
A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a 
Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól 

 
 

I./1./ A Szövetség által 2014. évben végrehajtott legfontosabb feladatok: 

A Megyei Polgári Védelmi Szövetség Önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató 
szervezet. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a természeti és civilizációs katasztrófák esetén, a 
bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásában, de különösen 
a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az önkéntes és köteles polgári 
védelmi szervezetek létrehozásában, kiképzésében, a Polgári védelmi feladatokat illetően. 

Tevékenysége során együttműködik a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és szervezeteivel, 
elismerve annak szakmai iránymutatásait. Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és 
felkészítése érdekében önkéntes szervezetekkel, köztük a Megyei Tűzoltó és a Megyei/Városi 
Polgárőr Szövetségekkel, a Magyar Vöröskereszttel, kapcsolatunk jónak mondható.  

A szövetségünk 2014. május hónapban közgyűlést tartott a lejárt négy év után és a jogszabály-
változás miatt, az elnökség három fővel tevékenykedik tovább, valamint személyi változás történt 
az elnökségben is. Az eredményt (jegyzőkönyvet.), alapszabályt, stb., megküldtük a bíróságra 
törvényességi eljárás miatt, (2014. 05. 30.-án.) amelyet még nem kaptunk vissza. A Szolnoki 
Törvényszéktől kaptunk egy végzést (2015. 05. 11.-én.) melyben hiánypótlás teljesítésére kötelezte 
a szövetséget, amelyre van 30 napunk. Tulajdonképpen előállt egy ex-lex helyzet, (törvényen kívüli 
állapot, helyzet.) hogy a régi elnök már nem, az új elnök meg még nem hatékony a szövetség élén. 
Az elnökségnek dolgozni kell, a legfontosabb feladatokat (Alapszabályunk szerint.) végrehajtjuk, 
megoldjuk. Most a legfontosabb feladatunk a hiánypótlás teljesítése számunkra, a most összehívott 
közgyűlésen. 

 
Szervezetünk tagjai és segítői munkájukat társadalmi munkában végzik! Az új elképzeléseknek 
megfelelően szélesebb körben kezdeményeztük önkéntesek bevonását a Szövetség munkájában is 
és támogatjuk a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását önként vállalók toborzását, 
felkészítését a BM. OKF , illetve a JNSZ MKI  igényeinek megfelelően. Ennek érdekében 
kiemelten kezeljük a JNSZ MKI  Katasztrófavédelmi kirendeltségeivel és az önkormányzatokkal 
történő együttműködést. Az önkéntesek munkáját az erre vonatkozó törvény előírásainak 
megfelelően a jövőben regisztráljuk, és nyilvántartjuk.  
 
A Szövetség a megyei szintű feladatok mellett egyre nagyobb figyelmet fordít a helyi, illetve járási 
feladatok megszervezésére, megvalósítására. A lakosság, illetve a polgári védelmi szervezetek 
felkészítése során a hátrányos helyzetű kistelepülések lakosságának, szervezeteinek felkészítésére 
nyújtottunk be pályázatot.  
Kiemelt fontosságú feladatunk volt  
 
A szervezet fejlesztése érdekében sikerült növelni taglétszámunkat. További tagokat kell bevonnunk 
megyei és járási kormányhivataloknál, a katasztrófavédelmi szerveknél, a megyei, települési 
önkormányzatoknál, a gazdálkodó szerveknél, a nyugdíjasok, és az ifjúság köréből. Az anyagi 
feltételek biztosításával növeljük lehetőségeinket és tevékenységünk vonzerejét. 
 
Az Alapszabályunk értelmében a lakosságfelkészítési feladatokat folyamatosan végeztük, különös 
tekintettel az általunk kiemelten kezelt 10 – 18 éves korosztály irányában. Az Ifjúság felkészítését, 
versenyek szervezését, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Magyar Polgári 
Védelmi Szövetség versenykiírása szerint végezzük/végeztük.  
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Közreműködtünk a kirendeltségi, megyei versenyek szervezésében, végrehajtásában, (tagjaink 
állomásvezetők voltak.) az azokra történő felkészítésben, a versenyek anyagi/pénzügyi feltételeinek 
biztosítása érdekében adománygyűjtést végeztünk, amelyből minden gyermek részesült, valamilyen 
formában a verseny napján.  
 
A JNSZ MKI megyei versenyére meghívtuk és részt vett egy középiskolás csapat Nagybányáról, 
valamint a Máramaros Megye Sürgősségi Helyzetek Főfelügyelősége „Gheorghe Pop de Basesti” 
munkatársai, akik jót versenyeztek és jól érezték magukat megyénkben.  
 

2./ Szövetség tagjainak részvétele 2014. évben végrehajtásra került kiképzési, felkészítési 
feladatokban: 

� A JNSZ Megyei Járási székhelyeken (9 helyen.) a települési polgármesterek, jegyzők, 
közbiztonsági referensek felkészítése, kiképzése, az MVB. HVB, és a JNSZ KV 
Kirendeltségek együttműködésében. (Szövetségből: 2 fő.) 

� JNSZ MKI  Szolnoki Kv. Kirendeltséghez tartozó települések, köteles pv szervezeteinek 
kiképzése, felkészítése: (23 településen, szöv.-ből: 3 fő.) 

� Az újonnan megalakításra kerülő önkéntes pv szervezetek 2014. –évben tervezet kiképzése, 
felkészítése, a Szolnoki Kv. Kirendeltség településeinél, került végrehajtásra. (6 településen, 
elnökségből: 2 fő.)  

Az egyre gyakrabban előforduló rendkívüli helyzetek, (ár- belvíz rendkívüli időjárás, stb.) 
indokolják, hogy a lakosság minél szélesebb köreihez juttassuk el a szükséges információkat. A 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatban tájékoztató sorozatot készítettünk, melyet papírformátumban, 
illetve a szövetség honlapján is megjelentetünk. Ennek elkészítéséhez pályázati úton is próbáltunk 
költségekhez jutni, sikerrel.  
A hagyományos módszereket nem lebecsülve és továbbra is alkalmazva Szövetségünk a kor 
modern technikai lehetőségei nyújtotta lehetőségek minél jobb felismerésére és kihasználására 
törekszik. Ennek érdekében átalakítjuk honlapunkat (www.jnszmpvsz.hu), hogy minél több és 
érdekesebb, a lakosság felkészítését elősegítő ismeret jelenjen meg rajta.  
Kiemelt feladatunk volt a  „Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja” című város 
rehabilitációs projekt keretében nyert pályázatunk végrehajtása 2014-ben.  A mini projektünk 
témája a „közösségfejlesztés és lakosság-felkészítés a katasztrófavédelem terén, Szolnok 
nyugati városrészen” volt, amelynek végrehajtására 3 millió forintot nyertünk a pályázaton. 
Ennek keretében feladatunk volt rendezvénysorozat (majális, vándorkiállítás, előadás sorozat, 
versenyek) szervezése és lebonyolítása a fejlesztendő városrész új közösségi házára építve, a 
lakosság – kiemelten az ifjúság – katasztrófavédelmi, tűzvédelmi felkészítése céljából, az 
önvédelmi képesség fejlesztése érdekében. 
Az akcióterületen első negyedévben két alkalommal került sor tűzoltó bemutató megtartására.  A 
02.28.-i rendezvényen közúti baleset szituációban a tűzoltás és a műszaki mentés, sérült személy 
kimentése, valamint a tűzoltó technika bemutatására került sor. A 03.28.-i rendezvényen veszélyes 
anyagot szállító jármű balesetének szituációjában a veszélyes anyaggal szennyezett terület 
felderítése, a speciális mentési technikák, a szennyező anyagtól való mentesítés került bemutatásra 
2014. május 20. 
A gyereknap és majális rendezvényen a résztvevők több játékos feladatot teljesíthettek: volt 
akadálypálya, ADR-kocka, „tűzoltás”, tömlőgurítás, teszt és keresztrejtvény. Aki teljesített minden 
feladatot az ajándékot kapott.  
2014. október 1.- 2014. 12. 31. 
2014. október 22.-én tűzoltó bemutató, kiállítás és filmvetítés, valamint a rajzverseny díjátadója 
került megrendezésre. A tűzoltó bemutatón az érdeklődők megtekinthették sérült személy 
kimentését égő épületből, megfigyelhették a kárhelyszín felderítésének módszerét, a sérült 
kimentésének fogásait. A kiállításon a látogatók megtekinthették a MÁV óvóhelyen működő polgári 
védelmi állandó kiállítás erre az alkalomra összeállított anyagát, majd filmeket néztek meg a tűz 
lakásban történő terjedéséről és a katasztrófa esetén követendő magatartási szabályokról. Sor került 
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a rajzversenyen helyezést elért pályázók díjazására és megtekintették a versenyre érkező 
pályamunkákat is.  
A 2014. október 28-án megrendezésre kerülő vers- és mesemondó versenyen az induló gyerekek a 
tűzről, a tűzoltók munkájáról szóló verseket, meséket adtak elő, akik díjazásban részesültek, illetve 
minden résztvevő kapott ajándékot. 
2014.12.10.-én került sor a mini projekt programzáró rendezvényére, amelyre meghívást kaptak a 
lebonyolításba részt vett személyek és szervezet (JNSZMPVSZ) tagjai. A programzáró 
rendezvényen Nagy Róbert tű. alezredes, a Szövetség alelnöke mondott értékelő beszédet, majd 
levetítésre került a pályázat rendezvényeiről készült film is. 
 
  

3./ Együttműködési feladatok, végrehajtása megállapodások alapján: 
 

Az együttműködés keretében összehangoljuk tevékenységünket a hasonló feladatokat ellátó 
szervezetekkel, különösen azokkal, akikkel már megállapodást is kötöttünk:  

• A JNSZ, MKI és kirendeltségei,  
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége,  
• Magyar Vöröskereszt Megyei szervezete,  
• Megyei/Városi Polgárőrség Szervezete,  
• IPA Nemzetközi Rendőri Szövetség Román Szekció, 4. Régió Máramaros szervezete.  

 
További önkéntesek kerültek bevonásra a Szövetség munkájába és a polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába. Növeltük a Szövetség tevékenységében aktívan 
közreműködő tagok számát. A Szövetségben önkéntes munkát végzők (kiállítás nyitva tartása, 
fejlesztése, karbantartás, takarítás, stb.) tevékenységét az erre vonatkozó törvény előírásainak 
megfelelően regisztráljuk, és nyilvántartjuk.  
 
Kiemelt feladatként kezeltük a területi rendeltetésű „TISZA” önkéntes mentőcsoport működésének 
és fejlesztésének támogatását munkánkkal, illetve adományok gyűjtésével. Sikerült előre lépni a 
mentőcsoport egységes megjelenése ügyében, mert 30 fő részére elkészült az egységesen kialakított 
kabát, reméljük, hogy a darab számot növelni fogjuk a mentőcsoport létszámának megfelelően 
ebben az évben is. 
 

4./ Szövetségünk hagyományőrzésből adódó feladatainak a végrehajtása, 
MÁV. Óvóhelyi kiállítóhelyének bemutatása, helyzete: 

 
Szervezetünk hagyományosan részt vesz a Szolnoki Gulyásfesztiválon, melyet tevékenységünk 
bemutatására, tagtoborzásra is fel kívánunk használni. Elsősorban a fiatal generációk megszólítását 
tűzzük ki célul, fiatalok közreműködésével.  
A testvérmegye, (JNSZ Megye.) testvérvárosi (Szolnok város.) kapcsolatok révén, a romániai 
Nagybányán működő Veszélyhelyzeti Főfelügyelőség, valamint az IPA  Nemzetközi Rendőri 
Szövetség Román Szekció, 4. Régió Máramaros szervezetével kialakuló (5. éves) együttműködés 
fejlesztése, tapasztalatok cseréje az alaptevékenység fejlesztése érdekében sikeresen alakult a velük 
kötött megállapodásnak megfelelően, a szolnoki Gulyásfesztiválon láttuk vendégül küldöttségüket. 
 
Szövetségünk hagyományőrző tevékenységét folytattuk, a légoltalmi, polgári védelmi, kataszt-
rófavédelmi gyűjteményünk fenntartása, fejlesztése, a látogathatóság folyamatos biztosítása 
mellett, számunkra egész évben fontos feladat volt. „A Légoltalomtól a Katasztrófavédelemig” 
című állandó kiállításunkat heti két alkalommal nyitva tartjuk (az épület falán jól látható a nyitva 
tartás és elérhetőségünk.) az érdeklődő látogatók előtt. De, külön kérésre, nagyobb csoporttok 
részére más időpontban is tárlatvezetéssel biztosítjuk a látogatást. (évi látogatói létszám: 420 fő.)  
A Múzeumok Éjszakáján a kiállításunkkal mi is részt vettünk, programjaink sikeresek voltak a 
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látogatók (2014. június 21/22.- én, látogatók száma: 173 fő) körében.  
A kiállítás jelentőségét mutatja, hogy a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma felvette a vidéki 
kiállítási helyei közé, mint egyetlen Polgári Védelmi kiállítást! 
 
A VII. Közép- Tisza- Vidéki Veterán Jármű Találkozó - és Túra 2014. 05. 30-31.- 2014. 06. 01. 
Második Állomásként „ A légoltalomtól a katasztrófavédelemig” kiállításunk volt, a túra 
résztvevői (mintegy 45 jármű, 70-80 fő) elismerően nyilatkoztak a látottakról. A gyűjtemény 
számára tartós elhelyezést biztosító helyiség (a MÁV. Szolnok Csomóponti épülete mögötti 
óvóhely), és környékének rendben tartásában tagjaink és önkéntes segítőink jelentős munkát 
végeztek. Ez évvégére fejeződött be az óvóhely tető és falainak külső karbantartása, festése, amely 
emeli az épület látványát. A gyűjteményre történő figyelemfelhívást szolgáló szóróanyagunkat 
terjesztettük a fiatalok, látogatók, intézmények, gazdálkodók és a potenciális érdeklődők körében. 
 
A fejlesztés érdekében vitrinek (2db álló és több fali,), valamint megállító tábla beszerzése történt 
meg. Ez a bemutatásra kerülő anyagok jobb elhelyezését, illetve a jobb helykihasználást biztosítják, 
valamint a vándorkiállítás kialakítását segíti elő. 2x2 db bábu vásárlása is megtörtént, elektromos 
páramentesítő készülék vásárlása után üzembe helyezésre került, valamint több hasznos dolog 
beszerzésére került sor. A termek, mellékhelyiségek csinosítása, polcozása, vitrinek korszerűsítése, a 
belső falak kihasználása, felíratok, egyéb polcok átrendezése a tárlatvezetésben együttműködő 
személyek társadalmi munkájának köszönhetően szépült és alakult ki. Csak az anyagokat kellett 
megvenni, aktív tagjainkkal közösen készítettük és szereltük fel a kiállító illetve raktárhelyiségekbe 
a polcokat, melyek a kulturált, áttekinthető tárolást biztosítanak. 
 
Hagyományőrző tevékenységünket tovább folytatjuk, gyarapítjuk gyűjteményünket és kihasználjuk 
a benne rejlő lehetőségeket a lakosság, különösen az ifjúság felkészítésében. A gyűjtemény 
ismertségének növelése, az általa biztosított lehetőségek kihasználása érdekében ismertető 
szóróanyagot folyamatosan terjesztjük.  
 
A kiállító helyiségek több helyisége átrendezésre került, mert a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 
részére biztosítottunk helyet, amelyet sikeresen kialakítottak illetve berendeztek. Biztosítottunk 
helyet MÁV Csomóponti Állomás Főnökének/vezetőjének is egy igényes vasúti makett 
kialakítása/bemutatása érdekében, valamint felvettük a kapcsolatot a Szolnoki Repülő Múzeum-
mal is, az egyik helyiség látványos kiegészítésére, díszítésére. A kiállítási tárgyak folyamatosan 
gyarapodnak, szépülnek. A belső légtér páratartalmának megfelelő szinten tartásával, a kiállított 
anyagok állagának megóvása érdekében elektromos páramentesítőt vásároltunk, valamint a 
vitrinekbe elhelyezésére kerülve egy házilag készített nedvesség elvonó anyag, amely védi a 
szekrényben tárolt anyagok,- eszközök párátlanítását.  
 
Az elmúlt évben több esetben jelentkezett igény múltunk mobil/vándorkiállításon történ ő 
bemutatására: Jászapáti, Jászberény, Szolnok. (a látogatók létszáma: kb. 700-800 fő volt.)  
 
A kiszállításokat a JNSZ MKI  gépjárművével hajtottuk végre és a felmerülő költségeket fizettük ki, 
a tárlatvezetők önként vállalták a kiállítás berendezését, vezetését. Az elkövetkező időben szükséges 
lesz egy mobil kiállítási anyag összeállítására, hogy a meglévő kiállított anyagokat ne keljen 
megbontani, az elképzelt kiállítandó anyag elkészült, ebben az évben már azt szállítjuk és állítjuk ki 
az igényelt helyeken.  
  

5./ Rendezvények előkészítése, megtartása az éves munkaterv szerint: 
o Éves közgyűlés – május végéig 
o Elnökségi ülések negyedévente, illetve szükség szerint, 
o Polgári Védelem napja,  
o Állami ünnepeken való részvétel, 
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o Légoltalmi Liga napja,   
o Találkozás nyugdíjasainkkal. (közösen a JNSZ MKI – gal szerveztük.) 
o stb. a munkaterv szerint.  

 
Szövetségünk tagjaink, JNSZ MKI dolgozóinak és családtagjainak pihenésének segítése: 

 
Tagjaink, valamint az MKI dolgozóinak és családtagjainak üdülése, az ifjúság felkészítésének 
segítése érdekében bérbe vettük a JNSZ MKI Cserkeszőlő Sétány utca 3. szám alatti 2044 m2 

üdülőjét melynek megtörtént a legszükségesebb felújítása, karbantartása. Ebben az évben is fontos 
feladatnak tudjuk az épületek állagmegóvásának munkálatait, amelyre költségeket szeretnénk 
elkülöníteni. Az anyagi források növelése érdekében kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, 
valamint az önkéntes munka és egyéb anyagi felajánlásokat várunk a tagjainktól , illetve 
mindenkitől, aki az üdülő hasznosításában érdekelt lehet. 
 
Sport rendezvények támogatása: 
 
A szövetségünk fontosnak és egészségesnek tartja, hogy a megyében az aktív és nyugállományú 
tagjaink sportoljanak, mozogjanak és vegyenek rész az országosan megrendezésre kerülő 
versenyeken, eredményeikkel járuljanak hozzá saját maguk és megyénk egészséges életviteléhez, 
megyénk hírnevének öregbítéséhez. A sporteseményekhez szövetségünk a költségvetéséből 
támogatást biztosít.  
   
A Szövetség részére forrásteremtés lehetőségei: 

A Szövetség 2014. évben közvetlen költségvetési támogatásban részesült, a NEA-MA-13-M-
0961.számú pályázatunk 400.000,-Ft-ot nyert, a szakmai pályázaton a NEA-MA-13-Sz-0644. 
számú pályázatunk 300.000,-Ft-ot nyert. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
közvetítő szervezet ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA-1-04.számon 3.000.000,-Ft támogatásban részesítette 
Szövetségünket, amelyből 2.400.000,-Ft előleget utalt 2014.évben. A személyi jövedelemadó 1%-
ának felajánlásából 167.124.-Ft támogatást kaptunk. Felhasználása 2014.-2015. évi működési célú 
és versenyszervezési kiadásokra történik. 

  
1. Bevételek:  

Tagdíj, magánszemély 38 500.- 
Tagdíj, önkormányzat 80 000.- 
Önkormányzati támogatások 400.000.- 
Magyar Polgárvédelmi Szövetség tám. 100.000,- 
Jászberényi Tűzoltók Kh. Alapítvány 100.000,- 
Pályázat NEA 700 000.- 
ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA- 2.400.000,- 
Gazdálkodó szervezeti támogatás 3.431.000.- 
SZJA 1% 167.124.- 
Egyéb bevétel (kamat) 2.588,- 

Összesen: 7.419.212.- 
 
2. Ráfordítások:  

TMCS (területi pv. szervezet) gyakorlat 819.668.- 
MKI műveletirányítási közp. felszerelés 131.695.- 
Ifjúsági versenyek támogatása 888.823.- 
Sportversenyek támogatása 552.655.- 
Gulyásfesztiválon részvétel 121.902.- 
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Kiállítás költségei 473.126.- 
Kirendeltségi rendezvény 572.690.- 
Román delegáció fogadása 119.680.- 
Kiadványok, ismertetők, plakettek 2.607.696.- 
Cserkeszőlő hétvégi ház költségei 614.757.- 
Egyéb, működési költségek 1.549.409.- 

Ráfordítások összesen: 8.452.101.- 
Értékcsökkenés  658.698,- 
3.Tárgyévi eredmény -1.691.587.- 

2014.évben a Szövetség közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, költségvetési 
támogatást csak közvetett, pályázati úton, illetve az 1%-os felajánlás révén kapott. A Szövetség más 
szervezet részére nem nyújtott támogatást.  

A Szövetség tagjai települési önkormányzatok is. Az önkormányzati tagok 2014. évben 80.000.- Ft 
tagdíjbefizetést teljesítettek. Ezen kívül 400.000.- Ft támogatás érkezett az önkormányzatoktól a 
katasztrófavédelmi feladatok ellátásának feltételei korszerűsítésére és az ifjúsági katasztrófavédelmi 
versenyek szervezésének támogatására. 

A Szövetség 2013. évben sikeres pályázattal 400.000.- Ft támogatást nyert a Nemzeti Alapprogram 
működési pályázatán, illetve 300.000,-Ft-ot a szakmai pályázaton, amelyek 2014. évben kerültek 
kifizetésre a sikeres elszámolás után, illetve a Magyar Polgári Védelmi Szövetség polgári védelmi 
felkészítési pályázatán 100.000.- Ft támogatást kapott.  

A Szövetség 2014. évi gazdálkodása a 2014. évi közhasznúsági jelentésben részletezett mutatók 
szerint alakult. Sajnos a kiadásunk több volt, mint a bevételünk, ezért az eredményünk negatív, 
1.691.587,-Ft. Ennek oka az volt, hogy a két NEA pályázatunk és részben a Szolnok MJ Városnál 
nyert pályázatunk utófinanszírozott volt, tehát meg kellett előlegeznünk a kifizetéseket, de a 
finanszírozás csak 2015. évben fog befolyni. 

Szövetségünk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a szükséges anyagi fedezetet több forrásból 
szükséges biztosítani. Tekintettel arra is, hogy a szervezet működőképességének folyamatossága 
egyre kevésbé alapozódhat a pályázatokon szerzett pénzekre minden egyéb forrást fontos 
lehetőségként kell kezelnünk (tagdíjak, SZJA 1%, adományok, támogatások, stb.). A pályázatok 
utófinanszírozottak lettek, a szorosan vett működési költségeket is meg kell előlegezni. 

 
Minél több pályázati lehetőséget próbálunk kihasználni. Ennek érdekében kerestük a más 
szervezetekkel való együttműködés lehetőségeit is és folyamatosan figyelemmel kísértük a külön-
böző pályázati lehetőségeket elsősorban az NEA. - nál, de más szervezeteknél is. A 2014-re már 
2013 végén kiírt működési és szakmai pályázatokon indultunk, de sajnos egyiken sem nyertünk! A 
pályázatokon van lehetőség jelentős összegek elnyerésére is, ez azonban szükségessé teszi, hogy egy 
külön csoport profi módon foglalkozzon a pályázatok figyelemmel kísérésével, és a pályázatok 
megírásával, előkészítésével.  
A sikeresebb pályázatírás érdekében létrehoztunk tagjainkból egy (az elnökséget segítő) részleget, 
amely figyeli a pályázati kiírásokat, kiválasztja a számunkra kedvező lehetőségeket, előzetesen 
felkészül egyes témákban a pályázatokra, összeállítja a pályázati anyagot és az elszámolásban is 
közreműködik. 
A Megyei Szövetség anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a JNSZ Megyei „TISZA” mentő-
csoport működését, gyakorlatait, ellátását. Támogatók keresésével, pályázati lehetőségek 
figyelemmel kísérésével. 
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Már kiadott segédletek és szóróanyagok: 
 
Az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítése érdekében felhasználjuk az általunk készített/nyomtatott 
Segédletet, és a versenyek szervezésében ránk háruló kezdeményező szerepet. 
„Polgári Védelmi Alapismeretek” című 2014. évben kiadott (a hivatásos állomány által készített) 
segédletünket adtuk ki/terjesztettük az érintett önkormányzatok, iskolák, körében. 
Rendkívüli időjárás megelőzésével kapcsolatos információk kerültek elkészítésre a lakosság részére. 

 
II./1./A Megyei Szövetség által 2015. évben végrehajtandó legfontosabb feladatok: 

 

A Szövetség a megyei szintű feladatok mellett továbbra is figyelmet fordít a települési, illetve 
járási katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok megszervezésére, megvalósítására. A 
lakosság, illetve a polgári védelmi szervezetek (köteles, önkéntes, járási, települési, stb.) 
felkészítése a legfontosabb feladatunk, az ehhez szükséges pályázatok figyelése, megírása, beadása 
kiemelt feladataink közé tartozik ebben az évben is.   
 

o A JNSZ MPVSZÖV. Alapszabály hiánypótlásának végrehajtása, elfogadása, az egyesület 
közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele a Szolnoki Törvényszéken. 

o A Szövetség anyagainak, eszközeinek leltározása, 
o A szövetség tagjainak, figyelmének a felhívása az elmeredt tagdíjak befizetéséről, 
o Felkészítési, ismeretközvetítő segédletek ki- illetve átdolgozása, kijuttatása,  
o Ifjúság felkészítése a kirendeltségi, megyei és az országos versenyre. 
o Versenyek szervezése, sport támogatása, 
o Pályázatok figyelése, elkészítése, beadása, (működési, szakmai, táboroztatás, stb.) 
o Polgári védelmi (köteles, önkéntes.) szervezetek felkészítésének segítése, 
o „TISZA” mentőcsoport védőruházattal történő következő csoport ellátása, tevékenységének 

támogatása – minőségi gyakoroltatás segítése, 
o Cserkeszőlő üdülő működtetésének fejlesztése, ifjúsági táboroztatás lehetőségei! 

Az újonnan elkészült és kiadott segédletünk terjesztése, felhasználása a kiképzések, felkészítések 
során. A kiadott OTSZ végrehajtásáról készül egy segédlet, (tűzoltói munkacsoport segítségével.) az 
önkormányzatok munkájának a segítéséhez a tűzmegelőzés, rendezvények biztosítása terén, össze-
állítás elkészülte, ellenőrzése után, szintén szeretnénk kinyomtatni és kiadni a települések részére. 
 
Pályázatok elkészítése, beadása, (működési, szakmai, táboroztatás, stb.) - kiírásoknak megfelelően, 
valamint támogatók keresése, megnyerése a polgári védelmi – önkéntes és köteles - szervezetek 
felkészítésének segítése céljából. A már létre hozott „TISZA” ment őcsoport tevékenységének, 
gyakoroltatásának segítése, illetve védőruházatának kialakítása, vásárlása az MKI elképzelése és 
terve alapján. 
 
2./ Együttműködési feladatok, végrehajtása megállapodások alapján: 

 
• Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
• Megyei Tűzoltók Szövetségével,  
• Vöröskereszt Szolnok Megyei Szervezetével,  
• A Polgárőrség Megyei/Városi Szervezetével, 
• IPA  (Nemzetközi Rendőr Szövetség) Máramaros Megye 4 Régió Nagybánya.  

 
3./ Rendezvények előkészítése, megtartása az éves munkaterv szerint: 

 
• Éves közgyűlés,  
• Elnökségi ülések negyedévente, illetve szükség szerint, 



 8 

• Polgári Védelem Napja, (március 01.-én.) 
• Múzeumok Éjszakáján való részvétel, (június 20/21.) 
• Gulyásfesztivál 2015. szeptember elején - a Szövetség népszerűsítése, tagtoborzás. 
• Légoltalmi Liga napjáról való megemlékezés, (december 05.-én.) 
• A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja, (1987.-től, minden év október 10.-

én.) 
• Nyugdíjasainkkal találkozó, (MKI – által meghatározott helyen és időben.) 

A már meglévő honlapunk további tartalmi fejlesztése és látogatottságának növelése fontos 
szempont a szövetség munkájának a megismeréséhez. 
„A Légoltalomtól a Katasztrófavédelemig” című kiállításunk fenntartása, a kiállítóhely rendben 
tartása, fejlesztése, látogathatóságának folyamatos biztosítása.  
Szolnok II. világháborús bombázásának áldozatai emlékére emléktábla állítás, múzeumban egy 
emlékhely kialakításának előkészítése, támogatók, szponzorok keresése, még mindig embert 
/szövetséget próbáló feladat. 
Közreműködés a JNSZ MKI  Cserkeszőlői üdülőjének karbantartásában, fejlesztésében, 
működtetésében a gyerekek táboroztatása, a megyei hivatásos állomány és családtagjainak és más 
érdeklődő családok pihentetése érdekében.  
           
4./ Múzeumban a 2015-ös évben végzendő fontosabb feladataink: 

 
o a belső átalakítás befejezése, mobil kiállítási anyagok málházása. 

o a vitrinek belső megvilágításának kialakítása – LED világítás beszerzése, beszerelése. 

o a látogatottság növelése érdekében több feladatunk jelentkezik: 

� megállító tábla feliratozása, 
� a bejárat előtti terület rendezése, 
� figyelem felhívás, megjelenés különböző helyeken: iskolák, nyugdíjas klubok, különböző 

szervezetek honlapjain, pld.: több megyei városban, településen, stb. 
� internetes elérés biztosítása, képek a kiállítás életéből, stb. 

o a gyűjtemény anyagának leltározása, amely folyamatban van, 

o vándorkiállítás – összeállítás többféle „méretben”, szállíthatóság biztosítása (kb., ládák, 
dobozok, vitrinek, tablók, stb. összeállítása) 

o az óvóhely környékének rendezettségének a megőrzése, felügyelete. 

o Felkészülés a Múzeumok Éjszakájára, 2015 várható dátuma: (2015. június 20. éjféltől – 
2015. június 21. éjfélig) program kidolgozása, résztvevők kiválasztása, megnyerése, felké-
szítése. (pld.: Légiriadó „élesben” történő eljátszása, az épület belső hangosításán keresztül a 
PV. dal halk játszása, stb. Ezek egy része a későbbiekben folyamatosan hasznosíthatóak.) 

o technikai fejlesztés: digitális eszközök első lépésként a „TANTEREMBEN” 
(számítógép/ek/, digitális képkeret/ek/, tablet/ek/, stb.) 

o tárlatvezető nyugdíjasok, illetve aktív dolgozó létszámának növelése. 

 
5./ Együttműködési feladatok, megállapodások feladatainak a figyelése, segítése: 

 
o JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és kirendeltségek.  
o Megyei Tűzoltók Szövetsége,  
o Vöröskereszt Szolnok Megyei Szervezete, 
o Megyei, Városi Polgárőrségek, 
o IPA Máramaros Megye 4 Régió Nagybánya, fontos a kapcsolattartás,   
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6./ Országos, megyei és saját rendezvények: 
 

o Március 15.-e ünneplése,  
o Augusztus 20.-ai állami ünneplése, 
o Október 23.-ai állami ünneplése, 
o Éves közgyűlés, (április vagy május hóban.) 
o Elnökségi ülések, (negyedévente -1-) 
o Polgári Védelem Napja, (1992 március 01.-én.) 
o Gulyásfesztivál, (szeptember hóban.) 
o A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja, (1987.-től) október 10.-én.) 
o Nyugdíjasainkkal találkozó, (MKI – által meghatározott időben.) 

 
A 2014. évi tervezett feladatainkat és azok megvalósítását, a mai kívánalmaknak és elvárásoknak 
megfelelően a szükséges és lehetőségeinkhez mérten, törvényes/alapszabályi keretek között, tagja-
ink és a média felhasználásával valósítottuk meg. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
Munkánkról, közhasznú tevékenységünkről évente beszámolunk a Szövetség közgyűlésének. Ered-
ményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk támogatóinkat. Támogatóink képviselőit rendszeresen meg-
hívjuk rendezvényeinkre.  
 
A 2014. évi feladataink végrehajtásáról készített beszámolónk az elmúlt év feladatainak részletesebb 
leírását adta, a költségeket külön (költségek nemenként, beszámoló és közbiztonsági jelentés 
alapján.) melléklet tartalmazza. Elfogadásra javaslom a 2014. évi teljesítésünket a beszámoló 
alapján. 
 
 A beszámolóban 2015 évre elhangzottak/leírtak kivonatos formában és anyagi helyzetünk 
függvényében tartalmazták elképzeléseinket. Bízva abban, hogy minél több tervezett célunk 
megvalósulhat, elfogadásra javaslom a 2015. évi munkatervünkben illetve a beszámolóban 
meghatározott feladatokat.  
 
 
Szolnok, 2015. május 15-én. 
 

Tisztelettel: 
 

                                                                            ……………………………………           
                                                                                Tatár Pál  

                                                                                     JNSZ MPVSZ  
                                                                                       Elnök 

 
 


