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Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó valamennyi
település polgármesterének
Székhelyén
Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!
Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ország egész területére
vonatkozóan 2017. június 22. és június 26 között II. fokú hőségriasztást adott ki.
Munkájának segítése érdekében az alábbiakban összegyűjtöttük az ilyenkor szükséges
teendőket. Az összeállítás azokat a fontosabb lakossági ismereteket foglalja egybe, amelyek
részükre segítséget adhatnak a nyári évszak rendkívüli meleg időszakaira történő
felkészüléséhez. Kérem Önt, - ha szükségét látja, Önök általi kiegészítés után - tegye
hozzáférhetővé a lakosság mind szélesebb köre számára a tájékoztató nyomtatott, vagy
elektronikus formában való megismerhetőségét.

 Célszerű meghatározni, hogy melyek azok a középületek, amelyek a nagy melegben
rövid idejű ott tartózkodásra részlegesen igénybe vehetők - légkondicionáltságuk,
építésük (pl. templom) folytán – felfrissülést, védelmet adhatnak a lakosok számára.
 Ha vannak ivóvíz kivételére alkalmas közkutak, azok használhatóságát ellenőrizni, a
településre látogató idegenek számára megjelölhető, mint ivóvíz vételi hely.
 Ha vannak olyan települési rendezvények, amelyek a nyár kánikulai napjaira
kerülnek, az egészségügyi biztosítás megszervezésére fokozottabban figyelni.
 Célszerű lehet a helyi vízszolgáltatást nyújtó társaságnál tájékozódni arról, hogy
felkészültek-e

az

esetlegesen

várható

megnövekedő

vízigény

folyamatos

kielégítésére, a technikai üzembiztonság fenntartására.
 Egy esetleges vízkorlátozás bevezetésének esetei, körülményei.
 A település kereskedelmi szolgáltatóinál lévő palackos ivóvíz mennyiség elégséges a
lakossági alapszükséglet ellátásához.
 A heveny lefolyású gyomor-, bélfertőzések, panaszok megelőzése érdekében a
higiénés szabályok betartása.

 A településen működő szociális hálózat a fokozottan sérülékeny személyek körében
kiemelt körültekintéssel járjon el.
 A közintézményi, illetve a háztartási villamos energia felhasználás során kerülendő a
nélkülözhető készülékek alkalmazása, mivel a klímatizálás helyi szinten jelentősebb
többletenergia igényt kíván.
 Az állattartás körülményei vegyék figyelembe a kánikula állatokra is hatással lévő
negatív következményeit.
 A nyári évszak heves lefolyású esőzései a település ingatlanjain okozhatnak jelentős
károkat. Ennek megelőzése érdekében célszerű lehet a vízelvezetés szempontjából
kritikus helyek ellenőrzése, s ha szükséges, beavatkozások végzése a szabad
vízlefolyás biztosítása érdekében, vagy éppen a talajszint alatt lévő épületrészekbe
történő vízbetörések megakadályozása érdekében megelőző munkák elvégzése.
 Tekintettel az elmúlt napok pest megyét is érintő heves időjárási tevékenységeire,
célszerű a települési lehetőségek felmérése esetleges befogadás helyszín kiválasztása
érdekében. Ehhez kapcsolódhat a további károk megelőzése érdekében, hol lehet
beszerezni (akár hétvégén is) tető ideiglenes fedésére alkalmas fóliát. A települési
polgári védelmi szervezet riaszthatóságát, illetve a helyi vízkár-elhárításhoz igénybe
vehető munkagépek, eszközök körét pontosítani.
 Megelőzési célból érdemes a lakosság figyelmét ráirányítani az Országos
Meteorológiai Szolgálat tájékoztatásainak figyelésére az esetlegesen bevezetett
riasztási fokozatokról, és az általuk is ilyenkorra ajánlott irányadó magatartási
szabályok megtartására.
Monor, 2017. június 22.
Tisztelettel:
Gere Imre tű. ezredes
kirendeltség-vezető
nevében és távollétében:

Tóth László tű. alezredes
tűzoltósági felügyelő
Készült: 1 pld 2 oldal
Kapják: irattár, címzettek

