ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE
: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 54.
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Beszámoló
A Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség 2019. évi
közhasznú tevékenységéről.
A céljainkat az Alapszabályunk 3-ik pontja az alábbiak szerint határozza meg:
Zala megyében a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása során segíti
az állami és önkormányzati szervek munkáját és szervezi az állampolgárok erre
irányuló önkéntes tevékenységét.
a) Magyarország Alaptörvényében rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a
honvédelmet, a katasztrófavédelmet érintő törvényekben és a háború áldozatainak
védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi
egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi,
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli
a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférának az odaadó,
áldozatkész támogatását.
b) A ZMPVSZ közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala megyében az
állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi
felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok
képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait
eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari
katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.
c) A ZMPVSZ célkitűzéseinek megvalósítása során közhasznú tevékenységét
összehangolja és szoros együttműködést, érdekközösséget alakít ki a különböző
jogszabályokban megállapított polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat
ellátó Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, területi szerveivel, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, megyei és járási Védelmi Bizottságokkal,
települési önkormányzatokkal, valamint a vöröskereszt, önkéntes tűzoltóság, a
polgárőrség megyei szervezetével, illetve egyéb humanitárius és más társadalmi
szervezetekkel.
Az ügyvezetés és aktív tagjaink ennek szellemében végezték feladataikat.

A lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítése.
Gyakorlatok
A felkészítés célja:

▪

az önvédelmi képesség kialakítása

▪ az

állampolgárok élet és vagyonbiztonságának növelése az által, hogy
megismerkednek azokkal az ismeretekkel, melyek szükségesek életük és anyagi javaik
megóvásához. Fokozza biztonságérzetüket az a tudat, hogy a település rendelkezik
azokkal a felkészített szervezetekkel és eszközökkel, melyek ehhez szükségesek.

▪ a Honvédelmi törvényben megfogalmazott igény tudatosítása , hogy „A Magyar
Köztársaság a nemzeti és szövetségi védelmi képességének fenntartásában és
fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és elszántságára, a rendvédelmi és más
szervek közreműködésére, illetőleg állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias
elkötelezettségére és áldozatkészségére épít.”

▪ az állampolgárok védelmi tevékenységbe való- állampolgári kötelességből történő
önkéntes részvételre való késztetése,

▪ a védelmi szervezetek önkéntes alapon való szerveződése, abból a felismerésből
kiindulva, hogy saját településük védelme elsősorban az ott élők feladata.

▪ A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek
összekovácsolása, képesség megteremtése a lakosság mentésére, a károk enyhítésére
A felkészítés tartalma:
Lakossági fórumon a lakosság tájékoztatása, a településen jelen lévő és várható veszélyekről,
a tőlük elvárt megelőző és mentési feladatokról. A polgári védelmi szervezetek bemutatása és
feladataik ismertetése.
Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat levezetése a települési polgárvédelmi
parancsnokság, a polgári védelmi szervezetek parancsnokai és az együttműködő társadalmi
szervezetek vezetői részére.
Újraminősítő és értékelő gyakorlat levezetése a polgári védelmi szervezetek részére:
1. 2019. augusztus 30-án. A Rédicsi Települési Önkéntes Mentőcsoport (alapvető
vízkár-elhárítás), és a Rédicsi köteles polgári védelmi szervezet állományának
gyakorlata részére a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség szakmai és 100000 ft
anyagi támogatásával zajlott gyakorlat célja:

•

Lenti Járás KERKA Mentőcsoport újra minősítése könnyű városi kutatás- mentés
minősítésre;

•

A mentőcsoportok minősítésének megfelelő tevékenységek (alapvető vízkár
elhárítási, könnyű városi kutató-mentő) gyakoroltatása, feladatok végrehajtása;

•

Honvédelmi ismeretek elmélyítése, fegyveres
végrehajtandó polgári védelmi feladatok megismerése;

•

A rendkívüli időjárási események, a vízfolyásokon levonuló árvizek, valamint a
helyi vízkárok következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására való
felkészülés;

•

A rendelkezésre álló erők-eszközök csoportosíthatóságának vizsgálata, valamint
az infokommunikációs eszközök alkalmazásának gyakoroltatása;

•

A döntési jogosultsággal rendelkező vezetők vezetési, irányítási képességének
fejlesztése, tervező, szervező, végrehajtó munkájának gyakoroltatása és az ezzel
kapcsolatos ismeretek, valamint a veszélyhelyzeti kommunikációs képesség,
működőképesség felmérése, valamint a technikai eszközök állapotának
ellenőrzése;

•

Más beavatkozó szervezetekkel az együttműködés begyakorlása, a vezetői döntés
támogatását szolgáló, több szervezetet érintő feladatok koordinatív
összehangolása.

összeütközések

esetén

A gyakorlaton ténylegesen végrehajtott feladatok értékteremtő céllal, Rédics település árvízi
veszélyeztetettségének csökkentése érdekében kerültek végrehajtásra. Az ehhez
szükséges szakmai irányítást a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság biztosította.

Gazdasági haszon:
A lakóépületek, ingatlanok, utak elöntés elleni védelme, kb.: 2. 500 000.- Ft.
Társadalmi haszon:
A kettő érintett vízfolyás medrének karbantartása csökkenti a villámárvizek kártételeinek
kockázatát a településen, ezzel növelve a lakosság biztonságát. A település lakossága
felkészül a veszélyek elhárítására, a megalakított polgári védelmi szervezet együttes
munkája biztosítottá válik, összekovácsolódik, a lakosságban kialakul az egymás iránti
felelősség, érzik az állam gondoskodását.
A gyakorlat a célját elérte, a nyújtott támogatás a jóváhagyott terv szerint került
felhasználásra. Az elszámolás a pénzügyi szabályoknak megfelelően történt.

2. 2019. október 05-én a THURY Járási Mentőcsoport, a Mura Járási
Mentőcsoport, és a Területi rendeltetésű ZALA Mentőcsoport részére a Zala
Megyei Polgári Védelmi Szövetség szakmai és 200000 ft anyagi támogatásával
zajlott gyakorlat célja:

•

Nagykanizsa Járás THURY Mentőcsoport és a Letenye Járás MURA
Mentőcsoport újra minősítése alapvető vízkár-elhárítási feladatokra;

•

Területi rendeltetésű ZALA Mentőcsoport éves felkészítő gyakorlata;

•

A mentőcsoportok minősítésének megfelelő tevékenységek (alapvető vízkárelhárítási) gyakoroltatása, feladatok végrehajtása;

•

Honvédelmi ismeretek elmélyítése, fegyveres
végrehajtandó polgári védelmi feladatok megismerése;

•

A rendkívüli időjárási események, a vízfolyásokon levonuló árvizek, valamint a
helyi vízkárok következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására való
felkészülés;

•

A rendelkezésre álló erők-eszközök csoportosíthatóságának vizsgálata, valamint
az infokommunikációs eszközök alkalmazásának gyakoroltatása;

•

A döntési jogosultsággal rendelkező vezetők vezetési, irányítási képességének
fejlesztése, tervező, szervező, végrehajtó munkájának gyakoroltatása és az ezzel
kapcsolatos ismeretek, valamint a veszélyhelyzeti kommunikációs képesség,
működőképesség felmérése, valamint a technikai eszközök állapotának
ellenőrzése;

•

Más beavatkozó szervezetekkel az együttműködés begyakorlása, a vezetői döntés
támogatását szolgáló, több szervezetet érintő feladatok koordinatív
összehangolása;

•

A gyakorlaton ténylegesen végrehajtott feladatok értékteremtő céllal, Letenye
város helyi vízkár általi veszélyeztetettségének csökkentése érdekében kerülnek
végrehajtásra.

összeütközések

esetén

Gazdasági haszon:
A lakóépületek, ingatlanok, utak elöntés elleni védelme, kb.: 3.000.000.- Ft.
Társadalmi haszon:
Az érintett vízelvezető rendszer medrének, védvonalának karbantartása csökkenti a helyi
vízkár, sárfolyás, közlekedés veszélyeztetésének kockázatát a településen.
A gyakorlat a célját elérte, a nyújtott támogatás a jóváhagyott terv szerint került
felhasználásra. Az elszámolás a pénzügyi szabályoknak megfelelően történt.

3. 2019. november 09-én, a PELSO Járási Önkéntes Mentőcsoport (Keszthely
Járás) és a MAESTRIANA Járási Önkéntes Mentőcsoport (Zalaszentgrót Járás)
állományának gyakorlata részére a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség
szakmai és 100000 ft anyagi támogatásával zajlott gyakorlat célja:
•

PELSO Járási Önkéntes Mentőcsoport (Keszthely), MAESTRIANA Járási
Önkéntes Mentőcsoport (Zalaszentgrót Járás) könnyű városi kutató-mentő
tevékenység újra minősítése, illetve alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre
minősítés.

•

A mentőcsoportok újra minősítésének (könnyű városi kutató-mentő) és
minősítésének
(alapvető
vízkár-elhárítási)
megfelelő
tevékenységek
gyakoroltatása, feladatok végrehajtása.

•

Honvédelmi ismeretek elmélyítése, fegyveres
végrehajtandó polgári védelmi feladatok megismerése.

•

A rendkívüli időjárási események, a vízfolyásokon levonuló árvizek, valamint a
helyi vízkárok következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására való
felkészülés.

•

A rendelkezésre álló erők-eszközök csoportosíthatóságának vizsgálata, valamint
az infokommunikációs eszközök alkalmazásának gyakoroltatása.

•

A döntési jogosultsággal rendelkező vezetők vezetési, irányítási képességének
fejlesztése, tervező, szervező, végrehajtó munkájának gyakoroltatása és az ezzel
kapcsolatos ismeretek, valamint a veszélyhelyzeti kommunikációs képesség,
működőképesség felmérése, valamint a technikai eszközök állapotának
ellenőrzése.

•

Más beavatkozó szervezetekkel az együttműködés begyakorlása, a vezetői döntés
támogatását szolgáló, több szervezetet érintő feladatok koordinatív
összehangolása.

összeütközések

esetén

•
A gyakorlaton ténylegesen végrehajtott feladatok értékteremtő céllal, Rezi település árvízi
veszélyeztetettségének csökkentése érdekében kerülnek végrehajtásra. Az ehhez
szükséges szakmai irányítást a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság biztosítja.
Gazdasági haszon:
A lakóépületek, ingatlanok, utak elöntés elleni védelme, életveszélyessé vált épületek
lebontása és fák kivágása, kb.: 1.200.000.- Ft.
Társadalmi haszon:
Az érintett vízfolyás medrének karbantartása csökkenti a villámárvizek kártételeinek
kockázatát a településen, ezzel növelve a lakosság biztonságát. A település lakossága
felkészül a veszélyek elhárítására, a létrehozott járási önkéntes mentőcsoportok
együttes munkája biztosítottá válik, összekovácsolódik, a lakosságban kialakul az
egymás iránti felelősség, érzik az állam gondoskodását.
A gyakorlat a célját elérte, a nyújtott támogatás a jóváhagyott terv szerint került
felhasználásra. Az elszámolás a pénzügyi szabályoknak megfelelően történt.

4. 2019. október 19-én, Sárhidai köteles polgári védelmi szervezet állományának
gyakorlata részére a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség szakmai és 100000 ft
anyagi támogatásával zajlott gyakorlat célja:
•

Zalaegerszeg Járás GÖCSEJ Mentőcsoport újra minősítése könnyű városi kutatásmentés minősítésre;

•

A mentőcsoportok minősítésének megfelelő tevékenységek (alapvető vízkár
elhárítási, könnyű városi kutató-mentő) gyakoroltatása, feladatok végrehajtása;

•

Honvédelmi ismeretek elmélyítése, fegyveres összeütközések
végrehajtandó polgári védelmi feladatok megismerése;

•

A rendkívüli időjárási események, valamint a helyi vízkárok következtében kialakuló
veszélyhelyzetek elhárítására való felkészülés;

•

A rendelkezésre álló erők-eszközök csoportosíthatóságának vizsgálata, valamint az
infokommunikációs eszközök alkalmazásának gyakoroltatása;

•

A döntési jogosultsággal rendelkező vezetők vezetési, irányítási képességének
fejlesztése, tervező, szervező, végrehajtó munkájának gyakoroltatása és az ezzel
kapcsolatos ismeretek, valamint a veszélyhelyzeti kommunikációs képesség,
működőképesség felmérése, valamint a technikai eszközök állapotának ellenőrzése;

•

Más beavatkozó szervezetekkel az együttműködés begyakorlása, a vezetői döntés
támogatását szolgáló, több szervezetet érintő feladatok koordinatív összehangolása.

esetén

A gyakorlaton ténylegesen végrehajtott feladatok értékteremtő céllal, Sárhida település
árvízi veszélyeztetettségének csökkentése érdekében kerülnek végrehajtásra.

Gazdasági haszon:
A lakóépületek, ingatlanok, utak elöntés elleni 2. 500 000.- Ft.

Társadalmi haszon:
Az elvégzendő földmunkák az érintett területen összegyűlő vizek hatékony elvezetését
szolgálják, ezáltal csökkentve a villámárvizek kártételeinek kockázatát a településen,
egyben növelve a lakosság biztonságát. A település lakossága felkészül a veszélyek
elhárítására, a megalakított polgári védelmi szervezet együttes munkája biztosítottá válik,
összekovácsolódik, a lakosságban kialakul az egymás iránti felelősség, érzik az állam
gondoskodását.
A gyakorlat a célját elérte, a nyújtott támogatás a jóváhagyott terv szerint került
felhasználásra. Az elszámolás a pénzügyi szabályoknak megfelelően történt.

A lakosságfelkészítés meghatározó része a felmenőrendszerű polgári védelmi ifjúsági
verseny
A Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, a Zala Megyei Tűzoltó Szövetséggel együttműködve 2019-ban 27.
alkalommal szervezte meg a felmenőrendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt.
A verseny célja volt, hogy a résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában,
az életkori sajátosságoknak megfelelően adjanak számot a tanév során elsajátított
veszélyhelyzeti ismereteikről, az ön- illetve más személy mentésében való jártasságukról,
növeljék állampolgári ismereteiket.
A versenyre való felkészítés, alapot teremtett az önmentési készség kialakításához, és a
biztonság komplex értelmezéséhez, kapcsolatot teremthetnek a rendvédelmi szervek tagjaival,
segítséget kapnak a pályaválasztáshoz, egy hivatás megismeréséhez.
A kirendeltségi versenyeken 16 általános, 12 középiskola 140 fő diákkal vett részt.
A megyei döntő 2019. április 19-én került megrendezésre, ahol a diákok a számos elméleti és
gyakorlati ismeretet, ügyességet és kreativitást igénylő állomásokon tehették magukat
próbára, az elsősegély-nyújtási, egészségügyi, vízügyi, háztartási veszélyes anyag, veszélyes
áruszállítási, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, polgári védelmi ismeretek, tűzoltó
eszközök és használatuk ismerete kérdésekből.
Az országos versenyen a zalai diákok helytálltak. Szállításukat, uticsomagjukat a
Pusztaedericsi önkormányzat biztosította. Köszönet érte.
A versenyre az 575.323 ft támogatást 15 szervezettől kaptunk, melyet a támogatók felé
maradéktalanul elszámoltunk.
Az Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi
felelősségvállalás kollégiuma"Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.” című
pályázati kiírásra benyújtott, NEA-TF-17-M-0816 pályázat,” A védelem csak felkészülten
valósul meg” című pályázatán 239598 Ft összegű támogatást nyertünk az ifjúsági verseny
szervezésére. Az összeg 216498 ft támogatás és 23100 ft önrész. A forrás csak a verseny után
realizálódott így azt a 2019 évi verseny támogatására fordítottuk. Ebből a pénzből 180000 ft
összeget a kirendeltségek részére, 59598 ft-ot a megyei döntő ajándékára fordítunk..
Mindezeken felül a 2019 évi versenyekhez egyéb pályázatokból 220000 ezer forint támogatás
járul, amelyet a megyei döntő ajándékozására és étkeztetésére használunk fel. . Összesen
469598 ft .
Nemzetközi Biztonsági Gyermekolimpia – „Safety Tour”
Az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség 2019-ben is megszervezte a felmenő rendszerű
biztonsági diákolimpiát.
Zala Megye 15. alkalommal delegált csapatot a versenyre. A polgári védelmi tárgykörben a
felkészítést szövetségünk tagjai végezték. Megyénket ezúttal is a zalaegerszegi Landorhegyi
Kéttannyelvű Általános Iskola képviselte.
Csapatunk nagyszerűen helytállva a külföldi csapatok között a 2. helyen végzett.

Humanitárius tevékenység
Tűzifa adomány
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége részére az OMEGA GM KFT 2 millió forint és a
Magyar Földgáztároló Zrt. 2millió forint adományt nyújtott tűzifa megvásárlására.
A Zala Megyei Védelmi Bizottság intézkedésére a megvásárolt 4 millió forint értékű tűzifából
2 millió forint érékben az év elején, a 62 legrászorultabb Zala megyei családok részére a
kiszállításra került. Az érintett családokat a Zala Megyei Családsegítő Szolgálat, és a
települések polgármesterei javaslata alapján jelöltük ki.
Az 1 erdészeti m3 kályhakész tűzifa helyszínre szállítását az OMEGA GM KFT végezte,
ellenszolgáltatás nélkül. Az átadott tűzifa értéke családonként 32.000 Ft (azaz
harminckettőezer forint).
Az akció lebonyolítását követően az OMEGA GM KFT felé határidőre elszámoltunk.
A földgáztározó támogatásából megvásárolt tűzifa 2020 januárban került kiszállításra az
előzőekben leírtak szerint.
Az eseménynek pozitív sajtóvisszhangja volt és a lakosság körében is elismerést váltott ki.
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége közhasznú nonprofit szervezet. Eredményességét a
különböző támogatások biztosítják. Az OMEGA GM KFT támogatását tagjaink és a
rászorultak nevében megköszönöm.
Hagyomány ápolás.

A Magyar Tudomány Ünnepe jegyében a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a
Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi
Szakosztálya, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos
Egyesület, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma együttműködve a Védelmi
Információs Központ Alapítvány kuratóriumával szervezett tudományos konferenciát
Magyarország NATO tagságának 20. és a Genfi Egyezmények ratifikálásának 30.
évfordulója alkalmából az MPVSZ előadótermében, amelyen a Ganz iskola diákjaival
részt vettünk.
A diákok részvételének lehetőségét az intézmény vezetője levélben köszönte meg.
A konferencia célja: megemlékezni a Magyar Tudomány Ünnepéről hazánk NATO
tagságának és a Genfi Egyezmények ratifikálásának évfordulói kapcsán, e kiemelkedő
események hatásairól országunk biztonságára, szervezeteink feladatrendszerére. Cél továbbá
felidézni a csatlakozásunk lépéseit, az abban szereplők tevékenységét, a Genfi Egyezmények
jelentőségét a fegyveres összeütközések időszakában az emberiség, így hazánk lakosságának
oltalmazása érdekében. Végül mindezek alapján megvitatni a levonható tanulságokat a
honvédség és a polgári védelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem, a társadalmi
szervezetek jövőbeli kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében.

Önkéntesek tevékenysége
A regisztrált önkénteseink érdemi munkát 2019-ben nem végeztek.

Együttműködés:
Göcsej harci túra:
Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg azt a megyei honvédelmi versenyt,
amelyen a fiatalok ismerkedhettek meg a katonák hétköznapjaival, valamint erejüket és
tudásukat is kipróbálhatták a harcmezőn.
A versenyt a középiskolások számára hirdettük meg, hogy bemutassuk nekik a katonai pályát,
a fiatalok belekóstoljanak a honvédelmi kiképzésbe, szembesüljenek azokkal a fizikai
nehézségekkel, amelyekkel az egyenruhás szolgálatban találkozhatnának. A zalai
kezdeményezés napjainkra minden megyében követőkre talált.
Idén a Csácsi arborétum adott otthont az eseménynek, amely a Zala Megyei Védelmi
Bizottság, a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetsége és a Magyar Honvédség 12. számú
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda közös szervezésében valósult meg. A szeptember
25-i megmérettetésre tizenhárom zalai, valamint egy kaposvári középiskola jelentkezett.
Az esemény megnyitóján Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója
hangsúlyozta: a magyar honvédség történelmi léptékű átalakítása zajlik napjainkban, amely a
honvédelem arculatát, képességeit, személyi állományát, tárgyi eszközeit egyaránt érinti. A
technikai korszerűsítés mellett a Zrínyi 2026 program része a fiatalok megnyerése a
honvédelem ügyének, erre pedig a honvédelmi versenyek hangulatát felidéző, a katonák zárt
világába betekintést engedő vetélkedők rendkívül alkalmasak.
Ferge László őrnagy, a verseny lebonyolítását koordináló 12. katonai igazgatási és
érdekvédelmi iroda vezetője a technikai tudnivalókba avatta be a megjelenteket. Mint
elmondta, a négytagú csapatok tizenöt feladatban bizonyíthatják erejüket és tudásukat,
egyebek mellett tájékozódási futásban, akadálypályán, önvédelmi gyakorlatban, továbbá célés szituációs lövészetben.
A versenyt a kaposvári Eötvös Lóránd műszaki szakgimnázium csapata nyerte meg, második
helyen a zalaegerszegi Ganz Ábrahám szakgimnázium első csapata végzett, míg a harmadik
helyet a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos szakképző iskola diákjai szerezték meg.
A nyertes csapat részt vehet jövő tavasszal az országos haditorna döntőjén.

Pr. munkánk
Ez a fajta tevékenységünk kimerült a megyei sajtóorgánumok tájékoztatásában, illetve
meghívásában a különböző rendezvényeinkre, amelyekről a Zalai Hírlap, a Zalai Kistérségi
Társulás lapja több alkalommal adott tájékoztatót. Igen jó kapcsolatot alakítottunk ki a Zalai
Hírlap munkatársával, Arany Gáborral, aki ezt a munkánkat segíti.

Szervezeti élet
Szövetségünk 2019-ban az alapszabályban rögzítettek szerint működött. Megtartottuk az éves
közgyűlést, az előírt napirendi pontok megtárgyalásával. Negyedévenként, illetve szükség
szerint tartottunk elnökségi üléseket, ahol az alapszabályunk szerint döntöttünk az aktuális
feladatokról. A köztes időszakban a napi ügyintézést az elnökség végezte. Az ülésekről
minden esetben jegyzőkönyv készült, amelynek irattárazása megtörtént. Az év során a
különböző szervezetek felé előírt jelentések, tájékoztatások elkészültek. Közhasznúsági
jelentésünket az OBH-nak felterjesztettük. A szövetséget anyagilag támogató szervezetek
részére a szükséges igazolásokat megküldtük. A pályázati úton kapott támogatásokról az
elszámolásokat az MPVSZ-nek időben megküldtük.
Taglétszámunk és önkéntesek szám nem növekedet,.
Szövetségünk taglétszáma a 2019 év elején a nyilvántartás szerint 65 fő.
A tavaly évi munkánk értékelésének végére értem. Hangsúlyozom, a felsorolt állami feladatok
átvállalása jelenti a közhasznú tevékenységet, amelynek alapszabályunk szerint tettünk eleget.
A 2020 év feladatai.
Változatlanul az lapszabályunk 3-ik pontja szerint kell tevékenykednünk, újragondolva a
háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi
egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatokat.
A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt csatlakozva a Göcsej harci túrához, a polgári védelmi
szervezetek felkészítését gyakoroltatását, újraminősítését az év második felében tervezzük,
amennyiben a kijárási korlátozás lehetővé teszi.
Zalaegerszeg, 2020.április 13.
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