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Tárgy: Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság települési 
önkormányzati beszámolója a 2021. évben végzett tevékenységről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Érd HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként a Pest MKI, valamint az 
Érd KvK közvetlen irányítása alatt működik. Működési területéhez 20 település tartozik. 
 
Érd HTP működési területéről 2021. évben 1530 esetben érkezett eseményi jelzés, mely a 
2020. év (1495) és a 2019. év (1303) adataival összehasonlítva emelkedést mutat (1. ábra). A 
riasztások számának emelkedésében közrejátszott az agglomerációban észrevehető 
népességnövekedés, a gépjárművek számának folyamatos emelkedése, valamint COVID-19 
miatt bevezetett égetési tilalom. A lakosságban viszont nem teljesen tudatosult az égetés 
tilalma és sok esetben folytatták a kerti hulladékok égetését, ez okozott káresetszám 
növekedést. Az Érd KvK Hatósági Osztálya több alkalommal tájékoztatta az 
önkormányzatokat is. 

A bejelentések megoszlása szerint a tűzesetek száma az előző évhez (836 db) képest a tárgyi 
időszak tekintetében (864 db) is emelkedést mutatott. A lakás és személyi ingatlan 
létesítményben 2020. évben 322 esetben, míg 2021. évben 297 esetben történt beavatkozás. 
 
A műszaki mentések vonulási adata a 2021. évben (666 esetszámmal) az előző évet alapul 
véve (659 eset) közel azonos értéket jelenítenek meg, jobban megvizsgálva viszont 
észrevehető, hogy az otthon jellegű helyszíneken tapasztalható növekedést ellensúlyozza a 
szabad területeken végrehajtott műszaki mentések számának csökkenése. 
 
Érd HTP működési területén 9 önkéntes tűzoltó egyesület tevékenykedik, mind rendelkezik 
Érd HTP-vel érvényes együttműködési megállapodással (Biatorbágyi, Sóskúti, Martonvásári, 
Váli, Tárnoki, Páty ÖTE, Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület, Tárnoki 
Speciális Mentő és Polgárőr Egyesület, Pest Megyei Speciális Mentő és ÖTE). Az önkéntes 
egyesületeink közel 400 esetben avatkoztak be 2021-ben. 
 
Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása: 

I. kategóriába tartozó településeink: Százhalombatta, Ercsi, Ráckeresztúr. 
II. kategóriába tartozó településeink: Baracska, Biatorbágy, Budaörs, Érd, Gyúró, Kajászó, 
Martonvásár, Tárnok, Törökbálint, Vál. 

III. kategóriába tartozó településeink: Diósd, Etyek, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, 
Sóskút, Tordas. 

 
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. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót tárgyalja meg és a szükséges döntést hozza 
meg. 
 
 
A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 
 
 
Tordas, 2022. 05. 18. 
 
        Juhász Csaba   
        polgármester 
 
 
Határozat-javaslat: 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (V. 24.) határozata 

Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság települési önkormányzati beszámolóját a 2021. 
évben végzett tevékenységéről 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Érd Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság települési önkormányzati beszámolóját a 2021. évben végzett tevékenységéről. 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 


