8/2003. (II. 26.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete

Az Önkormányzat Katasztrófa-alapjáról

1. § (1) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés (a továbbiakban:
katasztrófavédelem) Szentgotthárd Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat)
számára is nagy fontosságú városi ügy. Ez a rendelet kizárólag a Szentgotthárd területén
bekövetkező katasztrófák esetére különít el egy katasztrófaalapot (továbbiakban: Alap),
melynek felhasználását szabályozza.
(2) Minden Szentgotthárdon működő szervnek, állampolgárnak, illetve közösségnek joga
van arra, hogy a környezetében lévő katasztrófaveszély elhárításához, illetve bekövetkezett
katasztrófa esetén a katasztrófa következményeinek felszámolásához anyagi támogatást
kapjon akkor, ha az elhárítás és védekezés az anyagi erejét meghaladja. A katasztrófa
következményeinek felszámolásában részt vevő szervezetnek is joga, hogy a felmerült,
máshonnan meg nem térülő költségeit megtérítsék.
2. § A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott Alapból
lehet pénzügyileg finanszírozni.
3. § E rendelet szempontjából Katasztrófa: az a szükséghelyzet, veszélyhelyzet, illetve
olyan állapot, amit pl. természet okozott, biológiai eredetű, tűz-,víz okozta, illetve
magatartásával az ember okozta, stb. és amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a
lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy
mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása, vagy a következmények
felszámolása meghaladja az érintett személy, illetve közösség anyagi lehetőségeit.
4. § Az Alapból katasztrófasegély (továbbiakban segély) kapható. A segélyre az jogosult,
akit a katasztrófa a 3.§-ban említettek szerint érint. A Segély a katasztrófák
következményeinek felszámolása érdekében a katasztrófa által sújtottak számára elsősorban
az életlehetőségek megteremtését, ezek megléte, vagy megmaradása esetén az alapvető
életfeltételek biztosítását, ezt követően az elszenvedett máshonnan meg nem térülő vagyoni
hátrányok megszüntetését és a katasztrófa elhárításával kapcsolatosan felmerült költségek
megtérítését szolgálhatja.
5. § (1) Az Alap felhasználásáról a Polgármester dönt. A döntés során több igény egyidejű
felmerülése esetén a 4.§-ban rögzített sorrendet kell feltárni és mérlegelni. A döntést soron
kívül kell meghozni.

(2) A segély biztosítását az Alapból igényelheti az érintett, de a Polgármester, illetve a
Polgármesteri Hivatal észlelése esetén is kezdeményezhető segély felhasználását, továbbá
bármely személy, vagy szerv is élhet a jelzés jogával. A katasztrófa elhárítás költségeinek
megtéríttetését az elhárításban részt vevő szervezet képviselője kezdeményezheti.
(3) A felhasznált Segély mértéke arányos a bekövetkezett katasztrófa okozta kárral. A
katasztrófa következtében egyidejűleg fellépő több igény esetén arányosan kell az igényeket
kielégíteni. A katasztrófa elhárítás költségei közül csak a máshonnan meg nem térülő
költségeket lehet az Alap terhére rendezni.
6. § Az alapba kerülő összeg mértékéről évente a költségvetési rendeletben kell
gondoskodni. Amennyiben a költségvetési évben az Alapban lévő összeg felhasználásra nem
került, úgy a következő költségvetési évben az Alapot meg kell növelni, így az Alapban lévő
összeg halmozódik.
A felhasználás esetén a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
7. § Ez a rendelet 2003. március 01-én lép hatályba.

