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Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
a
2021. szeptember 23-án tartandó ülésére
Tárgy’: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről
Tisztelt Közgyűlés!
A Békés Megyei Önkormányzat felkérésére Kiss András Dandártábornok Úr. a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) megyei igazgatója elkészítette a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. év tevékenységéről szóló tájékoztatóját,
amely mára 202L évijúnius 23-ai ülésre már valamennyi képviselő számára megküldésre került.
Az elkészített anyagból kiderül az Igazgatóság 2020-han a tervezeU feladatait az I. és II. féléves
vezetői munkatervnek és a hatályos szabályozóknak megfelelően. időarányosan végrehajlotta. Az
igazgatóság célkitüzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Belügyminisztérium és a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF)
stratégiai céljaihoz való igazodás, a 3M OKF munkaprogramjában meghatározott feladatok
végrehajtása, területi és helyi szintű alkalmazása. figyelemmel a koronavírus járvány miatt
bevezetett korlátozó intézkedésekre.
A hatósági szakterület mind megyei. mind helyi szinten eredményesen elvégezte feladatait,
megfelelve a szakmai felügyeleti előírásoknak és a lakossági. ügyféli elvárásoknak is. A
legfontosabb feladatokat 2020. évben a megelőzés. a biztonságos állapotok megteremtése. valamint
az újabb hatósági feladat- és hatáskörök (tűzeseti. fogyasztóvédelmi. szállítási), továbbá a
veszélvhelyzettel kapcsolatos feladatok jelentették.
A 2020-as év a tüzoltói beavatkozások számát tekintve csökkenő tendenciát mutat (2019-ben 2.906
vonulás, 2020-ban 2.73 5). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak
számít a tél végi, kora tavaszi, valamint a nyár végi, kora őszi időszak. A káresetek elemzésekor
megállapítható, hogy a műszaki mentések 52,8 százaléka a szélsőséges időjárás kártéteményeihez
és viharkárok felszámolásához kapcsolódik. A polgári védelmi szakterületen ciklikusan visszatérő
feladatot jeknt a települések katasztrófavédelmi besorolása. az erre épülő veszélx-elhárítási
Tervezés és az e tervekben meghatározott beavatkozói állomány
köztük a polgári védelmi
szervezetek állományának felkészítése. kiképzése és gyakoroltatása.
—

—

Az igazgatóság működését a Szigorú 5 költséghatékonv gazdálkodás jellemezte. A szilárd
gazdálkodási fegvelemnek köszönhetően minden esetben megvalósult a személyi állomány
járandóságainak. a készenléti szerek és az informatikai eszközök működésének és az alapfeladat
végrehajtásához szükséges egyéb működési feltételek biztosítása, valamint az állammal szembeni
kötelezettségek teljesítése. A gépjárműtechnika és ingatlangazdálkodás területén is fejlődés
jellemezte az elmúlt évet.
A bürokráciacsőkkentés és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében bevezetett elektronikus
ügykezelői rendszerek kötelező használatával és az iratok digitalizálásával a papírfelhasználás
nagyságrendekkel csökkent.
A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tevékenysége során a hatékony tűzmegelőzés érdekében
a rendelkezésre álló anyagi és technikai eszközei, valamint humán erőforrásai által a szakmai
színvonal folyamatos emelésével végzi tevékenységét. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe
véve kijelenthető, hogy a bizottság által végzett lakosság-tájékoztatási tevékenység eredményes.
melyet a káresemények számának csökkenése is bizonyít.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően
támogassa az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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