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Tárgy:    Javaslat a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny támogatására 
 

Előterjesztő:   Görgényi Máté, bizottsági elnök 
 

Készítette:   Apollónia Aranka, irodavezető 
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



Tisztelt Bizottság! 

 

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője, Géczi Béla tű. ezredes a 2017. február 

07. napján kelt, Polgármester úrhoz intézett levelével Önkormányzatunkhoz azzal a kéréssel 

fordult, hogy a 2017. április 07. napján megrendezendő Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt 

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan, anyagi lehetőségeihez mérten támogassa. 

 

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ebben az évben 25. alkalommal rendezi meg 

a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A Kirendeltség a fővárosban egyedülálló 

módon, az illetékességi területén lévő 6 kerületben összevontan tartja meg a versenyt.  

 

A verseny célja, hogy a résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak 

megfelelően adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során 

elsajátítottak. A négyfős csapatok nevezését általános iskolás (5-8. évfolyam) és középiskolás 

(9-13. évfolyam) korcsoportokban várják.  

A rendezvény jó alkalom arra, hogy a gyerekek az elméleti és gyakorlati feladatok 

megmérettetései során adjanak számot tudásukról, felkészültségükről a különböző 

katasztrófavédelmi ismereteikről – polgári védelmi, tűzoltási, és elsősegély-nyújtási 

feladatokon keresztül – játékos vetélkedők formájában. 

 

A korábbi években Önkormányzatunk a verseny lebonyolításához, a résztvevő diákok 

étkezéséhez, a díjak (kupa, érem, stb.) és kisebb ajándékok (póló, táska, jegyzetfüzet, stb.) 

beszerzéséhez anyagi támogatást nyújtott. 

 

Fentiekre figyelemmel, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom a T. Bizottság 

részére, hogy egyszeri 300.000,- Ft-tal támogassa a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. 

 

 

Budapest, 2017. február 28. 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

elnök 

 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy  

1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség által megrendezendő Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításához 

300.000,- Ft összegű támogatást nyújt, a 3203. „városfejlesztés, üzemeltetés és 

közbiztonság” sor terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontnak megfelelő  támogatási szerződést a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kösse meg. 

Határidő: 2017. március 16. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 


