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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. január……-n tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d:  Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi    
                          Irodával Együttműködési Megállapodás megkötése.   
                           
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodája megke-
reste Önkormányzatunkat az 1996. évi XXXVII. Polgári Védelmi tv., illetve az 1999. évi 
LXXIV. Katasztrófavédelmi törvény alapján, hogy a mellékelt megállapodás megkötésével 
az Önkormányzat járuljon hozzá a fonyódi Polgárvédelmi Iroda működéséhez.  
A hozzájárulás mértéke a korábbi évekhez hasonlóan 55 Ft/fő, melyet 2011. március 1-ig 
kell megfizetni Fonyód Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Fonyódi Fiók-nál vezetett 
11743105-15396516-00000000 számú számlájára.  
Az átutalt összeg polgári védelmi szakfeladatok végrehajtására a városi költségvetéstől 
elkülönítetten kerül kezelésre és felhasználásra.  
 
A megállapodás értelmében a Polgári Védelmi Iroda vállalja:  

• A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos érvényes és hatályos jogszabályok sze-
rinti pv. munka szakmai felügyeletét.  

• A polgári védelmi szervezetekbe beosztottak „éves kiképzési és felkészítési terv” 
szerinti felkészítését, továbbképzését. Ezen belül is kiemelten a vezető, illetve az al-
egység-parancsnoki állomány, valamint a riasztó szervezetek éves felkészítését.  

• A települési polgári védelmi szervezetek okmány- és nyilvántartási rendszere napra-
készségének segítését.  

• A települési polgári védelmi szakfeladatok /veszélyeztetettség, óvóhelykataszter, 
stb./ szervezési, tervezési és koordinálási feladatainak végrehajtását.  

• Saját költségvetése terhére végezteti a települési szirénarendszerek állapotvizsgála-
tát és kisjavítását.  

• Segíti az önkormányzat és intézményei katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel 
kapcsolatos vis maior és egyéb pályázatainak elkészítését.  

• Közreműködik az önkormányzati fenntartású intézmények prevenciós programjának 
tervezésében, elkészítésében.  

 
A hozzájárulás mértéke 2011. évre Lengyeltóti Város esetében 3309 fő x 55 Ft/fő, azaz 
181.955.- Forint.  
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Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Együttműködési 
Megállapodást megkötése vonatkozásában szíveskedjen döntését meghozni.  
 
 
Határozati javaslat:   
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodája támogatása érdekében az előterjesztés 
mellékletét képező „Együttműködési Megállapodás”-t köt Somogy megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodájával. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Zsombok Lajos polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.    
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodájával az előterjesztés mellékletét képező 
„Együttműködési Megállapodás”-t nem köti meg.  
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 07.                      
 
 
                                                                                                  Zsombok Lajos  
                                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                         jegyző  


