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Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr !
Az egyre kiszámíthatatlanabbá váló világunkban számos és számtalan kockázattal vagyunk

kénytelenek együtt élni. Ezek a kockázatok már önmagukban is veszélyforrást jelentenek, amelyek
tértol és idotol fliggetlenül fejthetik ki károsító hatásukat.

A természeti katasztrófák egy része ugyan elore jelezheto, ám annak bekövetkezéséhez
hátralévo ido gyakran nem elégséges a védekezés megszervezéséhez.
A civilizációs katasztrófák területén az ipari és technikai fejlodéssei arányosan többnyire kialakultak
eseményköveto - jelzo rendszerek, azonban az emberi hiba, a mulasztás, legrosszabb esetben a
szándékosság bármikor elofordulhat.

Napjainkra a biztonság iránti vágy jelentosen felértékelodött. Épp ezért fontos, hogy a békés
mindennapokban felkészüljünk az esetleges veszélyforrásokra, amely munka során mindenkinek
megvan a maga lehetosége és felelossége.
A 2009-es év várható gazdasági nehézségei, a szervezeti-szerkezeti átalakítások ellenére a valós,
illetve potenciális veszélyhelyzetekben a biztonság fenntartása, a kialakult események megfelelo
kezelése, a bajbajutottak megsegítése, továbbra is kiemelt fontosságú feladat kell, hogy legyen.

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr !
Ahhoz, hogy az iroda a jelenlegi lehetoségeit meghaladóan tudja támogatni munkájukat és

több szakmai segítséget tudjon nyújtani, kérem és javaslom egyösszegu anyagi támogatás átutalását. A
támogatás hozzájáruina többek között a Lada Niva terepjáró gépkocsi üzemben tartásához, további
felszereléséhez, amely minosített idoszakban, ill. katasztrófa helyzetben a megelozés - beavatkozás 
helyreállítás szakmai fázisaiban kisterségi feladatokat lát el.

Kérem Önt és a Tiszte.JF Képviselotestületet a fentiek figyelembevételével gondolják át és
határozzanak a Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatásáról és az errol szóló megállapodást
CÍmünkre visszaküldeni szíveskedjenek.

Címünk: Polgári Védelmi Kirendeltség Ajka
Ajka, Liliom u. 10./B.
Tel/fax: 06/88/312-426

Bízva támogatásukban, kívánok l11unkájukhozjó erot és egészséget!

Ajka, 2009. január 12.

Tisztelettel:

láger Zoltán pv.orgy.
Kirendeltség-vezeto

Készült: 1pld.-ban
Egy pid: l lap
Melléklet: l lap Megállapodás
Sokszorosítva: 33 pid-ban
Kapja: Elosztó szerint

Irattár
ITSZ: 80-i/5


