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Tisztelt Képviselő-testület ! 

X. kerület Kóbányai 
i~ei{i-tcstület ülése 

Tárgy: Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság X. kerületi 
Kirendeltségének 20 ll. évre tervezett 
lakosságfelkészítő tevékenységéről 

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltsége elkészítette a 2011. évi 
lakosságfelkészítéssel kapcsolatos tevékenységének ütemtervét 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja, álláspontjukat a testületi ülésen 
ismertetik. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Polgári 
Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének 20 ll. évre tervezett lakosságfelkészítéssel 
kapcsolatos tevékenységéről készült tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. március 2. 

Törvényességi szempontból látta: 
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mb. jegyző 
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Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 

H-1105 Budapest, Bebek u. 1. !:>]: 1475 Budapest, Pf. 35. 
Tel: (06-1) 260-3835 Fax: (06-1) 261-9511, email: pvkir.bp10@katved.hu 

Szám: 8-6/20 ll. Tárgy: Képviselő-testületi tájékoztatás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy elkészült a Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének a 20 ll. évi lakosságfelkészítéssel kapcsolatos 
tevékenységének ütemterve. A tevékenységünket az alábbiak szerint ütemezzük 

l. Ifjúságfelkészítés terén: 
• Az év során, 20 ll. április 8-án 19. alkalommal rendezzük meg a Kőbányai 

Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyt. 
• A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltsége katasztrófavédelmi, 

polgári védelmi oktató programot dolgozott ki a Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal 
együttműködve a kerületi önkormányzati fenntartású és alapítványi általános iskolák 
felső tagozatos diákjai számára. A program célja, hogy a kerületi diákok megismerjék 
azokat a szükséges normákat, ismereteket és tudásanyagot, mellyel saját magukon, illetve 
embertársaikon segíthetnek egy esetleges rendkívüli helyzetben. 
A felkészítés formája, megvalósulása: egy több blokkból álló, évenként ismétlődő és 
egymásra épülő modullal kívánjuk megvalósítani a felkészítést, mely során sem az 
iskolákat, pedagógusokat, sem a gyerekeket nem leterhelve, l illetve 2 óra megtartására 
nyílik lehetőség minden felső tagozatos osztályban. A 2008/2009-es tanévben az 5. 
osztályosokkal indítva, és felmenő rendszerben, évenként bevonva mindig az új 5. 
osztályosokat elérjük, hogy 2011/2012-es tanévre a kerület összes felső tagozatos diákja 
(minden felső tagozatos osztály) részt vesz a felkészítésen. 
Az 5. és 6. osztályos tanulók megismerik azokat a veszélyeztető hatásokat, melyek 
érhetik őket. Megtanulják az irányadó magatartási formákat. 
7. osztályban az addigi ismeretek átismétlésével egy elméleti szituációs helyzetet 
dolgoznak fel. Feladatuk szükség-védőeszközök készítése, alkalmazása, használata. 
8. osztályban a Szikla Kórház Múzeum meglátogatásával, vagy a kerületi kirendeltség 
felkeresésével, illetve a vezetési pont meglátogatásával zárnánk le az ismeretek átadását. 

2. Lakosságfelkészítés intézményi szinten: 
• A kerületben Katasztrófavédelmi Prevenciós Programot (V eszélyhelyzeti Cselekvési, 

Reagálási Terv) készítő önkormányzati, alapítványi, és egyéb fenntartású intézményeknél 
(óvodák, iskolák, szociális intézmények) a tervek pontosítása megtörtént, 2010. évben 
további 13 intézmény készítette el prevenciós programját, így összesen 68 intézmény 
rendelkezik prevenciós programmal a kerületben. 

• Május folyamán a katasztrófavédelmi prevenciós programmal rendelkező intézmények 
vezetőinek és az intézményi programfelelősöknek szakmai továbbképzést szeretnénk 
tartani. 

• Az intézményeket támogatjuk a katasztrófavédelmi prevenciós programokban 
megfogalmazott gyakorlatok végrehajtásában. 



3. Lakosságfelkészítés: 
Az év során Kőbánya lakosságát folyamatosan tájékoztatni, informálni kívánjuk a Kőbányai 
Híreken, Kőbánya Honlapján, valamint egyéb kerületi honlapokon keresztül. Az EGIS Nyrt.-hez 
kapcsolódó védelmi tervezés kapcsán nagyarányú lakosságtájékoztató tevékenységet fejtünk ki 
az év során. Ennek keretében lakossági tájékoztató kiadvány készül az év első felében. 

4. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos felkészítés: 
A biztonság jegyében 2011. évben is, a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából IV. 
alkalommal tervezi Kirendeltségünk megrendezni a "Kőbánya Biztonságáért" elnevezésű 

szakmai konferenciát. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség 20 ll. évre tervezett lakosságfelkészítéssel 
kapcsolatos tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 20 ll. március l. 

Csepregi Péter pv. szds. 
kirendeltség vezető 

s.k. 


