
Szolnok veszélyeztetettsége 
 

 természeti és technikai katasztrófából ered en, lehetséges veszélyforrások: 
 
 
1. Árvíz veszélyeztetettség:
 
Szolnok város földrajzi helyzeténél fogva mindig ki volt téve a vizek kártételeinek. A vizek kártéte-
lei a folyók okozta árvízi jelenségeib l, és a csapadékból származó belvizekb l adódnak. 
A város a Tisza és Zagyva folyó deltájának térségében fekszik. A belterület nagyobbik része a Tisza 
folyó jobb partján, a kisebbik része – Kertváros, Kocsoros, Szandasz l s, Alcsisziget – a bal partján 
fekszik.  

 
 
Árvíz által veszélyeztetett területek a következ k:  

 Tiszaliget 
 Szandasz l s 
 Kertváros 
 Széchenyi lakótelep 
 Csáklya u. 
 Guttenberg tér 

 
 
A város területét állami f védvonalak védik, ahol az árvízi védekezés szervezéséért és m!szaki irá-
nyításáért a KÖVIZIG felel s. A tiszaligeti körgát önkormányzati kezelés! védvonal, ezért az itteni 
védekezést az önkormányzat szervezi. 

 
Árvíz által veszélyeztetett: 

 lakosság száma:  40.000 f  
 épületek száma:  20.000 db 
 állatállomány száma:   5.000 db 

 
Szolnoknál az árteret 5-7 m magas, 4-6 m koronaszélesség! töltés védi az áradástól. Két jellemz  
árhullám van, tavaszi (február, március) és nyárvégi (augusztus, szeptember).  A gátak közlekedési 
utakként használhatók.  
 
 
2. Belvízi veszélyeztetettség: 

 
Belvíz által veszélyeztetett területek: 

 Kocsoros és térsége 
 Varjú út és térsége 
 Hant u. 
 Lomb u. 
 Csallóköz térsége 

   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belvíz által veszélyeztetett: 
 lakosság száma:  258 f  
 épületek száma:    89 db 
 állatállomány száma: 312 db 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vízszennyezés él vizekben, ivóvíz készletekben: 

 
Szolnok és a környez  hat település ivóvíz ellátását felszíni vízkivétellel a VCSM Zrt. biztosítja, 
ezért rendkívül jelent s problémát okozhat a Tisza szennyezése, gondoljunk csak a 2000. évi cianid, 
és nehézfém szennyezésre. A felszíni vízm! technológiája ugyan alkalmas arra, hogy korlátozott 
ideig szüneteltesse a vízkivételt, illetve, hogy a szennyez  anyagokat a sz!r k és adszorberek telí-
t déséig eltávolítsa, de ezután óhatatlanul csökken a nyomás a rendszerben, ami a talajvíz beszivár-
gásához és így a teljes ivóvíz rendszer elfert z déséhez vezetne. 2000 után kiépítettek egy tartalék 
vízkivételi rendszert a Holt-Tiszára, ami jelent sen csökkenti a fentebb leírt veszélyhelyzet bekö-
vetkezésének esélyét. 
 
 
4. Átmen  utak, vasútvonalak: 
 
Közutak:

A közigazgatási területen országos f útvonal vezet keresztül, - a 4-es 32-es 442-es -, melyeken ve-
szélyes anyag szállítása is történhet.  
 
A 4-es f útvonal hossza közigazgatási területen: 12,4 km 
A 32-es f útvonal hossza közigazgatási területen:   7,8 km 
A 442-es f útvonal hossza közigazgatási területen:   6,3 km 



A környez  településeket másodrangú utak kötik össze, melyen autóbuszjáratokkal bonyolítják le a 
tömegközlekedés nagy részét. 
A város területén található közutak több mint 90%-a szilárd burkolatú, melynek állapota a karban-
tartásuk függvényében változó. 
 
Vasút:

 
Jelent s a vasúti hálózat K-Ny-i irányban, valamint É-D-i irányban. Közép-Európa egyik legmo-
dernebb és legnagyobb átereszt  képesség! vasúti csomópontja található a városban, a hozzátartozó 
kisegít  objektumaival. A szolnoki rendez -pályaudvar igen komoly veszélyes anyag szállítási for-
galmat is kiszolgál, ami jelent s lakossági veszélyeztetést hordoz, mivel a rendez -pályaudvar gya-
korlatilag a lakott terület szívében helyezkedik el. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hidak, felüljárók: 
 

HIDAK: Tiszán  1 vasúti 2 közúti 

 Holt-Tiszán  1 közúti 

 Zagyván 1 vasúti 
2 közúti 

1 gyaloghíd 

FELÜLJÁRÓK  5 vasúti 5 közúti 

 
5. Rendkívüli id járási körülmények: 
 
A település alföldi jellegéb l adódóan kevés szélvédett területtel rendelkezik. (pl. Kenderes- Fegy-
vernek térsége) A havazások idején, a hófúvások komoly gondot jelentenek. A 4-es számú f út for-
galma havazások idején gyakran elakad, – egy-egy kamion megcsúszása, keresztbe fordulása miatt 
– mivel a legtöbb helyen nincs megkerülési lehet ség. Ilyen helyzetek tartós forgalmi akadályt 
okoznak, mert a ment er k sem képesek gyorsan a kárhelyre jutni. 
Az utóbbi években gyakran el fordult, hogy rövid id  alatt nagymennyiség! csapadék hullott. Az 
éghajlatváltozások miatt ezek gyakoriságának az esélye jelent sen megn tt. Az ilyen helyzetek, 
vagy a tartós csapadék, rossz min ség! belvíz elvezet  rendszere miatt okozhatnak nem várt ve-
szélyhelyzeteket. 
Nagy mennyiség! csapadék (es , hó, jegesedés) következtében egyidej!leg járhatatlanná vált vas-
utak, f útvonalak, mellékútvonalak miatt a lakosság alapvet  élelmiszerrel történ  ellátása veszély-
be kerül. Szélviharok (tornádó) következtében épületek rongálódhatnak meg. Tartós szárazság 
(aszály) következtében fokozott t!zveszély állhat fenn, els sorban a város külterületén. 
 
6. Földrengés: 

 
Szeizmográfiai el rejelzés alapján Szolnok területén várhatóan 6-7-es er sségben érintheti. 

 



A legutóbbi másfél ezer évben több mint nyolcszáz olyan rengés fordult el  a Kárpát-medencében 
amely-kisebb nagyobb károkat okozott. Magyarországon 25-30 évente fordul el  földrengés. Álta-
lában 3-4-es er sség! a Richter-skálán. 
Az elemi csapás típusától, nagyágától függ en a lakóépületekben, a közm!hálózatban olyan mérté-
k! rongálódás következhet be, ami az élet- és vagyonbiztonságot, vagy a környezetet súlyosan ve-
szélyezteti. 
 
7. Veszélyes anyagok el állítása, felhasználása, vagy tárolása közben bekövetkezett baleset 
 
A város területén veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenység miatt az alábbi gazdálkodó szerveze-
tek jelentenek veszélyeztetést: 

 
o Bige Holding Kft.: (kénsav, 20- és 60% óleum, klór-szulfonsav, sósav, stb.) 
o Víz és Csatornam!vek Koncessziós Zrt.: (cseppfolyós klór) 
o Holland Colours Hungaria Kft.: (salétromsav) 
o SZOLE-MEAT Húsipari Kft.: (ammónia) 

Fenti üzemek közül a Bige Holding Kft. és a Holland Colours Hungaria Kft. a náluk tárolt anyagok 
jellemz i és mennyisége miatt úgynevezett fels  küszöbérték! veszélyes üzemek, ezért SEVESO II 
(18/2006. Korm. rendelet hatály alá) szabályozás alá tartoznak. Ez a szabályozás külön el írásokat 
ad a lakosság tájékoztatására vonatkozóan, ezért ezekkel az üzemekkel külön lakossági tájékoztató 
anyag foglalkozik, amely e lapról letölthet !. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Járványok, járványveszélyek és állategészségügyi járványveszély: 

 
A fert zés / járvány / típusától függ en városrészek, vagy az egész város lakosságát veszélyeztethe-
ti. Járványos fert z  megbetegedések lehet sége fenn áll, els sorban behurcolás útján, mivel a ki-
rendeltség területén fert z  góc kialakulására lehet ség nincs. 
Járványos állat megbetegedések alakulhatnak ki a kirendeltség területén mez gazdasági vállalkozá-
sok, termel szövetkezetek állattartó telepein, valamint a kisegít  és háztáji gazdaságokban. 



A fert z  állatbetegségek tekintetében katasztrófa helyzet akkor következik be, ha az a törzsállo-
mány 25 %- ára terjed ki.  
 
9. Nukleáris veszélyhelyzet: 

 
Nukleáris veszélyhelyzetet Szolnok vonatkozásában a következ  események okozhatnak: 

Paksi Atomer m! Zrt.-nél bekövetkezett súlyos baleset kihullási övezete; 

 Az országhatárhoz közel fekv  külföldi nukleáris létesítmények {Jaslovske Bohunice-i 
Atomer m! (Szlovákia); Mohovce-i Atomer m! (Szlovákia); Krskoi Atomer m! (Szlové-
nia)} súlyos balesetét követ en kialakuló kihullási zóna; 

 Sugárforrás, illetve nukleáris anyag szállítása során bekövetkez  veszélyhelyzet; 

 Terrortevékenység (radiológiai diszperziós robbanó eszköz, vízbázis szándékos szennyezé-
se, élelmiszer és egyéb termékek szándékos szennyezése) 

A környezetbe jutott radioaktív anyag mennyiségét l, az uralkodó széliránytól függ en a város la-
kossága kerülhet veszélybe a leveg  radioaktív koncentrációja, valamint a talajra kiszóródott radio-
aktív részecskék egészségkárosító hatása miatt. A kialakult helyzet kezelésér l a Települési Nukleá-
risbaleset-elhárítási Intézkedési Terv rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Terrorcselekmények, illetve az azzal való fenyegetés hatásai: 
 

Szolnok tekintetében különösebben nincs kiemelked en nagy kockázata a terrorcselekményeknek. 
Az erre érzékeny objektumokat nyilvántartjuk, rendszeresen ellen rizzük a nemzetbiztonsági szer-
vekkel együttm!ködve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. Bajbajutott légi járm!vek megsegítését célzó kutató-ment  tevékenység: 

 
Magyarország légterének jelent s forgalma, mérete magában hordja annak lehet ségét, hogy Szol-
nok város közigazgatási területén légi járm! balesete – kényszerleszállása következik be.  A baleset, 
kényszerleszállás következményei el idézhetnek közvetlen, vagy közvetett veszélyhelyzetet a la-
kosság körében. Ezek lehetnek épület romosodások, tüzek, robbanások, közm!vek (elektromos ve-
zetékek, gáz, víz-, és csatorna, telefon, kábeltelevízió vezetékek) súlyos sérülései és azok követ-
kezményei. El fordulhatnak közlekedési, ellátási zavarok. 

Szolnok város területét fokozottan veszélyezteti a katonai légi járm!vek jelent s forgalma. 

 
 
 
 
 



A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSÉNEK ÉS MEGEL"ZÉSÉNEK SZERVEZE-
TI RENDSZERE 
 
A katasztrófahelyzetek kezelése általában a társadalmi er források széles körének megmozgatását 
igényli. A hatékony védekezéshez gyorsan, sok ember sok eszköz és sok pénz szükséges. Ezekhez a 
rendkívüli döntésekhez gyakran min sített id szak (Alkotmány szerinti veszélyhelyzet, szükségál-
lapot) kihirdetése szükséges. Ezek a döntések a közigazgatáson belül a védelmi igazgatás rendsze-
rében születnek meg, amelyhez a döntés el készítésben, a rendszer minden szintjén bekapcsolódnak 
a Katasztrófavédelem országos, területi és helyi szervei. A védekezéshez történ  felkészülés, terve-
zés a katasztrófavédelmi szervek koordinációja mellett zajlik a mindennapok során. 
A védelmi igazgatás és a katasztrófavédelmi szervek kapcsolatát a következ  ábra mutatja be: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK  

Az ábrán sárgával jelölt egységek a polgármester által határozattal beosztott állampolgárokból lét-
rehozott polgári védelmi szervezetek. "k jelentik a katasztrófa elhárításhoz, védekezéshez igénybe 
vehet  végrehajtó er t az önkormányzatok számára. 

A polgári védelemr l szóló 1996. évi XXXVII. törvényben meghatározott polgári védelmi felada-
tok ellátására területi, települési, illet leg munkahelyi polgári védelmi szervezeteket kell létrehozni 
a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok köréb l. A polgári védelmi kötelezettségen 
alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, 
illet leg alkalmazásának szabályait az 55/1997. (X. 21.) BM rendelet szabályozza. 

 
Szolnoki Polgári Védelmi Parancsnokság 
 
Szolnokon több mint 900 állampolgár van beosztva különböz  rendeltetés! települési polgári vé-
delmi szervezetbe. Jól látható, hogy ha alkalmazásukra szükség van, akkor munkájuk koordinálásá-
ra egy külön szervezeti egységet kell létrehozni, els sorban a polgármesteri hivatal bázisára alapoz-
va. 

Tapasztalataink szerint a települési polgári védelmi parancsnokság a polgármesteri hivatal napi fel-
adatainak az ellátását és a védekezés speciális feladatait nem tudja együttesen ellátni, ha csupán a 
polgármesteri hivatal dolgozóiból szervez dik, ezért célszer! más intézmények állományát (pl.: 
iskola, m!vel dési ház) is beosztani a parancsnokságba. 

 
Rendeltetése: 

A veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelel  lakosságvédelmi és mentésszerve-
zési feladatok irányítása. A polgári védelmi feladatok tervezése, szervezése. 
 

Feladata: 
A polgármester irányításával a település helyi védelmét biztosító polgári védelmi szerveze-
tek operatív vezetése. A károk felszámolására létrehozott helyi komplex szakalegységek, va-
lamint a munkahelyi szervezetek település érdekében végzett tevékenységének koordinálása. 
A törzs segítségével a helyzet folyamatos értékelése, a munkacsoportok tevékenységének 
összehangolása, más önkormányzati, valamint karitatív és fegyveres szervekkel, gazdálkodó 
szervezetekkel és a mentésben más egyéb résztvev kkel az együttm!ködés megvalósítása, 
intézkedések fogadása, feldolgozása, kiadása.  

Szervezi és irányítja a kitelepítési, befogadási, szükség ellátási feladatok végrehajtását. 

Folyamatosan végzi a károk felmérését, javaslatot tesz a halaszthatatlan helyreállítási intéz-
kedésekre. 

El készíti a szükséges lakosságvédelmi intézkedéseket az elzárkózás, kimenekítés, kitelepí-
tés elrendelésére vonatkozóan. Intézkedéseket dolgoz ki a létfenntartáshoz szükséges anyagi 
javak megel z  rbv védelmével kapcsolatosan. 

Szervezi az áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések végrehajtását. 

 
Megalakítási bázis:  

- Polgármesteri Hivatal alkalmazottai 
- Önkormányzati intézmények dolgozói 
- Lakosság 

 
 



TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI PARANCSNOKSÁG: 

A települési polgári védelmi parancsnokság szervezeti diagramja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JNSZ MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG

(HVB) TITKÁRSÁG

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MENTÉSBEN RÉSZTVEV" SZERVEZETEK Lakosságvédelmi Munkacsoport
Vezet :  jegyz 

24 órás ügyeleti szolgálat (ügyeletes, adminisztrátor,
gépkocsivezet )

Vezetésbiztosító Munkacsoport
Vezet 

Tájékoztatásért és karitatív
szervezetekkel  való

kapcsolattartásért felel s

Információs felel s

Riasztási felel s

Térképi adatszolgáltatás
felel se

Elzárkózási, RBV el adó

Egészségügyi, közeü. és járványügyi
felel s

ÁNV el adó

Ellátási (élelmiszer)
felel s

Anyagi, technikai
ellátási felel s

Szállítási felel s

Koordinációs törzs
kárfelszámolásba bevont

küls  er k, eszközök

„zöld szám”
telefonügyelet

Elhelyezési felel s

Adminisztratív felel s

Kárfelmérési felel sRegisztrációs felel s

M!szaki törzs

Logisztikai Munkacsoport
Vezet :
PMH

Kárfelszámolási Munkacsoport
Vezet 

Kitelepítést-befogadást
biztosító, végrehajtó csoport

Vezet : aljegyz 

Együttm!köd k:

 Rend rkapitányság Szolnok
Szolnok Városi Tisztif orvos

Szolnok MJV Önkormányzatának Hivatásos
T!zoltósága

Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség:Buzás

 
 

 

 



Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség 
 
 

A Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség 
az Országos Katasztrófavédelmi 
F igazgatóság irányítása alá tartozik, ahol 
közvetlenül a Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság irányítja. A védelmi igazgatás 
rendszerét bemutató ábrán zölddel van 
jelezve, hogy a hierarchiában hol található a 
kirendeltség. A védelmi igazgatás 
rendszerén belül segítséget, döntés-
el készítési támogatást nyújt a döntés 
el készítésben a Helyi Védelmi 
Bizottságnak, a Polgármesternek, és a 
Polgári Szerv Vezet jének.  
 
 
 
 
 
 
 

A kirendeltség általános leírása: 
A kirendeltség területe az ország középs  részén, az Alföld közepén, Jász- Nagykun- Szolnok me-
gye nyugati szélén helyezkedik el.  

Területe: 1 413,93 km2   

Határos: Helyzeténél fogva három megyével - Bács-Kiskun, Pest, Heves – illetve Jászberény -, Ti-
szafüred-, Kunszentmárton-, polgári védelmi kirendeltségekkel. 
 

Illetékességi területe 26 település, a 8 utolsó település az alárendeltségében m!köd  Törökszent-
miklósi Polgári Védelmi Iroda illetékességi területét alkotja (az ábrán sárgászöld). 

Szolnok, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, K telek, Martf!, Nagykör!, Rákóczifalva, 
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajen , Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, 
Zagyvarékas, Törökszentmiklós Fegyvernek, Kuncsorba, Kengyel, Örményes, Tiszab , 
Tiszapüspöki, Tiszateny  közigazgatási területére terjed ki. 

Területét a Tisza, Tápió és a Zagyva folyók, szelik át. 

Veszélyességi besorolás szerint: 
 

I. besorolású:   3 település 
II. besorolású: 19 település 
III. besorolású:   2 település 
Nem sorolt:   2 település 

 
 



Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség elérhetőségei:  
 
Cím: 5000 Szolnok, József A. út 14. II. emelet  
E-mail cím: szolnokpv@katved.hu 
Telefax: 513-400  
 
Nagy Róbert pv. fhdgy. kirendeltség vezető Tel: 510-043  
Benke Anikó főelőadó Tel: 510-049  
Jurás József előadó Tel: 510-044  
Kun Istvánné előadó Tel: 510-165  
 
Törökszentmiklósi Polgári Védelmi Iroda  
Cím: 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135/A  
E-mail cím: torokszentmiklos.pvi@katved.hu  
Benke Anikó főelőadó mb. irodavezető Tel: 590-420 
 
 
 

A Kirendeltség feladatai  

 
1. A kirendeltség feladatait alapvetően a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, a 

katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény valamint 
végrehajtási ren-deleteik határozzák meg.  

A védelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében:  

Közreműködik a helyi védelmi bizottság feladatainak végrehajtásában, és a kirendeltség-
vezető, valamint az irodavezető útján részt vesz annak munkájában.  

 
A kirendeltség feladatai:  

 

• Működési területén egyezteti és koordinálja a polgári védelmi szervezetek létrehozását és 
tervezi azok alkalmazását.  

• Részt vesz a lakosság riasztása, tájékoztatása helyi feladatainak végrehajtásában.  

• A települési polgári védelmi szervezetek alkalmazása során érvényesíti a mentéssel össze-
függő polgári védelmi szakmai követelményeket.  

• A polgári védelmi feladatok végrehajtása során részt vesz a helyi védelmi bizottság munká-
jában.  

• Végzi a polgári védelmi szervezetek központi készletekből átadott anyagi-technikai eszkö-
zökkel való ellátását.  

• Tervezi a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, a technikai eszközökre 
vonatkozóan igénybevételi, kijelölési javaslatot készít. Kezdeményezi az igénybevétel el-
rendelését.  

• A kiadott irányelvek alapján kidolgozza a veszélyeztetettség mértékében szükséges polgári 
védelmi terveket, szakmai segítséget nyújt a polgári szervek katasztrófavédelemre, polgári 
védelemre vonatkozó tervei elkészítéséhez.  



 Folyamatosan végzi a települések veszélyeztetettségének értékelését, nyilvántartását, szük-
ség esetén javaslatot tesz a változásokra, módosításokra. 

 Segíti a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezésére vonat-
kozó terveinek elkészítését, begyakoroltatását, felügyeli naprakészségüket. 

Elkészíti a polgári védelmi szervezetek kiképzésére vonatkozó terveket, óra-, és tárgykör el- 

k végre-
haj

 A v

o

o i tervben foglaltak érvényesülése érdekében évente a tervben megje-

o szélyeztetett település polgármesterével 

étfenntartásához szükséges anyagi javakkal történ  ellátásban. 

 eállítási feladatok szervezésében, a központi támogatás felhasználásának 
ellen rzésében. 

 Kimutatást készít az illetékességi területén létrehozott települési polgári védelmi szerveze-
tek felépítésér l.  

 

osztásokat. Végrehajtja a települési polgári védelmi szervezetek szakmai felkészítését, va-
lamint ellen rzi a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítését. 

 A MKI útmutatása alapján javaslatot tesz a védelmi bizottság vezet jének és el készíti az 
ellátást, a technikai igénybevételt és más, a védelmet célzó el szerz dések megkötését. 

 A MKI tervei alapján, a helyi védelmi bizottság hozzájárulásával tanfolyamszer! felkészíté-
si foglalkozásokat, összevonásokat szervez id szakonként a polgármesterek, a szervezetek 
vezet  állománya részére. 

 A különböz  veszélyeztetettségi id szakokban szervezi a lakosság tájékoztatását, egyéni 
védelmét, kitelepítését (kimenekítését), elhelyezését, ellátását, közrem!ködik anna

tásában. 

eszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek kezelése érdekében: 

közrem!ködik a küls  védelmi terv elkészítésében.  

A küls  védelm
lölt szervek valamelyik részére, háromévente a tervben megjelölt szervek egészére 
kiterjed  gyakorlatok tervezésében segíti a polgármester ilyen irányú feladatainak el-
látását. 

A fels  küszöbérték! veszélyes üzem által ve
együtt a küls  védelmi terv jóváhagyásával egyidej!leg tájékoztató kiadványt készít. 
Ebben a lakosságot tájékoztatja a veszélyes üzemr l, a lehetséges súlyos balesetekr l 
és az ellenük való védekezés lehet ségeir l. 

 Szervezi és koordinálja az anyagi javak megel z  védelmével kapcsolatos tevékenységet, 
közrem!ködik a lakosság l

 Ellen rzi az életvédelmi létesítmények fenntartásával, m!ködésével, használatával kapcso-
latos el írások betartását. 

 Szervezi a lakosság és az ifjúság polgári védelmi tájékoztatását, ennek érdekében kiállításo-
kat, tájékoztatókat, el adásokat és ifjúsági versenyeket szervez, részt vesz a különböz  la-
kossági fórumokon. 

 Folyamatosan kapcsolatot tart és együttm!ködik a települések polgármestereivel, valamint a 
szomszéd kirendeltségekkel, a helyi társszervekkel, karitatív szervekkel, egyesületekkel, 
kezdeményezi és koordinálja a részvételüket a lakosság és anyagi javak védelmében. 

 Segíti a polgármestereket a polgári védelmi szakhatósági tevékenységük végzésében, igaz-
gatási és szakfeladataik ellátásában. 

Részt vesz a helyr
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