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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

készült: Gyálon, 2015. február 20-án, 17:00 órakor, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.), 

 a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál Közgyűlésén 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Kalmár Róbert, az Egyesület elnöke köszöni a megjelenteket, külön név szerint Gyimesi 
István nyugalmazott polgármestert, Pápai Mihályt, Gyál város polgármesterét, Erős Józsefet, 
Gyál város alpolgármesterét, Babák Lászlót, a Gyáli Járási Hivatal vezetőjét, Dr. Surányi 
Gyöngyit, az Egyesület ügyvédjét, Németh Gyulát, a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság 
főkapitány-helyettesét, Juhász Tamást, a Gyáli Rendőrörs parancsnokát, Gere Imrét, a 
Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Szabó Gyulát, a Dél-pesti Régió XX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóságának parancsnokát, továbbá a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagtársait, és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelik a Közgyűlést.  

Ezt követően kérte, hallgassák meg együtt a Himnuszt. 

Kalmár Róbert megállapítja, hogy az Egyesület rendes tagsága 44 fő, ebből a mellékelt 
jelenléti ív szerint 31 fő rendes tag van jelen, így a Taggyűlés határozatképes.  

Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a Meghívóban szereplő 
sorrendtől eltérő sorrendben javasol megtárgyalni. Javaslatot tesz továbbá arra, hogy a 
Közgyűlés vegye fel napirendjébe a Felügyelő Bizottság egy tagjának megválasztását 
tekintettel arra, hogy Romfa Mihály tagtárs, a Felügyelő Bizottság tagja, a Közgyűlést 
megelőző napon írásban bejelentette lemondását tisztségéről.  

 

1/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, az alábbi 
sorrendben: 

1. Elért eredmények  bemutatása, a 2014. év beszámolója az elért eredményekről, 

fejlesztésekről, tűzoltói eseményekről, kapcsolatokról 

2. Oklevelek, ajándéktárgyak átadása 

3. Meghívott vendégek hozzászólásai 

Szünet 

4. A 2014. év pénzügyi beszámolója, közhasznúsági melléklet elfogadása 

5. Próbaidős tagok felvétele 



Oldal: 2 / 15 
 

6. Beszámoló a 2014. év személyi állományi statisztikájáról, továbbá a munkacso-

portok beszámolója 

7. A Felügyelő Bizottság beszámolója 

8. Az Egyesület alapszabályának módosítása: a meghívóhoz mellékelt részletes tá-

jékoztató alapján 

9. Felfüggesztett tagok tagsági jogviszonyának rendezése 

10. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása 

11.  A 2015. év terveinek, fejlesztési javaslatainak ismertetése, megvitatása 

 

Kalmár Róbert a Taggyűlés levezető elnökének Kalmár Róbertet, jegyzőkönyvvezetőnek 
Kelecsényi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bodó Istvánt és Garai Gábort javasolta, melyet 
a jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadtak. 

 

2/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Kalmár 
Róbertet a Taggyűlés levezető elnökének, Kelecsényi Gábort 
jegyzőkönyvezetőnek, Bodó Istvánt és Garai Gábort jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 

 

• napirendi pont:   Elért eredmények bemutatása, a 2014. év beszámolója az elért 
eredményekről, fejlesztésekről, tűzoltói eseményekről, kapcsolatokról 

 

Kalmár Róbert ismertette a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület jelenlegi vezetőségi 
tagjainak névsorát. Tájékoztatást adott arról, hogy 2014-ben is továbbképzések voltak a 
személyi állomány részére, civil és hivatásos állományú szakemberek segítségével 
(rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) gyakorlatokat tartottak. Megalakult a 
Gyáli Járási Önkéntes Mentőcsapatot, amelynek megtörtént az eskütétele. A technikai 
felszereltséget bővítették, korszerűsítették, amely országos szinten is egyedülállónak 
mondható. 

Továbbra is kiválóan működik a napi kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatallal, a helyi 
közterület-felügyelettel, a Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel, Tűzoltóságokkal, 
Mentőszolgálattal. A Polgárőrség 24 órás ügyeletet tart. Külön kiemelte, hogy az év folyamán 
1794 db olyan riasztás történt, amelyre a Polgárőrök vonultak, ez jelentős emelkedés az 
előző évhez képest.  

A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységet a XX. ker. Parancsnokság kíséri figyelemmel, 
az ellenőrzés alkalmával a tevékenység megfelelt az elvárásoknak. 

Ismertette a 2014. évi személyi állományi statisztikát, a különböző munkacsoportokban 
feladatokat ellátó tagok létszámát, valamint az eltelt időszak eseményeinek számokban 
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mérhető eredményeit. 

Külön említette meg a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltóságának 2014. évi 
vonulási statisztikáját és munkáját. Beszélt a műszaki háttérről, az eszközök 
meghibásodásával járó nehézségekről, valamint arról, hogy nagy sikerrel tartanak bemutatót 
a polgárőrséggel együtt iskolákban, óvodákban. 

Beszámolt az elnyert pályázatokról, amelyek segítségével különböző eszközöket, 
felszereléseket tudtak beszerezni és közüzemi díjakat kiegyenlíteni. 

Nagyban támaszkodnak a gyáli Polgármesteri Hivatal anyagi támogatására is, mivel az Opel 
személygépkocsit elhasználódás miatt kivonták a forgalomból, a  Tata könnyűmentőszer 
pedig meghibásodott, a védőfelszerelések egy része cserére szorul. 

A riasztórendszer ellátása a megnövekedett igények ellenére is magas színvonalon folyik. A 
közbiztonság megóvása és a zavartalan működés érdekében az URH rendszer, a 24 órás 
ügyelet, járőrszolgálat, EDR rádiókapcsolat, internet, valamint külön áramfejlesztő rendszer 
nyújt biztosítékot. A járőrautókban és a tűzoltókban URH rádió, GPS-követő van felszerelve. 
A kézi rádiók felújítására forrást kell biztosítani. 

A Felügyelő Bizottság 1 szóbeli figyelmeztetésről és 2 tag határozatlan idejű 
felfüggesztéséről intézkedett. 

A főzőcsapat rendezvényeken való sikereiről is beszélt, közülük 4 fő viselheti a Szabadtűzi 
Lovagrend lovagja címet. Számos hozták el az első helyezést. 

Az Egyesület ruházatának mintázata 24 év óta ugyanaz, komplett téli-nyári öltözetet és 
védőbakancsot kapnak a tagok. 

A 2015. évi tervekben szerepel a szokásos polgárvédelmi versenyekre való felkészítés, 
létszámbővítés, kutatási gyakorlatok szervezése, kirándulások, vagy nyári táborozás 
megszervezése. Az Egyesület fejlődése és működése, a feladatok kiemelkedő színvonalú 
ellátása érdekében elengedhetetlenek a támogatások. 

Befejezésül kérte, hogy a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót fogadják el. 

3/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

 

• napirendi pont:   Oklevelek, ajándéktárgyak átadása 
 

Pápai Mihály szót kérve elmondja, hogy halaszthatatlan ügy miatt nem tud a Közgyűlés 
végéig maradni, de néhány gondolatot meg kíván osztani.  Elmondja, hogy amikor 1990-ben 
Gyimesi István akkori polgármester megalapította a Faluvédő Egyesületet, nem gondolta 
volna senki, hogy ekkora ívet fog befutni az Egyesület. Gyál város nevében köszöni az 
Egyesület tagjainak tevékenységét, kéri, hogy ezután is mindenki a város érdekében 
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folytassa tevékenységét. Fontosnak tartja, hogy a közeljövőben fogják elfogadni a város 
Közbiztonsági Tervét, amelyben kamerarendszer telepítésén túl fontos feladatot szán a 
SZEM mozgalomnak, amelybe az Önkormányzat FIDESZ frakciója teljes létszámmal be 
kíván lépni, új életet hozva a mozgalomba. Megköszöni, ha az Egyesület tagjai is részt 
vesznek ebben a munkában és távozása előtt jelzi, hogy távollétében az Alpolgármester, 
Erős József fog segíteni az ajándéktárgyak átadásában.  

Kalmár Róbert ezt követően ajándékokat és okleveleket ad át az Egyesület kiemelkedő 
munkát végző tagjainak. (A Közgyűlésen jelen nem lévő tagok részére a kitűzők átadása 
később fog megtörténni, most csak a bejelentés történik meg esetükben.) 

 A legtöbb polgárőr szolgálat ellátásáért oklevélben részesül Sárvári Dávid, Zeitler 
János és Kelecsényi Gábor. 

 Az Egyesületben eltöltött idő után ajándékban részesül 10 eltöltött év okán Vörös 
Gábor, 15 eltöltött év okán Fűzesi János és Kálvin Krisztián, 20 eltöltött év okán 
Gazsó Csaba. 

 A kiemelkedő eseményekben részt vett kollégák közül kitűzőt kap 100 eseményben 
részvételért Garai Gábor, Budai László, Szalai Szabolcs, 200 eseményben 
részvételért Dobos Mátyás, 300 eseményben részvételért Herke Imre, 400 
eseményben részvételért Romfa Mihály,Tarsoly Imre és Léber Gergő, 500 
eseményben részvételért Kozma Csaba, 600 eseményben részvételért Szatmári 
László.  

 Legtöbb tűzoltó eseményben részvételért oklevélben részesül Kovács Tamás, Garai 
Gábor és Mészáros Roland.  

 A Katasztrófavédelem terén nyújtott kimagasló teljesítményért emléklapot kap Hajdú 
Sándor, Jakucs János, Kozma Csaba, Kovács Tamás, Vitárizs László és Mészáros 
Roland.  

 

 napirendi pont:   Meghívott vendégek hozzászólása 
 

Kalmár Róbert felkéri a megjelent vendégeket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.  

Gere Imre elmondja, mindig örömmel jön egy ilyen tettre kész Egyesülethez. 2014-ben a 
Katasztrófavédelem teljesítette a feladatait. Kiemeltnek érzi a Járási Önkéntes 
Mentőcsoportok megszervezését. Jó egészséget és kitartást kíván az Egyesület tagjainak 
önkéntes tevékenységükhöz. 

Juhász Tamás köszöni a teljes tagságnak a részvételt a közbiztonság szolgálatában. 2014-
ben csökkent a bűncselekmények száma, ebben jelentős része van az Egyesületnek is. 
Külön köszöni a számos közös járőrszolgálatot a résztvevőknek, hasonlóképpen köszöni az 
eltűnt személy keresésében nyújtott segítséget. Jó egészséget, erőt és ugyanilyen aktivitást 
kíván a 2015-ös évre is.  

Németh Gyula elmondja, hogy a 2012-ben regisztrált 46 ezer bűneset 2013-ra 32 ezerre 
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csökkent és 2014-ben is hasonlóképpen alakult, ezidő alatt pedig a 22%-os korábbi 
eredményesség 2013-ra 39%-ra, majd 2014-re 45,4%-ra növekedett, folyamatos a javulás. 
Ezzel együtt a Gyáli Rendőrörs létszáma háromszorosa a Polgárőrség létszáma, így a 
polgárőrök többet vannak utcán  a rendőröknél. A polgárőrök a helyi "körzeti megbízottak", 
ismerik a helyszínt, ismerik az itt lakókat, ez nagyon fontos. A városban járva többször 
találkozik a FEGY járőrrel, mint a rendőrökkel. Az elért eredmények fenntartásához 
szükséges az áldozatos munka, ezt szeretné megköszönni és jó egészséget kívánni hozzá a 
következő évre is.  

Szabó Gyula gratulál mindenkinek, aki most elismerést kapott, de gratulál a többieknek is, 
akik ugyancsak hozzájárultak a közbiztonsághoz. Fontosnak tartja, hogy mindezt 
szabadidőből teszik az egyesület tagjai, ezért kéri a hivatalos szerveket, hogy támogassák a 
FEGY munkáját, mert a fővárosi egységek kiérkezése egy-egy riasztás alkalmával mintegy 
20 perc, ezalatt nagyon sok minden történik, sokat számít, ha ez alatt az önkéntesek már 
megkezdik a tűz oltását, vagy a kár felszámolását.  

Gyimesi István beszél arról, hogy 65 éve él a városban, ebből egy ideig vezette is a várost, 
és visszaemlékszik, hogy majd negyed százada történt az Egyesület megalapítása, ami 
nagy idő. Azóta megváltoztak a körülmények, de a polgárőrség ennek is meg tud felelni és 
ma is cselekvőképes a tagság. Sok a probléma az élet során, de a tagok mégis elvesznek 
időt a családjuktól azért, hogy a városnak, a "nagyobb családnak" áldozzák, ezért kéri, hogy 
köszönetét a tagok tolmácsolják a családtagjaiknak is. Elmondja, hogy még mindig megvan 
az a szokása, hogy esténként-éjszakánként sétál a városban és megnyugvással tölti el, hogy 
eközben számos esetben találkozik a járőrszolgálattal.  

Kalmár Róbert ezt követően kéri a megjelenteket, hogy hallgassák meg a Szózatot, majd 
szünetet rendel el, egyben meghívja a megjelent vendégeket egy rövid állófogadásra.  

 

SZÜNET 

 

Kalmár Róbert a szünetet követően megállapítja, hogy a megjelent rendes tagok száma 
nem változott, a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 

 

 napirendi pont:   A 2014. év pénzügyi beszámolója, közhasznúsági 
melléklet elfogadása 

 
Locskai Mátyás beszámolójában elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is 
szigorú figyelemmel kezelte az Egyesület pénzügyeit. Részletes felsorolással, diagramokkal 
mutatja be a teremben elhelyezett kivetítőn az Egyesület bevételeinek és kiadásának 
alakulását, részletesen, bevételi- és költségsorokra bontottan, havi részletezettséggel.  

Hangsúlyozza, hogy minden adat, számla, elszámolás rendelkezésre áll, azokba bárki 
betekinthet. 

A bevételi oldalon továbbra is növekedés tapasztalható, a riasztórendszerbe bekapcsolódók 
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száma a recesszió ellenére is növekszik, így fejlődik az ágazat, növekednek a bevételek és 
évek óta az Egyesület bevételeinek túlnyomó többségét alkotják. Nem szabad ugyanakkor 
elfeledkezni a támogatókról sem, mert a támogatások mintegy 10%-át teszik ki az Egyesület 
bevételeinek, ez éppen annyi, hogy fejlesztésekre is jut pénze az Egyesületnek a napi 
kiadásokon túl.  

A kiadások oldalán továbbra is a legnagyobb tételt a munkabérek és járulékaik jelentik, az 
elmúlt évben némiképpen növekedett is ez a költségelem. Jelentős az üzemanyag-költség, 
amely a járőrtevékenység és az egyéb vonulások (pl. tűzoltó vonulás) miatt keletkezik.  

Sokat kell a gépjárművekre is költeni, külön figyelmet érdemel, hogy a jelentős felújításon 
átesett Tata gépjármű motorja ismét meghibásodott, üzemképtelen. Ráadásul a gépkocsira 
még mindig hitelt kell fizetni, ez még egy évig tart, bár lehetséges, hogy a banktörvény 
változása miatt a devizahiteles elszámolás ezen módosítani fog. Mindenképpen cél lenne e 
jármű hitelének rendezését követően a jármű értékesítése, mert túlságosan sok költséget 
jelent az Egyesületnek.  

Nagyobb költségtételt jelentenek a rezsi-kiadások és a riasztórendszer működtetéséhez 
szükséges eszközök és szolgáltatások díjai. Kisebb költségtételként jelentkeznek a 
rendezvényekhez kapcsolódó díjak, ajándékok és egyéb kiadások.  

Megköszönte a Gyáli Polgármesteri Hivatal támogatását, továbbá köszönetet mondott az 
egyéb támogatásokért. Megköszönte mindazok munkáját, akik a pénzügyek kezelésében 
segítségére voltak.  

Kalmár Róbert megköszönte a beszámolót, annak elfogadását, valamint a közhasznúsági 
melléklet elfogadását szavazásra bocsátotta.  

4/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2014. évi pénzügyi beszámolóját 
és a közhasznúsági mellékletet. 

 

 napirendi pont:   Próbaidős tagok felvétele 
 
Kalmár Róbert ismertette, hogy az Egyesületnek jelenleg 4 fő próbaidős tagja van, akik 
közül 2 csak néhány hete kezdte meg próbaidejét, így az Alapszabály értelmében az ő 
felvételük még nem lehetséges, 2 további próbaidős tag esetében azonban a próbaidő több, 
mint két hónapja tart. Azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy Tóth István próbaidős tagot a 
tagság ne válassza sorába, mert a próbaidő alatt mindössze egyszer jelent meg 
szolgálatban, illetve az Egyesület összejövetelén, így kötelezettségeit nem teljesítette. 
Javasolja továbbá, hogy Ragó István próbaidős tagot a tagság válassza az Egyesület 
tagjainak sorába, mert a próbaidőt sikeresen teljesítette, személyével kapcsolatban kritika 
nem merült fel. A szavazás előtt megkérdezi Ragó Istvánt, hogy kíván-e az Egyesület rendes 
tagja lenni. 

Ragó István kijelenti, hogy továbbra is a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagja kíván 
lenni.  



Oldal: 7 / 15 
 

 

5/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, hogy Tóth 
István próbaidős tag a tagnyilvántartásból törlésre kerüljön és ne 
lépjen az Egyesület tagjai közé. 

 

6/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál rendes tagjainak 
sorába választja Ragó Istvánt. 

 

Kalmár Róbert ezt követően megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatainak aránya a 
próbaidős tag felvételével megváltozott, az Egyesület rendes tagjainak száma 45 fő, ebből 
jelen van 32 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.  

 

 napirendi pont:   Beszámoló a 2014. év személyi állományi 
statisztikájáról, továbbá a munkacsoportok beszámolója 

 
Kalmár Róbert elmondja, hogy az Egyesület személyi állományi statisztikáiról a 
beszámolójában már szót ejtett, továbbá a Felügyelő Bizottság vizsgálta az Egyesület 
tagnyilvántartását és arról beszámolójában tájékoztatót fog adni. Ezt követően kérte a 
munkacsoportokat, tartsák meg beszámolóikat. Felkérte a tagságot, hogy a beszámolók 
elfogadásáról határozzanak.  

 

7/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál munkacsoportjainak 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóit.  

 

 napirendi pont:   A Felügyelő Bizottság beszámolója 
 

Kelecsényi Gábor a Felügyelő Bizottság nevében tájékoztatja a tagságot, hogy a bizottság 
az elmúlt év során több területen vizsgálta az Egyesület működését.  

A személyi állomány nyilvántartásának vizsgálata során feltárta a tagnyilvántartás 
pontatlanságát, rendezte a tagnyilvántartást, illetve a 2014. december 9-én tartott rendkívüli 
közgyűlésen javaslatot tett a korábban csak szóban létező tiszteletbeli tagság 
intézményének Alapszabályban rögzítésére és a tiszteletbeli tagság adományozására. 
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Elmondja, hogy a tagnyilvántartás alapján az egyesületnek 45 fő rendes tagja van, továbbá 2 
fő próbaidős tagja, ezen túl pedig 2 tiszteletbeli tagja és 12 fő pártoló tagja van az 
Egyesületnek. Megemlíti még, hogy a 2014. december 9-ei Közgyűlésen 19 fő tagsági 
viszonya került felfüggesztésre, így a korábban felfüggesztett tagokkal együtt összesen 22 fő 
tagsági viszonya került függőbe. Ezek közül 7-en rendezték tagsági viszonyukat az elmúlt 
időszakban, 15 fő esetében azonban ez nem történt meg, az ő esetükkel a későbbi napirendi 
pontban külön is foglalkozni kell.  

A következő vizsgált téma az Egyesület Alapszabálya volt, ennek felülvizsgálata mind 
tartalmi, mind formai okok miatt szükségszerűnek látszik, így erre a konkrét javaslatot 
dolgozott ki a bizottság, amelyet korábban kifüggesztett az ügyeleti központban, a Közgyűlés 
meghívója mellé pedig részletes változási javaslatot csatolt, hogy a tagok megismerhessék 
és véleményt formálhassanak a változtatási javaslatokról. Az Alapszabály módosítása külön 
napirendi pont keretében kerül megtárgyalásra.  

Fegyelmi ügyekben is intézkedett a Felügyelő Bizottság az év folyamán, egy fő megrovásban 
részesült, két fő esetében pedig a tagsági viszony felfüggesztését javasolta a Vezetőségnek 
a Felügyelő Bizottság a felmerült bűncselekmények gyanúja miatt, az eljárás idejére. 
Hangsúlyozza, hogy a Felügyelő Bizottság nem kíván büntetőügyben véleményt formálni, az 
ártatlanság vélelme mindenkit megillet, azonban az Alapszabály kifejezetten lehetőséget 
biztosít arra, hogy hasonló esetben a tagsági viszony felfüggesztésre kerülhessen 
mindaddig, amíg a büntető eljárás le nem zárul.  

Még egy nagyobb fajsúlyú fegyelmi ügyet vizsgált a bizottság, a szolgálati gépjárműben 
keletkezett kár esetét, itt azonban a fellelt dokumentumok alapján nem sikerült az elkövető 
kilétét megállapítani. Megállapítást nyert azonban, hogy a szolgálati gépjárművek használata 
nincs megfelelően szabályozva az Egyesületben, nem egyértelmű az egyesületi tulajdon 
rongálásának felelősség-lehatárolása, ezért a Felügyelő Bizottság felszólította a Vezetőséget 
a hiányok pótlására. A felszólítást követően a gépjármű használat szabályozása megtörtént, 
a szabályok gyakorlati betartatása azonban még mindig nem minden esetben történik a kellő 
eréllyel.  

A Felügyelő Bizottság részt vett a Vezetőség ülésein és vizsgálta annak határozatait, 
azonban maga is megállapítja, hogy az Egyesület működésének vizsgálata terén még előre 
kell lépnie. Éppen ezért a következő évi munkatervében az Egyesület Szolgálati 
Szabályzatának felülvizsgálata mellett az Egyesület gazdálkodásának vizsgálatát tűzte maga 
elé a bizottság.  

A személyi állomány aktivitását vizsgálva a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a tagok 
összesen 1074 önkéntes szolgálatot adtak az év folyamán, amivel biztosítani lehetett, hogy 
minden napi legalább 3, de többségében 4 ember végezzen járőrszolgálatot. Ez önmagában 
pozitív, azonban jelentős eltérések vannak az egyes tagok  aktivitása között. Míg a legtöbb 
szolgálatot adó tagtárs 130 alkalommal ült be a járőrautóba, volt olyan, aki egyszer sem. 

Összesen 20 fő adott havonta legalább egy szolgálatot, míg 19-en ennek kevesebb, mit a 
felét adták. Az érintettektől nagyobb aktivitást kér, mert nem elfogadható, hogy az összes 
szolgálat felét mindössze hét ember adta, egyenlőbben kellene kivenni a részét a munkából 
a tagoknak. Végül kérte a tagoktól a beszámoló elfogadását.  
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8/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  

 

 napirendi pont:   Az Egyesület alapszabályának módosítása: a 
meghívóhoz mellékelt részletes tájékoztató alapján 

 

Dr. Surányi Gyöngyi, az Egyesület ügyvédje elmondja, az Alapszabály módosítására 
jogszabályi módosítások miatt mindenképpen szükség van. Áttekintve a Közgyűlés elé 
terjesztett javaslatot úgy látja, hogy a szükséges jogszabályi módosításokat a tervezett 
Alapszabály átvette, hogy átstrukturált, áttekinthető Alapszabály született, amelyet ő 
támogat, de a végső szót úgyis a Bíróság fogja kimondani az elfogadás tekintetében.  

Kelecsényi Gábor a Felügyelő Bizottság nevében elmondja, hogy az Alapszabály 
átdolgozásának tartalmi és formai okai voltak, a tartalmi okok jó okot szolgáltattak arra, hogy 
egyszersmind a formai problémák is rendezésre kerüljenek. A teremben található kivetítőn 
részletesen is bemutatja a tagságnak a változásokat, amelyeket korábban a Közgyűlés 
Meghívója mellékleteként minden tagtárs már megkapott.  

A változások áttekintése során a tagok megvitatják a korábban javasolt változásokon túl a 
pártoló tagok Erkölcsi Bizonyítványának szükségességét, és konszenzusos javaslatként 
elvetik azt. 

9/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál alapszabályának azon 
módosítását, hogy a pártoló tag Erkölcsi Bizonyítványának 
szükségessége törlésre kerüljön az Alapszabályból.  

 

A változások áttekintése során a tagok megvitatják továbbá a FEGY Ifjúsági Tagozat 
tagjainak Egyesületbe történő felvételét, amellyel kapcsolatban hosszabb vita után rögzítik, 
hogy az Ifjúsági Tagozatban legalább egy évet eltöltött tag esetén, ha 18. életévét betöltötte 
és az Egyesület tagja kíván lenni, próbaidő letöltésére nincs szükség, de a felvételről a soron 
következő Közgyűlés dönt (az Ifjúsági Tagozat tagjai nem kerülnek "automatikusan" az 
Egyesület tagságába). 

10/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
alapszabályának azon módosítását, hogy az Ifjúsági Tagozatban 
legalább egy évet eltöltött tag esetén, ha 18. életévét betöltötte és az 
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Egyesület tagja kíván lenni, próbaidő letöltésére nincs szükség, de a 
felvételről a soron következő Közgyűlés dönt.  

 

A változások áttekintése során a tagok megvitatják továbbá a Vezetőség összehívásának 
határidejét, ebben konszenzusos javaslatként 1 napot tartanak az Alapszabályban 
rögzítendőnek. 

11/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
alapszabályának azon módosítását, hogy a Vezetőség üléseinek 
összehívása 1 napos határidővel történhessen.  

 

A változások áttekintése során a tagok megvitatják továbbá a bankszámla feletti rendelkezés 
szabályait, és szükségesnek tartják az Alapszabály módosítását oly módon, hogy a 
bankszámla feletti rendelkezés joga az Egyesület Vezetőségének két tagját együttesen 
illesse meg úgy, hogy a két tag közül az egyik a mindenkori Elnök. 

12/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál alapszabályának azon 
módosítását, hogy a Bankszámla feletti rendelkezés jogát az 
Egyesület Vezetőségének két tagja együttesen gyakorolhatja úgy, 
hogy a két tag közül az egyik a mindenkori Elnök.  

 

Kalmár Róbert ezután elmondja, hogy a 2014. december 9-én tartott rendkívüli Közgyűlés 
során a tagság szavazott arról, hogy a pártoló tagok rendes taggá válásának kérdésében a 
Vezetőség a soron következő Közgyűlésre terjesszen be javaslatot. Tájékoztatja a tagságot 
a Vezetőség javaslatáról, amely szerint a pártoló tagnak, amennyiben az Egyesület rendes 
tagja kíván lenni, egy év próbaidőt kelljen letöltenie.  

A tagok ezt követően megvitatják a kérdést és több javaslatot követően az Alapszabályba 
rögzítendőnek azt tartják, hogy a pártoló tagok, amennyiben az Egyesület rendes tagjai 
kívánnak lenni, ugyanolyan feltételekkel tehessék azt meg, mint bármely más, az Egyesület 
tagságába jelentkező tagjelöltek, tehát próbaidő letöltését követően a soron következő 
Közgyűlés döntsön a felvételükről.  

13/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
alapszabályának azon módosítását, hogy a pártoló tagok, 
amennyiben az Egyesület rendes tagjai kívánnak lenni, ugyanolyan 
feltételekkel tehessék azt meg, mint bármely más, az Egyesület 
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tagságába jelentkező tagjelöltek, tehát próbaidő letöltését követően a 
soron következő Közgyűlés döntsön a felvételükről.  

 

Kalmár Róbert ezt követően kéri a tagságot, hogy szavazzon a bemutatott, fenti 
módosításokkal kiegészített Alapszabály-tervezet elfogadásáról.  

14/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál Alapszabályának módosítását 
és felkéri az Egyesület Elnökét a módosított Alapszabály 
bejegyzésének ügyintézésére.  

 

Kalmár Róbert jelzi, hogy amint az új Alapszabály bejegyzésre kerül, minden tag külön 
nyomtatott példányt is fog kapni belőle a szokásos kifüggesztésen túl.  

 

 napirendi pont:   Felfüggesztett tagok tagsági viszonyának rendezése 
 

Kelecsényi Gábor a Felügyelő Bizottság nevében elmondja, hogy a mindösszesen 22 fő 
tagsági viszonya került az elmúlt időszakban felfüggesztése, ők külön felszólítást kaptak arra 
vonatkozóan, hogy tagsági viszonyukat a soron következő Közgyűlésig rendezzék. Ez több 
személy esetén megvalósult, jellemzően az Egyesület rendes tagságáról lemondással és 
pártoló tagság kérelmezésével, azonban 15 fő esetén ez mindeddig nem történt meg.  

A 15 fő közül 1 fő, Csaba Gábor jelen Közgyűlésen megjelent, és már előzetesen 
kérvényezte, hogy továbbiakban is az Egyesület rendes tagja kíván maradni, így tagsági 
viszonya kerüljön helyreállításra. Az elmúlt időszakban több szolgálatban részt vett és 
továbbra is tevékenyen részt kíván venni az Egyesület munkájában. A kérdést a Közgyűlés 
szavazására bocsátja. 

15/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja Csaba Gábor tagsági viszonya felfüggesztésének 
megszüntetését, egyszersmind a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál rendes tagjainak sorába visszahelyezi Csaba 
Gábort. 

 

Kalmár Róbert ezt követően megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatainak aránya a tag 
rendes taggá visszahelyezésével megváltozott, az Egyesület rendes tagjainak száma 46 fő, 
ebből jelen van 33 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.  

Kelecsényi Gábor ezek után elmondja, hogy a 14, jelenleg is felfüggesztett tag közül Sárosi 
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Krisztián ellen rendőrségi vizsgálat van folyamatban bűncselekmény elkövetésének gyanúja 
miatt, ezért továbbra is fennáll az a körülmény, amely miatt tagsági viszonya felfüggesztésre 
került. Tekintettel arra, hogy Sárosi Krisztián jelen Közgyűlésen is megjelent, együttműködik 
az Egyesülettel és kifejezte azon szándékát, hogy amennyiben a folyamatban lévő eljárás 
során ártatlansága bizonyítást nyer, továbbra is az Egyesület tagja kíván maradni, 
javasolható az ő esetében a felfüggesztés életben tartása az eljárás jogerős lezárultáig. A 
Közgyűlés döntésére bízza a kérdést.   

16/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodás 
mellett jóváhagyja, hogy Sárosi Krisztián tagsági viszonyának 
felfüggesztése továbbra is érvényben maradjon mindaddig, amíg a 
folyamatban lévő ügyében jogerős határozat nem születik. 

 

Kelecsényi Gábor javasolja, hogy azon felfüggesztett tagok esetében, akik a tagsági 
viszonyukat az elmúlt időszakban nem rendezték, továbbá az Egyesület összejövetelein nem 
vesznek részt és szolgálatban folyamatosan nem vesznek részt és jelen Közgyűlésen sem 
jelentek meg, a Közgyűlés az Alapszabály 10. fejezet 8. bekezdése alapján döntsön az 
Egyesület tagságából történő kizárásról.  

Szőke János, aki időközben megérkezett a Közgyűlésre, szólásra jelentkezve elmondja, 
hogy a tagsági viszonyának felfüggesztését tudomásul vette, de kéri az Egyesület tagjait, 
hogy ne döntsenek a kizárásáról, hanem engedélyezzék, hogy az Egyesület pártoló tagja 
lehessen.  

Kalmár Róbert támogatja a kérést és felterjeszti szavazásra. 

17/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodás 
mellett jóváhagyja, hogy Szőke János tagsági viszonya 
felfüggesztése megszűntetését, és elfogadja a tag kérelmét arra 
vonatkozóan, hogy a rendes tagságból kilépve az Egyesület pártoló 
tagja legyen. 

 

Tagok ezt követően név szerint szavazva az egyes felfüggesztett tagokról az alábbi 
határozatokat hozzák. 

18/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett Balogh Györgyöt kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

19/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
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mellett Cseszkó Csabát kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

20/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 8 tartózkodás 
mellett Fábián Ferencet kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

21/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás 
mellett Ifjabb Kurucz Árpádot kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

22/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás 
mellett Kurucz Attilát kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál tagjainak sorából. 

23/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett Papp Dánielt kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál tagjainak sorából. 

24/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett Pichler Gábort kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál tagjainak sorából. 

25/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodás 
mellett Prandóczki Sándort kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

26/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 4 tartózkodás 
mellett Puskár Bertalant kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

27/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett Szabó Zsoltot kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál tagjainak sorából. 
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28/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 4 tartózkodás 
mellett Szankovics Péternek a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál tagjainak sorából történő kizárását elutasítja.  

29/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett Széchenyi Istvánt kizárja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagjainak sorából. 

 

Kalmár Róbert megállapítja, hogy a szavazások nyomán az Egyesület tagsága az alábbiak 
szerint változott: az Egyesület rendes tagjainak száma továbbra is 46 fő, ebből 2 fő póttag. 
Az Egyesület pártoló tagjainak száma 13 fő, a tiszteletbeli tagok száma 2 fő. Az 
Egyesületnek ezen felül 2 fő próbaidős tagja van és 2 fő tagsági viszonyának felfüggesztése 
továbbra is életben maradt. Ezzel a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál tagsága 
összesen: 65 fő, melyből a szavazati joggal rendelkező rendes tagok száma 46 fő.  

 

 napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tag megválasztása 

Kalmár Róbert ismerteti a tagsággal, hogy Romfa Mihály, az Egyesület Felügyelő 
Bizottságának tagja 2015. február 19-én lemondott az Egyesületben betöltött tisztségéről. 
Méltatja a tagtárs munkáját, amelyet az Egyesület érdekében végzett, majd kéri a 
tagtársakat, hogy tegyenek személyi javaslatot a Felügyelő Bizottságban megüresedett hely 
betöltésére.  

Kalmár Márkus szólásra jelentkezve Bagdi Gyulát javasolja a Felügyelő Bizottság tagjának.  

Bagdi Gyula megköszönve a jelölést kijelenti, hogy amennyiben a tagság megszavazza, 
elfogadja a felkérést a tisztségre.  

További jelölés nem hangzik el a Felügyelő Bizottsági tagságra, ezért a jelölést követően a 
Közgyűlés az alábbi határozatot hozza:  

30/2015. (II.20.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett Bagdi Gyulát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
Felügyelő Bizottságába választja. 

 

 Napirendi pont: A 2015. év terveinek, fejlesztési javaslatainak ismertetése, 
megvitatása 

Kalmár Róbert rövid ismertetést tart az Egyesület előtt álló feladatokról. Fontos célnak tartja 
az Egyesület működését segítő támogatási lehetőségek folyamatos felkutatását annak 
érdekében, hogy az Egyesület továbbra is fejlődni tudjon. 



Oldal: 15 / 15 
 

Hosszabb távon elérendő célnak tartja egy önálló ingatlan megszerzését, amely egyaránt 
szolgálna az Ügyeleti Központ bázisául és nyújtana lehetőséget az Egyesület járműveinek 
megfelelő módon történő tárolására, különösképpen a gépjárműfecskendő megfelelő 
elhelyezésére.  

Célnak tartja a gépjárműfecskendő mellé egy második fecskendő beszerzését annak 
érdekében, hogy a mostani, mintegy 40 éves gépjárműfecskendő kiváltható legyen a napi 
munkából. Hasonlóképpen célnak tartja a járőrgépkocsik egyikének cseréjét a folyamatos 
használatból eredő természetes elhasználódás kompenzálása miatt, illetve a jelenleg is 
üzemképtelen Tata gépjármű értékesítését annak érdekében, hogy ne terhelje további 
költségekkel az Egyesületet.  

Fontos cél továbbá az Egyesület legfőbb bevételi forrását jelentő távfelügyeleti tevékenység 
technikai hátterének megújítását, különös tekintettel a régi vezérlő számítógépre, amely 
technikailag teljesen elavult.  

Egyéb észrevételek híján ezt követően Kalmár Róbert megköszöni a tagság munkáját és az 
Egyesület életében való részvételét, a további munkához sikereket kívánva a Közgyűlést 
berekeszti.  

 

kmf. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  ………………………………  

 Kelecsényi Gábor 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:   

 

 ……………………………… ………………………………  

 Bodó István Garai Gábor 


