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Tisztelt Közgyűlés!
1. Strukturális változások a hatékonyabb irányítás érdekében
A hatékony védekezés előfeltétele a megfelelő felkészülés. A katasztrófavédelmi
jogszabályok átfogóan rendelkeznek az egyes tárcák saját felelősségi körben elvégzendő
feladatairól, továbbá az ágazatok közötti összhangot biztosító Katasztrófavédelmi
Tárcaközi Koordinációs Kormánybizottság (KKB) működéséről, amelynek elnöke
Magyarország belügyminisztere, tagjai az ágazati miniszterek. Az üléseken rajtuk kívül
részt vesznek a rendvédelmi szervek országos parancsnokai, a Honvéd Vezérkar főnöke,
továbbá az országos főhatóságok vezetői. A KKB a kormány döntés-előkészítő és
javaslattevő szerve, kiemelkedő feladata katasztrófaveszély idején, továbbá
veszélyhelyzetben a védekezés irányításának, a résztvevő ágazatok összehangolt
tevékenységének biztosítása. A KKB működteti a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési
Központot, amely az operatív feladatokat koordinálja, a szükséges információkat gyűjti
össze, azokat értékeli és elemzi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetésével együtt,
a tárcák szakértőinek bevonásával.
1.1 A védelmi bizottságok helye és szerepe az irányítás rendszerében
A Kormány a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján irányítja a megyei
védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását, ezek végzik a
felkészülési, beavatkozás esetén a védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi
feladatokat. A megyei védelmi bizottság elnöke a kormánymegbízott, elnökhelyettese a
katasztrófák elleni védekezés tekintetében a megyei katasztrófavédelmi igazgató.
A főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei védelmi bizottság által
kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik, ennek fő feladata a védekezésben
résztvevő szervek tevékenységének helyi szintű irányítása, a védekezéshez igénybe
vehető személyi- és eszközállomány bevonása, azok szükség szerinti átcsoportosítása. A
helyi védelmi bizottságok elnökei 2013. január 1-től a járási hivatalok vezetői lettek.
A megújult védelmi igazgatás a gyakorlatban is jól vizsgázott, a márciusi hóhelyzetek, az
áprilisi belvízi, valamint a júniusi dunai árvízi helyzet során is.
A március 14-én bekövetkezett extrém hóhelyzet során a téli időjárási helyzet
következményeként 152 segélyhívás érkezett a főügyeletre, a tűzoltóknak 49 műszaki
mentéshez kellett vonulniuk, melyek szinte mindegyike elakadt járművekkel volt
összefüggésben. Annak ellenére, hogy több száz gépjárművet kellett menteni, személyi
sérüléssel járó baleset nem történt a megyében. Átmenetileg tizenhét település volt
elzárva a külvilágtól, de polgármestereikkel folyamatos volt a kapcsolattartás, az
ellátásban nem szenvedtek hiányt.
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A Tamási és Dombóvári Helyi Védelmi Bizottságok, valamint a Megyei Védelmi Bizottság
is rendkívüli ülést hívott össze a helyzet kezelésére. A meghozott intézkedéseknek
köszönhetően megyénkben senkinek nem kellett az úton éjszakáznia, és senki nem
maradt ellátás nélkül.
Az úton rekedtek elszállásolására melegedő és pihentető helyek nyíltak Tamásiban,
Iregszemcsén, Nagykónyiban és Pincehelyen. Csütörtök éjszaka 941, pénteken pedig 216
fő vette igénybe ezeket a szálláshelyeket, ahol a fektetőanyagok biztosításáról a TMKI,
ellátásukról pedig a Helyi Védelmi Bizottságok, polgármesterek gondoskodtak.
A MÁV forgalom irányításán keresztül kezdeményeztük a vonatszerelvények megállását a
menetrendtől eltérően Szakály – Hőgyész – Pincehely – Tolnanémedi – Simontornya
állomásokon a településen maradt lakosok elszállításának megoldása érdekében.
Egyeztetést végeztünk a MÁV-val, hogy a településeken rekedt állampolgárok
költségtérítési díj megfizetése nélkül eljuthassanak otthonaikba.
Az üzemeltetővel történt egyeztetést követően a rendkívüli időjárási viszonyok miatt az M6
autópályát ingyenesen lehetett igénybe venni.
Az úton rekedt állampolgárok mentése és befogadó helyre történő eljuttatása, az orvosi
ellátást igénylő személyek kórházba szállítása folyamatosan biztosított volt. Az Operatív
Törzs intézkedése alapján a dialízis központ vezetője azon kezeltek számára, akik nem
voltak biztonsággal hazajuttathatók, a kórházban biztosított elhelyezést számukra. Az
igazgatóság 5 fő dialízises beteg kórházba szállítását végezte el, de a többi beteg
szállításában is közreműködtünk.
Dunaföldváron a kijelölt várakozóhelyen 15 kamion vesztegelt. A buszjáratok a változó
közlekedési körülményekhez igazodva indultak vagy kerültek leállításra. Január, február,
és március hónapokban a lehullott csapadék mennyisége, illetve a vízgyűjtő területeken a
hóban tárolt vízkészletek hirtelen olvadása miatt belvizek alakultak ki. A védelmi igazgatás
a szükséges intézkedéseket már a helyzet eszkalálódását megelőzően megtette, a
védekezéshez szükséges létszám, technika és felszerelés rendelkezésre állt, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megerősítette ügyeletét. Dombóvárra és
Bonyhádra előre kiszállításra kerültek a homokzsákok, Bonyhádon homokdepónia és
nyolcszáz előre töltött homokzsák állt készenlétben. Dombóváron a vízműnél felkészültek
a védekezésre. A domb-, és hegyvidéki kisvízfolyások áradásai következtében belvízi
védekezés vált szükségessé Dombóvár, Csikóstőttős, Kaposszekcső, Döbrököz, Tamási,
Simontornya, Bonyhád településeken. A Dombóvári és Bonyhádi Helyi Védelmi Bizottság
rendkívüli ülést tartott a várható helyzetre történő felkészülés érdekében. A belvízi
védekezés következményeként 12520 homokzsák került felhasználásra, a megelőző
óvintézkedéseknek köszönhetően a védekezés eredményes volt, senkit nem kellett
kitelepíteni.
A júniusban a Dunán levonult rekord méretű árvíz során is jól vizsgázott a védelmi
igazgatás, az eredményes védekezésnek köszönhetően egyetlen házban keletkezett
komolyabb kár, de az sem a megépített védművek nem megfelelősége miatt, hanem a
talajon keresztül szivárgott be a ház egyébként sem megfelelő állapota következtében.
1.2 Hatékonyabb kárhelyszíni irányítás
A nagyobb események idején, kihirdetett veszélyhelyzetben az érintett településen a
védekezés irányítását hivatásos katasztrófavédelmi tiszt vette át a polgármestertől, így
segítve elő a hatékony és eredményes beavatkozást.
A megújuló katasztrófavédelem a XXI. század biztosította lehetőségek felhasználásával,
de a megszerzett tapasztalatok alapján hozzájárult a biztonsági-védelmi szint
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növeléséhez, ily módon javítja a lakosság életminőségét, pozitív hatást gyakorolva a
nemzetgazdaságra is.
A hatékonyabb kárhelyszíni védekezés a fent említett helyzetekben szintén eredményesen
vizsgázott, mind a hóhelyzetek, a belvízi és az árvízi helyzet során is a helyszínre
kivezényelt katasztrófavédelmi szakember végezte a felszámolás és a beavatkozások
irányítását.
1.3 Bonyhád Katasztrófavédelmi Őrs
Július elsejével megkezdte működését a Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs, ahol egy
gépjármű fecskendővel egy fél rajnak megfelelő tűzoltó áll készenlétben minden nap. Az
őrs rendszerbe állásával a térség mentő-tűzvédelme nagymértékben fejlődött, a bonyhádi
tűzoltók harmincöt település körülbelül negyvenezer lakosára vigyáznak. Az őrs
létjogosultsága kétségbevonhatatlan, hiszen csak a tavalyi esztendőben több mint
százharminc alkalommal kellett a tűzoltóknak az őrs működési területéhez tartozó
településekre vonulniuk.
1.4 A hazai települések besorolása
A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai új alapokra kerültek, minden
települést a helyi veszélyeztető hatások felmérése és az elvégzett egyedi kockázatbecslés
elkészítését követően soroltak katasztrófavédelmi osztályba. Ennek alapján Tolna megye
109 településéből 8 tartozik az I., 43 a II. és 58 település a III. osztályba.
I. Kiemelt célok és a TMKI fő céljainak megvalósulása
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott feladatok
figyelembevételével a TMKI a 2013. évi céljainak megfelelően az alábbi fő feladatokat
hajtotta végre:
Igazgatóságunk tevékenységét éves, jóváhagyott munkaterve alapján végezte.
A katasztrófavédelem a 2013. évben a korábbi jelentős szervezeti és személyi
változásokat lezárva stabilizálódott szervezetében, állomány összetételében,
létszámában, vezetői karában, tevékenysége szabályozottságában. Kialakult képzési
rendszere, a humán gondoskodás intézményei, a műveletirányítás rendje és integrált
hatósági tevékenysége.
Fejlődött a veszélyhelyzeti előrelátás, az együttműködési készség, kialakult működési
rendje a védelemigazgatás rendszerében. Bővült hatásköre, rögzült az illetékessége.
Jelentősen fejlődött a szervezeti működés önkéntesek általi támogatása. Egységessé
vált a vezetői, irányítói, szakirányítási, ellenőrzési és felügyeleti munka. Bevált a
gyakorlatban a gazdálkodási és logisztikai rendszer.
A szervezet eredményesen töltötte be társadalmi rendeltetését.
Első számú prioritás a polgári veszélyhelyzetek tervszerű, tudatos megelőzése,
célirányos hatósági munkával és a társadalmi támogatás fejlesztésével. Határozott
előrelépés történt a tűzmegelőzésben és a vizek lakossági kártételének csökkentésében,
valamint a potenciálisan veszélyt jelentő közúti, vízi és vasúti szállítások hatósági
felügyelet alatt tartásában.
A szakirányítás, a prognóziskészítés és beválás-vizsgálata, a jogsértések prevenciót
szolgáló szankcionálásának hatékony rendszerének kialakításával jelentősen fejlődött az
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integrált hatósági munka. Kiemelt célként kezeltük a kéményseprő-ipari tevékenység
hatósági felügyelet alatt tartását.
A Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elöljáró
szerveink által meghatározott fő feladatok megyei szintű végrehajtásáról az elöljáró
igényei szerint minden esetben írásos jelentést készítettünk, a részünkre előírt Határidős
jelentéseket teljesítettük. A BM OKF feladatrendszerét megyei szintre lebontottuk, a
jelentkező feladatokat saját éves munkatervünkbe szerepeltetjük.
A megyénkben működő 3 Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP), 3
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) és 1 Létesítményi Tűzoltó
Parancsnokság (továbbiakban: LTP) működése megfelel a vonatkozó szabályozóknak. A
beavatkozói és irányítói állomány képzése az éves továbbképzési tervnek megfelelően
történik. A tűzoltóságok gépjárműfecskendői, felszerelései működőképesek, megfelelően
karbantartottak, a műveletirányítási tervek naprakészek. A tűzoltóságok tűzoltási és
műszaki mentési tevékenységének, az erők és eszközök célszerű igénybevételének
folyamatos értékelése, elemzése elsősorban a gyakorlatok értékelése, valamint a havi
beavatkozás elemzések során valósult meg.
II. Szakmai feladatok megvalósulása
1. Hatósági feladatok
Hatósági és szakhatósági tevékenységünket a hatályos jogszabályok és szakmai
útmutatók szerint, az általános ügyintézési határidők betartásával végeztük.
A megyében 3 felső, 10 alsó küszöbértékű és 17 küszöbérték alatti üzem működik. 2013ban egy felsős üzem megszűnt, de egy újabb felsős, valamint két alsós üzem is
megkezdte működését. Jelenleg ezen üzemek engedélyezési eljárásai vannak
folyamatban. A 17 küszöbérték alatti üzemből 4 esetében súlyos káresemény elhárítási
terv (SKET) készítésére kötelezés nélkül került megadásra a katasztrófavédelmi engedély.
Az Igazgatóság 13 küszöbérték alatti üzemet kötelezett SKET készítésére, melyből 10
üzem esetében a benyújtott tervek elfogadásra kerültek, további 3 üzem esetében az
engedélyezési eljárás folyamatban van.
Az év során supervisori hatósági ellenőrzés keretében folyamatosan végeztük a megye
valamennyi településén a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek állapotának
felmérését, ellenőrzését. 2013. október 31-ig összesen 58 ellenőrzés került lefolytatásra.
A kockázati helyszínek ellenőrzésének keretén belül folyamatos a belterületi fasorok
állapotának ellenőrzése, mely során 2013. október 31-ig összesen 23 db ellenőrzés került
végrehajtásra. Az év során a polgári védelmi szakterület vonatkozásában összesen 77 db
vis maior ellenőrzés is történt.
Tolna megyében 2013 év elején a kijelölt halastavak, horgásztavak és víztározók
ellenőrzése is végrehajtásra került, mely keretében összesen 46 db tavat ellenőriztünk.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánított beruházások kapcsán 2013. évben több esetben járt el, mint
tűzvédelmi hatóság, illetve tűzvédelmi szakhatóság. Az egyik a Bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesítményeivel kapcsolatos hatósági és
szakhatósági eljárás. Az FGSZ Zrt. Báta-i Kompresszorállomással kapcsolatosan tavalyi
évben indult szakhatósági eljárás 2013. év elején zárult le. 2013 második félévében az
integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz
kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
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jelentőségű üggyé emelésével az Igazgatóság több esetben került bevonásra
szakhatóságként az építési engedélyezési eljárásokba, mely eljárások jelenleg is
folyamatban vannak.
Ellenőrzéseinket a 2013. év elején központilag meghatározott ellenőrzési tervben foglaltak
és az eseti feladatszabások szerint folyamatosan folytatjuk le. Az ellenőrzéseink jelentős
részébe társhatóságok kerülnek bevonásra, és folyamatosan Igazgatóságunk
koordinálásával úgynevezett supervisori ellenőrzések kerülnek lefolytatásra, melyek célja
a megelőzés és az állampolgárok jogkövető magatartására történő rábírása. Az
ellenőrzések során tapasztaltak és megállapítások minden esetben a jogszabályi
előírásoknak megfelelően dokumentálásra kerülnek. Az ellenőrzések során feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében saját hatáskörben és hatáskör hiányában az
illetékes hatóságok tájékoztatásával a szükséges intézkedéseket minden esetben
megtesszük. Az ellenőrzéseknél kiemelten kezeltük a korrekt tényfeltárást, és a
segítségnyújtást.
2013. november 1-ig Tolna megye területén a megye hatósági állománya összesen 1123
ellenőrzést hajtott végre, melyből 270 iparbiztonsági, 321 polgári védelmi, 499 tűzvédelmi
és 33 piacfelügyeleti szakterületet érintett. Az igen magas ellenőrzési szám mellett 119
iparbiztonsági, 61 polgári védelmi és 60 tűzvédelmi, azaz összesen 240 szemle is
lefolytatásra került.
A Tolna megyében található összes középmagas (az az épület minősül középmagasnak,
amely legfelső használati szintjének padlószintje 13,65 m-nél magasabban van) társasház
tűzvédelmi ellenőrzésére sor került. A 27 közösségi lakóépület 45 lépcsőházában a
katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági ügyintézői 32 szabálytalanságot tapasztaltak,
melyek megszüntetése érdekében hét hatósági felhívást bocsátottak ki. Tűzvédelmi bírság
kiszabására három alkalommal volt szükség. Az ellenőrzések folytatódnak a középmagas
szintet el nem érő társasházak tűzvédelmi helyzetének feltárása és az ott lakók
biztonságának növelése érdekében.
A megye területén elhelyezkedő középiskolai kollégiumok ellenőrzése során a
katasztrófavédelem helyi szervei 14 tűzvédelmi ellenőrzést (és ehhez kapcsolódóan
polgári védelmi célú adatgyűjtést) hajtottak végre. Az ellenőrzések során a kirendeltségek
35 szabálytalanságot tártak fel, melyek orvoslására 11 esetben végzésben kötelezték az
üzemeltetőt, három ízben pedig tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást indítottak.
Elmondható ugyanakkor, hogy a kollégiumok majdnem felénél javult a tűzvédelmi helyzet
a korábbi ellenőrzések tapasztalataihoz viszonyítva.
A termény betakarításához kapcsolódó munkálatok biztonságosabbá tételének érdekében
a katasztrófavédelem helyi szervei részt vettek az aratást megelőző gépszemléken és
november hónapra tervezték a megye közigazgatási területén elhelyezkedő
terményszárítók tűzvédelmi ellenőrzését.
A központi szerv hatáskörébe tartozó piacfelügyeleti eljárások megalapozására a
kirendeltségek számos esetben hajtottak vége piacfelügyeleti ellenőrzéseket: egyebek
között a tűz- vagy robbanásveszélyes gépek, berendezések és az építési termékek
vonatkozásában vizsgálták a forgalomba hozatal megfelelőségét.
A 2013. évben a Kormány új hatásköröket telepített a katasztrófavédelem területi és helyi
szerveihez. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyeletét január óta látja el
az igazgatóság a közszolgáltatók tevékenységének vonatkozásában, a szolgáltatást
igénybe vevők tekintetében pedig a kirendeltségek járnak el. A nem rendszeres
hulladékszállítás szabályait a Kormány az év második felében módosította, illetve alkotta
meg és jelölte ki az e tevékenységgel kapcsolatban eljáró szerveket: így a
katasztrófavédelmi igazgatóságokat is.
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2. Tervezés
2.1 Veszély-elhárítási tervezés
A veszély-elhárítási tervek átdolgozása az idei évben befejeződött a települések
katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján, az újonnan azonosított veszélyeztető
hatások és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényvégrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 2 melléklet d) pontja alapján.
3. Felkészítések, rendezvények, tájékoztatás
3.1 Gyakorlatok
A tűzoltóságok gyakorlataikat az éves gyakorlattervnek megfelelően hajtották végre,
megyei ellenőrző gyakorlatot tartottunk március hónapban a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóban, októberben a kölesdi bázis védett vezetési pontján, valamint
a dunaföldvári Pannónia Bioethanol Üzemben. A társszervek bevonásával áprilisban
vezetési törzs gyakorlat végrehajtására került sor az M6 autópálya Bátaszék-Véménd
alagútrendszerénél.
3.2 Beavatkozás-elemzés
Havonta beavatkozás-elemzéseket készítünk, melynek fő célja a tűzoltóságok
hatékonyságának növelése, illetve gazdaságos működtetése. Az elemzések többek között
tartalmazzák a tűzoltóságok vonulásainak tűz-kárstatisztikai mutatóit is, melyet a
tendenciák kimutatására grafikonokon és szövegesen is értékelünk. Ezekből az adatokból
könnyen kiszűrhetőek az egyes időszakok, pl. szárazság, vagy viharkárok vonulási
számai. Elemezzük a megtett km-eket és kimutatjuk az egyes tűzoltói beavatkozások
költségvonzatait is, ezen belül a különösen nagy ráfordítást igénylő, elhúzódó
beavatkozások költségeit is.
Félévente az időszaki és eseti műveletelemzések alapján készített, vezetői döntések
meghozatalát és költséghatékonyságot támogató felsőszintű értékelés kerül kidolgozásra.
Az időszaki művelet-elemzést és a műveletek felsőszintű összefoglaló értékelését a
jelentések, az átfogó jelentések, valamint a területi szintű tapasztalatok alapján az
igazgatóság készíti el és a központi szerv illetékes szervezeti egysége a BM OKF
Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztálya a szakterületek bevonásával
értékeli. A párhuzamokra, jó gyakorlatokra történő rávilágítás azokat az eseményeket
hangsúlyozzuk, amelyekből hasznos tapasztalatok származnak. A hiányosságok
pótlására, a módszertanok fejlesztésére megfelelő indoklással és alátámasztással
javaslatokat teszünk.
Ezen felül negyedéves veszélyhelyzeti prognózisokat készítünk. A megyére lebontott,
adott térségre vonatkozó körülményeket, statisztikai adatokat feldolgozó előrejelzés nem
csak összesíti a rendelkezésre álló adatokat, hanem ennek alapján azt is meghatározza,
hogy milyen intézkedésekkel védhetők ki a veszélyhelyzetek. A negyedéves prognózisokat
beválás vizsgálatok követik, melyekben a szakemberek folyamatosan visszaellenőrzik és
elemzik az előrejelzéseket, megvizsgálják azok pontosságát, és azt is, hogy mennyire
voltak hatékonyak a megelőző intézkedések.
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3.3 Műveletirányítás
A műveletirányítás hatékony, gyors működtetésének érdekében bevezetésre került a
PAJZS rendszer, mely elvégzi az optimalizációt a bevetésre tervezhető erők között. Ehhez
Döntéstámogatási Térinformatikai Rendszer (DÖMI) is kapcsolódik, biztosítva az
informatikai hátteret.
3.4 Polgári védelmi szervezetek felkészítése
A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a felkészítési ütemterve szerint hajtott
végre a polgári védelmi szervezetek felkészítését, eddig 232 fő vett részt rajtuk, a
felkészítések november hónapban fejeződnek be.
A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések
infokommunikációs
szakalegységei
szeptember-október
hónapokban
kerültek
felkészítésre, az elméleti és gyakorlati felkészítéseken összesen 96 fő vett részt.
A dombóvári kirendeltség vonatkozásában a települési polgári védelmi szervezetek
parancsnokságának felkészítése 12 település vonatkozásában már megtörtént, 153 fő vett
részt az elméleti és gyakorlati képzéseken. Hőgyész, Iregszemcse és Regöly települések
esetében a felkészítések november hónapban fejeződnek be.
3.5 Tolna Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs felkészítés
A Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs tagjainak, valamint a helyi védelmi bizottságok
katasztrófavédelmi felkészítése folyamatos, a katasztrófavédelem gyakorlataiban aktívan
részt vesznek.
3.6 Járási mentőszervezetek
A tavaly megalakult és a Nemzeti Minősítő Gyakorlatot sikeresen teljesítő Gemenc
Mentőcsoportot követően a katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése,
valamint a megye reagáló képességének és biztonságának érdekében folyamatban van a
járási mentőcsoportok létrehozása. A mentőcsoportok megalakítási tervei az idei évben
elkészülnek valamint a rendszerbe állító gyakorlatok is végrehajtásra kerülnek a tervek
szerint.
Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…../2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a
katasztrófavédelem által Tolna megyében
végzett 2013. évi munkáról szóló tájékoztató
tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett
2013.
évi
munkáról
szóló
tájékoztatót
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul
veszi.
Szekszárd, 2013. november 11.

Wéber Antal tű. ezredes
megyei igazgató

