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Iktatószám: 155-45/2021. 

Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. július 1-i rendkívüli testületi ülésére. 

 

 

Tárgy: Tűzvédelmi tájékoztatók a 2020. évről  

 

 

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 2020. évben az egység 112 káreset felszámolásában 

vett részt, ebből 98 esetben önállóan számolta fel a káreseményt.  

 

Tordas község területére 25 vonulást hajtottak végre ezek megoszlása: 

tűzesethez 0 eset,  

műszaki mentéshez 9 eset, 

téves jelzés 16 eset. 

Érdekesebb esetek: 2020. 10.02.  A CO jelző bejelzett 

2020. 12. 01. szgk gázcsonknak ütközött 

 

A létszámhiány megszüntetése érdekében, az új kollégák bevonása folyamatban van.  

Az állomány átlagéletkora 50,5 év. Az állomány nagy szakmai tapasztalattal, rutinnal 

rendelkezik (7 volt hivatásos tűzoltó és 10 jelenleg is aktív hivatásos tűzoltó vesz részt a 

szolgálatellátásban). 

Az egység használatában lévő vagyontárgyak, készletek nyilvántartása naprakész, a változások 

átvezetése folyamatos. A tárolási és raktározási körülmények biztosítottak. A helyileg végzett 

gazdálkodás a takarékosság elvének figyelembevételével valósul meg. 

Szerekkel, felszerelésekkel való ellátottságuk megfelel az előírásoknak.  

 

2020. évben az alábbi eszközökkel gazdagodott a VÁL/1 málházása: 

  1 db hőkamerával szerelt légzőkészülék, 

  1 db speciális vonszoló készlet, 

  1 készlet műszaki mentő támaszték, 

  1 db G-Force Impulse speciális sugárcső. 
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Érd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  

 

Érd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: Érd HTP) az egységes 

katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

valamint az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség közvetlen irányítása alatt működik. Működési 

területéhez 20 település tartozik.  

Érd HTP működési területe folyamatosan bővülő lakosságszámú, kiemelt kereskedelmi és 

gazdasági fontosságú, mely összesen 628,72 km2 kiterjedésű. A területen megtalálható az M1, 

M6, M7 autópálya, valamint az M0 autóút. Lakhatás, valamint logisztika terén középmagas 

társasházak, irodaházak, nem nyilvános repülőterek vannak jelen. 

 

Az Érd HTP működési területéről 2020. évben 1495 esetben érkezett eseményi jelzés, mely a 

2019. év adataival összehasonlítva (1303 eset) jelentős emelkedést mutat. 

A műszaki mentések vonulási adata a 2020. évben (659 esetszámmal) az előző évet alapul véve 

(541 eset) növekvő értéket jelenítenek meg. A műszaki mentések számának növekedésében 

nagymértékben közrejátszottak a szélsőséges időjárási körülmények.  

 

Érd HTP a működési területén jelentkező mentő-tűzvédelmi feladatait hatékonyan 

végrehajtotta, a szakmai elvárásoknak eleget tett. Feladatait a szakmai irányítószervek és 

elvárásainak megfelelve végezte, szem előtt tartva az emberi élet és az anyagi javak védelmét. 

A káresetek folyamatos kielemzése a tudatos képzési fejlesztések, a megtartott gyakorlatok, 

valamint a sport egészségmegőrző, csapatépítő hatásának eredménye megmutatkozott az Érd 

HTP éves teljesítményében.  

 

Az országosan is kiemelkedő vonulási számok mellett, a precíz társadalmi kapcsolattartást, 

előrelátást, komplex gondolkodást előtérbe helyező munka a pozitív közmegítélését 

eredményezi.  

 

A beavatkozások száma 15 százalékkel nőtt az előző évhez képest. A csökkentés érdekében 

kiemelt figyelmet fordítanak a sajtóban, rádióban, elektronikus felületeken végzett megelőző, 

tájékoztató tevékenységükre.  

 

A 2020. évre előirányzott célkitűzés a hatósági részfeladatokban, ellenőrzésekben való 

minőségi, előremutató részvétel megvalósult.  

 

Segítették I-es és II-es kategóriába sorolt ÖTE-k bevethetőségének növelését, az elméleti és 

gyakorlati képzettségük fokozását, technikai színvonal növelését. 

 

Az ÖTE-k technikai és felszerelésbeli pályázati úton történő fejlesztése megvalósult.  

A veszélyes üzemekben tartott gyakorlatokkal és ellenőrzésekkel a védelmi tevékenység 

ellátásában résztvevők együttműködése, az alkalmazható taktika és technika megismerése és 

használata megerősödött. Folytatták az előző években megkezdett oltóvízforrások ellenőrzését 

a célból, hogy a beavatkozások alkalmával a települési oltóvízforrások minden esetben igénybe 

vehetőek legyenek.  
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A koronavírus járvány 2020. évi gyors terjedése nagymértékben átalakította a 2020. évre 

betervezett, beütemezett feladatok végrehajtását. Mindezek mellett az Érd HTP a működési 

területén élő lakosság élet-és vagyonbiztonságát teljes mértékben szem előtt tartva hajtotta 

végre a mentő-, tűzvédelmi feladatokat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatókat vitassa meg és a határozati 

javaslatokat fogadja el. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

Tordas, 2021. 06. 15. 

                dr. Zay Andrea 

           jegyző 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2021. (VII. 1.) határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatójáról 

 

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

Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatóját.  

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2021. (VII. 1.) határozata 

az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tájékoztatójáról 

 

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

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tájékoztatóját.  

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

 


