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Tisztelt Küldöttközgyűlés!
Szövetségünk tevékenységét a közgyűlés által jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A
munkatervben megfogalmazott feladatok többségét el tudta végezni. Elmaradásunk továbbra
is a helyi csoportok megalakításában mutatkozik, azonban ennek lehetőségeit nem tudtuk
megteremteni.
A tevékenységünk értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy a tervezett táborhelyek
kialakítása területén óriási előrelépést tettünk. Bácsalmáson a Bács-Kiskun megyei Polgári
Védelmi Ifjúsági Központ és Oktató Bázis területén májustól augusztus végéig gyakorlatilag
folyamatos volt a táboroztatás. Akasztón a Pihenő Központ építésének befejezése pénzügyi
problémák miatt ez évre húzódott át
Tekintsük át részletesen mit, és milyen módon végeztünk 2010. év során.
Korábbi céljaink:
Fő cél volt a szövetség működési rendjének javítása és a működéshez szükséges feltételek
bővítése további támogatók felkutatásával.
Továbbra is prioritásként jelöltük meg a gyerekek veszélyhelyzeti nevelését. Elhatároztuk,
hogy az elkövetkezendő években minden anyagi lehetőségünket az ehhez szükséges feltételek
megteremtésére fordítjuk. Ezen belül célunk volt a gyerekek veszélyhelyzeti nevelése
érdekében szükséges képzési feltételek növelése a bácsalmási és az akasztói táborhelyek
fejlesztésével.
Célunk volt a lakosságfelkészítési rendszer erősítése, valamint az együttműködési rendszer
bővítése, a nemzetközi kapcsolataink ápolása.

Kitűzött céljaink teljesítésének helyzete:
A vezetőségen belül kialakult a megfelelő információáramlás és a feladat elosztás. A
Magyar Polgári Védelmi Szövetség felé, illetve a Bács-Kiskun Megyei városi polgári védelmi
csoportok felé jól működött az együttműködési rendszer.
Taglétszámunk 2273 fő.
Megoszlása:
Alapító tag142fő ( Khh : 57 fő Bácsalmás:25 Baja:12fő, Kfh.:11fő megye: 37 fő
Rendes tag: 627 fő, megye: 68 fő, Kkh.: 512 fő, Bácsalmás: 15 fő, Baja: 15 fő
Kfh.:17fő,
Pártoló tag: megye: 304 fő, Kkh.:974 fő Bácsalmás:119 fő, Baja:82 fő, Kfh.: 25 fő
A működés pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében több gazdálkodó
szervezetet kerestünk fel. Részükre bemutattuk szervezetünket, tájékoztattuk őket a
céljainkról. Ennek nyomán elértük, hogy 17 jogi személy utalt át támogatást
szövetségünknek. A települési önkormányzatokkal is jó a kapcsolatunk, jelenleg 37
önkormányzat tagja szövetségünknek.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2010-ben három programunkat is támogatta. A
gyerekek táborozásához, illetve a települési polgári védelmi tanácsadók, önkéntes lakosság
felkészítők (polgármester segítők) képzéséhez nyújtott támogatást
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A fentiek alapján kijelenthetjük biztosítani tudtuk a szövetség működését és a
színvonalas szakmai munka feltételeit.
A működésre és a támogatói kör szélesítésére vonatkozó célkitűzésünk teljesült. Ügyelnünk
kell, hogy a támogatóinkat a jövőben is be tudjuk vonni a céljaink segítésébe.
A gyerekek veszélyhelyzeti nevelése területén ismételten előrelépést könyvelhetünk el.
Az iskoláskorú gyerekek katasztrófavédelmi versenyre történő felkészítése, illetve a
nyári szünidei időszakban történő táborozás mellett a felkészítés feltételeit is javítottuk. Ezt
továbbra is segítette bácsalmási táborunk.
A lefolyó rendszer felújítását, bővítését 2009-ben és 2010-ben sem tudtuk végre
hajtani.
Akasztón egy 36 m2-es faházat építetünk, melynek a belső és külső munkálatait
kezdtük el. Befejezését bízunk benne hogy ez évben végre tudjuk hajtani..
Idén mégis jelentő mennyiségű tábor megszervezésére került sor, ezeket a mellékelt
tábor programterv tartalmazza. A programtervből kitűnik, hogy a bácsalmási Polgári Védelmi
Ifjúsági Központ és Oktató Bázis területén 10 csoport táborozott,
Fontos lépésként értékelhetjük, hogy a Soltvadkert Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete felkérésére közös felkészítéseket végzünk. Így rendszeres felkészítő
foglalkozásokat szervezünk. Reméljük a gyerekek tudását a települési tanácsadók
(polgármester segítők) továbbképzésén megmutathatjuk egy mentési bemutató keretében.
Úgy gondolom e területen színes és nagyon hasznos évet tudunk magunk mögött. A
vezetőség álláspontja szerint az idén nagyobb energiát fektetünk a táborhelyek fejlesztésébe,
Természetesen feladatainkat továbbra is a szakmai szervekkel együttműködve
végeztük, ezért a munkatervünkben megfogalmazott módon – Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal meglévő megállapodásunk mellett - öt együttműködési
megállapodást van érvényben (Dél-magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesülettel,
a Fáklyaláng Kht.-vel, a Vadkert Komszolg kft.-vel, az Akasztói Tűzoltó Egyesülettel és az
Újszövetség kft.-vel). Tapasztalataink alapján két együttműködési megállapodást alaposan
felül kell vizsgálnunk (Fáklyaláng Kht.-vel és Újszövetség kft.-vel).
.

Elmaradások:
Sajnos ezzel egy időben feladatok maradtak el, illetve csökkent a befektetett energia és anyagi
forrás más célok esetében
Nem tudtuk elvégezni a cigány származású települési tanácsadók felkészítését, pénzügyi
fedezet hiányában.
Nem alakítottunk helyi szervezetet Kalocsán és Kiskőrösön.
A Polgári Védelmi Nap kivételével nem rendeztünk más megemlékezést (pl. Katasztrófák
Csökkentésének Világnapján, a Légoltalmi Liga megalakulásának 70. évfordulóján). Viszont
két alkalommal is szakmai egyeztetést végeztünk, illetve vendégül láttuk a szomszédos
szerbiában működő bajmoki és szabadkai civil szövetségek szakembereit. A rendezvényen
részt vett Kovacevic Szinisa, aki a Szabadka körzeti hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
parancsnoka.
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Nem tervezett feladatok
Bár a feladataink között nem terveztük a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és MVB.
támogatásával előbbre léphettünk a települési polgári védelmi tanácsadók, önkéntes lakosság
felkészítők (polgármester segítők) képzése területén. Egy felkészítést tudtunk így elvégezni
Kiskőrösön
Nagy sikerként könyvelhetjük el, hogy a szakmai alelnök úr által készített pályázataink az
NCA-nál és a MVB-nél, valamint a MPVSZ–nél eredményes volt. Pályázattokkal sikeresen
elszámoltunk.
Koordinátoraink irányításával és szervezésével 25 fős csoportok megalakításával és
részvételével tervezett bennünket a MKI. a Tiszai őszi árvíznél, valamint 2 fővel az MKI-n
működő VKK-t megerősíteni. Erre halistennek nem került sor.

A fentiek mellett a Magyar Polgári Védelmi Szövetség is támogatott bennünket az előbb
említett Védelmi Igazgatási pályázatok keretében. Az országos szervezetünk 600.000 Ft
támogatást nyújtott polgári védelmi szervezetek felkészítésére. Ennek során Kiskőrös és
Kiskunhalas szervezeteit készítettük fel belvízvédelmi feladatokra.
Kommunikációs tevékenység
A belső és külső kommunikációs tevékenység megítélésem szerint hatékonyan
működött. Szövetségünk önkormányzatok, gazdálkodó társaságok és más szervezetek részére
9 esetben élt tájékoztatással.
A katasztrófavédelem hivatásos szervein belül is igyekeztünk ismertté tenni
szövetségünket, ezért a Katasztrófavédelem című folyóiratot folyamatosan informáltuk
életünk eseményeiről. Ennek nyomán 4 esetben is újságcikk jelent meg szövetségünkről.
Rendezvények
Március 1. a Polgári Védelem Világnapja alkalmából a BKM-KVI ünnepségéhez
csatlakozva mi is megemlékeztünk a világnapról.
A vezetőségi tagok találkozása rendszeres volt. Négy alkalommal tartottunk
vezetőségi ülést, így a folyamatos munkavégzéshez szükséges határozatok időben
megszülettek, ezek hiánya nem hátráltatta tevékenységünket.
Gazdálkodás helyzete
Szövetségünk pénzügyi helyzete stabil. A befizetett támogatások és tagdíjak fedezték
működési költségeinket, biztosították a szakmai feladatok végzését. A részletes gazdasági
beszámolót mellékeltük a beszámolóhoz.
Összefoglalás
Tehát elmondhatjuk, hogy továbbra is jó úton haladunk, a megkezdett feladatok lehetővé
teszik a szövetség bővítését, a vállalt célok teljesítését. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség
vezetősége rendszeresen konzultál velünk, igényli véleményünket. Mondhatni az általunk
képviselt álláspont véleményformáló az országos elnökségben. Az országos szervezet
bizalmát és támogatását élvezzük, melyet tisztelettel megköszönnünk.
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Folytatnunk kell azok felkutatását, akik hajlandók velünk együtt dolgozni, felvállalják
szövetségünket, és anyagilag támogatnak minket. Bizonyítanunk kell szakmai
hozzáértésünket, pályáznunk kell a feladatok pénzügyi alapjainak biztosítása céljából.
Ehhez viszont meg kell találnunk azt az utat, mely segíti tagságunk hatékonyabb
közreműködését.
Végezetül hangsúlyoznom kell, a tevékenységünk során mindenkor számíthattunk a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai segítségére. Esetenként
technikai eszközöket bocsátott rendelkezésünkre, gondolok a telefonhasználatra és a gépjármű
igénybevételre. Köszönjük az igazgatóság támogatását.
Köszönet illeti meg a Bács-Kiskun Megye Közgyűlés hivatalát, aki fedezte a
postaköltségünket, valamint anyagilag is támogatta a tevékenységünket.
Továbbá köszönet illeti még a tag önkormányzatainkat, együttműködőinket azok
vezetőségeit, parancsnokságait és nem utolsó sorban Tagságunkat, akik segítették az előbb
említetett eredmények elérését.
Kérem a tisztelt jelenlévőket, akik nem vesznek most részt gyűlésünkön adják át
köszönetünket részükre.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Kérem a jelenlévő küldötteket, fogadják el a vezetőség beszámolóját!

