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TÁJÉKOZTATÓ
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a FLAGA GÁZ Kft. (Lakitelek, Ugi u. 38.) katasztrófavédelmi
besorolásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Horváth Sándor Lakitelek, Szikra 25. szám alatti lakos 2010. október 13-án kelt levelében
közérdekű megkeresést küldött hozzám Lakitelek közigazgatási területén üzemelő Flaga Gáz
Kft. veszélyes üzem működésére vonatkozóan.
A megkeresésében több pontra kért választ és intézkedést.
A közérdekű bejelentéseket, panaszokat a 2004. évi XXIX. törvény 141-143 §-ok előírásai
szerint kell kivizsgálni. A beadványban feltett kérdések egy részét megküldtem a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Parancsnokságnak és a Flaga Gáz Kft. vezetőjének.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő polgári védelmi tervek és iratok alapján tájékoztatom a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 18/1996. (VII.25.) BM rendelet szabályozza a
települések polgári védelmi besorolását. A Flaga Gáz Kft. telephelyének működése miatt a
fenti jogszabály Lakitelek települést az I-es fokozatba sorolja. A 114/1995. (IX.27.) Korm.
rendelet szabályozza a települések polgári védelmi besorolásának szabályait és a védelmi
követelményeket.
Az I. csoportba kell sorolni azokat a településeket, amelyek területén veszélyes anyagokat
állítanak elő, használnak fel, tárolnak, amelyek környezetbe kerülése katasztrófa helyzetet
idéz elő.
A veszélyes üzemet üzemeltető számára eltérő kötelezettséget állapít meg a rendelet, amely
alsó és felső küszöbértékű üzemek szerint változik.
A Flaga Gáz Kft. üzem a 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet alapján felső küszöb értékű.
Az üzem fő tevékenysége:
Az üzemterületre beállított vasúti tartálykocsik folyékony bután vagy pépégáz tartalmának
lefejtése, a telepített, földdel takart kivitelű tartályba töltése, ezekben tárolása, igény szerint a
tartályokból tankautók töltése. A telep a cég tankautóinak tárolóterülete is.

A balesetelhárítási feladatok vonatkozásában több jogszabály kötelezi az üzemeltetőt polgári
védelmi tervek készítésére.
Az üzem rendelkezik:
Megalakítási Tervvel, Belső Védelmi Tervvel. A terv rendeltetése a gazdálkodó szervezet
telephelyén bekövetkező rendkívüli események, katasztrófák során a veszélyeztetett dolgozók
és a környezetben élő lakosság, valamint az anyagi javak védelme.
Az üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján a felső küszöbértékű veszélyes üzem káros
hatásai által a település Polgármestere külső védelmi tervet készített.
A külső védelmi terv meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével
kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, erőket és
eszközöket.
A polgármester kötelessége a külső védelmi tervben foglaltak realizálásának rendszeres
ellenőrzése, ez az évente lefolytatott gyakorlatban realizálódik.
A legközelebbi gyakorlat ideje: 2010. november 10.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat szíveskedjenek elfogadni.
Lakitelek, 2010. október 21.
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