JEGYZŐKÖNYV

készült: Gyálon, 2017. február 17-én, 17:00 órakor, a gyáli Arany János Művelődési Ház
nagytermében (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)

a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 26. éves Közgyűlésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Kalmár Róbert, az Egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál tagtársait, a meghívott vendégeket, mindazokat, akik megtisztelték
jelenlétükkel az eseményt, külön említve















Gyimesi István nyugállományú polgármestert, egyben a FEGY alapító tagját,
Pápai Mihályt, Gyál város polgármesterét,
Erős Józsefet, Gyál város alpolgármesterét,
Rozgonyi Erik főjegyzőt,
Babák Lászlót, a gyáli járási hivatal elnökét,
Dr. Bilisics Pétert, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökét,
Dr. Németh Gyulát, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági vezetőjét,
Kocsis Istvánt, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetőjét,
Juhász Tamást, a Gyáli Rendőrörs parancsnokát,
Branyiczki Márkot, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját,
Gere Imrét, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét,
Szabó Gyulát, a Budapest Dél-pesti Régió XX. kerületi hivatásos tűzoltóságának
vezetőjét,
Vad Tibort, a Monori Katasztrófavédelmi kirendeltség felügyelőjét,
Mihály Sándort, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelőjét.

Kalmár Róbert megállapítja, hogy az Egyesület rendes tagsága 48 fő, ebből a mellékelt
jelenléti ív szerint 40 fő rendes tag van jelen, így a Közgyűlés határozatképes. Elmondja,
hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyv készül az elhangzottak alapján, majd javaslatot tesz, hogy
a tagság a jegyzőkönyv-vezetőnek Kelecsényi Gábort válassza. Más javaslat a tagság
részéről nem érkezik.
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1/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 39 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodással elfogadja Kelecsényi Gábort a
jegyzőkönyv-vezetőjének.

nélkül, 1
Közgyűlés

Kelecsényi Gábor megköszöni a bizalmat és kéri a tagságot, hogy tegyen javaslatot a
jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A tagság Kozma Csabát és Czékmány Tamást javasolja, melyet a jelenlévő tagok
elfogadnak.

2/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Kozma
Csabát és Czékmány Tamást jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kalmár Róbert ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a
Meghívóban szereplőtől a jogi keretek miatt szükséges mértékben eltérő sorrendben javasol
megtárgyalni. A tagság részéről más javaslat nem érkezik.

3/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, az
alábbi sorrendben:
1. Ünnepi beszéd, beszámoló a 2016-ban elért eredményekről, fejlesztésekről,
eseményekről, kapcsolatokról,
2. Pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása,
3. Oklevelek, ajándéktárgyak átadása
4. Meghívott vendégek hozzászólásai
5. Egyéb hozzászólások
Szünet és állófogadás
6. Tagsági viszonyok rendezése, próbaidős tagok felvétele
7. Felügyelő Bizottság beszámolója
8. 2017. évi tervek, javaslatok ismertetése
9. Hozzászólások.
1. Napirendi pont: Ünnepi beszéd, beszámoló a 2016-ban elért eredményekről,
fejlesztésekről, eseményekről, kapcsolatokról
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Kalmár Róbert megtartja ünnepi beszédét, illetve beszámolóját amelynek során - diavetítés
kíséretében - az alábbi momentumokat említi:
Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük , gyakorlatokat
tartottunk és oktatásokon vettünk részt.
Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként
könyvelhető el a lehetőségeinkhez képest különböző pályázatok útján.
A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú
szakemberek vettek részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a
katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, járási mentőcsoport és egyéb társadalmi
tevékenységet végző szervezetekkel a kapcsolatunk kitűnő, így a megszerzett tudást általuk
a tagjaink tökéletesen el tudják és tudták sajátítani.
az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a közterület felügyelettel, mezőőrséggel a
Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel - Tűzoltóságokkal, és a Mentőszolgálattal,
állatvédőkkel és a lakossággal a SZEM mozgalmon belül.
A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri és
támogatja kölcsönösen kiegészítjük egymás szolgálatait
A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünket külön figyelemmel kíséri az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok. De mint minden
évben így 2016-ben is ellenőrzést is hajtott több ízben végre, melynek az egyesület
megpróbált megfelelni.
Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, és az összehangolt munkájuknak
köszönhetően tudunk segíteni a Gyál lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik
segítségünkkel tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak
folyamatos javulását.
2016. év személyi állományának statisztikája:
Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:
Vizsgázott Tűzoltó:
Tűoltás vezetésre jogosult
Járőröző állomány
Pártoló tag:
Próbaidős tag
Tiszteletbeli tag
Ifjúsági tagozatos:

65 fő
33 fő
3 fő
48 fő
15 fő
7 fő
2 fő
18 fő

A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink:
Elnökség:
Felügyelő bizottság:
Pénzügyi munkacsoport:
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:
Járőrvezetői munkacsoport:
Gépkocsi karbantartó munkacsoport:
Rádiótechnika karbantartó:
Tűzoltó munkacsoport:
SZ.E.M. munkacsoport:
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:
Ruházatért felelős:
Tagdíj kezeléséért felelős:

3 fő
3 fő
3 fő
5 fő
5 fő
3 fő
1 fő
25 fő
1 fő
4 fő
12 fő
1 fő
1 fő
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Igazolványok kezeléséért felelős:
Web oldal és média felelős:
Járási mentőcsoport taglétszáma:

1 fő
2 fő
40 fő

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos
jogrendjének megfelelően.
Eredményességünk ismertetése
2016. január 1. – 2016. december 31-i időszakban:
 Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása: 1-ről
14 esetben
 Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:38-ról 85 esetben
 Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése, téves riasztás:55-ről 123 esetben
 Rendezvénybiztosítás: 33 esetben
 Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás: 17-ről
100 esetben
 Műszaki mentés lakosság részére: 36 esetben
 Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás: 24-ről 75 esetben
 Tűzszerészeknek segítségnyújtás: 0 esetben
 Körözött személyek felkutatása: 2-ről 20 esetben
 Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál: 5 esetben
 Eltűnt személyek felkutatása: 1-ről 6 esetben
 Környezetvédelemmel kapcsolatos események: 1-ről 27 esetben
 Terület, objektum, személyek ellenőrzése: napi szintű feladat
 Halálesetnél biztosítás: 1 esetben
 Rendőrséggel közös egyéb feladat: 45 esetben
 Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése: 949 esetben
 Riasztórendszer pánik jelzése: 13-ról 29 esetben
 Riasztórendszer éles betörés jelzése: 3-ról 10 esetben
 Egyéb bejelentett események ellenőrzése: 365 esetben
 Rendőrségnek átadott személyek: közös akció keretén belül
 Szervezett akciók: 6 alkalom
 Környező településeken segítségnyújtás: 3 alkalom
 Családsegítőnek segítségnyújtás: 1 alkalom
 Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés: 8 alkalom
 Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés: 54-ről 75 alkalom
 + a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok
égész évben
 Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés: 132 alkalom
 Nappali események: 1106-ról 973 alkalom
 Éjszakai események: 774-ről 650 alakalom
Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz. események száma: 1623 eset történt, mely a
tavalyi évhez képest több mint 600 eseménnyel növekedett. Sajnos ez azt bizonyítja, hogy a
bűnözésre vetemedet egyének kezdik felismerni, hogy Gyálon a polgárőrségen, közterület
felügyelőkön és rendőrség emberein kívül senki sem figyeli őket a közterületeken ahol
szabadon prédázhatnak.
A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület létjogosultságát, valamint
további fejlesztési irányelveink meghatározását.
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A lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és kéri a segítségünket.
Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban rögzítésre kerültek, mely alapján a
statisztikai számok az irányadóak.
Tűzoltó Szakcsoport
Tűzoltási és Műszaki mentési tevékenységet ellátására jogosult 33 fő.
Ebből ténylegesen beavatkozó állomány 22 fő.
Tűzoltás vezetésére jogosult 3 fő.
2016-ban összesen 42 esethez vonultunk, ami nem azt jelenti, hogy ennyi esemény volt
városunkban, hanem ennyiszer jött össze a megfelelő létszám a gépjárműfecskendő
vonultatásához.
Számos esetben azonban előfordult, hogy mielőtt a fecskendő a vonulást megkezdte volna,
a helyszínre elsőként kiérkező Fegy járőr felderített, és visszajelzése alapján nem került sor
a vonulásra.
Az 42 vonulás 23 tűzesetből, 15 műszaki mentésből és 4 téves jelzésből tevődött össze,
melyekből néhány jelentősebbet kiemelnék:
- 01.09.: Wesselényi u. 57. II-es kiemelt lakástűz
- 01.18.: Szt. István u. 84. II-es kiemelt garázstűz
- 05.18.: Temesvári u. 3. II-es kiemelt szerelő műhelytűz
- 06.30.: Árpád u. 73. II-es kiemelt lakástűz
- 08.31: Pestimre és Soroksár között szemétbánya tűz
- 10.26.: Prologis területén kamion személyt gázolt
- 10.28.: Balogh Á. u. 25. pincetűz
- 11.07.: M5 Gyál és Ócsa között baleset beszorult személyekkel
- 12.01.: Temesvári u. 14. Kandalló felrobbant, tetőtér füstöl
- 12.19.: M0 34 km. Tgk. felborult
- 12.28.: M0 mellett Vecsés és Gyál között nagy területen aljnövényzet égett
- 12.30.: M0 37 km. Tgk égett
Pályázatok:
2015-2016 évben összesen 2 pályázaton sikerült eredményesen részt vennünk, melyekből
1-nél védőeszközre ill. felszerelésekre, 1-nél pedig készpénzre lehetett pályázni
Így a védőeszközös pályázaton szakfelszereléseket és védőeszközöket összesen 650.000
Ft értékben nyertünk el.
Tanfolyamok:
2016-ban további 5 fő FEGY tagtárs sikeresen teljesítette a 40-órás önkéntes tűzoltó
alaptanfolyamot, tovább növelve Egyesületünk tűzoltóinak létszámát.
Hosszú évek után, tavaly az egyik pályázat részeként 5fő tűzoltót sikerült tűzoltótechnikakezelői tanfolyamra beiskolázni, melynek részeként kisgép-kezelői típusvizsgát
tettek.
Felülvizsgálatok:
Az idei évben is szükséges lesz a láncfűrészek, és a légzőkészülékek felülvizsgálata, amely
összesen kb. 80.000 Ft-ba fog kerülni.
Az autókkal kapcsolatos javítások költségét sajnos nem lehet pontosan előre megmondani.
A Fővárosi Katasztrófavédelemnek köszönhetően 2015-ben Steyr 4000L-es gépjármű
fecskendőt és 2 db IFA típusú tömlőszállító tgk gépjárművet kaptunk, mellyel elismerték az
egyesület munkáját. Sajnos viszont a kevés támogatási összeg hiányában 2016-ban az autót
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nem sikerült még rendszerbe állítani. A támogatóknak köszönhetően Steyr gk. fecskendő
már üzemképes állapotba került, melyre egy vállalkozó több mint 1 millió Ft-ot költött. A
Felsőpakonyi Önkormányzat bevállalta az autó teljes fényezését. Három gyáli család
segítségével a felszereléseknek töredékét sikerült beszereznünk. De még teljes felszerelésre
bevetésre kb. 1,5 millió Ft-ot kell összehoznunk.
Problémáink, terveink:
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok
megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen. Szeretnénk fűthető, önálló,
és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a központunkkal szoros fizikai földrajzi (
közvetlen ) kapcsolatban van. Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is
kívánnak venni amennyiben segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális
gépjárműtároló helyszínének kijelölésében. A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete
is lehetne.
Szükséges lenne egy Feszítő-vágó beszerzés melyre évek óta ígéretet kapunk több
szervezettől is, ami egy komolyabb közúti balesetnél elengedhetetlen segédeszköze egy
tűzoltónak. Sajnos egyesületünk önerőből nem tud egy feszítő-vágó berendezést
megvásárolni, melyet az „élet ollója” néven is hívnak, egy esetleges közúti balesetnél a
roncsok közé szorult embertársainkon máshogy nem tudunk segíteni, ezen az eszközön
sokszor egy ember élete is múlhat. Tagjaink már a speciális tanfolyamon elsajátították a
berendezés kezelését, és a BM Katasztrófa Védelmi Oktatási központ szervezésében
sikeres vizsgát is tettek.
De talán a fő irányelvünk, hogy a már 43 éve üzemben lévő Mercedes 1000-es
fecskendőnket felváltsa egy korszerűbb fiatalabb fecskendő. Igaz az utó felújításra szorul,
melyre csak akkor van lehetőség ha a Steyr gk fecskendő rendszerbe állt. Így amennyiben
ez megvalósulhat akkor a városnak a lakosság védelme érdekében két gépjármű
fecskendője lehetne, hogy az egyesület tagjai magasabb szinten és megfelelő helyszíni
vízkészlet biztosításával tudnák a tűz oltását megkezdeni.
Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak Polgárőrökként,
hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme érdekében.
A riasztórendszer alakulásáról
A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan működött,
mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója. Sajnos még mindig a lakosság nem
veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás esetén haladéktalanul telefonáljon a
felügyeleti központba. Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól
láttuk el, kiemelkedő esemény nem történt.
Az előző években történt fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett igényeket is
magas színvonalon ki tudtuk szolgálni. Vásároltunk egy ENIGMA II - DR81000 Digitális
vevőkészüléket, ami 4 kártyahelyes, ENIGMA II - LC2 telefonos vevőkártyát 2 db TMS Pro
1000 távfelügyeleti szoftvert, OKF modulból a legkisebbet (50 ügyfél korlátos), így
lehetséges a tűzjelzések fogadása. Tartalék gépről gondoskodtunk.
Néhány adat a védett objektumok számáról:
2003-ban

Magánszemély:
Közület:
Önkormányzati objektum:
Összesen :

286 db
66 db
22 db
374 db
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2004-ben
2005-ben
2006-ban
2007-ben
2008-ban
2009-ben
2010-ben
2011-ben
2012-ben
2013-ban
2014-ben
2015-ben
2016-ban

Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen:
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :

481 db
455 db
493 db
525 db
525 db
588 db
610 db
684 db
709 db
716 db
719 db
715 db
715 db

Fejlesztéseknek köszönhetően a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer rendben működik,
eddig 105 db új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön. Hála Istennek, hogy nem
történt kiemelkedő esemény, a berendezéseink szépen működtek.
A tavalyi évben két árajánlat érkezett fejlesztésre. Szabó Sándor ügyvezető igazgató Távőr
Monitoring Kft. és Szarka Szilveszter Távfelügyeleti üzletágvezető TELL Biztonságtechnikai
Rendszerek Kft. vezető ajánlatából az olcsóbb és jobb rendszert vásároltuk meg. TELL
ajánlatát.
URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása
Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és természetesen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé esténként
több fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az egyesületünk
az Önkormányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani, melynek sugárzási köre megközelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően a Hírközlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó csapatainknak
egyben ezen rendszer a mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel van szerelve EDR Stabil rádióval, melyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket
melyre jogosultságot kapunk és vonuló csapatainkat elérjük.
Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal ( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül
mobil vonallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor
külön aggregátor – áramfejlesztő rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében.
A három járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPSkövetővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas.
A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik. Ezen felül 18db
URH kézi rádiónk van és 2 db EDR kézi rádióval rendelkezünk. Sajnos a kézi rádióink egyre
jobban szolgálattevések és különböző biztosítási feladatok ellátása során károsodnak és
mennek tökre, melyek felújítására külön forrást kell a jövőben biztosítanunk.
Egyesületi ruházkodásunk
A polgárőreinket folyamatosan már 24 éve ugyanazon mintázatú ruházattal szereljük fel. Itt
az újonnan belépő tagok komplett téli és nyári öltözetet kapnak védőbakanccsal együtt.
Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket akik ezen ruházatot hordják. A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét
és feliratát, melyet a jogszabály is megkövetel. 2016-ban egyen ruházat cseréje lassacskán
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ment, mivel a gyártó cég bezárt. A megfelelő ruházat legyártásához év végére kaptunk megfelelő ajánlatot, mely 2017. eleji költségvetésből valósulhat meg.
Sajnos a tűzoltói védőruházatunk egyre jobban elhasználódik, de a magas beszerzési költségeknek köszönhetően egyenlőre ennek cseréje számunkra még várattat magára, igaz pályázat útján sikerült 2 garnitúra Bristol, 4 pár védőcsizmát és 4 védősisakot pályázat segítségével az Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség támogatása útján szereznünk, melyet köszönünk.
Ifjúsági tagozat
F.I.T. 2016. február 21-én ünnepelheti meg 8. születésnapját.
A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a
fiatalokat az alábbiak szerint:
 Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás csapatban való együttműködés kialakulását.
 A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét.
Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni,
pótolni a létszámot. A 2016-as évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a FEGY és a
F.I.T. állománya minél jobban megismerje egymást és segítség egymás munkáját. Minél szorosabb bajtársi kötelék kialakítására törekedtünk.
Mint az előző évben, most is igen sok FEGY tagtársunk segítette a gyerekek képzését, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni. Az elmúlt évben négy fiatal jelezte belépési szándékát a
FEGY-be. A felvételük megtörtént. Mindannyian 3-4 évet töltöttek el a F.I.T. állományában
aktívan. Biztos vagyok benne, hogy hasznára válnak az Egyesületünknek.
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Ifjúsági Tagozata, mint tudjuk 2009-ben alakult azzal
a céllal, hogy a felnőtt állomány utánpótlását megfelelő felkészülés után biztosítsa. A mostani
vezetés célja ugyanaz, mint elődeié nevezetesen az utánpótlás nevelése, viszont a gyerekek
alapképzése megváltozott egy új ráépüléses rendszeren alapul. Hangsúlyt fektetünk a honvédelmi oktatásra valamint az egyesület profilújából adódóan a szakmai alapképzésre. Az új
rendszer 2 X 1 X 1 hetes havi leosztású az alábbiak szerint:2 nap gyakorlat, 1 nap elmélet, 1
nap művelődés vagy szabadidős elfoglaltságot jelent a gyerekek számára.
Engedjétek meg, hogy röviden ismertessem a képzési tematikát: - mivel egyesületűnk
speciális feladatokat lát el így kellett összeállítani oktatási programjainkat a csapatépítést
figyelembe véve, tehát honvédelmi alap, polgárőr, katasztrófavédelmi és első-segélynyújtási
feladatokban alapszik. Továbbiakban az elmúlt év statisztikája bizonyítva oktatási
programunk helyességét.
Taglétszám jelenleg: 27 fő 2 próbaidős. A gyermeknapon először rendeztünk toborzó napot
ennek eredménye 7 jelentkező – maradt 5 fő. Felnőtt segítő 4 fő.
2016 évi munkásságunk:
 járőrszolgálat: 132 esetben
 koszorúzás: 2.
 helyszínbiztosítás segítése. 5 alkalommal
 egyéb biztosítás, temető szolgálat .stb. 3
 személyek felkutatása keresés elfogás 1 !!!!
 kirándulás: 8 alkalommal
 múzeumlátogatás: 4 alkalommal.
Oktatás:
 honvédelmi alap 5 X 2 óra
 40 órás tűzoltói alap képzés 5 X 2 óra
 közlekedésbiztonsági 2 X2 óra
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 elsősegélynyújtás 3 X2 óra
 önvédelmi oktatás folyamatos.
Pest megyei katasztrófa védelmi verseny 3 és 5 helyezett.
Végül terveink a jövőre nézve:
Mindenképpen szükséges a gyermekeinket egységes formaruhával ellátni, hiszen az elmúlt
évben nagyon sok helyen voltunk és a tapasztalat az volt, hogy igény van a kulturált
megjelenésre tükrözve az egyesület képét. Valamint az ifjúsági tagozat anyagi lehetőségeit
át kell értékelni. Nem szabad az egyesületet leterhelni, hanem szponzorokat, szülői
segítséget és pályázatokat kell igénybe vennünk. Az Ifi tagság továbbra is térítésmentes
marad.
Remélem az elhangzottak alapján bizalmat szavaztok a jelenlegi vezetésnek és folytathatjuk
hálás feladatunkat, hogy gyermekeink biztonságban és felkészülten élhessék
mindennapjaikat és meghatározó tagjai lehessenek rohanó társadalmunknak. A tudás életet
menthet!

4/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta az Elnök beszámolóját az Egyesület 2016.
évi tevékenységéről, eredményeiről.

2. Napirendi pont: Pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
Locskai Mátyás
gazdálkodásáról.

megtartja

a

pénzügyi

beszámolóját

az

Egyesület

2016.

évi

A Fegy 2016-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző
években elindított megszilárdítását tűzte ki folyamatos célul. A stabilitás érdekében stratégiai
cél a kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó,
vagy éppen követelésről számot adó nyomtatványát, levelét.
Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és
szükség esetén a megfelelő időben be is avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya.
Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett tevékenységből származik, a 2016-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon szerény.
A Tata típusú terepjárónk 2014 –óta viszont motorcserére szorul mivel a motortömbje sérült (
gyárilag hibás motorblokkja van) sajnos a garancia pedig már lejárt. Ezen ritka autó típushoz
ilyen típusú motort nem lehet jelenleg beszerezni. A lízing céggel nem tudunk egyeztetni,
mivel 2016. elején szinte kivonultak magyar országról és a kirendeltségeken nem tudnak
felvilágosítást adni, így csak levélben próbálkozhatunk amire mai napig nem érkezett válasz.
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2016-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek:
Pestmegyei Polgárőr Szövetség 2016
0.- Ft
MÁV Zrt
150.000- Ft
Tűzoltó szövetség támogatása eszközben
2016. –ben a 2016-as rezsi pályázat összegének elsz. rezsi díjak csökkentésére
BM OKF
Hankook Kft Gk. Gumitámogatás
Civil személyek Tűzoltó autó felújítására
Önkormányzati támogatás Gyál 2016.
Önk. tűzjelző riasztó bővítés támogatás
Felsőpakony Önkormányzata
Tűzoltó autó fényezésére
2016. re megnyert elszámolás rezsire
össz. bevétele az egyesületnek bruttóban
tartalmazza a támogatásokat, pályázatokat
tagdíjat és különböző számlás bevételeket
- áfa
- bérköltség és járulékai az alkalmazottak
után
- üzemanyag költség
- Központ fenntartás, bérlése( KHT )
- Riasztó rendszer üzemeltetése, fejlesztése
- Telefonköltség, mobil és központi
- Biztosítások (személy, vállalkozás, gépjármű)
- Könyvelési díj
- Autó karbantartás, felújítás
-Autó lízing
- ügyvédi költség
- Egyéb kiadások, főzések, egyesület ifi tagozatainak versenyei, éves buli, közgyűlés,
munkaruha, bevizsgálások,
ruházat
Megtakarítás és áthozott pénz 2017 - re

650.000 Ft
40.000 Ft
80.000 Ft
56.000 Ft eszközben értendő
1.200.000 Ft eszközben beépítve
1.500.000.- Ft
1.409.613.- Ft
100.000.-Ft

34.139.000 – Ft
2.092.000 - Ft
13.542.382 – Ft
5.213.000 – Ft
1.823.000 – Ft
3.243.186 - Ft
623.103 – Ft
510.411 – Ft
517.006 – Ft
1.519.713 - Ft
0 –Ft
15.620 - Ft
1.730.366-Ft
205.570 -Ft
615.490 -Ft
2.393.000 - Ft

A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök
elszámolása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van.
Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, korszerűsítése, időszakos karbantartása.
Önkormányzati támogatásnak köszönhetően és végére kiépült a Tűzjelző fogadó központ,
mely 2017. első negyedévében tesztüzemként működik.
Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas költségeket generál az egyenruha, védő ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is helyezve ezen területre csak a szinten
tartás valósult meg.
Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal magasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni
a tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és
menedzseltebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki.
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Munkánkkal segítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást
stb. területén szolgáljuk a velünk egy településen élőket.
Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a tagsági
viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal szigorúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni.
A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt. A fejlesztések megvalósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént.
Locskai Mátyás kéri a tagságot, hogy a bemutatott pénzügyi beszámolót, illetve a hozzá
kapcsolódó közhasznúsági mellékletet szíveskedjen elfogadni.

5/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta az Egyesület pénzügyi beszámolóját,
illetve a közhasznúsági mellékletet.

3. Napirendi pont: Oklevelek, ajándéktárgyak átadása
Kalmár Róbert elmondja, az Egyesület életében hagyomány, hogy az év során kiemelkedő
teljesítményt nyújtó kollégák elismerésben részesülnek, ezen elismerések átadása
következik most. Jutalmat kapnak:
 Az Egyesület soraiban végzett többéves tevékenysége elismeréséül:
o 10 éves tagsága okán: Gombik József, Turcsán Attila, Székely Csaba és
Zombori Norbert,
o 15 éves tagsága okán: Dobos Mátyás, Hajdú Sándor és Kiss István,
o 20 éves tagsága okán: Bagdi Gyula és Mészáros József,
o 25 éves tagsága okán Szatmári László.
 Az év folyamán legtöbb szolgálatban részt vett tagtársak:
o Horváth Patrik 86 szolgálatért,
o Zeitler János 74 szolgálatért,
o Kelecsényi Gábor 73 szolgálatért,
o Sárvári Dávid 69 szolgálatért,
o Orosz Viktória 59 szolgálatért,
o Őze Martin 54 szolgálatért,
o Vitárizs László 50 szolgálatért,
o Balogh Dávid Alex a próbaidő alatt nyújtott 48 szolgálatért.
 A legtöbb tűzoltói vonulásban részt vett tagtársak:
o Czékmány Tamás 26 vonulásért,
o Kovács Tamás 21 vonulásért,
o Kovács Róbert 21 vonulásért,
o Hajdú Sándor 16 vonulásért,
o Őze Martin 13 vonulásért,
o Kőszegi Béla 12 vonulásért,
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Kozma Csaba pedig az egész tűzoltói szaktevékenység összefogásáért,
menedzseléséért.
Az évek alatt összegyűlt eseményszám alapján:
o 100 eseményben részvételért: Horváth Patrik és Zeitler János,
o 200 eseményben részvételért: Budai László és Sárvári Dávid,
o 500 eseményben részvételért: Hajdú Sándor, Mészáros József, Tarsoly Imre
és Kalmár Márkus,
o 600 eseményben részvételért: Hajdú Sándor és Léber Gergő,
o 700 és 800 eseményben részvételért: Kozma Csaba,
o 900 eseményben részvételért: Kovács Tamás.
Az Egyesület gépjárműveinek kezeléséért:
o Kozma Csaba
o Kőszegi Béla
o Kovács Tamás
o Ragó István
o Zeitler János és párja, Atalai Zsuzsanna.
Az Egyesület pénzügyeinek kezeléséért Locskai Mátyás.
A tagdíjak kezeléséért Dobos Mátyás.
A FEGY Ifjúsági Tagozat vezetéséért
o Mészáros József,
o Horváth Patrik.
A riasztórendszer javításáért, karbantartásáért
o Bagdi Gyula,
o Hajdú Sándor,
o Léber Gergő.
Az Egyesület munkájának más egyesület tagjaként is lelkes és aktív támogatójaként
Hugyecsek Zsolt felsőpakonyi polgárőr.
o













4. Napirendi pont: Meghívott vendégek hozzászólásai
Kalmár Róbert felkéri a megjelent vendégeket, hogy aki hozzászólásával kívánja
gazdagítani a Közgyűlést, az most tegye meg.
Gere Imre tűzoltó ezredes gratulál az Egyesület tagjainak. Elmondja, a beszámolót
alátámasztják az eredmények, a tendencia javul, a beavatkozások száma folyamatosan
csökken, az esetek számában ez megmutatkozik. Nem csak az az esemény, amit erővel fel
kell számolni, nagyon fontos a megelőzés is. Az önkéntesség ez esetben még több, mint a
hivatásos állomány részéről, ezért nagyfokú támogatás kell, külön köszönet ezért a
családoknak is. Köszönet a kitartásért, ez meg fogja hozni az eredményeket. Az Egyesület
ma már alkalmas lenne önálló beavatkozó egységnek, ehhez bátornak kell lenni, amihez sok
erőt, egészséget kíván.
Juhász Tamás gyáli rendőrőrs-parancsnok gratulál az Egyesületnek. Elmondja, Gyál város
változik, 15 éve "Chicago" volt, ma már nem ez a helyzet. Sok a vagyon elleni
bűncselekmény, az elkövetők többsége azonban nem idevalósi. Sokan hírét viszik, hogy
Gyálra ne jöjjenek a bűnözők, mert nem éri meg. Aktív a közterületi jelenlét, közösen
biztosítják a rendőrök és a polgárőrök a rendet. A gyáli Polgárőrség nem csak egy tábla a
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település határában, hanem egy nagyon is működő szervezet. Decemberben volt egy
konkrét eset, amelyet említeni kíván, egy előállításnál kellett segítség és a polgárőrök
azonnal rendelkezésre álltak. Nincs olyan probléma ma, amellyel ne tudna az Egyesülethez
fordulni, büszke arra, hogy itt és velük együtt dolgozhat.
Pápai Mihály polgármester köszönti a vendégeket. Elmondja, nem gratulálni kellett volna a
díjátadás során a tagoknak, hanem köszönetet mondani. 26 éve van jelen a FEGY, ha 1991
óta Gyimesi István volt polgármester nem tett volna semmi mást, mint az Egyesület
létrehozását, akkor is megteremtette volna a rend alapjait. Ebből a magból mára egy
cédrusfa lett, megvan az utánpótlás. A kor önmagában nem érdem, az egy állapot, de az az
út, ami oda vezet, az érdem. Van nyereség, azt vissza kell fordítani a fejlődésbe. Az
Önkormányzat a szükséges támogatást ehhez megadja, 1,5 millió forintot adott
támogatásként és ugyan ez az idén is meglesz, továbbá némi pénzt tud biztosítani a
tűzoltójármű felszerelésére is.
Kalmár Róbert megköszöni a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy több vendég nem kíván
hozzászólni és egyéb hozzászólásra sem jelentkezik senki, ezért elrendeli a szünetet, a
vendégeket pedig felkéri az állófogadáson való részvételre.
SZÜNET
Kalmár Róbert ismét köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra
is határozatképes. Elmondja, hogy a következő napirendi pont a tagsági viszonyok
rendezése lesz, ezzel kapcsolatban azonban bejelentenivalója van: a Közgyűlés szünetében
Guger Ernő tagtárs a Vezetőség előtt úgy nyilatkozott, hogy azonnali hatállyal kilép az
Egyesületből, nem kíván a továbbiakban a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagja lenni.
A vezetőség egyhangúan tudomásul vette Guger Ernő döntését, amelyet most a tagság elé
terjeszt.
6/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta a fenti tájékoztatást, tudomásul vette Guger
Ernő távozását az Egyesület tagjainak sorából.

Kalmár Róbert ezután felkéri Kelecsényi Gábort, hogy a továbbiakban a napirendi pontot
vezesse le.
6. Napirendi pont: Tagsági viszonyok rendezése, próbaidős tagok felvétele
Kelecsényi Gábor elmondja, hogy az Egyesület jelenlegi rendes tagsága az előző
bejelentéssel, Guger Ernő kilépésével 47 főre változott, a jelenlévő 39 fő rendes tag mellett
tehát a Közgyűlés továbbra is határozatképes. Elmondja, hogy a legutóbbi Közgyűlés óta
jelentős változások nem következtek be a tagsági viszonyokban, kilépő tag - a most kilépett
Guger Ernőn kívül - nem volt, pártoló tagi jelentkezés sem történt. Ugyanakkor az
Egyesületbe 6 fő kérte a felvételét, ők jelenleg próbaidejüket töltik. A 7 fő közül három,
Nagyné Levente Beatrix, Nyírádi Katalin és Szőke Nikolett olyan rövid ideje töltik
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próbaidejüket, hogy az ő esetükben az Alapszabály értelmében nincsenek meg a rendes
taggá választás feltételei, így az ő tagfelvételükről egy későbbi Közgyűlés hozhat döntést,
addig továbbra is próbaidős tagok maradnak.
Egy fő, Váradi-Palotai Márton megközelítőleg egy évvel ezelőtt jelentkezett próbaidőre,
azonban hosszabb ideje semmilyen aktív tevékenységet nem folytat, az Egyesület életében
semmilyen módon nem vesz részt, szolgálatot nem ad, szolgálatszervező gyűlésre sem jár,
ezért esetében javasolható a próbaidős tagságból kizárás, hiszen az Alapszabályban foglalt
feltételeknek nem tett eleget.
További három fő, Balogh Dávid Alex, Nagy István és Polgár Attila esetében a rendes taggá
választás Alapszabályban rögzített feltételei megvannak, így esetükben kéri a tagságot, hogy
szavazzon a rendes taggá választásról, a jelöltek egyesével történő meghallgatása után.
Elsőként kéri, hogy a tagság szavazzon Váradi-Palotai Márton próbaidős tagságának
megszüntetéséről. A tagság részéről ellenvélemény nem érkezik.

7/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta, Váradi-Palotai Márton törlésre kerüljön az
Egyesület próbaidős tagjainak sorából.

Kelecsényi Gábor ezután kéri elsőként Balogh Dávid Alexet, hogy nyilatkozzon, a próbaidő
során szerzett tapasztalatok alapján továbbra is az Egyesület rendes tagja kíván-e lenni.
Balogh Dávid Alex megköszöni a lehetőséget és mindazt a támogatást, amelyet a próbaidő
eltöltése alatt a tagoktól kapott és kijelenti, hogy az Egyesület rendes tagja kíván lenni.
Kelecsényi Gábor ezután kéri, hogy amennyiben az Egyesület tagjai közül bárkinek
hozzáfűznivalója, mondanivalója van Balogh Dávid Alex próbaidő során nyújtott munkájával,
viselkedésével kapcsolatban, az jelezze azt most. Konkrét észrevétel nem érkezik, de a
tagságból többen helyeslő szavakkal méltatják a jelölt szorgalmát, magatartását. Ezután kéri
a tagságot, hogy szavazzon.

8/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett Balogh Dávid Alexet a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
rendes tagságába fogadja.

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy ezennel Balogh Dávid Alex az Egyesület rendes tagja,
ezzel pedig a Közgyűlés szavazati aránya módosult: az Egyesület rendes tagjainak száma
48-ra növekedett, ebből jelen van 40 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.
Oldal: 14 / 18

A következőkben kéri, hogy Nagy István tagságba fogadásáról döntsön a Közgyűlés aki
korábban már volt az Egyesület tagja, onnan saját elhatározásából távozott, de a visszatérés
mellett döntött és a próbaidő feltételeit teljesítette. Elsőként kérdezi Nagy Istvánt, hogy
kíván-e a próbaidő tapasztalatai alapján az Egyesület rendes tagságába tartozni.
Nagy István: Igen, mindenképpen szeretnék az Egyesület rendes tagságába tartozni.
Kelecsényi Gábor kéri, hogy akinek esetleg van kifogása ez ellen, vagy olyan körülmény,
ami említést érdemel, az jelezze. Minthogy senki sem jelentkezik, kéri a tagságot, hogy
szavazzon.

9/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan Nagy Istvánt a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület rendes tagságába fogadja.

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy ezennel Nagy István az Egyesület rendes tagja, ezzel
pedig a Közgyűlés szavazati aránya módosult: az Egyesület rendes tagjainak száma 49-ra
növekedett, ebből jelen van 41 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.
A következőkben kéri, hogy Polgár Attila tagságba fogadásáról döntsön a Közgyűlés, aki
épen két hónapja kezdeményezte, hogy szeretne a rendes tagság körébe tartozni és ennek
megfelelően próbaidejét töltötte a közelmúltban, ennek során elégséges szolgálatot adott.
Elsőként kérdezi Polgár Attilát, hogy kíván-e a próbaidő tapasztalatai alapján az Egyesület
rendes tagságába tartozni.
Polgár Attila: Igen, szeretnék az Egyesület rendes tagságába tartozni, hiszen ezért
jelentkeztem, köszönöm a lehetőséget.
Kelecsényi Gábor kéri, hogy akinek esetleg van kifogása ez ellen, vagy olyan körülmény,
ami említést érdemel, az jelezze. Minthogy senki sem jelentkezik, kéri a tagságot, hogy
szavazzon.
10/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett Polgár Attilát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület rendes tagságába fogadja.

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy ezennel Polgár Attila az Egyesület rendes tagja, ezzel
pedig a Közgyűlés szavazati aránya módosult: az Egyesület rendes tagjainak száma 50-re
növekedett, ebből jelen van 42 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.
Jelzi, hogy a tagsági viszony rendezésével kapcsolatos kérdések megtárgyalásra kerültek,
ezért a napirendi pontot lezárja.
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Kalmár Róbert jelzi, hogy a következő napirendi pont a Felügyelő Bizottság beszámolója
lesz, ennek megtartására ismét Kelecsényi Gábort kéri fel.

7. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója
Kelecsényi Gábor elmondja, hogy a korábbi évekhez képest a 2016-os esztendő
nyugodalmasan zajlott, egyetlen olyan súlyú eset sem történt, amelynek során fegyelmi
eljárást kellett volna lefolytatni, ez egyben azt is mutatja, hogy jó úton jár az Egyesület, a
tagok is fegyelmezetten, felelősségteljesen végzik a munkájukat.
Az Felügyelő Bizottság rendszeresen részt vett a Vezetőség ülésein, ahol meggyőződhetett
arról, hogy az Egyesület Vezetősége is felelősségteljesen végzi tevékenységét.
Az év folyamán egy olyan eset történt, amely nagyobb figyelmet keltett a tagság körében,
ezért erről külön is tájékoztatni kívánja a megjelenteket: a V50-es jelzésű szolgálati jármű
egy közlekedési balesetben megsérült. A korábbi években sajnos sok példa volt a járművek
sérülésére, amely jelentős kárt okozott az Egyesületnek, ezért - a Felügyelő Bizottság
ajánlására - a Vezetőség három évvel ezelőtt új Gépjármű-használati szabályzatot adott ki,
amelyben részletesen szabályozta a felelősségi kérdéseket is.
Most következett be az első olyan alkalom, amikor a szabályzatnak ezt a részét "élesben" is
alkalmazni volt kénytelen a Vezetőség. A szabályzat kimondja, hogy a tagok által az
Egyesület járműveiben okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie. Jelen esetben ez
történt, Léber Gergő tagtárs okozott közlekedési balesetet és kárt a gépjárműben. A
Szabályzat szerint a gondatlanságból okozott kár 50%-át köteles a tag megtéríteni. A
Vezetőség - a szabályzattal összhangban - lehetővé teszi a kár részletekben, 6 hónap alatt
történő megtérítését. Léber Gergő tagtárs a felelősségét elismerte és tudomásul vette a
kártérítési kötelezettségét, abban azonban még nem döntött, hogy élni kíván-e a
részletfizetés lehetőségével. Amint tehát az okozott kár mértéke a járműjavítás számláiból
egyértelműen kiolvasásra kerül, a kárt meg fogja téríteni.
Kelecsényi Gábor ezután kéri a beszámoló elfogadását.

11/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 41 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

8. Napirendi pont: 2017. évi tervek, javaslatok ismertetése
Kalmár Róbert röviden tájékoztatást ad a 2017. évre tervezett fejlesztésekről, tervekről.


Fontos cél az őrzési feladatok kiterjesztése, mert ezek többlet bevételt jelentenek az
Egyesületnek. A Vezetőség törekszik a továbbiakban is ilyen feladatok
Oldal: 16 / 18












megszerzésére.
Szükséges lenne, hogy az Egyesület önálló székházhoz jusson, ennek azonban az
elkövetkező évben sajnos nincs realitása.
Egyesületünk támogatásként jutott egy Landrover márkájú terepjáróhoz az elmúlt
hónapokban. Ez a jármű sajnos a saját feladatainkhoz nem célszerű, mert rendkívül
érzékeny és drága a fenntartása. Locskai Mátyás tagtárs jelezte, hogy a járművet
megvásárolná Egyesületünktől olyan módon, hogy a jármű vételárának egy részeként
átadná Egyesületünknek a Suzuki SX4 típusú járművét. Ez a kocsi megfelel a
feladatainkhoz, így a kapott támogatás valóban hasznosulni tud. Az adásvételt
szabályos szerződéssel fogja a Vezetőség lebonyolítani.
Szükséges az egyenruhák utánpótlása is a tagok számára, ehhez az árajánlatok
bekérése megtörtént, amint a gépjármű vételárának beérkezése után szabad forrás
áll majd a Vezetőség rendelkezésére, a megrendelések el lesznek indítva.
A kézirádió állomány is cserére szorul, ebben az évben mindenképpen igyekezni fog
a vezetőség forrást találni a régi rádiók - legalább részleges - cseréjére, hiszen ezek
elengedhetetlenek a munkavégzéshez.
Az előttünk álló év legnagyobb lehetősége a tűzjelző berendezés beüzemelése, majd
ezt követően az ügyfelek gyűjtése. Ehhez a technikai feltételek már adottak, meg kell
ismerni az új rendszert, ki kell dolgozni az új tarifákat és meg kell kezdeni az ügyféltoborzást. Piackutatás során kell a versenyképes díjakat meghatározni, a rendszer
működése esetén ugyanis stabil bevételi forrást jelenthet az Egyesületünknek.
A hamarosan beérkező és szolgálatba álló Suzuki jármű megteremti a lehetőséget
arra, hogy a két Škoda járőrautó komolyabb javításon eshessen át, ezzel biztosítható,
hogy ezt az évet még biztosan kiszolgálják, azonban a következő évben várhatóan
szükség lesz legalább az egyik járőrautó cseréjére, mert a mindennap, 24 órás
használat olyan terhelést jelent az autóknak, ami elengedhetetlenné teszi a technika
időről-időre megújítását.

Kalmár Róbert kéri, hogy utolsó napirendi pontként a tagok tegyék meg hozzászólásaikat.

9. Napirendi pont: Hozzászólások
Mészáros József jelzi a tagság felé, hogy az idei évben Gyálon kerül megrendezésre az
ifjúsági Országos Katasztrófavédelmi Verseny. Ez rendezőként is biztosan feladatokat fog
jelenteni, mindemellett azonban jó lenne, ha az Egyesület helyt tudna állni az ifjúsági tagozat
terén is a versenyen.
Szabó 2 Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesület honlapja megújításra szorul.
Ennek a feladatában segít, de amikor felvette a kapcsolatot a honlap fenntartójával, kiderült,
hogy anyagi nézeteltérések vannak, ezért kéri a Vezetőséget, hogy ezek rendezésében
működjön közre.
Cseszkó Tibor jelzi, hogy negyed század igazán hosszú idő az Egyesületben, neki
szerencsére megadatott az, hogy ezt végigélte az Egyesületben. Most azonban úgy véli, itt
az ideje átadni a stafétát a következő generációnak, ezért kéri, hogy mostantól az Egyesület
pártoló tagja lehessen. A fiatalabbaknak sok sikert kíván és azt, hogy legyen kitartásuk nekik
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is 25 éven keresztül az Egyesületet szolgálni.
Kalmár Róbert kéri a tagságot, hogy szavazzon Cseszkó Tibor kérésének tekintetében.

12/2017. (II.17.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 41 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Cseszkó Tibort az Egyesület pártoló tagjainak sorába
választja.
Kalmár Róbert megállapítja, hogy ezennel Cseszkó Tibor az Egyesület pártoló tagja, ezzel
pedig az Egyesület tagsági viszonyai módosultak: az Egyesület rendes tagjainak száma 49re csökkent.
Kalmár Róbert megkérdezi a tagságot, hogy van-e további hozzászóló. Mivel senki nem
jelentkezik újabb témával a megjelentek közül, megállapítja, hogy a Közgyűlés valamennyi
napirendet megtárgyalta, így megköszöni a megjelent tagtársak munkáját és a Közgyűlést
berekeszti.

kmf.

A jegyzőkönyvet készítette:

………………………………
Kelecsényi Gábor

A jegyzőkönyvet hitelesítették:

………………………………

………………………………

Czékmány Tamás

Kozma Csaba
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