a (4) bekezdés alapján
megtörtént.
(2) A kárfelméréssel kapcsolatban jogorvoslatra egy alkalommal, a kárfelmérési adatlap
kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A jogorvoslati kérelmet a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnöke 5 napon belül bírálja el.
(3) A károk felmérését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve felügyelheti és
ellenőrizheti.
(4) A 8. melléklet szerinti kárbejelentő és a 9. melléklet szerinti kárfelmérési adatlapra
vonatkozó kitöltési útmutató részletes szabályait a 10. melléklet tartalmazza.
91. § (1) A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a megye településeiről beérkezett kár-,
illetve helyreállítási, újjáépítési, vásárlási költségbecslés adatait összesíti, és a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján felterjeszti a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszternek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek ismeretében a Kormány dönt a kárenyhítés módjáról
és mértékéről, valamint rendelkezik a kárfelmérés költségei megtérítésének lehetőségéről.
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(3) A miniszter a Kormány döntése és a kárfelmérési adatok alapján meghatározza az egyes
települések támogatási keretösszegét.
(4) A központi költségvetés a Belügyminisztérium útján folyósítja a támogatás keretösszegét
a kárenyhítésre jogosult önkormányzatok számlájára.
Felhasznált pénzeszközök nyilvántartásának ellenőrzése, elszámolása:
92. § (1) A jegyző a támogatott károsultakról, azok írásbeli hozzájárulása esetén
nyilvántartást vezet, melynek tartalmát a 11. melléklet rögzíti.
(2) Helyreállítás vagy újjáépítés esetében a jegyző a támogatási összeg részleteinek
kifizetéséhez jegyzőkönyvben igazolja a kivitelezési munkák elvégzését.
(3) A vissza nem térítendő támogatásban részesült magánszemély a támogatás
felhasználásáról a helyreállítási, újjáépítési munkálatok befejezését, illetve használt lakás
vásárlása esetén a vételár kiegyenlítését követő 30 napon belül, de legkésőbb a Kormány eseti
döntésében meghatározott határidőig hiteles számlák, vagy használt lakás vásárlása esetén
hiteles adásvételi szerződés alapján számol el a jegyzőnek.
(4) A jegyző vagy a polgármesteri hivatal általa megbízott ügyintézője, valamint a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerve a helyszínen ellenőrzi a kivitelezést.
(5) Amennyiben a károsult a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem számol el, vagy
a jegyző, illetve a polgármesteri hivatal általa megbízott ügyintézője a helyszíni ellenőrzés
során jogtalan igénybevételt állapít meg, úgy a károsultnak a támogatást vagy annak jogtalanul
igénybe vett részét vissza kell fizetnie az önkormányzati költségvetés javára.
93. § (1) A jegyző a támogatás felhasználásáról támogatottként és önkormányzati
összesítésben az építési munkák, vásárlások befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a
Kormány eseti döntésében meghatározott határidőig kétpéldányú, tételes elszámolást nyújt be
a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságához, amelynek egy példányát az
igazgatóság továbbítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére.
(2) A települési keretösszeg felhasználásának jogszerűségét a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv központi szerve közvetlenül, valamint területi és helyi szervei útján felügyeli.
(3) A támogatások felhasználására egyebekben az államháztartásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Polgári védelem finanszírozása:
A polgári védelmi szervezetbe beosztottak költségtérítése (62/2011. BM rendelet 43.§-45.§
alapján)
 A megjelenési és szolgálatteljesítési kötelezettségét teljesítő személy utazási
költségtérítésre és a napi hat órát meghaladó felkészítés vagy szolgálat esetén
természetbeni ellátásra jogosult.
- utazási költségtérítés a közforgalmú vasutak 2. kocsiosztályának
igénybevételéért fizetendő díj, közforgalmú vasúti közlekedés hiányában a
menetrend szerinti autóbusz viteldíja.
- - A polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy a szolgálat elrendelése
esetén
- - indokolt esetben más közlekedési eszköz igénybevétele után is jogosult
költségtérítésre.
 A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezet
alkalmazásával összefüggő költségeket az alkalmazás elrendelője viseli.
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Az ideiglenes polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy a felmerült költségekkel
kapcsolatos igényét a polgári védelmi szolgálatra kötelezést tartalmazó határozatot
kibocsátó polgármesternél a polgári védelmi szolgálat elrendelését követő 30. napig
jelentheti be. Amennyiben a polgári védelmi szolgálatot nem a határozatot kibocsátó
polgármester rendelte el, úgy az igény érvényesítéséhez szükséges iratokat a polgármester
a szolgálatot elrendelő részére 5 napon belül továbbítja.
- Az igény bejelentéséhez mellékelni kell a munkáltató által a kötelezett
jövedelmére vonatkozó igazolást, a közlekedési eszköz igénybevételét igazoló
menetjegyeket és mindazokat az iratokat, amelyek az igény elbírálásánál
jelentőséggel bírnak.

A munkahelyi pv. szervezetekkel kapcsolatban felmerülő költségeket a működtetést vállaló
gazdálkodó szervezet költségvetésében kell biztosítani. Abban az esetben, ha hatósági
határozattal katv-i feladatok ellátására köteleznek egy gazdálkodó szervezetet, akkor a felmerülő
kiadások költségként számolhatóak el.
A polgári védelmi szolgálat elrendelése Kat tv.:
59. § (1) Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére a
Kormány, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a megyei védelmi bizottság
elnöke, a főpolgármester, valamint a polgármester jogosult.
(2) A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok
ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a
munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A
felmentés időtartamára távolléti díj jár.
(3) Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár
nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb
munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet
az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően
megfizetni.
(4) A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató
részére téríti meg.
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