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Önkormányzati tûzoltóságok finanszírozása. Az 1996. évi XXXI. törvény
szerint az önkormányzati tûzoltóságok részére, az általuk végzett feladattal
arányos költségfedezetet a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig biztosítja.
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Önkormányzati tûzoltóságok finanszírozása.
Az 1996. évi XXXI. törvény szerint az önkormányzati tûzoltóságok részére, az
általuk végzett feladattal arányos költségfedezetet a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési
keret mértékéig biztosítja.
Az önkormányzati tûzoltóság esetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi, területi szerve és a hivatásos tûzoltóság ellenõrzi a tûz elleni védekezési,
mûszaki mentési tevékenység végrehajtását, az ehhez szükséges személyi, és
technikai feltételek meglétét, a tûz elleni védekezési, mûszaki mentési feladatokra
való felkészültség és felkészülés helyzetét. Ha a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szerve és a hivatásos tûzoltóság az ellenõrzés során hiányosságot
tár fel, a mulasztót annak pótlására hívja fel. Ha az önkormányzati tûzoltóság a
hiányosság pótlása iránt nem, vagy nem megfelelõen intézkedik, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve a költségfedezetet a hiányosságból
eredõ feladatellátási-képesség csökkenésével arányos módon csökkenti.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az
önkormányzati tûzoltóság részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján
pénzbeli és nem pénzbeli juttatást biztosíthatnak.
A települési önkormányzat képviselõ-testülete hozzájárul - amennyiben területén
mûködik - az önkormányzati tûzoltóság fenntartásához.
Veszélyeztetettségi pontszám
A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati tûzoltóságok
finanszírozásának mértékét a veszélyeztetõ tényezõk súlyozásával számított, a
vonulási területének reális veszélyeztetettségét kifejezõ pontszám (a továbbiakban:
veszélyeztetettségi pontszám) alapján kell meghatározni, a rendelkezésre álló
finanszírozási keret felosztásával.
A reális veszélyeztetettség meghatározására a mentõ-tûzvédelmet befolyásoló
szempontok (a továbbiakban: veszélyeztetõ tényezõk) figyelembevételével kerül
sor.
Veszélyeztetõ tényezõk:
a vonulási területhez tartozó települések távolsága a készenléti jellegû
szolgálattal rendelkezõ hivatásos tûzoltóságtól,

a vonulási területhez tartozó település (a továbbiakban: település)
lakosságszáma,
-

a település közigazgatási területének nagysága,

a településen lévõ SEVESO II hatálya alá tartozó üzemek besorolása (alsóvagy felsõ küszöbértékû) és száma,
-

a település távolsága az önkormányzati tûzoltóságtól.

Az önkormányzati tûzoltóság veszélyeztetettségi pontszáma a vonulási területéhez
tartozó települések veszélyeztetettségi pontszámainak összege.
A települések veszélyeztetettségi pontszámainak kiszámolása során a település
távolsága a készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos tûzoltóságtól 40, a
település lakosságszáma 30, a település közigazgatási területének nagysága 10, a
településen lévõ SEVESO II hatálya alá tartozó üzemek besorolása és száma 10,
a település távolsága az önkormányzati tûzoltóságtól 10 súlyszázalékban kerül
figyelembevételre.
A központi szerv a helyi önkormányzat polgármesterének megkeresése alapján
tájékoztatást ad a település veszélyeztetettségi pontszámáról. A központi szerv
minden évben a december 31-ei állapotra tekintettel a honlapján tájékoztató
jelleggel közzéteszi az egyes önkormányzati tûzoltóságokra esõ pontszámokat.
2019. évi költségvetés
Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl szóló 2018. évi L. törvény
szerint az önkormányzati tûzoltóság a fenntartásához, mûködéséhez és
fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a XIV.
Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tûzoltóságok normatív
támogatása alcím elõirányzatából a következõ feltételek és normatívák szerint
veheti igénybe:
valamennyi önkormányzati tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez
azonos összegû, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,
az elõzõ pont szerint felosztott támogatás után megmaradó elõirányzatból
minden önkormányzati tûzoltóság az általa ellátott vonulási terület
veszélyeztetettsége mértékét kifejezõ, jogszabályban rögzített elvek alapján
meghatározott pontszámok arányában részesül,
a tárgyévet megelõzõ év normatív támogatás elszámolásából bevételként
visszatérülõ összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter egyedi
döntése alapján az önkormányzati tûzoltóságok mûködési kiadásainak
finanszírozására használható fel.
A 2018. évi L. törvény szerint 2019-ben az önkormányzati tûzoltóságok
eszközfejlesztésének támogatása 225 millió forint, az önkormányzati tûzoltóságok
bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint, az önkormányzati tûzoltóságok
normatív támogatása 1 milliárd 963 millió forint.
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