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(Galgóczy Zsolt)
A terv tartalmát megismertem, a rám vonatkozó rendelkezéseket tudomásul vettem és
magamra nézve azok kötelezőként ismerem el!
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-4I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

»

az 1949. évi XX. Törvény Magyar Köztársaság Alkotmánya,

» 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
»

az 1996. évi XXXVII. törvény számú polgári védelmi törvény és annak végrehajtási rendeletei,

»

az 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről,

»

a 60/1997. (IV. 18.) Kormány rendelet, a lakosság riasztása, tájékoztatása, valamint a kitelepítés és befogadás
általános szabályait foglalja össze,

1. Tömegrendezvény szervezését szabályozó jogszabályok





15/1990. (V.14.) BM rendelet a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos
rendőri feladatokról
23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről

2. Biztosítással összefüggő jogszabályok
>

5/2006. (II.7.) EüM rendelet Rendezvények egészségügyi biztosítása

>

28/2011. (IX. 06.) OTSZ rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (rendezvények
szervezésének tűzvédelmi előírásai)

>

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet.
feladatok)

>

2005. évi CXXXIII. törvény. A
személyés
vagyonvédelmi,
magánnyomozói tevékenység szabályairól (biztosítási feladatok)

Rendőrség Szolgálati Szabályzata, (biztosítási
valamint

a
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A rendezvények balesetmentes lebonyolításáért a mindenkori
szervező a felelős!

II. A RENDEZVÉNY FŐBB ADATAI
1. A rendezvény
XIX.„Tőserdő Szépe” Tiszavirág Zenei és Kulturális fesztivál felelős szervezője:
Tőserdőért Alapítvány 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
XIX. „Tőserdő Szépe” Tiszavirág Zenei és Kulturális fesztivál

Szervező elérhetősége (felelős személy neve, telefonszáma):
első sorban: a Tőserdőért Alapítvány részéről Galgóczy Zsolt: +3630/370-70-60, +3620/5192279
másod sorban: Lakitelek Önkormányzata részéről
Tornyi Gyula (06-70/931-78-00) és …………………………..
katasztrófavédelmi megbízottak

Rendezvény helyszíne:
Lakitelek-Tőserdő, Holt-Tiszapart illetve 1 számú terület 3678/2 hrsz-ú füves terület (színpad
és az ez előtti focipálya), és a 3681 hrsz-ú parkoló és az emlékmű parkoló.
Rendezvény időpontja:
2014. július 11. 12.00 óra (várható befejezés: másnap 04.00 óra)
Nézők várható létszáma:
Az 1. sz. rendezvényi kiemelt területen: (maximális egyidejű létszám) 950 fő
2014. július 12. 09.00 óra (várható befejezés: másnap 04.00 óra)
Nézők várható létszáma:
Az 1. sz. rendezvényi kiemelt területen: (maximális egyidejű létszám) 950 fő
2014. július 13. (pótnap) 10.00 óra (várható befejezés: másnap 04.00 óra)
Nézők várható létszáma
Az 1. sz. rendezvényi kiemelt területen: (maximális egyidejű létszám) 850 fő

-6A rendezvény rövid leírása:
A rendezvény 2014.07.11 - 07.13.-a között kerül megrendezésre (07.13-a
vasárnap pótnap ha rossz idő miatt borulna a forgatókönyv), ahol a két nap alatt a
gasztronómia és zene és a kultúra lesz főszerepben, mely programjainkban megnyilvánul, úgy
a

kitelepülőknél,

a

színpadi

műsorokban,

a

zenében,

a

játékokban

és

a

gyermekfoglalkozásokban is. Mindezek mellett fő célunk az üdülő övezet népszerűsítése a
természet megóvása, a helyi hagyományok rendezvények folytatása. A hagyományok
ismertetése, ápolása és ezen túl kifejezetten a Tőserdő turisztikai vonzerejének,
látogatottságának emelése a cél, melyet nonprofit alapítványunk rendezvényeink hűen
szolgálnak.

A fesztivál során felmerülő veszélyforrások:
rendkívüli időjárásból adódó balesetek, a jelenlévők pánikszerű menekülése; zivatar
vagy hasonló időjárás jelzése esetén a rendezvényt felfüggesztjük illetve áthelyezzük
vasárnapra, a helyszíni kommunikáció hangosbeszélőn és a hangosításon keresztül
megoldott
 tűzijáték 2014. július 12-én szombaton 21h50. A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület jelen lesz a rendezvényen így felügyelik a Tűzijáték és más tevékenységek
folyamatát.


-7III. A RENDEZVÉNY KÜLSŐ BIZTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELADATAI
Az egyes mentési, kárelhárítási feladatok irányítására, a vezetésre, az információk
begyűjtésére, valamint a kommunikációs feladatok ellátására az alábbi szervezetek kerülnek
bevonásra:
> Tőserdőért Alapítvány Elnöke
> Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatala;
» Polgármester (távollétében: alpolgármester)
» Jegyző (vagy a helyettese: aljegyző)
> Tiszakécske Rendőrőrs;
> Hungaro - Force & Monitoring Kft.
> Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
> Tiszakécske Ökormányzati Tűzoltó Parancsnokság
> Polgári Védelmi Kirendeltség
> Polgárőrség
> Bács-Kiskun megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
A vezetők úgynevezett „válságstábot” alkotnak, amelyet úgy kell kialakítani, (amennyiben
megvalósítható), hogy egy esetleges katasztrófa esetén a jogosultak egy központi helyről
vezethessék a mentési, kárelhárítási és helyreállítási feladatok végrehajtására szervezett,
valamint szükség esetén a megerősítő, résztvevő szervezeteket.
A válságstáb települési helye:
Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A rendezvények biztosításával összefüggő feladatok:
→
→
→
→
→

Közlekedésrendészeti, rendvédelmi és bűnügyi biztosítás,
Katasztrófavédelmi, (tűzvédelmi biztosítás),
Műszaki-mentési biztosítás,
Egészségügyi biztosítás,
Logisztikai biztosítás.

-8IV. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEK FELADATAI
Tiszakécske Rendőrőrs
A közlekedésrendészeti, rendvédelmi biztosítással kapcsolatos feladatok ellátásáért
felelős. A rendőrőrs vezetője (illetve az általa kijelölt személy) a polgármesterrel (illetve az
általa megbízott személlyel) egyeztetve szervezi és irányítja a szakmai beavatkozásokat,
illetve folyamatosan tájékoztatják egymást a szervezetek tevékenységéről.
Kiemelt feladatok:
○ Helyszín szükség szerinti biztosítása (rendbontások megakadályozása);
○ Forgalomelterelés, útlezárás;
- Szivárvány utca lezárása a Szivárvány utca 16. számú ingatlan előtt.
Forgalomelterelés jobbra a Bagolyvár utcára.
Napsugár utca lezárása. Forgalomelterelés balra a
Domb utcára.
Erdősor utca lezárása, oly módon, hogy az
Újerdősor utcára való behajtás megoldott legyen.
3681 hrsz-ú parkoló lezárása a programokhoz,
úgy, hogy a közlekedési útvonal gyalogos forgalom illetve mentő, tűzoltó és
kiemelt fontosságú gépjárművek részére szabadon hagyva 2014 07.11. 07h-tól 2014
07.13. 24h-ig
Útlezárások (vendég gépjármú forgalom
koordinálása) ideje: 2014. 07. 11. 17:00 – 22:00-ig; 2014.07.12.16:00-22:00
A híd lezárása a Tűzijáték idejére 2014 július 12..
szombat 19h-tól 23h-ig.
A forgalomeltérés koordinálás lebonyolítását a polgárőrség végzi a Polgármesteri
Hivatal és a főszervező Tőserdőért Alapítvány képviselője irányításával.
Polgári Védelmi Kirendeltség - katasztrófavédelem
A katasztrófavédelmi rendszer kiépítésének célja a területen jelenlévők – valamennyi
lehetséges rendkívüli helyzetet figyelembe véve – maximális személyi és anyagi
biztonságának garantálása.
Kiemelt feladatok:
○ A szervezők informálása a rendezvény időpontjában várható időjárásról;
○ Közreműködés a mentési munkálatokban, katasztrófa-elhárításban.
A Katasztrófa Védelmi megbízott továbbá a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
parancsnoka végzi a szükséges informatikai feladatok ellátását, szükség szerint a
kapcsolattartást a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, (a továbbiakban: MKI.) az
információk megszerzése és továbbítása céljából.
Továbbá telefonon/EDR (egységes digitális rendszer) rádión kapcsolatot tart a hivatásos
önkormányzati tűzoltóság híradó ügyeletével, valamint a biztosításban résztvevő, továbbá
rendkívüli esemény felszámolására riasztott vonuló tűzoltó egységekkel, valamint az egyéb
segítő és együttműködő szervekkel.
Szükséghelyzetekben a rendőri szervekkel, polgárőrökkel, a rendezvényt biztosítókkal, és a
helyszínre érkező mentőkkel a helyszínen intézkedik, tevékenykedik.
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Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tiszakécske Önkéntes Tűzoltóság
A rendezvényen, illetve annak közvetlen közelében bekövetkező tüzek oltása a
Tiszakécske Ökormányzati Tűzoltó Parancsnokság
koordinálásával történik.
>

Az első Önkormányzati vagy Hivatásos egység helyszínre érkezéséig a rendezvény
biztosítását felügyeletét a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya végzi.
A tűzvédelmi biztosítási feladatok ellátásához tűzoltó gépjárművet a Lakiteleki Tűzoltó
Egyesület biztosít 2014. júl. 11-12-én 08h-04h-ig
Kiemelt feladatok:
○ A rendezvény során bekövetkező rendkívüli időjárásból adódó műszaki-mentés;
○ A rendezvényen keletkező tüzek lokalizálása.
Országos Mentőszolgálat – Kecskeméti Mentőállomás
Az egészségügyi biztosítást a rendezők külön szerződés keretében a NEOMEDICAL
EGÉSZSÉGÜGYI KFT. útján ESETKOCSIVAL 1+2fős személyzettel biztosítják 2014 július
11-én 17h-tól 04h-ig 12-én 17h-04h között. A további időszakokban a részt vevő látogatók
létszáma nem indokolja mentőgépjármű esetkocsi jelenlétét. A helyszínen lesz kialakítva egy
elsősegélynyújtó hely elsősegélynyújtó mentő dobozzal.
A megyei kórházban kb. 140 fő elhelyezésére van lehetőség tömeges sérülés esetén.
A biztosításban résztvevő szervek, szervezetek operatív törzsbe beosztott, intézkedésre
jogosult vezetői szóban, vagy a 20/ 339-15-79 számú hivatali mobil telefonon – a kirendeltség
vezetőn keresztül – kötelesek a beérkezett információról, jelentésről tájékoztatni a
polgármestert, majd a továbbiakban az ő utasításainak megfelelően intézkedni.
Az összeköttetés megszakadása esetén az információk, jelentések továbbítását átveszi a
polgári védelmi ügyintéző. Elérhetősége: (30/ 915-75-97)
Tevékenység viharjelzés esetén
A Bács Kiskun Megyei Katasztrófa Védelmi ügyelettel kapcsolattartás a várható
időjárásról.
Viharjelzés vétele esetén a szervezők nevében Galgóczy Zsolt: +3630/370-70-60 jogosult
intézkedni. A szakemberek meghallgatása után dönt a rendezvény megtartásáról, folytatásáról,
szüneteltetéséről, befejezéséről.
Menekülési útvonalak
»

Napsugár, Bagolyvár és Szivárvány-Fenyő utcákon át a 4625-ös főút irányába

- 10 Fontosabb telefonszámok,
az együttműködő szervek, vezetők jegyzéke

Városi Rendőrkapitányság:........................................................................107; 484-684
Tiszakécskei Rendőrörs.......................................................................................441-155
BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság:...........................................................502-010
Farkasné Fazekas Mária mk. pv. őrnagy kirendeltség vezető..................20/339-1579
Kecskemét Hivatásos Tűzoltóság:..............................................................105; 502-810
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület....................................................0670/9770586
Tiszakécske Ökormányzati Tűzoltó Parancsnokság……………………
76/441-015
Hivatásos Tűzoltóság Kiskunfélegyháza ………………………………… 76/461-605
Mobilról 105-ös 112 szám

BKM-i Önkormányzat Kórháza:........................................................................516-700
Országos Mentőszolgálat Kecskeméti Központja:....................................104; 486-511
Felnőtt házi orvosi ügyelet: (76/441-435).................................................0620/9157-063
Tőserdőért Alapítvány: Galgóczy Zsolt.................................................0630/370-70-60
Tőserdőért Alapítvány: Galgóczy Zsolt,Baranyai János.....................0620/519-22-79
Polgárőrség Madari Róbert......................................................................0630/621-0063
PMH. Tanyagondnok
Tóth Ferenc................................................................................................0670/931-7828
Tornyi Gyula..............................................................................................0670/931-7800
Kökény Imre……………………………………………………………..0620/456-9124
Kis Nándor Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó egyesület……………………0670/9770586
Hungaro-Force & Monitoring Kft rendezvény biztosítása
Deák Attila ………………………………………………………………20/91-53-486

