
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-ei testületi ülésére 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a település polgári védelmi besorolásának 
megváltoztatására 

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester 

Összeállította: Dr. Görög István körjegyző 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2009. június 24-ei zivatar okozta károk következtében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szombathelyi Polgári Védelmi Kirendeltség Kőszegi Polgári Védelmi Irodája felülvizsgálta az illetékességi 
területéhez tartozó települések veszélyeztetettségét, és a körülmények mérlegelését követően javasolják, 
hogy a település védelmi besorolását – a reálisan fennálló árvízi veszélyeztetettsége miatt – a jelenlegi IV. 
kategóriából II. kategóriába kerüljön átsorolásra.  
Az átsorolás szabályait a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi 
követelményekről szóló 114/1995. (IX.27.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/ tartalmazza.  
A módosítás következtében várhatóan 2010. év során a település polgári védelmi szervezet állományát 2-3 
fővel bővíteni kell.  
 
A Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján a II. csoportba kell sorolni: 

a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetett (9-30 km közötti területen lévő) településeket; 

b) azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel 
vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élő lakosság és anyagi javaira 
veszélyt jelentenek; 

c) azokat az árvizek által veszélyeztetett településeket, amelyek az árvizek előfordulásának 
gyakorisága, valamint az árvízvédelmi műtárgyak aktuális műszaki-technikai állapota 
alapján indokoltak; 

d) azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes anyagok vasúti, közúti, vízi úti szállításával 
(tranzittárolással) kapcsolatos közlekedési csomópontok, átrakóhelyek találhatók. 

 
Védelmi követelmények 

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 

b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a veszélyhelyzet 
értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához, valamint a 
mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához szükséges 
feltételeket. 



 

c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság 
menekülőeszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra szolgáló helyiségek 
e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit. 

d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az elárasztásveszélyes 
területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit. 

e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 
helyszíni védelmét, vagy lehetőség szerinti kiszállítását. 

f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak megakadályozása 
érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök szaktechnikai eszközökkel történő 
mentesítését (eltávolítás, elbontás) és fertőtlenítését. 

g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi 
szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő ellátásukat. 

 
 
 
 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket az előterjesztés megvitatására és a határozat-tervezet elfogadására! 
 
 
 

HATÁROZATTERVEZET 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a település árvízi 
veszélyeztetettségére tekintettel a település 
polgári védelmi besorolásának a jelenlegi 
IV. kategóriából a II. kategóriába történő 
módosítását kezdeményezi a Vas Megyei 
Védelmi Bizottságnál.  
 

                Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
           Határidő:  azonnal 
 
 
 

A szavazás módja: nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselő-testület egyszerű többségű /a jelen lévő 
települési képviselők több mint felének/ szavazata szükséges. 
 
 
 
Velem, 2009. október 15. 
 
 
 
                                                                                     /: Dr. Görög István sk.:/   

                                         körjegyző 
 
 
 


