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2009. ÉVI ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ JELENTÉS 
 
 
 

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXI. kerületi Kirendeltség által 2009. 

évben végrehajtott feladatairól az alábbiakban tájékoztatom. 

 

VÉGREHAJTOTT FŐ FELADATOK: 
 

A FPVI XXI. kerületi Kirendeltség 2009. évi tevékenységét, a Fővárosi Polgári 

Védelmi Igazgatóság által megadott irányelvek figyelembe vételével, a havi 

munkatervekben szereplő feladatok végrehajtása és az évközi nem tervezett, 

eseményből adódó feladatok végzése jellemezte. 

 

1. Csepeli Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolítása, valamint a Fővárosi 

Ifjúsági Versenyen való részvétel.  

2. Kirendeltség-vezető nyugdíjba vonulását követően a beosztás átadás-átvétele. 

3. A SEVESO II. irányelv hatálya alá tartozó MOL NYRT. felső küszöbértékű 

besorolásából adódó feladatok végzése: Külső Védelmi Terv alapján Lakossági 

Tájékoztató Kiadvány elkészítése és kiadása, valamint részleges gyakorlat 

végrehajtása a résztvevő állomány felkészítésével egybekötve. 

4. Törzsfelkészítés 

5. Felkészülés a nyári időjárással és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokra, 

egyeztetve az önkormányzattal. 

6. KVB Vezetési Pontján karbantartási munkák elvégeztetése. 



 

I. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE 

 

1. Személyügyi- és munkaügyi tevékenység 

Az állománytábla szerinti létszám 2 fő, ebből 1 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazott, ezt 

1 fő Önkormányzati köztisztviselő (előadó), 1 fő megbízásos szerződéses (raktáros-gondnok) 

egészíti ki. 

Domonkos Csaba pv. alezredes nyugállományba vonulását követően a kirendeltség-

vezetői feladatokat Fodor Tímea pv. főhadnagy a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 

Védelmi és Hatósági Osztályának Lakosságvédelmi csoportvezetője május 1-től 

megbízottként, szeptember 1-től kinevezett kirendeltség-vezetőként látja el.  

Az Önkormányzat létszám csökkentése miatt 1 fő Önkormányzati köztisztviselő 

jogviszonya 2009. május 14-vel megszűnt. 

2009. évben a kirendeltségünkön dolgozók ellen fegyelmi eljárás nem folyt. 

 

2. Együttműködési tevékenység 

Az Önkormányzattal a kapcsolatunkat minden területen a jó együttműködés jellemzi, 

maximálisan számíthatunk támogatásukra. A Polgármester, az Alpolgármesterek, a Jegyző a 

lehetőségekhez mérten a legrövidebb időn belül, vagy azonnal fogadnak. A kerületben történt 

események megoldásában, teljes mértékben támaszkodnak kirendeltségünk hozzáértő 

munkájára. Működésünkhöz szükséges költségvetést és technikai eszközöket biztosítják. 

A társszervekkel kapcsolatunk jó, az együttműködés lehetőségei biztosítottak, 

kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein.  

A kerületi Tűzőrséggel és Rendőrkapitánysággal a személyes kapcsolat jó. 

A kerületi médiával kapcsolatunk jó, velük együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Az önkormányzatnál rendszeresített sajtóreferensi státuszt betöltő személy és a polgármester 

mellett tevékenykedő főtanácsadó útján, illetve közvetlenül is lehetőségünk van a velük való 

napi kapcsolattartásra. Megkeresésre, igény szerint lehetőséget kapunk a tevékenységünkkel 

kapcsolatos aktuális kérdések "Csepel Újság"-ban való leközlésére, illetve a helyi kábel TV-n 

"a Csepp TV"-n keresztül történő bemutatására. 

Az év során tájékoztató jelleggel 10 alkalommal jelent meg cikk a Csepel Újságban. 



Nyitottak vagyunk a lakosság felé, érdeklődés esetén bármilyen a feladatkörünkhöz 

közel álló kérdésre választ adunk. Részt veszünk a lakossági fórumokon, 

közmeghallgatásokon és az esetlegesen ott felmerülő kérdésekre tájékoztatást, – igény szerint 

– segítséget nyújtunk. Pl.: szakhatósági tevékenység, árvízvédelem, óvóhelyi védelemmel 

kapcsolatos területeken. 

 

 II. MEGELŐZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÜLÉSI TERÜLET 

 
1. Ipari baleset-megelőzési tevékenység 

Kiemelt feladat volt a felső küszöbértékű MOL Nyrt. biztonsági jelentése alapján a Külső Védelmi Terv és a Lakossági 

Tájékoztató Kiadvány elkészítése és kiadása (2009. 04. hó), valamint a kapcsolódó gyakorlat végrehajtása. 

Kerületünk rendelkezik Üzemi és Kerületi Veszélyelhárítási tervekkel, Polgári 

Védelmi Intézkedési Tervvel, Terrorelhárítási Alaptervvel, Összesített Készenlétbe Helyezési 

Tervvel, a Minősített Időszaki Munkajegyekkel és Kerületi Hajléktalan Tervvel, mely minden 

évben pontosításra kerül. 

Figyelemmel kísérjük és nyilvántartjuk a veszélyes technológiával, veszélyes 

anyagokkal dolgozó üzemeket és a változásokat, tájékoztatjuk, illetve szükség esetén 

felhívjuk a figyelmüket a jogszabályok betartására.  

 
2. Lakosságfelkészítési tevékenység 

2009. évben is kiemelt feladatunknak tartottuk a tanulóifjúság Kerületi, valamint 

Fővárosi Versenyre való felkészítését. A kerületi versenyen 7 általános, 8 középiskola vett 

részt, a fővárosi versenyen az általános II., a középiskola az V. helyezést ért el.  

Kerületünkben a bevezetés óta 46 önkormányzati intézmény készítette el a 

Kirendeltség segítségnyújtása és a kiadott útmutató alapján Prevenciós Programját.   

A Külső Védelmi Terv részleges gyakorlatán a résztvevő állomány részére, 

december 1-én a teljes törzs részére tartottunk felkészítést, melyen az általános polgári 

védelmi feladatokon túl a gyakorlat tapasztalataival is foglalkoztunk. 

 

III. VESZÉLYHELYZET-KEZELÉSI TERÜLET 
1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések 

2009. évben felkészültünk a nyári rendkívüli időjárással, valamint az árvízvédekezés kapcsolatos feladatok végrehajtására.   

 

2. Mentésszervezési tevékenység 



Polgári védelmi szervezetek megalakításánál nehezíti munkánkat a gazdálkodó 

szervezetek egyik napról, másik napra történő átszervezése, leépítése, megszűnése, a 

korhatárok megváltozása. 

A XXI. kerületi települési és munkahelyi Polgári Védelmi Szervezetekbe való 

kijelölésre tervezett gyors, rövid, hosszú készenléti idejű alegységek létszáma összesen 2616 

fő, ebből a gyors 526 fő, rövid 206 fő, - a kijelölés 84%-os.   A törzs létszáma  41 fő, 

feltöltöttsége 100%. 

A 18 riasztó őrs feltöltöttsége 96%-os.  

A hosszantartó tűzoltási és műszaki-mentési munkálatokba bevonható műszaki-

mentő kézi raj részére egyéni védőeszköz (gázálarc), valamint sáncszerszámok, a 

Kirendeltség raktári készletéből biztosított. 

Ezen felül, 60 fő részére tudunk szerszámot biztosítani (ásó- lapát, csákány). Egyéb 

technikai, illetve műszaki, anyagi eszközökről, - a kerület vállalatainál, üzemeinél, 

vállalkozóinál történt eszközfelmérés alapján, adattárat készítettünk. Ez alapján, polgármesteri 

kijelölő határozattal, különböző technikai eszközöket tudunk igénybe venni rendkívüli 

esetben.  

Az előírt okmányokkal Kirendeltségünk rendelkezik, pontosításuk megtörtént, a 

szervezetek részére 2009. évben készenlétbe helyezés nem történt. 

 

3. Lakosságvédelmi tevékenység  

A XXI. kerület a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a 

védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm.rendelet alapján I-es 

veszélyeztetettségi besorolású. 

 
Kerületünkben alapvetően két potenciális veszélyforrással számolunk, a vegyi 

veszéllyel és az árvízzel. 

 
Kerületünkben jelenleg a 20/1998. (IV. 10.) BM. rendelet alapján 6 darab veszélyes 

üzemet tartunk nyilván, ebből 4 tartozik a SEVESO II irányelvek valamint, a 18/2006. (I. 26.) 

Kormányrendelet értelmében a tárolt veszélyes anyag mennyiség alapján a sorolt üzemek 

közé.  

A főváros három alkalommal hajtott végre a kerületünkben ADR ellenőrzést. Az 

ellenőrzések tapasztalata szerint minden okmány rendben megtalálható volt, és a szállítások 

az előírásoknak megfeleltek. 



 
A vegyi veszélyen túl kerületünket természeti katasztrófa is veszélyezteti, a Duna 

áradáskor. Árvízvédelmi Tervvel a Katasztrófavédelmi Terv mellékleteként rendelkezünk.   

A hullámteret 720 cm-nél kezdi elönteni a Duna, ilyenkor egy 4 fős családot kell 

kitelepíteni. 900 cm-nél további 5 lakóépület kerül veszélybe és egy tanya, valamint fel kell 

készülni a gátak megerősítésére a hullámtérben lévő üzemek védekezésének segítésére, a 

Csatornázási Művek szakaszmérnökeivel való együttműködésre az árvíz kapuk zárásában, 

valamint a Vízmű lakótelep védekezésre. 950 cm-nél a fővédvonal védelmében veszünk részt, 

felkészülünk a kitelepítésre és befogadásra. 

2009. év októberében részt vettünk a Csatornázási Művekkel közös árvízvédelmi 

bejáráson, valamint egyeztető értekezleten az árvízvédelmi terv pontosítása érdekében. 

 

Egyéni védelem területén Kirendeltségünk nem rendelkezik egyéni védőeszközzel, 

csak 1 db műszaki-mentő kézi részlegnek van raktáron tárolva 9 db Biomaszk, de a 

hozzátartozó szűrőbetétek szavatossági határideje lejárt. 

 

Óvóhelyi tevékenységünkről: a kerületben, a felfektetett OH és MAP Kataszter 

szerint    203 db (üzemi 46, lakossági 157, befogadóképesség 10.713 fő) óvóhely, 412 db 

(befogadóképesség 18.484 fő) megerősítésre alkalmas pince van. Az Önkormányzat 

rendelkezik Elrejtési tervvel. 

Kerületünkben az óvóhelyek állapota, karbantartottságának helyzete az elmúlt évhez 

képest nagymértékben nem javult.  

A gazdálkodó szervek tulajdonában lévő létesítményeknél ugyan több esetben 

végeztek különféle karbantartási munkákat, de a pénzhiány – főleg a Társasházak 

tulajdonában, illetve az intézmények (iskolák) kezelésében lévő óvóhelyeknél – akadályozza a 

karbantartást. 

Figyelemmel kísérjük a tulajdonosváltással kapcsolatos változások bevezetését az 

OH Kataszterben, habár a tulajdonosok nem mindenkor tesznek eleget ebbéli 

kötelezettségüknek. 

 
4. Minősített időszaki tevékenység  

2009. évben nem volt olyan esemény, mely minősített időszaki tevékenységet vont 

volna maga után.  

 



5. Ügyeleti rendszer helyzete 

Részt veszünk a KVB ügyeleti rendszerében (Krízishelyzet, Rendkívüli Esemény 

bekövetkeztekor riasztandó Tisztségviselők Ügyeleti és Riasztási Terve), mely havi 

rendszerességgel a Polgármesteri Hivatal portáján leadásra kerül. A tervben a fontosabb 

irodák és vezetők ügyeletes köztisztviselői mellett a társszervek is szerepelnek. 

A kirendeltség Riasztási, Értesítési és Ügyeleti okmányai pontosítottak. 

 
6. Gyakorlatok, gyakorlások 

Ebben az évben szeptember 24-én került végrehajtásra a Külső Védelmi Terv 

részleges gyakorlata, mely jól sikerült és a kitűzött célokat elérte. 

 

IV. HELYREÁLLÍTÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS TERÜLET 

 

   Ebben az évben ezen a területen nem volt feladatunk. 

 
 

V. GAZDÁLKODÁS, MŰSZAKI FENNTARTÁS ÉS FEJLESZTÉS TERÜLETE 

 
1. Pénzügyi gazdálkodás értékelése 

 A 2009. évi előirányzat: 11.996 eFt, év végéig a teljesítés 88,35 %-os. 

Önkormányzati pénzeszközök legfontosabb felhasználási területei: 

Személyi juttatás: Köztisztviselők (2 fő) alapilletménye, illetménykiegészítés, 

nyelvpótlék, felmentett munkavállaló juttatásai, közlekedési költségtérítés, ruházati 

költségtérítés, étkezési hozzájárulás, szemüvegtérítés, betegszabadság, jutalom, 1 fő 

állományba nem tartozó megbízási szerződéses juttatása. 

 
Munkaadókat terhelő Járulékok

 
Szolgáltatások: Vezetési Pont és Csikó sétány Iroda energiafelhasználása (villamos 

energia, távfűtés gáz, víz-csatorna), távközlési díj, Internet, Kerületi és Fővárosi Ifjúsági 

Versenyen résztvevők étkeztetése, egyéb üzemeltetés (ügyintézői gépkocsi, iroda közös 

költség, szemét díj,) karbantartás, javítás (sziréna karbantartás, javítás, tűzoltó készülékek 

felülvizsgálata), gépkocsi biztosítás. 
 



Készletbeszerzés: Írószer, irodaszer, nyomtatvány, könyv folyóirat, egyéb 

információhordozó, Hajtó-, kenőanyag beszerzés, szakmai KTE beszerzés, egyéb 

készletbeszerzés. 

 
Különféle dologi kiadások: ÁFA, Reklám és Propaganda (Ifjúsági Verseny) 

 
Egyéb folyó kiadások: munkáltató által fizetett SZJA 

 

2. Műszaki tevékenység 

A használatunkban lévő objektumok kezelését, fenntartását, javítását folyamatosan 
végeztetjük, a szakfeladaton lévő költségvetés függvényében. 

A kezelésünkben lévő, a kerületi KVB rendkívüli időszaki működését biztosító 

Vezetési Pont megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek.  

- A beépített gépi berendezések karbantartottak és üzemképesek. 

- A levegő paraméterei (állandó hőmérséklet, légnyomás) kielégítőek. 

- Az üzemeltetési okmányok rendelkezésre állnak, azok vezetése pontos, naprakész. 

- A VP-on 326 eFt ráfordításával történt karbantartás. 

 

A Kirendeltség raktározási helyzete megfelel az elvárásoknak, az anyagok 

elkülönítve vannak tárolva, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása mellett. 

 
Riasztó eszközök helyzete: 

A kerület 20 db szirénával rendelkezik, a lefedettség 85%-os. 

 A szirénamotorok állapota jó, a szirénaegységek 1 db kivételével (Csepel Művek 

területén az épület kihasználatlansága és romos mivolta miatt megközelíthetetlen) 

működőképesek, a szirénamotorok állapota jó. 

 A szirénakarbantartást 2009. júniusában végeztük el. (110 eFt)  

 

VI. ELLENŐRZÉS, MUNKAVÉDELEM TERÜLETE 
 

Az életvédelmi létesítmények ellenőrzését Ellenőrzési Ütemterv alapján hajtottuk 

végre. A Városépítési Iroda aktívan közreműködik az ellenőrzések végrehajtásában. 2009. 

évre 75 db létesítményt terveztünk ellenőrzésre, ebből 70 db ellenőrzését végrehajtottuk, 5 db 



átütemezésre került. Az ellenőrzéseket követően az előírt okmányokat, illetve tájékoztató 

leveleket a tulajdonosoknak megküldjük. 

 
Az előírt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások rendszeresen megtartásra kerültek. 

A kirendeltség irodájának érintésvédelmi vizsgálatának jegyzőkönyv fénymásolatával 

rendelkezünk. A kezelésünkben lévő objektumok (VP, Raktár) érintésvédelme 2011. 

december 31-ig érvényes. 

 

VII. ÉRTÉKELÉS 

 

A tervezett feladatainkat, mint például Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, Külső 

Védelmi Terv gyakorlat, tervpontosítás, árvízvédelemmel, üzemekkel, gazdálkodással, kerület 

riaszthatóságával, kirendeltség kezelésében lévő objektumok fenntartásával kapcsolatos 

munkákat szükség szerint, vagy a folyamatos napi tevékenység során végeztük. 

 A terven felül jelentkező feladatokat a legjobb tudásunk szerint végeztük. 

Részt vettünk az önkormányzat és a társszervek által szervezett különböző 

rendezvényeken. 

A Kirendeltség napi és egyéb feladatainak naprakészségét továbbra is megőrizte. 

 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

A lakosság bizalmát, melyre az elmúlt évek során szert tett a kirendeltség, továbbra 

is megtartottuk. Napi feladatainkat rendszeresen elvégeztük, megkeresés esetén - írásban és 

szóban - az udvarias, segítőkész magatartás jellemezte a kirendeltség dolgozóit. A 

kirendeltség-vezető személyének cseréje nem okozott fennakadást a kirendeltség munkájában. 
 

 

Budapest, 2010. március 25.                                                   Fodor Tímea pv. százados 

 Kirendeltség-vezető 
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