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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény által előírt feladatok végrehajtása érdekében szükséges a 

településünkön polgári védelmi szervezetet létrehozni az esetleges veszélyhelyzetre, 

katasztrófahelyzetre való felkészülés érdekében. A törvény 53. § (1) bekezdése alapján a 

polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz 

szükséges anyagi javak védelme érdekében. A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos 

ügyekben első fokon a polgármester jár el. Polgári védelmi feladat: 

1. a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra, 

2. a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez 

szükséges anyagi készletek biztosítása, 

3. a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás, 

4. az egyéni védőeszközökkel történő ellátás, 

5. védelmi célú építmények fenntartása, 

6. a lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása, 

7. gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, 

takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák 

védelméről, 

8. a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, 

és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal 

kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések, 

9. a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése, 

10. a veszélyelhárítási tervezés, szervezés, 

11. közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei 

elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a 

menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi 

szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak 

ellátásában. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

törvény 60. § (9) bekezdése alapján a polgári védelmi szervezetbe beosztott mentesíthető 

részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól. Békés városában katasztrófavédelmi 

feladatok céljából jelenleg 142 fő van beosztva, azonban a közeljövőben a beosztottak száma 

el fogja érni a 300 főt. A törvényben biztosított kedvezmény biztosítása érdekében kérelem 
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érkezett az adóhatósághoz, ebből következően megvizsgáltuk a kedvezmény bevezetésének 

lehetőségét.  

A törvényben meghatározott kedvezményt a helyi adók esetében a magánszemélyek 

kommunális adója körében lenne célszerű bevezetni, tekintettel arra, hogy ennek 

következtében a polgári védelmi szervezetbe beosztottak jelentős részének biztosítható az adó 

megfizetésénél kedvezmény. Az adókedvezmény, melynek mértéke 5000,- forint minden 

polgári védelmi szervezetbe beosztott számára - akinek adókötelezettsége az általa lakott 

lakásra áll fenn, az ingatlanra jogosultsági hányada alapján ráeső adó alól, biztosított lenne, 

feltéve, ha nincs az adóhatóság felé lejárt tartozása.  

 A polgári védelmi szolgálatra jelenleg beosztott 142 fő esetében 710.000,- Ft, a 

polgári védelmi szolgálatra jövőben beosztott 300 fő esetében 1.500.000,- Ft adókedvezményt 

biztosítana az Önkormányzat. Mindez nem azt jeleni, hogy mind a 300 fő ténylegesen is 

adókedvezményben részesülne, tekintettel arra, hogy a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak közül nem mindenkinek keletkezik kommunális adófizetési kötelezettsége, mert 

nem minősül a helyi adókról szóló törvényben meghatározottak szerint adóalanynak.  

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 33/1995. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 3. §-a határozza meg 

kommunális adó megfizetése alóli mentesség körét. Mentesül a kommunális adó megfizetése 

alól: 

1. az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház 

tulajdonosa a feltételek fennmaradásáig, 

2. az a 70. életévét betöltött magánszemély a tulajdoni hányada alapján ráeső adó alól, 

akinek az adókötelezettsége az általa lakott lakásban áll fenn. 

3. az a Békés Város közigazgatási területén készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó, 

aki az adóévet megelőző évben már önkéntes tűzoltó volt, és akinek adókötelezettsége 

az általa lakott lakásra áll fenn, a tulajdoni hányada alapján ráeső adó alól. Az 

adómentességre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell 

írásba igazolni. 

 A rendelet módosítása esetén a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak részben 

mentesülnének a kommunális adófizetési kötelezettség alól. A kedvezmény mértéke évente 

5000,- Ft lenne, feltéve, ha az adóalanynak az  adhatóság felé lejárt adótartozása nem áll fenn. 

 Az adókedvezményre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. 

napjáig kell írásban igazolni annak, aki a kedvezményt igénybe kívánja venni, ezért 

javasoljuk hogy a kedvezmény 2014. január 1-jétől kerüljön bevezetésre. 

 

Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. E § (2) 

bekezdésében meghatározott hatásvizsgálati szempontok szerint vizsgálni kell a tervezett 

jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

A polgári védelmi szervezetbe beosztott magánszemélyek közösségért végzett (nem önkéntes) 

munkáját a település értékeli az adókedvezménnyel, ezáltal a katasztrófavédelmi munka, 

beosztás hatósági jellege egy kicsit tompulhat. A tervezet az Önkormányzat költségvetésében 

300 fő polgári védelmi szervezetbe beosztottal számolva évi 1.500.000,- Ft költségvetési 
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kiadást eredményezne. A tervezett módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

tekintetében az adómérték változásával egyszeri adminisztrációs munka jelentkezik. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

 

Békés, 2013. május 24. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./…... (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL 

szóló 35/1995. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

ci9kk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) 

bekezdésében és 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 35/1995. (XII.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-

a  következő (3) bekezdéssel egészül ki:   

 

„3. § (3) A katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 60. § (9) bekezdése alapján a polgári védelmi szervezetbe 

beosztott személy az adott évi magánszemélyek kommunális adójának összegéből 5.000,- Ft 

kedvezményben részesül, feltéve, ha az adóalanynak az adóhatóság felé lejárt adótartozása 

nem áll fenn. Az adókedvezményre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. 

napjáig kell írásba igazolni.” 

 

2. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

B é k é s ,  2013. május 30. 

 

 

 

 

 Izsó Gábor                   Tárnok Lászlóné  

 polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. június ….-én 

 

 

Tárnok Lászlóné  

 jegyző 

 

 


