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Tisztelt Képviselő-testü|et!

A Képviselő-testiilet a |28120|3' (rV.03.) száműhatźtrozatában döntött arról, hogy az önkormányzati
hatáskörbe tartoző lakossásvédelmi feladatok ellátásáľa szakértokből álló tanácsadó testtiletet hoz
létre.

Ttýékoztatom a Képviselő-testĺiletet' hogy ezen lakosságvédelmi feladatok e||átására létrejott a
szakértőkből álló Biztonsági Tanács (a továbbiakban: BT) elnevezésű tanácsadó testtiletet.

A BT tagjának felkéĺtem
- a Fővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatősźryKözép-pesti Kirendeltségének vezetőjét,
- a Budapesti Rendór-főkapitányság VIII' keri'ileti Rendőľkapitźnyságvezetőjét,
- a Budapest VI., vII., VIII., IX. kerületi Népegészségügyi Intézet VIII. keľületi kirendeltség

vezetőjét.
A tanácsadó testület tagja tovább á a jegyzó és az alpolgáľmesterek.

A BT üléseiľe állandó meghívottak:
- a kertilet illetékességi teľületén működő, a lakosságvédelmi feladatok e||źtźnában éľintett

szakigazgatási szerv v ezetóje,
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: f0I3,jrilius 17. . sz. napiľend

Tárgy: Tájékoztatő a lakosságvédelmi feladatok e||átására létľehozott tanácsadó testtilet
létľehozásáról

A napiľendet nyílt ülésen kell tárryalni. dontés nem szi'ikséges.'
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi x

Hu mánszolgáltatási Bizottságvélemény ezi

Határ ozati jav as|at a bizoÍtság szźtmár a:

A YárosgazdáIkodási és Pénzi'igyi BizottságlHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestársv a|źsát.



. Vm. keľületi Hivatásos Túzo|tőparancsnokság képviselője,
- a Polgármesteľi Hivatal ügyosztályvezetői és a Belső ellátasi iroda vezetője,
- a Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja,
- aJóHit Józsefuĺárosi Nonpľofit Kft' ügyvezetó igazgatőja
- a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at igazgatőja,
- a Józsefuárosi Kozteľtilet-felügyelet igazgatőja,
- a Józsefuárosi lntézményműködtető Központ igazgatőja.

A BT műk<jdését segíti állandó meghívottként a Polgáľmester źiltal. kijelölt kozbinonsági referens. A
közbiĺonsági refeľens, a Polgármesteľi Hivatal köaisztviselője, aki a veszélyhe|yzetek megelőzése,
illetve azok e|háritása során közvetlenül kapcsolatot tart aPo|gámesteľrel, a BT tagjaival' valamint a
közreműköd ő e gy éb szervek kapcso lattaItóival.

A BT feladatai:

A lakosságot érintő, azonna|i beavatkozást igénylő várat|an, rendkívüli helyzetek kezelése, amelyek
miatt a Helyi Védelmi Bizottság intézkedése még nem sziikséges, azonban az emberi élet, illetve
vagyonmegóvás érdekében az Önkormányzat gyors, hatékony reagźůásaválik indokolttá.

Ilyen esemény lehet pl. társasházban bekövetkezeff tűzeset, ahol a lakók elhelyezése válik
sztikségessé, vagy a szélsőséges időjárási k<iľtilményekből adódó életviteli körülményekben beállt
jelentős változások, tartós fagy, hőség'

A BT szakmai segítséget nyujt a Polgármestemek a bekövetkezett veszélyhe|yzet szakszeru
elhĺáľításához szükséges döntések meghozata|ához, melynek alapján a döntés végľehajtásrához
szükséges tźlrgyi eszközökkel rendelkező önkormányzatirányításaalatt lévő koltségvetésiszervezetek,
illetve az illetékes hatóságok a sztikséges intézkedéseket haladéktalanul foganatosíthatják.

Az onkormányzat ezen fe|adatokat önként vállalt feladatként |átja|e, mely a kötelezően ellátandó
feladatok e||átását nem veszélyezteti. A feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fonás a 2013.
évi költségvetésben biztosított a 11107-01 cím mrÍkodési cél és általános tartalékon belül a
polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ęllátása céltaľtalékon 4.400,0 e Ft összegben.

A polgáľmester a BT működéséľől, dontéseiről, a biztosított fedezet felhasználásáról évente
táj ékoztatőt készit a tár gy év et követő év márc ius 3 1 . napj ái g.

Kéľem a tájékoztatő tudomásul vételét'

Budapest, 2013. július 05.
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