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I. A beszámolási időszak legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, 
feladatai 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) a 
beszámolóval érintett időszakban a szervezet alaprendeltetésének megfelelően, 
eredményesen teljesítette feladatait.  

A tűzoltói beavatkozások száma - összehasonlítva az elmúlt év azonos időszakának 
adataival- kis mértékben csökkent. A veszélyesáru-szállítás és a veszélyes üzemek 
ellenőrzésével hozzájárultunk az ipar biztonságos működéséhez, a mindennapi élet 
zavartalanságát pedig a kritikus infrastruktúra elemek felügyeletével biztosítottuk.  

2017. évben öt új települési önkéntes mentőszervezet szerezte meg a nemzeti 
minősítést, így Tolna megyében jelenleg 23 bevetésre alkalmas önkéntes 
mentőszervezet működik, összesen 393 fővel.  

Tolna megye lakosságának élet- és vagyonbiztonságát számottevően növelte a 
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon októberben rendszerbe állított új, 
hazai gyártású HEROS-RÁBA Aquadux–x 4000 típusú gépjárműfecskendő. A 
szerállomány fejlesztésével a megye beavatkozó egységei hatékonyan és 
professzionálisan képesek alaptevékenységeiket ellátni.  
 

II. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok  
 

1. Tűzvédelem  

Tolna megye tűzvédelmét 3 katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: KVK), 3 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP), 1 katasztrófavédelmi őrs 
(továbbiakban: KVÖ), 3 önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban: ÖTP), 1 főállású 
létesítményi tűzoltóság (továbbiakban: LTP), 2 önállóan beavatkozó önkéntes 
tűzoltóság (továbbiakban: ÖT) és 25 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) 
látja el. 

2017. október 31-ig Tolna megyében 1454 tűzoltói beavatkozást igénylő esemény 
történt. 723 tűzesethez és 731 műszaki mentéshez vonultak a megye tűzoltó 
egységei, az esetek 98% -ában a legalacsonyabb riasztási fokozatban. Kevés olyan 
beavatkozás történt, ami magasabb szintű irányítást igényelt. Tárgyidőszakban 214 
szabadtéri tűzeset következett be. 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (továbbiakban: KMSZ) a beavatkozó 
állomány ellenőrzését, a megyei szintű gyakorlatok szervezését végzi, illetve az 
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összetettebb káreseteknél a beavatkozások szakszerűségét ellenőrzi. 2017. október 
31-ig 49 esetben vonult káresethez, a tűzoltás- műszaki mentés irányítását, 
vezetését 5 alkalommal vette át, a fennmaradó esetekben a biztonságos 
beavatkozást ellenőrizte és segítette. 

A megyében működő, az illetékesség szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal 
együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k 128 esetben vettek részt káresetek 
felszámolásában az alábbiak szerint:  

Bátaszék  ÖTE 15 esemény 

Bonyhád ÖTE 43 esemény 

Bölcske ÖTE 14 esemény 

Dunaszentgyörgy ÖTE 1 esemény 

Fadd ÖTE 17 esemény 

Kurd ÖTE 10 esemény 

Nagymányok ÖTE 7 esemény 

Tamási ÖTE 15 esemény 

Tolna ÖTE 4 esemény 

Zomba ÖTE 2 esemény 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és a 
Magyar Tűzoltószövetség közös pályázatán 2017-ben 16 Tolna megyei ÖTE 
pályázott sikerrel, összesen több mint tizenegy millió forint értékben.  

Az ÖTE elnökök, parancsnokok részére félévente szakmai fórumot, továbbképzést 
tartottunk, a tagok részére három alkalommal szerveztünk 40 órás alapfokú tűzoltó 
tanfolyamot, ahol ötvenhárman tettek sikeres vizsgát.  

Megszerveztük és lebonyolítottuk a megyei tűzoltó szakmai versenyt. Az országos 
megmérettetésre bejutott Dombóvári HTP csapata a megyék versenyében a VII., 
nem hivatásos kategóriában az Atomerőmű Tűzoltóság az I. helyen végzett.  

A tűzoltási, műszaki mentési feladatok gyakoroltatása érdekében több alkalommal 
légzésvédelmi és tűzoltási gyakorlatokat tartottunk. A megyei ellenőrző gyakorlatok 
helyszínének kiválasztása tervszerűen történt, figyelembe véve a veszélyes ipari 
üzemeket és a bevonható önkormányzati, beavatkozó ÖT és az LTP lehetőségeit.  

2017. június első hétvégéjén a Tolna Megyei Tűzoltószövetséggel együttműködve 
megrendeztük a hivatásos tűzoltóságok, majd az ÖTE-k tűzoltósport versenyét, ahol 
gépjárműfecskendő szerelés, kismotorfecskendő szerelés és tűzcsapszerelés 
kategóriákban 22 csapat mérte össze felkészültségét. Az idei évben huszonkettedik 
alkalommal rendeztük meg Pakson a Tűzkakas Országos Tűzoltó Strandfoci 
Bajnokságot. 

A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ötödik éve működik, tagjai elkötelezettek 
Tolna megye biztonsága iránt. Számos alkalommal jelentünk meg kiállítóként, 
közreműködőként különböző települési és közintézményi rendezvényeken, 
tájékoztatást adtunk ki a szén-monoxid-mérgezéssel, a szabadtéri égetéssel, az 
aratással, a mustgáz-mérgezések megelőzésével kapcsolatos tudnivalókról. 
Fórumokat szerveztünk együttműködő szervezetekkel. A tűzeseteknél bekövetkezett 
halálesetek megelőzése érdekében készített lakosságtájékoztató szóróanyagok 
terjesztésére közel 200 intézményt, egyesületet és önkormányzatot kértünk fel, 
melybe a Bizottság tagjait is bevontuk. A témában az elektronikus média útján 
megjelent cikkek több mint 150.000 megtekintésszámmal rendelkeznek. Folytattuk a 
„Kéménytüzek megelőzhetők” elnevezésű vándorkiállítás bemutatását a megye 
településein. Tűzoltó egységeink számos alkalommal vettek részt prevenciós és 
egyéb rendezvényeken, bemutatókon. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által szervezett pályázatokon 2017-ben is 
kiemelkedő Tolna megyei sikerek születtek. A 2017. évi alkotói pályázatra több mint 
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700 pályamű érkezett. Az országos megmérettetésen a legkreatívabb óvoda ismét 
megyénkből került ki. Az országos verseny „mese” kategóriában további egy első és 
egy második helyezést gyűjtött be megyénk.  

A MOL Zrt-vel közösen „Safety Day” elnevezéssel sikeres biztonsági napot tartottunk 
a cég alkalmazottai részére, melynek célja a tapasztalatok feldolgozása és a 
dolgozók felkészítése az esetleges éles helyzetekre volt. A rendezvényen 
Igazgatóságunk mellett a rendőrség, a mentőszolgálat és a Vöröskereszt is részt 
vett. 

 

2. Polgári védelem 

Tolna megye 109 települése közül 9 db I-es, 43 db II-es, 57 db III-as 
katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A települések katasztrófavédelmi osztályba 
sorolásának felülvizsgálatát a helyi sajátosságok figyelembe vételével hajtottuk 
végre. Tamási településen a korábbi katasztrófavédelmi besorolás II. kategóriára 
változott veszélyes üzem jelenléte miatt. A település átsorolása a vonatkozó BM 
rendelet hatályba lépésével lép érvénybe. 

 
 I. II. III. 
  Népesség Település (db) Népesség Település (db) Népesség Település (db)
Dombóvári KVK 22411 3 17083 11 30563 34 
Paksi KVK 28914 3 20307 12 0 0 
Szekszárdi KVK 47703 3 47106 20 15186 23 
összesen: 99028 9 84496 43 45749 57 

 

 
Tolna megye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása 

 
A polgári veszélyhelyzetek tudatos, tervszerű megelőzése érdekében nagy hangsúlyt 
fektetettünk a lakosságvédelmi ellenőrzésekre, melyek során ellenőriztük a 
melegedő- és befogadó helyeket, a belterületi fákat és fasorokat, a belterületi 
vízelvezető rendszereket, az állami és az önkormányzati védműveket, halastavakat, 
víztározókat, a települési vízkár-elhárítási terveket, a lakossági riasztó- és riasztó-
tájékoztató eszközöket, valamint a téli kockázati helyszíneket. Az ellenőrzéseket a 
társszervek és hatóságok bevonásával hajtottuk végre.   

Tolna megyében a védelmi igazgatás rendszere megfelelően működik. A járási 
hivatalok mellett működő helyi védelmi bizottságok részére 2 alkalommal tartottunk 



 4

kommunikációs gyakorlatot, a soros üléseken bemutattuk a megyére jellemző 
veszélyeztető hatásokat, az ellenük történő védekezés rendszerét. A védelmi 
bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesei zökkenőmentesen együttműködnek 
a Tolna Megyei Kormányhivatallal és a járási bizottságokkal, a soros üléseken 
előterjesztéseikben az aktuális feladatokról és a bekövetkezett eseményekről 
tájékoztatják a bizottságokat. 2017. évben több alkalommal törzsvezetési gyakorlatot 
hajtottunk végre a megyei és a járási védelmi bizottságokkal közösen, melyek közül 
kiemelkedett az országos ConvEx-3-2017 gyakorlat. A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértők delegálásával segítette a gyakorlat 
előkészítését, az országos felkészítési, levezetési és értékelési terv elkészítését. A 
megyei igazgatóság feladatul kapta és megszervezte a gyakorlat nemzetközi 
szakértői részére gyakorlati bemutató tartását. A védelmi igazgatás szereplői 
összehangolt és kontrollált tevékenységet folytattak, a védekezés irányítottan és 
operatívan zajlott.  

A települések veszélyeztetettségének megfelelően felülvizsgáltuk a köteles polgári 
védelmi szervezeteket, melyek létszáma jelenleg 4154 fő. A 8 árvízvédelmi és 7 
lakosságvédelmi komplex csoportból álló területi rendeltetésű polgári védelmi 
szervezeteket összesen 798 fő alkotja.  

A 44 főből álló megyei önkéntes mentőszervezet, a Gemenc Mentőcsoport 2012-ben 
alakult meg. Ahhoz, hogy a Gemenc Mentőcsoport szükség esetén 
beavatkozhasson, nemzeti minősítő gyakorlaton kellett megfelelnie, amire a 
megalakítás évében került sor, ezt ötévente meg kell újítani. A harminchat órás 
újraminősítő gyakorlatot 2017. szeptember 29-30-án teljesítette a mentőcsoport. 
Tagjai minden helyszínen sikeresen hajtották végre a feltételezett szituációk szerinti 
feladatokat, így a háromtagú nemzeti minősítő bizottság az újraminősítő gyakorlatot 
megfeleltre értékelte.  

A települési mentőcsoportok megalakítását, toborzását folyamatosan végeztük. 
2017. október 31-ig 16 települési mentőcsoport alakult 222 fővel, minősítő 
gyakorlatukat sikeresen hajtották végre. 

A HUNOR központi rendeltetésű mentőszervezetnek Igazgatóságunk állományából 8 
tagja van, akik a mentőszervezet okmányrendszerének, felkészítési anyagainak 
kidolgozásában, valamint a központi felkészítéseken és gyakorlatokon is részt vettek.  

A HUSZÁR központi rendeltetésű önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet 
parancsnokát és infokommunikációs szakértőjét Tolna megye adja.  

Az ifjúság felkészítése a katasztrófavédelmi kirendeltségeken és a hivatásos tűzoltó-
parancsnokságokon elsősorban a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében 
folyik, a képzéseken és gyakorlatokon 2017-ben 2449 középiskolás diák közel 4000 
órában vett részt. Csatlakoztunk az általános és középiskolákban tartott 
tanításmentes napokhoz és osztályfőnöki órákhoz, továbbá az oktatási intézmények, 
önkormányzatok által szervezett prevenciós napokon a lakosságot tájékoztattuk a 
veszélyhelyzetekben irányadó magatartási szabályokról. A tanuló ifjúság tanórákon 
kívül nagy számban részt vett a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken. Az 
óvodásoknak nyílt napokon mutattuk be tűzoltó laktanyáinkat és játékos formában 
tájékoztattuk őket a katasztrófavédelem munkájáról, valamint a veszélyhelyzetekben 
tanúsítandó helyes magatartási szabályokról.  

Gyakorlatainkba aktív résztvevőként vontuk be a lakosságot, valamint szórólapokon, 
lakossági fórumokon, lakossági tájékoztató naptár kiosztásával is tájékoztatást 
nyújtottunk számukra. A weboldallal rendelkező települések honlapjain és a helyi 
médiában aktuális katasztrófavédelmi tájékoztatókat jelentettünk meg.  

 



 5

3. Iparbiztonsági szakterület 

Tolna megyében 4 felső, 10 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, 
valamint 11 küszöbérték alatti üzem működik.  

A beszámolási időszakban 38 gazdálkodó szervnél folytattunk le üzemazonosítási 
szemlét, engedély nélkül üzemelő telephelyet nem találtunk.  

A veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek hatósági 
ellenőrzését éves terv alapján hajtjuk végre, 16 ellenőrzés során kettő üzemnél 
oktatási hiányosságot tártunk fel.  

Veszélyes anyaggal foglalkozó üzemben súlyos baleset, üzemzavar, jelentésköteles 
esemény 2017. évben nem történt.  

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzését a várható legforgalmasabb 
időszakokban, a társhatóságokkal (NAV, rendőrség, közlekedési hatóság) szorosan 
együttműködve, hivatali munkaidőn kívül is terveztünk és hajtottuk végre.  

DISASTER SCHENGENI RID ellenőrzési akcióban rendszeresen részt vettünk, 
Kelebia határállomáson 24 órában teljesítettünk szolgálatot. 

A vizsgált időszakban 144 alkalommal hajtottunk végre veszélyes áruk közúti 
szállításának (továbbiakban: ADR) ellenőrzését, ahol 216 ADR hatálya alá tartozó és 
1540 nem jelölt járművet ellenőriztünk. Az ADR hatálya alá tartozó járművek öt 
százalékánál találtunk hiányosságot. Telephelyi ADR ellenőrzést 67 alkalommal 
végeztünk, az ellenőrzött telephelyek tizenhat százalékánál állapítottunk meg 
szabálytalanságot. Fentieken túl az ADR/RID/ADN DISASTER elnevezésű országos 
akciókban is részt vettünk. Veszélyes áru szállítása során a vizsgált időszakban 3 
baleset történt. A folyamatos jelenlétnek köszönhetően a szállítmányozók jogkövető 
magatartása nagymértékben nőtt.  

Veszélyes áruk vasúti szállításának (továbbiakban: RID) ellenőrzését jellemzően a 
dunaföldvári vasútállomáson, valamint a dél-dunántúli veszélyesáru-szállítás jelentős 
részét bonyolító dombóvári rendező pályaudvaron hajtottuk végre 127 alkalommal, 
ahol 1380 RID hatálya alá tartozó járművet ellenőriztünk. Ellenőrzéseink során RID-
es járműveknél 5 hibát tártunk fel. Telephelyi RID ellenőrzést 7 alkalommal 
folytattunk le.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk a dunai veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére a 
dunaföldvári veszélyes áru kikötőben, ahol 15 alkalommal hajtottunk végre veszélyes 
áruk vízi szállításának (továbbiakban: ADN) ellenőrzését, 15 ADN hatálya alá tartozó 
jármű tekintetében. Telephelyi ADN ellenőrzésre 2 alkalommal került sor.  

A kritikus infrastruktúra elemek védelme érdekében hat alkalommal tartottunk 
gyakorlatot, abból a célból, hogy egy esetleges kiesése ne érje felkészületlenül az 
üzemeltetőket, továbbá, hogy a megfelelő gyakoroltatás következtében gyorsabban 
helyre tudják állítani az eredeti állapotot, ezáltal kisebb kiesés legyen tapasztalható a 
lakosság részéről.  

A hulladékgazdálkodás vonatkozásában valamennyi Tolna megyei település 
érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik. 

 
4. Integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység 

Tárgyidőszakban 1698 hatósági ellenőrzést folytattunk le, mely 1295 esetben 
tűzvédelmi (ide értve a piacfelügyeletit is) és 403 esetben iparbiztonsági szakterületet 
érintett.  

Igazgatóságunk nem rendelkezik vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörökkel, 
azonban a Tolna megye közigazgatási területén illetékes vízügyi és vízvédelmi 
hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóságok megkeresésére 85 vízügyi 
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felügyeleti és vízvédelmi hatósági ellenőrzést, valamint bejelentéseket követően 4 
helyszíni szemlét hajtottunk végre, káresemény kapcsán helyszíni szemlét nem 
folytattunk le. 

A hatósági szemlék száma 250 db volt, 178 esetben tűzvédelmi, 49 esetben 
iparbiztonsági, 20 esetben polgári védelmi és 3 esetben vízügyi területen.  

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések 20 %-át követően bocsátottunk ki hatósági 
felhívást. Ezek mellett az esetek 9 %-ában kellett a közigazgatási bírság 
jogintézményével élnünk, 13.867.000,- Ft összegben. Tűzvédelmi hatósági 
tevékenységünk eredményeképpen kiszabott bírságaink több mint 80 %-a a 
tűzvédelmi szakterülethez köthető.  

Az iparbiztonsági szakterület vonatkozásában döntően a veszélyesáru-szállításhoz 
kapcsolódó eljárásokat folytattunk le. Az összes kiszabott bírság 52 %-át eljárás 
keretében hoztuk. Az esetek 48 %-ában éltünk a tűzvédelmi helyszíni bírságolás 
gyakorlatával. Hatósági eljárás keretében 3.050.000,- Ft értékben szabtunk ki 
tűzvédelmi bírságot. 

Elsőfokú hatósági eljárást 674 esetben folytattunk le, melynek 94 %-a a 
tűzvédelmi, 6%-a az iparbiztonsági szakterületet érintette. Az új OTSZ hatályba 
lépésével az ügyfelek kérelmére 35 irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi 
hatósági engedélyezési eljárást folytattunk le. Tapasztalataink szerint megyénkben 
az irányított égetés engedélyezési eljárásának menetét és a szabályozás 
fontosságát a lakosság és az önkormányzatok is megértették. 

A megyei hatósági osztályon a beszámolási időszakban 6 másodfokú hatósági 
eljárás indult, 1 esetben tűzvédelmi, 5 esetben iparbiztonsági szakterületet érintően.  

Településrendezési tervek szakvéleményezése tárgyában 26 alkalommal keresték 
meg az önkormányzatok Igazgatóságunkat, a meghatározott időn belül a 
hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében szakvéleményünket minden 
esetben kiadtuk. 

A beszámolási időszakban 298 elsőfokú szakhatósági eljárás indult Tolna megye 
területén. Igazgatóságunk előtt másodfokú tűzvédelmi szakhatósági eljárás nem 
indult. A másodfokú tűzvédelmi szakhatósági eljárásaink száma már a korábbi 
években is csökkenő tendenciát mutatott.  

 
5. Főügyeleti, műveletirányítási tevékenység 
Az Igazgatóság Fő- és műveletirányító ügyelete 17 fővel, a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányságon kialakított Tevékenységirányítási Központ helyiségében látja el 
feladatait. A segélyhívások a 112 Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) központba 
futnak be, melyről a káresemények a Pajzs rendszeren keresztül érkeznek a megyei 
ügyeletre. Az ügyelet a megye bevethető tűzoltó erőit és eszközeit a káresemények 
pontos leírását tartalmazó adatlapok alapján riasztja. 

A beszámolási időszakban összesen 1324 káreseményt kezeltünk le.  

Tolna megyében a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása és riasztása Pincehelyen 
a PRÍMAENERGIA Zrt. Tároló Üzemében működő 9 db riasztó eszközön, valamint 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km-es körzetében a Lakossági Tájékoztató és 
Riasztó Rendszeren (LTRR) keresztül történik, melyek hangos próbáját a hatályos 
normák alapján az igazgatóság végzi és ellenőrzi.  
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6.  Sajtótevékenység és lakosságtájékoztatás 

Igazgatóságunk továbbra is kiemelten kezeli a megelőzés fontosságára felhívó 
üzenetek lakossághoz történő eljuttatását, melyben a helyi sajtóval az elmúlt évek 
során kialakított kitűnő kapcsolatunknak jelentős szerepe van.  

Napi rendszerességgel jelen vagyunk a Tolna megyei médiában. Az Igazgatóság 
megjelenésszáma évek óta stabil, 2017-ben közel háromezer alkalommal jelentünk 
meg különböző médiumokban. 

A megelőzés jegyében rendszeresen vettünk részt városi rendezvényeken, nyári 
táborokban, iskolai katasztrófavédelmi bemutatókon.  
 

III. 2017. évben további feladataink voltak 
 
Igazgatóságunk legfontosabb célja, hogy alaptevékenységét magas szinten ellátva 
járuljon hozzá Tolna megye lakosságának biztonságához.  

Ennek érdekében tovább folytattuk a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben 
az önkéntes mentőszervezetek szerepvállalásának és az önkéntes tűzoltó mozgalom 
erősítését. 

A lakosság öngondoskodási képességének erősítése érdekében lakosságfelkészítési 
és kommunikációs tevékenységünkre kiemelt figyelmet fordítottunk.  

A védelmi igazgatás vezetési képességének további fejlesztése érdekében további 
felkészítéseket, törzsvezetési gyakorlatokat tartottunk.  

A beavatkozó állomány szakmai felkészültségének fejlesztése érdekében a 
hivatásos tűzoltók napi képzését a megújult kiképzési terv szerint folytattuk.  

A Seveso III. Irányelv végrehajtása során a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek 
üzemeltetői biztonsággal kapcsolatos tudatosságának növelése kiemelt célunk volt.  

Fontos feladatunk a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény alkalmazására történő felkészülés.  

 
IV. Összegzés 

 
Igazgatóságunk társadalmi megítélése pozitív, amely a tudatos megelőzési munka, a 
bekövetkezett események kezelése, a károk elhárítása, a társszervekkel, a 
közigazgatási szervekkel, az önkormányzatokkal, az önkéntes és karitatív 
szervezetekkel, valamint az önkéntes mentőcsoportokkal történő szoros 
együttműködés eredménye.   
Az érintett időszakban átadott új technikai eszközök rendszerbe állítása a megye 
mentő tűzvédelmét tovább erősítette.  

A szervezet stabil működéssel, magas színvonalú technikai eszközökkel, felkészült 
szakmai tudással rendelkező állománnyal óvja Tolna megye biztonságát.  

A megyei közgyűlés eddigi támogatását megköszönöm és kérem, hogy továbbra is 
fordítson kiemelt figyelmet a szervezet tevékenységére. 
 

 
Kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2017.1-10. havi tevékenységéről szóló tájékoztatót határozatával 
fogadja el.  
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (XII. 11.) közgyűlési határozata a 
katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 
2017.01-10. havi munkáról szóló tájékoztató 
tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 
2017.01-10. havi munkáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Szekszárd, 2017. november 23. 

 
 
 
       Dr. Balázs Gábor tű. ezredes 
        megyei igazgató  


