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II. Belügyi ágazat 

1. A polgármester polgári védelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Polgári védelmi kötelezettséggel kapcso-

latos ügyekben első fokon eljár. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

53. § (2) 

2.  Kiképzésen és gyakorlaton való részvé-

tel alól indokolt esetben kérelemre ha-

lasztást, illetve felmentést adhat. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

56. § (4) 

3.  Szolgálatadási kötelezettség alól indokolt 

esetben kérelemre felmentést adhat. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

58. § (2) 

4.  Ideiglenes polgári védelmi szolgálat 

azonnali teljesítésének elrendelésére jo-

gosult. 

 * * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

59. § (1) 

5.  Polgári védelmi szervezetbe a polgári 

védelmi kötelezettség alatt álló személyt 

a lakóhelye szerint illetékes polgármes-

ter osztja be. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

60. § (2) 

6.  Települési polgári védelmi szervezet lét-

számát a település katasztrófavédelmi 

besorolásának megfelelően a katasztró-

favédelmi kirendeltség vezetőjének ja-

vaslata alapján megállapítja. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

63. § (2) 

7.  Önkéntesen jelentkező személyt nyilat-

kozat alapján polgári védelmi szervezet-

be osztja be. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

65. § (2) 

8.  Katasztrófavédelmi feladatok végrehaj-

tása érdekében a gazdasági és anyagi 

szolgáltatás igénybevételét rendelheti el. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

67. § (2) 

9.  Kártalanítási igényeket a teljesítés helye 

szerint illetékes polgármester a szolgál-

tatás elrendelésétől számított hatvan na-

pon belül összesíti és megküldi a teljesí-

tés helye szerint illetékes hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szerv területi szerve 

részére. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

69. § (3) 

10.  Polgári védelmi szervezetbe történő be-

osztás, a polgári védelmi kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos feladatok vég-

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

71. § (1) 
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rehajtása céljából a polgári védelmi kö-

telezettség alatt álló állampolgár 

a) személyes adatait [családi és utónév, 

születési családi és utónév, nem, születé-

si hely, idő (év, hónap, nap), anyja szü-

letési családi és utóneve, lakóhely vagy 

tartózkodási hely, munkahely, szervezeti 

beosztásra vonatkozó adatok, telefon-

szám, elektronikus levélcím], 

b) foglalkozására és a szakképzettségére 

vonatkozó adatait 

kezelheti. 

11.  Gazdasági és anyagi szolgáltatási köte-

lezettség teljesítése céljából a 2011. évi 

CXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdésé-

ben meghatározott adatok kivételével 

egyéb, a gazdasági és anyagi szolgálta-

tásra kötelezett technikai eszközeiről 

azonosító és műszaki adatokat, illetve a 

szolgáltatásra kötelezett megnevezésére, 

székhelyének, telephelyének címére vo-

natkozó adatokat kezeli, valamint annak 

vezetői és kapcsolattartói családi és utó-

nevét, telefonszámát, elektronikus levél-

címét, munkahelyére, szervezeti beosz-

tására vonatkozó adatokat kezeli. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

71. § (2) 

12.  Adatszolgáltatási kötelezettség teljesíté-

sére hívhatja fel a kötelezetteket, akikről 

a 2011. évi CXXVIII. törvény 67. § (3) 

bekezdés a) és b) pontjában megjelölt 

forrásokból adat nem szerezhető be, a 

következő adatok tekintetében: 

a) a szakképzettség, 

b) a foglalkozás, 

c) a munkahely megnevezése, címe, 

d) az 54. § (1) bekezdésében meghatáro-

zott mentességi ok és az 54. § (2) bekez-

désében meghatározott egyéb ok. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

71. § (6)-(7) 

13.  Általa kezelt adatállományt a beosztásra 

jelölés céljából továbbítja a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervnek, amely en-

nek alapján kijelöli a polgári védelmi 

kötelezettségen alapuló polgári védelmi 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

72. § (1) 
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szervezetbe beosztható személyeket, és 

erről tájékoztatja a polgármestert. 

14.  Kijelöltek adatállománya alapján kivá-

lasztja azokat a kötelezetteket, akiket a 

szervezetbe határozattal beoszt, és erről 

a véglegessé vált határozattal tájékoztat-

ja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

területi szervét, valamint a beosztottak 

adatairól a hadkiegészítő parancsnoksá-

got. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

72. § (2) 

15.  Haladéktalanul törli az adatállományt a 

beosztó határozat véglegessé válása 

után, a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv területi szerve tájékoztatása után a 

2011. évi CXXVIII. törvény 71. § (1) 

bekezdése szerint összegyűjtött adatok-

ról nyilvántartást nem vezethet. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

72. § (3) 

16.  Megállapítja a veszélyeztetettség mérté-

kének és jellegének megfelelő lakosság-

védelmi és mentésszervezési feladatok 

irányítására alkalmas települési polgári 

védelmi parancsnokság szakmai összeté-

telét és létszámát a kirendeltség vezető-

jének javaslata alapján, és a polgári vé-

delmi kötelezettség alatt álló személyt 

hatósági határozattal osztja be. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 17. § 

17.  Jóváhagyja a katasztrófavédelmi osz-

tályba sorolt településeken a települési 

polgári védelmi szervezet megalakítási 

tervét. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 19. § (1) 

18.  Hatósági határozatban a 

kirendeltségvezető egyetértésével meg-

határozza gazdálkodó szervnél létreho-

zott települési polgári védelmi szervezet 

felépítését, létszámát. Jóváhagyja a 

kirendeltségvezető egyetértésével gaz-

dálkodó szervnél létrehozott települési 

polgári védelmi szervezet megalakítási 

tervét. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 20. § 

19.  Amennyiben a települési polgári védel-

mi szervezet alkalmazására a településen 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 36. § (2) 
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kívül kerül sor, irányításáért és a mentési 

tevékenység feltételeinek biztosításáért 

annak a településnek a polgármestere 

felelős, amelynek érdekében a polgári 

védelmi szervezet a tevékenységet kifej-

ti. 

20.  Veszélyeztetett település polgármestere 

a megyei védelmi bizottság elnökénél - 

amennyiben erőforrásai nem elegendőek 

- kezdeményezheti a területi vagy más 

települések megerősítő vagy támogató 

polgári védelmi szervezeteinek alkalma-

zását. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 39. § (1) 

21.  Polgári védelmi szolgálatra kötelezett és 

a védekezésben részt vevő erők váltásá-

ról, pihentetéséről és ellátásáról annak a 

településnek a polgármestere gondosko-

dik, amely településen a védekezés fo-

lyik. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 40. § 

22.  Ideiglenes polgári védelmi szolgálatra 

kötelezett személy a felmerült költsé-

gekkel kapcsolatos igényét a polgári vé-

delmi szolgálatra kötelezést tartalmazó 

határozatot kibocsátó polgármesternél a 

polgári védelmi szolgálat elrendelését 

követő 30. napig jelentheti be. Ameny-

nyiben a polgári védelmi szolgálatot 

nem a határozatot kibocsátó polgármes-

ter rendelte el, úgy az igény érvényesíté-

séhez szükséges iratokat a szolgálatot 

elrendelő részére 5 napon belül továbbít-

ja. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 45. § (1) 

23.  Polgári védelmi gyakorlat elrendelésére 

jogosult. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29.) BM 

rend. 54. § 

2. A polgármester katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Ha a helyi szintű védekezésben egyidejű-   * * *  2011. évi CXXVIII. tv. 



5 

 

Polgármester Belügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

leg több szerv együttműködése szüksé-

ges, a védekezés közvetlen irányításáért 

felelős vezetőt illetékességi területén, 

mint a helyi védelmi bizottság elnöke, 

illetve a polgármester, jelöli; a 

kijelölésig az események következmé-

nyeinek felszámolásában elsődlegesen 

érintett szerv vezetője végzi a védekezés 

irányítását. 

13. § 

2.  Irányítja és szervezi a felkészülés és a 

védekezés feladatait az illetékességi terü-

letén. E feladatok végrehajtására - a hiva-

tásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve egyetértésével - közfoglalkoztatási 

támogatást igényelhet az erre a célra lét-

rehozott költségvetési előirányzat terhére, 

a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

15. § (1) 

3.  Felkészülés keretében: 

a) felelős a települési (a fővárosban kerü-

leti) veszély-elhárítási tervek elkészítésé-

ért, valamint a helyi lehetőségek figye-

lembevételével a védekezés feltételeinek 

a biztosításáért, 

b) irányítja a védekezésre való felkészí-

tést, 

c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyek-

ben az elsőfokú polgári védelmi hatósági 

jogkört, amit jogszabály nem utal más 

szerv hatáskörébe, 

d) a polgári védelmi kötelezettség alatt 

álló állampolgárt a területi, települési, ke-

rületi és munkahelyi polgári védelmi 

szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra 

osztja be, 

e) felelős a polgári védelmi kötelezettsé-

gen alapuló települési polgári védelmi 

szervezet megalakításáért, 

f) gondoskodik az illetékességi területen 

élő vagy tartózkodó személyek részére a 

katasztrófaveszélyekről szóló, a magatar-

tási szabályokat is tartalmazó tájékozta-

tásról, 

g) a gazdálkodó szervezetek részére hatá-

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

15. § (2) 
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rozattal elrendeli a polgári védelmi köte-

lezettségen alapuló települési és munka-

helyi polgári védelmi szervezetek meg-

alakítását és az alkalmazás feltételeinek 

biztosítását, 

h) biztosítja a lakosság riasztására szolgá-

ló és a közigazgatási területén lévő, ren-

delkezésre bocsátott technikai berendezé-

sek működtetését, 

i) részt vesz a feladatainak ellátása érde-

kében, a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek által szervezett felkészítéseken, 

j) kijelöli a katasztrófák elleni védekezés-

sel összefüggő feladataiban közreműködő 

közbiztonsági referenst. 

4.  Szervezi és irányítja a fővárosi és a me-

gyei önkormányzat közfeladataihoz kap-

csolódó katasztrófavédelmi tevékenysé-

get. 

* *     2011. évi CXXVIII. tv. 

15. § (3) 

5.  Irányítja a településen a helyi katasztró-

favédelmi tevékenységet meghatározott 

kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv szakmai iránymutatása mellett, 

b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti 

jelleggel elrendeli az élet és az anyagi ja-

vak védelméhez szükséges intézkedése-

ket, és erről haladéktalanul értesíti a tele-

pülés szerint illetékes hivatásos katasztró-

favédelmi szerv területi szerve vezetőjét 

és a megyei, fővárosi védelmi bizottság 

elnökét, 

c) a polgári védelmi kötelezettség alatt 

álló állampolgárt a katasztrófavédelem 

érdekében határozattal polgári védelmi 

szolgálatra kötelezi, 

d) szervezi és irányítja a lakosság védel-

mét, kitelepítését, kimenekítését, befoga-

dását és visszatelepítését, 

e) szervezi és irányítja az anyagi javak 

védelmét, a lakosság létfenntartásához 

szükséges anyagi javakkal történő ellátá-

sát, 

f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság 

elnökének rendelkezése alapján - vagy 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

16. § 
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halasztást nem tűrő esetben annak utóla-

gos tájékoztatásával - elrendeli a telepü-

lési polgári védelmi szervezetek alkalma-

zását, 

g) együttműködik más települések pol-

gármestereivel, a védekezésbe bevont 

más szervezetekkel a katasztrófavédelmi 

feladatok végrehajtásában. 

6.  Katasztrófavédelmi feladatoknak a 2011. 

évi CXXVIII. törvényben meghatározott 

irányítása és végrehajtása során állam-

igazgatási jogkörben jár el, a katasztrófa-

védelmi feladatait a hivatásos katasztró-

favédelmi szerv közreműködésével látja 

el. 

 * * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

19. § (1)-(2) 

 

7.  Polgármesteri hivatal vagy a közös ön-

kormányzati hivatal útján haladéktalanul 

értesíti a katasztrófáról, vagy katasztrófa 

veszélyéről való bejelentés tudomásszer-

zését követően a többi értesítendő szer-

vet. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

20. § (3) 

8.  Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem-

biztonsági jelentésében vagy a hatóság 

döntése alapján a biztonsági elemzésében 

bemutatott veszélyeztető hatások elleni 

védekezés érdekében a veszélyeztetett 

településeken külső védelmi tervet kell 

készíteni. A külső védelmi terveket a hi-

vatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve a veszélyeztetett települések pol-

gármestereinek közreműködésével készíti 

el. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

32. § (1),  (2) 

9.  Veszélyes anyaggal foglalkozó üzem te-

lephelye szerint illetékes polgármester-

nek az üzemeltetővel és a hatósággal 

együttműködve külön jogszabályban 

meghatározottak szerint biztosítania kell, 

hogy a lakosság véleményt nyilváníthas-

son az új veszélyes anyagokkal foglalko-

zó üzem építésére, vagy a már működő 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

tevékenységének jelentős változtatására 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

33. § 
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vonatkozó engedély kiadása előtt. 

Külön jogszabály szerint biztosítani kell, 

hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem veszélyességi övezetének határán 

belül történő fejlesztések során a lakos-

ság véleményt nyilváníthasson. 

10.  Veszélyhelyzetben gyakorolja a települé-

si önkormányzat képviselő-testületének, 

a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- 

és hatáskörét. Ennek keretében nem fog-

lalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátá-

si, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgál-

tatás a települést is érinti. 

* * * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

46. § (4) 

11.  Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy az 

ország meghatározott területét a lakos-

ságnak a szükséges időtartamra el kell 

hagynia (a továbbiakban: kitelepítés), 

egyben kijelölhető a lakosság új tartóz-

kodási helye. A lakosság elszállításáról a 

polgármester a hivatásos katasztrófavé-

delmi szerv közreműködésével gondos-

kodik. 

  * * * * 2011. évi CXXVIII. tv. 

49. § (4) 

12.  Katasztrófák elleni védekezéssel össze-

függő feladatkörében 

a) a területfejlesztési feladatok ellátása 

során érvényesíti a katasztrófák csökken-

tésére vonatkozó irányelveket, 

b) a megyei védelmi bizottság elnökének 

döntése alapján részt vesz a megyei ka-

tasztrófavédelmi megelőzési és felkészü-

lési feladatok ellátásában, 

c) közreműködik az állami és magántu-

lajdonú ingatlanokban keletkezett károk-

kal kapcsolatos kárenyhítésben. 

*      234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 10. § 

13.  Katasztrófák elleni védekezéssel össze-

függő feladatkörében 

a) gondoskodik a település katasztrófa-

védelmi besorolásának elkészítéséről, 

b) a települési veszélyelhárítási tervet jó-

váhagyásra felterjeszti a helyi védelmi 

bizottság elnökének, 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 12. § 
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c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

helyi szervének bevonásával legalább 3 

évente ellenőrzi és értékeli a települési és 

munkahelyi polgári védelmi szervezetek 

felkészültségét, és erről tájékoztatja a he-

lyi védelmi bizottság elnökét, 

d) gondoskodik a védekezésben részt ve-

vő erők váltásáról, pihentetéséről és ellá-

tásáról, 

e) hatósági határozattal dönt a katasztró-

favédelmi célú gazdasági és anyagi szol-

gáltatások kijelöléséről, igénybevételéről, 

f) személyes adatnak nem minősülő ada-

tokat szolgáltat a helyi védelmi bizottság, 

valamint a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv helyi szerve részére, 

g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

közreműködésével és a védelmi bizottság 

irányításával illetékességi területén végzi 

a katasztrófa által okozott károk felméré-

sét, 

h) irányítja a részére meghatározott hely-

reállítási feladatok végrehajtását, 

i) szervezi és irányítja a helyi erők által 

végzett helyreállítási tevékenységet, 

j) közreműködik a humanitárius segélyek 

elosztásában. 

14.  Katasztrófák elleni védekezéssel össze-

függő feladatkörében 

a) gondoskodik a főváros katasztrófavé-

delmi besorolásának elkészítéséről, 

b) gondoskodik a fővárosi területi 

veszélyelhárítási terv elkészítéséről és 

jóváhagyásra felterjeszti a fővárosi vé-

delmi bizottság elnökének, 

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

területi szervének bevonásával ellenőrzi 

és értékeli a fővárosi területi és munkahe-

lyi polgári védelmi szervezetek felké-

szültségét, és erről tájékoztatja a fővárosi 

védelmi bizottság elnökét, 

d) közreműködik a védekezésben részt 

vevő erők váltásában, pihentetésében és 

ellátásában, 

e) hatósági határozattal dönt a katasztró-

 *     234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 13. § 
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favédelmi célú gazdasági és anyagi szol-

gáltatások fővárosi szintű kijelöléséről, 

igénybevételéről, 

f) személyes adatnak nem minősülő ada-

tokat szolgáltat a fővárosi védelmi bizott-

ság részére, 

g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

és a fővárosi védelmi bizottság irányítá-

sával illetékességi területén közreműkö-

dik a katasztrófa által okozott károk fel-

mérésében, 

h) közreműködik a humanitárius segé-

lyek elosztásában. 

15.  Védekezés körében a 17. § (1) bekezdés 

a) és c) pontjaiba tartozó költségek utóla-

gos elszámolása érdekében intézkedik az 

alábbi adatok védekezési naplóban törté-

nő folyamatos és naprakész rögzítésére: 

a) a kárterület és a bekövetkezett kár le-

írása, 

b) a védekezésben résztvevők létszáma, 

c) a létszám által teljesített munkaórák 

száma, 

d) a védekezésben részt vevő gépjármű-

vek és munkagépek által teljesített kilo-

méter és üzemóra, 

e) a kitelepítettek, kimenekítettek és ellá-

tásban részesülők létszáma, 

f) a védekezés elrendelésének ideje, 

g) az elvégzett védekezési feladatok, 

h) a védekezés során meghozott intézke-

dések, beleértve a védekezés irányításá-

nak átadás-átvételét. 

Intézkedik a védekezés során felmerült 

anyagköltségeket igazoló számlák, bi-

zonylatok elkülönített nyilvántartására. 

 *  * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 18. § (1)-

(2) 

16.  Minden év szeptember 30-ig elvégzi és 

javaslatot tesz a hivatásos katasztrófavé-

delmi szerv helyi szervének közreműkö-

désével a kockázatbecslést a település be-

sorolására a megyei, fővárosi védelmi bi-

zottság elnökének. 

 *  * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 21. § (2) 

17.  Besorolt településeken a hivatásos ka-   * * * * 234/2011. (XI.10.) 
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tasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

közreműködésével települési 

veszélyelhárítási tervet készít. 

Korm. rend. 26. § (1) 

18.  Lakossági tájékoztató kiadványt készít 

települési veszélyelhárítási terv alapján a 

veszélyek és a követendő magatartási 

szabályok megismerésére és biztosítja a 

helyben rendelkezésre álló eszközökkel 

annak a lakosság számára történő hozzá-

férhetőségét. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 28. § (1) 

19.  Lakossági tájékoztató kiadvány elkészíté-

sébe bevonja a településen működő ki-

sebbségi önkormányzatokat. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 28. § (2) 

20.  Települési veszélyelhárítási terv elkészí-

tése során bevonja az adott elem tekinte-

tében a feladat- és hatáskörrel rendelkező 

illetékes szervet. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 28. § (3) 

21.  Települési veszélyelhárítási tervet szük-

ség esetén soron kívül, egyebekben min-

den év március 31-ig felülvizsgálja a hi-

vatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 

szerve vezetőjének közreműködésével. A 

felülvizsgálat eredményéről, az elvégzett 

javításokról tájékoztatja a hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

vezetőjét, a védekezésbe bevont egyéb 

szerveket, szervezeteket, valamint a la-

kosságot. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 28. § (4) 

22.  Települési veszélyelhárítási tervben fog-

laltak végrehajtásának biztosítására lega-

lább 3 évente gyakorlatot tart. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 28. § (5) 

23.  Jóváhagyott veszélyelhárítási terv egy 

példányát megküldi a hivatásos kataszt-

rófavédelmi szerv helyi szervének. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 28. § (7) 

24.  Település katasztrófavédelmi osztályba 

sorolásával, az annak megfelelően megál-

lapított elégséges védelmi szinttel és a 

veszélyelhárítási tervben meghatározott 

helyi riasztási és veszélyhelyzeti tájékoz-

tatással összhangban - a hivatásos ka-

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 34. § (5) 
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tasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

közreműködésével - gondoskodik a la-

kosság mindezekre történő felkészítésé-

ről. 

25.  Felelős a katasztrófariasztás elrendelésé-

ért a település veszélyeztetettsége esetén 

- a megyei, fővárosi védelmi bizottság 

elnöke utólagos tájékoztatásával - a hiva-

tásos katasztrófavédelmi szerv helyi 

szerve útján. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 36. § c) 

26.  Felelős lakosság veszélyhelyzeti tájékoz-

tatásáért, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 37. § (2) 

27.  Gondoskodik riasztási és veszélyhelyzeti 

tájékoztatási feladatainak végrehajtása 

érdekében: 

a) a lakosság riasztására szolgáló és a 

közigazgatási területén lévő saját, illetve 

rendelkezésre bocsátott lakossági riasztó-

tájékoztató végpont működtetéséről, 

üzemképességéről, folyamatos karbantar-

tásáról, 

b) a hangos próbákon a felkészített sze-

mélyek és az illetékes áramszolgáltató 

szakemberei részvételéről, 

c) a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató 

végpont működtetéséhez szükséges üze-

meltetési készlet összeállításáról, azok 

hozzáférésének helyi szabályozásáról, 

d) riasztó, tájékoztató polgári védelmi 

szakalegységek megalakításáról és felké-

szítéséről, 

e) a feladatban érintett szakalegységek 

riasztási adatainak folyamatos pontosítá-

sáról. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 39. § 

28.  Gondoskodik a lakossági riasztó, lakos-

sági riasztó-tájékoztató végpontok fo-

lyamatos működtetéséről - a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

szakmai felügyelete mellett -, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv központi szer-

vének a jogszabály szerinti felső küszöb-

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 42. § 
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értékű veszélyes ipari üzemek környeze-

tében kiépített riasztó alrendszere, továb-

bá Paks és 30 km-es körzetében telepített 

lakossági riasztó-tájékoztató rendszer ki-

vételével. 

A riasztó-tájékoztató végpont működő-

képességét érintő bármely tevékenységet 

a munka megkezdése előtt 30 nappal, a 

területileg illetékes hivatásos katasztrófa-

védelmi szerv területi szerve útján a pol-

gármester számára engedélyezés céljából 

be kell jelenteni. 

29.  Kitelepítés és a befogadás elrendelésére 

jogosult: 

a) veszélyhelyzetben, a Kormány felha-

talmazása alapján, illetékességi területére 

vonatkozóan 

b) halasztást nem tűrő esetben az illeté-

kességi területére vonatkozóan. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 46. § (1) 

30.  Kitelepítés elrendeléséről szóló döntést 

írásba foglalja - akadályoztatása esetén az 

elrendelést követő legkésőbb 3 napon be-

lül - és felhívás közzétételével gondosko-

dik a kihirdetéséről. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 47. § (1) 

31.  Engedélyezheti kitelepítési adatok re-

gisztrációja mellőzését, ha az elhárítha-

tatlan kárral vagy veszéllyel járna. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 48. § e) 

32.  Kitelepítéssel kapcsolatos feladatkörében 

gondoskodik a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-

dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. 

(XI. 10.) Korm. rendelet 49. § (3) bekez-

désében meghatározott feladatok ellátásá-

ról. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 49. § (3) 

33.  Gondoskodik befogadással kapcsolatos 

feladatokról 

a) tájékoztatja a lakosságot a várható be-

fogadásról, 

b) értesíti az elhelyezésben érintett in-

tézményeket, gazdálkodó szervezeteket, 

valamint intézkedik a befogadás előké-

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 53. § (3) 
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szítésére, 

c) készenlétbe helyezi a befogadási szak-

feladat végrehajtásához szükséges polgári 

védelmi szervezeteket és irányítja tevé-

kenységüket, 

d) előkészítteti a befogadáshoz szükséges 

nyilvántartásokat, 

e) intézkedik a megnövekvő fogyasztási 

igények miatt a megfelelő kapacitás biz-

tosítására, 

f) megszervezi a befogadás mindenoldalú 

biztosítását, 

g) a rendőrséggel együttműködve meg-

szervezi a forgalomszabályozást, a rend-

fenntartást, 

h) pontosítja a befogadásra tervezett la-

kosság várható létszámát, az állatállo-

mány és anyagi javak mennyiségét, 

i) biztosítja a befogadásra tervezett in-

tézmények, közigazgatási szervek műkö-

dési feltételeit, intézkedik az esetlegesen 

hiányzó infrastruktúra kialakítására, 

j) intézkedik a befogadásra kerülő lakos-

ság étkeztetéséhez szükséges és higiéniás 

feltételek biztosítására, 

k) intézkedik a kirakodási hely működte-

tésére, 

l) folyamatos kapcsolatot tart a kitelepü-

lőkkel, 

m) szükség esetén megszervezi a közok-

tatást, valamint 

n) illetékességi területén összehangolja a 

társadalmi és karitatív szervezetek tevé-

kenységét. 

34.  Közbiztonsági referenst jelöl ki a kataszt-

rófavédelmi szempontból I. és II. veszé-

lyességi osztályba sorolt településen. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 76. § (1) 

35.  Közös önkormányzati hivatalt működtető 

települések polgármesterei közösen jelö-

lik ki a referenst, megállapodásuk hiá-

nyában ezt a jogkört a közös hivatal 

székhelye szerinti település polgármeste-

re gyakorolja. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 76. § (2) 
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36.  Gondoskodik a legalább középfokú isko-

lai végzettséggel rendelkező, a referens-

ként kijelölt személy katasztrófavédelmi 

képzéseken történő részvételéről. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 76. § (4) 

37.  Veszélyelhárítási terv végrehajthatóságá-

nak biztosítása érdekében a gazdasági-

anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont 

vagyonelemet - a hivatásos katasztrófa-

védelmi szerv helyi szerve vezetőjének 

javaslata alapján - az ingatlan fekvése, a 

szolgáltatásra kötelezett székhelye (te-

lephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye) 

szerint illetékes polgármester hatósági 

határozattal jelöli ki. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 78. § (1) 

38.  Adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a 

javaslattétel érdekében - amennyiben az 

adat más módon nem áll rendelkezésre - 

a szolgáltatásra feltehetően alkalmas kö-

telezett részére, illetve a hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

bevonásával helyszíni szemlét tarthat. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 78. § (2) 

39.  Kijelölt szolgáltatásokról naprakészen 

tartott nyilvántartást vezet, melyet az ösz-

szesített veszélyelhárítási terv elkészíté-

séhez a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv helyi szervének rendelkezésére bo-

csát. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 78. § (5) 

40.  Szolgáltatás készenlétben tartásának, il-

letve igénybevételének elrendelése írás-

ban történik, melyről a kezdeményezőt az 

elrendelő tájékoztatja. Halasztást nem tű-

rő esetben az igénybevétel szóban is el-

rendelhető, ekkor az írásbeli elrendelést 

utólag, az elrendeléstől számított 8 napon 

belül közölni kell. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 79. § (2) 

41.  Megszünteti az igénybevételt - a hivatá-

sos katasztrófavédelmi szerv véleményé-

nek kikérése mellett - és a gazdasági-

anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont 

vagyonelemet a kötelezett részére vissza-

adja, ha 

a) az igénybevétel elrendelésének oka 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 82. § (1) 
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megszűnt, 

b) az igénybevételt elrendelő határozat-

ban megjelölt határidő lejárt, 

c) a szolgáltatás teljesítése ellehetetlenült, 

d) a kötelezett méltányolható okból kéri. 

42.  Felelős a kárbejelentés megszervezéséért. 

Kárbejelentés módját és határidejét a 

helyben szokásos módon hirdeti ki. 

  * * * * 234/2011. (XI.10.) 

Korm. rend. 88. § (2)–

(3) 

3. A polgármester állampolgársággal, menedékjoggal, személyi okmánnyal, helyi 

népszavazással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
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1.  Értesíti a kérelmezőt a honosítási okirat 

megérkezését követő 30 napon belül az 

állampolgársági eskü vagy fogadalom 

letételének időpontjáról és helyéről. 

  * * * * 1993. évi LV. tv. 16. § 

(2) 

2.  Kiveszi – a honosított, illetőleg a vissza-

honosított személy választása szerint – az 

állampolgársági esküt, vagy fogadalmat. 

Az eskü vagy fogadalom letételére fel-

hívja a honosított, visszahonosított sze-

mélyt, és gondoskodik az ünnepélyes es-

kü vagy fogadalom tételről. 

  * * * * 1993. évi LV. tv. 7. § 

(1) 

3.  Népszavazási kezdeményezést a - tájé-

koztatás kézhezvételét követő - legköze-

lebbi képviselő-testületi ülésen bejelenti, 

ha az a törvényben foglalt feltételeknek 

megfelel. 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 52. § 

 

4.  Átadja a hatósági igazolványt az állam-

polgári eskü letételekor a honosított pol-

gár részére. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 18. § (6) 
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