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Tárgy: Tűzvédelmi tájékoztatók 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Váli Önkormányzati Tűzoltóság 

 

Fejér megye északi részén, 17184 ha területen látják el a tűzoltási és műszaki mentési 

tevékenységet, melybe beletartozik Vál, Tabajd, Kajászó, Baracska, Tordas, Gyúró községek 

közigazgatási területe, az M7 autópálya 30-41 km szelvénye, és a 7-es főút 34-38 km szelvényig 

terjedő szakasza. 

Szakmai tevékenységükről elmondható, hogy 2019. évben (dec. 31-ig bezárólag) a tűzoltóság 

102 káreset felszámolásában vett részt, ebből 89 esetben önállóan számoltak fel a 

káreseményt.  

Vonulások: 

- tűzesethez 26 alkalommal,  

- műszaki mentéshez 65 esetben, 

- téves jelzésre 25 esetben, vonultak. 

 

Település szerinti bontásban:  

- Baracska 29, 

- Gyúró 6,  

- Kajászó 12,  

- Tabajd 8,  

- Tordas 30,  

- Vál 31 eset. 

A szolgálat szervezésénél a létszámhiányból adódó probléma gyakran merül fel. A 

legnagyobb probléma az alulfinanszírozottság. 

 

Érd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  

 

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési területéről 2019. évben 1303 esetben érkezett 

eseményi jelzés, mely a 2018. év adataival összehasonlítva (1298 eset) kis mértékű emelkedést 

mutat. 

 A bejelentések megoszlása szerint a tűzesetek száma az előző évhez (708 db) képest a tárgyi 

időszak tekintetében (762 db) emelkedést mutatott. 

A lakás és személyi ingatlan létesítményben a 2018. évben 219 esetben, míg 2019. évben 271 

esetben történt beavatkozás. A tűzesetek többsége elektromos meghibásodásból adódott. 



A 2019. évben megrendezett gyakorlatoknak bemutatóknak, a különböző veszélyekre történő 

felkészítéseknek köszönhetőn a tüzelő és fűtő berendezések kezelésével, használatával, 

valamint a figyelmetlenségből fakadó tüzesetek száma csökkent. A hírközlési, művelődési, 

sport, és szálloda jellegű létesítményekben az előző év azonos adatait alapul véve jelentős 

változás, hogy tűz nem keletkezett, egészségügyi, szociális, valamint vendéglátó 

létesítményben történő riasztás 1 db volt. A közterületen végrehajtott beavatkozások (33 db) 

számadataiból csökkenés olvasható ki az előző év rögzített azonos mérőszámával összevetve 

(73 db). A helyi rendeletek, a figyelemfelhívó kampányok az emelkedés megszüntetésében 

pozitív szerepet játszottak. A műszaki mentésekhez elrendelt vonulási adatok 2019. évben (541 

esetszámmal) az előző évet alapul véve (590 eset) csökkenő értéket jelenítenek meg. A műszaki 

mentések számának csökkenésében nagymértékben közrejátszott a szélsőséges időjárási 

frontok elkerülése. 

A közúton és egyben a közlekedéssel kapcsolatosan történő beavatkozások száma az előző éves 

317 db esettel összevetve is csökkenést mutat (2019-ben 284 eset). 

Az autópályákon és gyorsforgalmi utakon fennálló forgalmi helyzet indikálta problémáknak a 

csökkentésére tett intézkedések, a működési területünk szerint illetékes autópálya mérnökség 

munkatársaival, a rendőrséggel folytatott egyeztetések pozitív eredményt hoztak. 

A szabad területen bekövetkezett tűzesetek az aszályos időszaknak is köszönhetően 

megnövekedtek (234 eset előző évben 107 eset). Az érintett területeken folyamatos szemléket 

tartva, hatósági eljárások megindítására tettünk javaslatokat az elhanyagolt területek gondozása 

érdekében. Építkezési területen, ipari létesítményben, kereskedelmi és szolgáltató 

mezőgazdasági, oktatási és tárolási létesítményekben történő beavatkozások száma az előző 

évhez képest jelentősen nem változott. 

2019. évben azon beavatkozások, melyek során személyi sérülés is történt csökkent, így a 

tűzesetek és műszaki mentési beavatkozások alkalmával a megmentett személyek száma a 

tavalyi év adataihoz (42 fő) képest is csökkenést mutat (31 fő). A helyszínen elhunyt személyek 

száma az előző év (5 fő) azonos időszakához képest minimálisan emelkedett (6 fő). 

A 2019. évben bekövetkezett elhalálozások elsősorban közlekedési balesetekben történtek. 

Tűzesetnél bekövetkezett haláleset 2 esetben volt. A lakosság körében történő folyamatos 

jelenlétnek, a helyi médiában megjelenő preventív tevékenységnek köszönhetően érezhető volt 

a napi tevékenységben a másokra történő odafigyelés és segítségnyújtás. Ezt tükrözi a vonuló 

raj kiérkezése előtt felszámolt esetek megnövekedése, ami 103-ról, 144-re emelkedett. 

Az erdőt- és vegetációt érintő tűzesetek száma 2018. évben (7 db), mely a 2019. évre (16 db) 

emelkedést mutatott. A növekedés megakadályozását szem előtt tartva helyszíneken végzett 

szemléket követően javaslatot tettünk a területen tapasztalt esetleges szabálytalanságok 

(illegális szemétlerakások) megszüntetésére. 

 

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2019. április 28-án támogatási szerződést kötött, mely alapján 2019-ben az egyesület 

1 millió 766 ezer forint működési és eszközfejlesztési támogatásban részesült. 

A támogatásként folyósított összeget - a szerződésben rögzített szabályokat érvényre juttatva 

- az alábbi működési és fejlesztési célokra fordították 2019. folyamán: 



 Az egyesület által beszerzett Spartan ERMI 23 típusú (GKC-015 forgalmi 

rendszámú) gépjárműfecskendő vételárának részleges kiegyenlítésére 420.000 

forintot használtak. 

 Felújítottuk Steyr Bronto 13S23 M20 TZF 200 típusú gépjárműfecskendő 

fékrendszerét, melynek új fékdobjait a szerződés keretében biztosított forrásból 

finanszírozták 392.979 forint felhasználásával. 

 A járművek fejlesztésére összesen 362.420 forintot fordítottunk a támogatásból. 

  A támogatásból 244.224 forintot két gépjármű kötelező gépjármű 

felelősségbiztosításának kiegyenlítésére használtak fel. 

  Az egyesület működéséhez elengedhetetlen könyvelőprogram beszerzésére 81.280 

forintot fordítottak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatókat vitassa meg.  

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Váli 

Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatóját.  

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tájékoztatójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi az Érdi 

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tájékoztatóját.  

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatójáról 

 

 

 



Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a 

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját.  

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

 

Tordas, 2020. július 22. 

 

 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 

 


