2. Ismertesse a kitelepített lakosság visszatelepítésének feladatait, ütemét.
- 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
- az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a
kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet
Kitelepítés: a veszélyeztető esemény által sújtott, vagy azzal fenyegetett területen élő
személyek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az
arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása. A kitelepítés módszerével való védekezés
hatékonyságát, annak előre tervezhetősége biztosítja.
Kimenekítés: az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elegendő idő és a veszélyeztető
esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.
Befogadás: a kitelepített, kimenekített lakosságnak valamint anyagi javainak tervezett, az arra
jogosult döntésén alapuló, a veszélyeztetett területen kívüli ideiglenes elhelyezése, ellátása.
Visszatelepítés: a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló, szervezett
visszajuttatása.
(2) A veszélyeztetettség megszűnése után a visszatelepülés feltétele:
a) a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése,
b) a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniás rendszabályokról,
c) a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása,
d) a minimális lakhatási feltételek biztosítása,
e) a lakosság alapellátásának biztosítása,
f) az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása,
g) az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása,
h) közintézmények működési feltételeinek biztosítása, az iskolai oktatás újraindítása, valamint
i) a károk felmérése.
A kitelepítésről, kimenekítésről szóló felhívást a helyi rádió, televízió, írott sajtó, falragaszok,
hangosbemondó útján teszi közzé a település polgármestere, vagy a megyei közgyűlés elnöke.
A felhívás közzététele után haladéktalanul meg kell kezdeni a készenléti csomag
összeállítását, majd jelentkezni kell a megadott gyülekezési helyen, ahol személyi igazolvány
alapján nyilvántartásba veszik a kitelepítendő, kimenekítendő lakosságot. Lehetőség van saját
járművel rokonokhoz történő elutazásra is. Ilyenkor ezt a szándékot a gyülekeztető helyen
közölni kell.
A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés
lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelem és a veszélyeztető tényezőt ismerő
szakemberek, szervek feladata. - A visszatelepülés csak a katasztrófavédelmi szakemberek
javaslata alapján történhet meg. Meg kell várni, amíg ők biztonságosnak ítélik meg a
helyzetet.

- Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik vissza is.
Amennyiben önállóan tér vissza, feltétlenül jelentse be a befogadó településen a szándékát.
- A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.
- Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.
- Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása
biztonságát illetően.
- Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok
mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek
segítségét.
- Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A
szakemberek begyűjtik azokat.
- A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.
- Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt
vizsgáltassa meg szakemberekkel.
- A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet csak meg.
- A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, fertőtlenítés és az ellenőrzés
után lehetséges csak.
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