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Tárgy:
2011. évi támogatás kéré se
Hiv. szám:Ügyintézo: láger Zoltán pv.orgy.

Polgármesteri Hivatal
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony IÚrl

Az egyre kiszámíthatatlanabbá váló világunkban számos és számtalan kockázattal
vagyunk kénytelenek együtt élni. Az elmúlt idoszakban bekövetkezett katasztrófák, rendkívüli
idojárási helyzetek kezelése során bebizonyosodott, hogy a helyi védekezés hatékonyságát
elosegíteni hivatott, a polgári védelmi kötelezettség alapján megszervezett helyi erok
alkalmazására is sor kerülhet, alkalmazását el kell rendelni.
A természeti katasztrófák egy része ugyan elore jelezheto, ám annak bekövetkezéséhez
hátralévo ido gyakran nem elégséges
a védekezés megszervezéséhez. A civilizációs
veszélyforrások
területén az ipari és technikai fejlodés következtében
kialakultak
eseményköveto jelzo rendszerek, azonban az emberi hiba, a mulasztás, legrosszabb esetben a
szándékosság bármikor elofordulhat.
Napjainkra a polgárok biztonság iránti érzése egyre inkább felértékelodik, ezért fontos,
hogy a békés mindennapokban felkészüljünk az esetleges veszélyhelyzetekre, amely munka
során mindenkinek megvan a maga kötelessége és felelossége.
A veszélyforrások és kockázatok feltárásában és szükség esetén kezelésében van a
közös feladatunk, ezért kiemel ten fontos, hogy az önkormányzatok és polgári védelmi szervek
együtt érdemben tudjanak cselekedni.
A 2010. évben jelentkezett ár- és belvíz helyzetek kezelése (védekezéshez
homokzsákot tudtunk biztosítani), valamint a vörösiszap-katasztrófa során tett intézkedések is
bizonyították, hogy környezetünkben egyre több olyan kihívás jelenik meg, amikor a'
településen meglévo erok, eszközök nem elégségesek a megfelelo beavatkozásokhoz.
Ahhoz, hogy kirendeltségünk az ilyen irányú védekezési munkákat továbbra is megfelelo
szinten tudja segíteni, bízunk az ez évi támogatás megítélésében is.

Tisztelt Polgármester Asszony / ÚrI
Ahhoz, hogy az iroda a jelenlegi lehetoségeit meghaladóan tudja munkáját végezni,
jobb tárgyi feltételekkel rendelkezzen és magasabb szintu szakmai segítséget tudjon nyújtani,
kérem és javaslom egyösszegu anyagi támogatás átutalását. A támogatás hozzájárulna többek
között a Lada Niva terepjáró gépkocsi üzemben tartásához, további felszereléséhez,
karbantartásához, amely minosített idoszakban, ill. katasztrófa helyzetben a megelozés beavatkozás - helyreállítás szakmai fázisaiban kistérségi feladatokat lát el.
Kérem Önt és a Tisztelt Képviselotestületet
a fentiek
határozzanak a Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatásáról
megállapodást címünkre visszaküldeni szíveskedjenek.
Címünk:

Polgári Védelmi Kirendeltség Ajka
Ajka, Liliom u. 1O./B.
Tel/fax: 06/88/312-426

Bízva támogatásukban, kívánok munkájukhoz jó erot és egészséget!

Ajka, 2011. január 07.
Tisztelettel:

Készült:
Egy pid:
Melléklet:
Sokszorosítva:
Kapja:
lISZ: 80-il5

I pld.-ban
2 lap
1 lap Megállapodás
33 pid-ban
Elosztó szerin!
Irattár

figyelembevételével
és az errol szóló

