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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

A rendelkezésre álló előrejelzések alapján az elkövetkező napokban a megye 

időjárásában jelentős változások fognak bekövetkezni. Az előrejelzések nagymértékű 

bizonytalanságot hordoznak magukban, de fel kell készülni akár jelentős mennyiségű csapadék 

különböző – eső, hó, havas eső, ónos eső – halmazállapotokban történő lehullására is, amelyhez 

helyenként viharos erejű szél és a megye teljes területén rendkívüli hideg – akár – 15 oC alatti 

– fog társulni. 

 

A település lakosságának és az anyagi javaknak a védelme érdekében kérem közreműködését 

és intézkedését az alábbiak szerint: 

 a következő napokban legyen telefonon elérhető; 

 készüljön fel a településen található melegedőhelyek szükség szerinti megnyitására, 

amennyiben eddig nem került kijelölésre ilyen helyiség jelölje ki azt; 

 készüljön fel a település közútjain esetlegesen kialakuló hótorlaszok felszámolására; 

 készüljön fel az esetleges fakidőlések felszámolásába bevonható önkormányzati és 

egyéb a településen található állomány alkalmazására; 

 pontosítsa a szerződés vagy gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében igénybevételre 

tervezett járművek és a kezelő személyzet rendelkezésre állását; készítse elő az 

alkalmazásukat. 

 

Csatoltan megküldöm a téli időjárás során követendő lakossági magatartási szabályokat 

tartalmazó tájékoztatást, amelyet kérem, hogy a helyben szokásos módon a lakosokhoz 

juttasson el, illetve tegye számukra hozzáférhetővé. 

 

Kérdései esetén keresse a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget a +36 (44) 418-134-

es telefonszámon. 

 

Kelt: Mátészalka, elektronikus bélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

  

 

 Tamás Ferenc tű. alezredes 

 tűzoltósági tanácsos, kirendeltség-vezető 
 

 

 

Melléklet: Lakossági_magatartási_szabályok 

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül) 

Kapják:   Települések polgármesterei  

  (Hivatali kapun, valamint email-ben) 
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