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Tisztelt Főigazgató Úr!
A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve Pilisvörösvár légvédelmi szirénáinak állapotáról az alábbiakban tájékoztatom:
A város területén 2 db sziréna található, az egyik a Fő utca 130. szám alatti területen a másik a
Kodály Zoltán utca és Budai út sarkán (áthelyezésre került a Bajcsy-Zs. tér és Csobánkai utca
sarkáról).
Pilisvörösvár lakosságának biztonsága érdekében időszerűnek tartottuk a légvédelmi szirénák
üzempróbáját, amelyről előzetesen tájékoztatást tettünk közzé a helyi újságban, valamint a
város honlapján, továbbá a PMKI Budaörs Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség Vezetőjét
is tájékoztattuk a várható eseményről.
2010. november 4-én sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyik sziréna sem szólal meg. A szirénapróba sikertelensége kapcsán készült jegyzőkönyv levelem mellékletét képezi.
A polgári védelemről szóló törvény:
- 10. § (1) bek. c) pontja értelmében a polgármester biztosítja a lakosság riasztására szolgáló
és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését.
- a 38. § (1) bek. e) pontja kimondja, hogy a lakosság riasztását szolgáló berendezések telepítésének, fejlesztésének, karbantartásának és működésének fedezetét évente a költségvetésről szóló törvény a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja.
Mint Önök által is ismert tény, a településünkön felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem működik, a Liegl & Dachser Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
A fentiek következményeként, a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996.
(VII. 25. ) BM. rendelet alapján Pilisvörösvár az I. csoportba tartozik.
A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995 (IX. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete részletezi a besorolás szabályait és
a védelmi követelményeket. Ez alapján az I. csoportba tartozó települések egyik védelmi kö-

vetelménye, hogy „Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.”
A levelemben idézett jogszabályi helyek maradéktalan betartása céljából tisztelettel kérem a
Főigazgató Urat, hogy szíveskedjen megtenni a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan,
hogy a Pilisvörösvár város közigazgatási területén található 2 db elavult, öreg, működésképtelen sziréna helyére működő szirénák kerüljenek.
Pilisvörösvár, 2010. november 15.
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