Közbiztonsági
hivatalban

referens

a

polgármesteri

Új fogalom jelent meg a katasztrófavédelmi igazgatási ellátásban. Közbiztonsági
referenst kell foglalkoztatni azokon a településeken, melyek az 1-es és 2-es
katasztrófavédelmi osztályba vannak besorolva.
Zircen Szirbek Tiborné látja el a közbiztonsági referensi feladatokat, aki bővebben is
kifejtette az új fogalmat. Megtudtuk, Zirc 2-es besorolású település, a 82-es főúton történő
veszélyes anyag szállítása, a téli rendkívüli időjárás, és az esetenként előforduló áradások
miatt került településünk ebbe a kategóriába.
– Fő feladatunk a polgármester katasztrófavédelmi tevékenységének a segítése – mondja
Szirbek Tiborné, aki leendő munkájuk részleteibe is beavatott: – Mi leszünk azok, akik a
megelőzési időszakban összeállítjuk azokat az anyagokat, dokumentációkat, amelyekkel a
védekezés időszakában dolgozunk majd. Továbbá folyamatosan karban kell tartanunk a
védekezés hatékonyságát biztosító veszély-elhárítási tervet.
A hivatali munkatárs reméli, hogy nem kerül sor védekezési időszakra, de természetesen
erre az eshetőségre is fel kell készülniük, ezt az időszakot is tárgyalja a munkaköri leírás. A
közbiztonsági referensek ekkor a polgármester tanácsadóiként működnek közre, segítenek a
döntés-előkészítésben, információkat gyűjtenek, koordinálnak, szervezési feladatokat látnak
el. A referensek tanfolyamokon sajátították el a különböző ismereteket. Szirbek Tiborné nem
felejti el megemlíteni, hogy van helyettese is, Vachtler Erik személyében. Mind a kettejüknek
részt kellett venniük a képzésen, amelynek az elmélet mellett gyakorlati része is volt,
megismerkedtek például a tűzoltóság védelmi felszerelésével. A zircieknek hatványozottan
kellett figyelniük, amikor az előadók gyakorlati példán keresztül a veszélyes anyagot szállító
teherautó felborulása esetén szükséges intézkedéseket mutatták be…
A környező települések közül Bakonybél, Dudar szintén 2-es besorolású, egyiknél a
patak, másiknál a szénbánya a veszélyforrás, egyik helyen áradás, másik helyen beszakadás
okozhat károkat. Az 1-es kategóriába azok a települések tartoznak, amelyek harminc
kilométeres körzetében veszélyes üzem található – tájékoztat a közbiztonsági referens.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak három kirendeltsége van, Ajkán,
Pápán és Veszprémben, Zirc a veszprémi kirendeltséghez tartozik.

Szirbek Tiborné sokoldalú munkatársa hivatalunknak, a jövőben a térség közbiztonságáért is felel
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