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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

készült: Gyálon, 2018. március 02-án, 15:00 órakor, a Gyáli Arany János Művelődési 
Ház és Városi Könyvtár épületében, (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.) 

 a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál éves Közgyűlésén 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Kalmár Róbert, az Egyesület elnöke köszöni a megjelenteket, kiemelten 

 Jambrik Rudolf ezredest, 
 Szabó Gyula őrnagyot, 
 Branyiczki Márk ezredest, 
 Gere Imre ezredest, 
 Vad Tibor alezredest, 
 Tordai László őrnagyot,  
 dr. Szűcs Lajost, 
 Magyarfiné Kecskeméti Anita alezredest, 
 Kocsis István alezredest, 
 Mórocz József őrnagyot,  
 dr. Bilisits Pétert, 
 Pápai Mihályt, Gyál város polgármesterét, 
 Gyimesi Istvánt, Gyál város díszpolgárát, nyugalmazott polgármesterét, az Egyesület 

tiszteletbeli tagját, 
 Babák Lászlót, a járási hivatal vezetőjét,  
 Nagy Jánost, Felsőpakony polgármesterét, 
 Gyimóthy Zsolt református lelkipásztort, 

 
valamint  FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál tagtársait, a társszervezetek megjelent 
képviselőit, továbbá mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelik a Közgyűlést.  
 

Kalmár Róbert megállapítja, hogy az Egyesület rendes tagsága 44 fő, ebből a mellékelt 
jelenléti ív szerint 36 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 Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Kelecsényi Gábort válassza meg. Más javaslat 
a tagság részéről nem érkezik. 

 

1/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadja Kelecsényi Gábort 
jegyzőkönyvvezetőnek.  
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Kelecsényi Gábor megköszöni a bizalmat és kéri a tagságot, hogy tegyen javaslatot a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A tagság Szebeni Zsoltot és Léber Gergőt javasolja, melyet a jelenlévő tagok elfogadnak. 

 

2/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Szebeni 
Zsoltot és Léber Gergőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Kalmár Róbert ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a 
Meghívóban szereplőtő eltérően, az alábbi sorrendben javasol megtárgyalni.   

1. Próbaidős tagok felvétele 
2. Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolója, a közhasznúsági melléklet elfogadása 
3. Beszámoló a 2017-ben elért eredményekről, fejlesztésekről, tűzoltói 

eredményekről, kapcsolatokról 
4. Az elmúlt 10 év bemutatása, kivetítéssel illusztrálva 
5. Oklevelek, elismerések átadása 
6. Meghívott vendégek hozzászólásai 

 

3/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok fenti sorrendben 
történő megtárgyalását. 

 

1.  Napirendi pont: Próbaidős tagok felvétele 
 

Kelecsényi Gábor köszöntve a megjelenteket elmondja, hogy jelen közgyűlésen két olyan 
próbaidős tag felvételéről születhet döntés, akik a próbaidő feltételeit teljesítették, de közülük 
csak az egyik van jelen, így - tekintettel arra, hogy a tagjelöltnek személyesen is nyilatkoznia 
kell arról, hogy tagsági igényét fenntartja-e - csak együkük, Nyirádi Katalin tagfelvételéről 
döntsön a Közgyűlés. Először kéri, hogy a tagjelölt nyilatkozzon arról, hogy a próbaidő 
tapasztalatai alapján  továbbra is az Egyesület rendes tagja kíván-e lenni. 
 
Nyirádi Katalin: Igen, természetesen szeretnék az Egyesület rendes tagja lenni. 

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.  
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4/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúan  Nyírádi Katalint a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület rendes tagságába fogadja.  

 

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy ezennel Nyírádi Katalin az Egyesület rendes tagja, 
ezzel pedig a Közgyűlés szavazati aránya módosult: az Egyesület rendes tagjainak száma 
45-re növekedett, ebből jelen van 37 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.  

Ezt követően elmondja, hogy még egy tagjelölt felvételéről kéri a Közgyűlés döntését. 
Szebeni Tamara korábban évekig vett részt a FEGY Ifjúsági tagozat munkájában, és most, 
nagykorúságát betöltve kéri felvételét az Egyesület tagságába. Az Egyesület új alapszabálya 
rendelkezik arról, hogy aki legalább egy évet eltöltött az Ifjúsági tagozat kötelékében és 
felvételét kéri, az próbaidő letöltése nélkül vehető fel az Egyesület tagjainak sorába, ha két 
tag felvételre ajánlja. Jelen esetben Szebeni Zsolt az egyik ajánló, a másik ajánló pedig 
Kelecsényi Gábor, aki az Ifjúsági tagozatból ismeri Tamara munkáját. Kéri, hogy Szebeni 
Tamara nyilatkozzon arról, hogy az egyesület rendes tagja kíván-e lenni.  

Szebeni Tamara: Igen, szeretnék az Egyesület rendes tagja lenni. 

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.  

5/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúan  Szebeni Tamarát a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület rendes tagságába fogadja.  

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy ezennel Szebeni Tamara az Egyesület rendes tagja, 
ezzel pedig a Közgyűlés szavazati aránya módosult: az Egyesület rendes tagjainak száma 
46-ra növekedett, ebből jelen van 38 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes. A 
napirendi pontot ezzel lezárva visszaadja a szót Kalmár Róbertnek. 

 

2. Napirendi pont: A 2017. év pénzügyi beszámolója, a közhasznúsági melléklet 
elfogadása. 

 

Kalmár Róbert felkéri Locskai Mátyást, hogy tartsa meg a beszámolót. 

Locskai Mátyás köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Az Egyesület az elmúlt évben 33,3 millió 
Ft-os bevételre tett szert, ebben a legnagyobb részt továbbra is a riasztórendszer 
díjbevételei jelentik, amelyből a lakossági támogatás 22,2 millió Ft-ot tesz ki. Elmondja, hogy 
az előző évhez képest drámaian lecsökkent az őrzési tevékenység díjbevétele, ez volt az a 
tényező, amely miatt az Egyesület - fennállása óta másodszor - a támogatói díjak emelésére 
kényszerült. A második félév elején bevezetett emelést a lakosság elfogadta, mindössze 7-8 
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lemorzsolódó ügyfél volt.  

Az Egyesület kiadásai 31,6 millió Ft-ra rúgtak az elmúlt évben, amelynek legnagyobb részét 
a bérek és közterheik, valamint az ÁFA-fizetési kötelezettség tette ki, de kritikusan nagy 
összeget kellett fordítani a járőrautók javíttatására is. Valamennyi munkatársunk a 
törvényekben foglaltaknak megfelelően van foglalkoztatva, a közterheket az Egyesület 
megfizeti, továbbá kifizeti tartozásait is, közületek részéről semmilyen lejárt követelés nincs 
az Egyesület felé. Továbbra is vitában állunk a Tata gépjárművet finanszírozó Lombard 
Leasing-gel, várhatóan ez az ügy bíróságra fog kerülni, mert a bankkal nem lehet a 
kapcsolatot felvenni.  

Az elmúlt év gazdálkodása tehát sikeres volt, az Egyesület stabil pénzügyi lábakon áll, 
fizetőképes, köszönhetően a foganatosított intézkedéseknek és a szigorú gazdálkodásnak.  

Diavetítés keretében Locskai Mátyás részleteiben is bemutatja a pénzügyi helyzet alakulását 
az elmúlt 10 év adatain keresztül.  

Kalmár Róbert megköszöni a beszámolót, emellett köszönetet mond Pápai Mihálynak, aki 
pénzügyi "mankót" biztosított az elmúlt évben az Egyesületnek, lehetővé téve a gépjárművek 
üzemképességének fenntartását. Kéri a tagságot, hogy szavazzon a beszámoló, valamint a 
közhasznúsági mellékletnek az elfogadásáról. 

 

6/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúan elfogadja az Egyesület pénzügyi 
beszámolóját, illetve a közhasznúsági mellékletet.  

 
 
3.  Napirendi pont: Beszámoló a 2017-ben elért eredményekről, fejlesztésekről, tűzoltói 
eredményekről, kapcsolatokról 

 

Kalmár Róbert elmondja, hogy nagy nap ez az Egyesület életében.  2009-ben jutott el oda a 
FEGY, hogy a tűzoltást "hivatalosan" is felvállalva módosította a működési területét, szerves 
részévé emelve a napi munkának a tűzoltói szaktevékenységet. Az akkor beszerezett tűzoltó 
gépjármű azóta is szolgálatban van, most jutottunk el oda, hogy a Katasztófavédelem 
segítségével, számos támogatóval és rengeteg munkával elkészült az Egyesület következő 
tűzoltó gépjárműve.  

Az Egyesület az elmúlt évben 1352 db vonulást teljesített, ezek közül riasztásra történő 
vonulás 755 esetben történt, a többi 597 vonulás valamilyen kiemelt eseményhez történt.  

Az év 365 napjára vetítve naponta több, mint 3 vonulás jutott, 24 órás szolgálatot láttunk el 
az év minden napján. Tagtársaink összesen 30 500 órát töltöttek szolgálatban, ebből 21 700 
órát külterületen. E mellett jutott idő a most felszentelt gépjárműfecskendő felújítására, 
jelentős támogatói segítséggel.  

Személyi állományunk: 
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 Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma: 67 fő  
 Vizsgázott Tűzoltó: 33 fő  
 Tűoltás vezetésre jogosult: 3 fő  
 Járőröző állomány: 48 fő  
 Pártoló tag 17 fő  
 Próbaidős tag 3 fő  
 Tiszteletbeli tag: 2 fő  
 Ifjúsági tagozatos: 18 fő  
 A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink:  
 Elnökség: 3 fő  
 Felügyelő bizottság: 3 fő  
 Pénzügyi munkacsoport: 3 fő  
 Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport: 5 fő  
 Járőrvezetői munkacsoport: 4 fő  
 Gépkocsi karbantartó munkacsoport: 3 fő  
 Rádiótechnika karbantartó: 1 fő  
 Tűzoltó munkacsoport: 25 fő  
 SZ.E.M. munkacsoport: 1 fő  
 Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport: 4 fő  
 Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport: 12 fő  
 Ruházatért felelős: 1 fő  
 Tagdíj kezeléséért felelős: 1 fő  
 Igazolványok kezeléséért felelős: 1 fő Web oldal és média felelős: 2 fő  
 Járási mentőcsoport taglétszáma: 35 fő.  

 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos 
jogrendjének megfelelően. 

Eseményeink: Az eseményeink száma az alábbiak szerint alakult, viszonyítva a 2016-os 
esztendőhöz:  

 Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása: 14-ről 
17 esetben  

 Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás: 85-ról 107 esetben  
 Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése, téves riasztás: 43-ról 103 esetben  
 Rendezvénybiztosítás: 37 esetben  
 Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás: 100-ről 

89 esetben  
 Műszaki mentés lakosság részére: 36-ról 59 esetben  
 Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás: 75-ről 70 esetben  
 Tűzszerészeknek segítségnyújtás: 1 esetben Körözött személyek felkutatása: 20-ről 

7 esetben  
 Eltűnt személyek felkutatása: 6-ről 4 esetben  
 Környezetvédelemmel kapcsolatos események: 27-ről 24 esetben  
 Terület, objektum, személyek ellenőrzése: napi szintű feladat  
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 Halálesetnél biztosítás: 1 –ről 4esetben  
 Rendőrséggel közös egyéb feladat: 45-33 esetben  
 Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése: 949-ről 731 esetben  
 Riasztórendszer pánik jelzése: 29-ról 24 esetben  
 Riasztórendszer éles betörés jelzése: 10-ról 10 esetben  
 Egyéb bejelentett események ellenőrzése: 15 esetben  
 Rendőrségnek átadott személyek: közös akció keretén belül Szervezett akciók: 1 

alkalom  
 Környező településeken segítségnyújtás: 3 alkalom  
 Családsegítőnek segítségnyújtás: 1-ről 2 alkalom  
 Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés: 8-ról 4 alkalom  
 Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,: 75-ről 9 alkalom + a 

tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész 
évben  

 Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés: 132-ról 88 alkalom  
 Nappali események: 973-ról 816 alkalom  
 Éjszakai események: 650-ről 536 alakalom. 

Gazdálkodásunk: A Fegy 2017-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 2017-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. S a ezen ritka autó típushoz ilyen típusú motort nem lehet jelenleg 
beszerezni. A lizing 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. 

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 2018. első negyedévében tesztüzemként működik bekötésre 
kerültek a tartalék vonalak is. 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. Munkánkkal segítségnyújtás, 
konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. területén szolgáljuk a 
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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 bár év vége fele a 
megemelkedett szerviz költségek miatt a tartalékainkat kezdtük felemészteni, de köszönet 
ismét az Pápai Mihály Polgármesternek és a Képviselő testületnek mert segítséget nyújtottak 
s a mindennapok járőrözését tudtuk folytatni. A fejlesztések megvalósultak, 
számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént. 

Tűzoltó munkacsoportunk: Tűzoltási és Műszaki mentési tevékenységet ellátására jogosult 
30 fő. Ebből ténylegesen beavatkozó állomány 22 fő. Tűzoltás vezetésére jogosult 3 fő. - 
2017-ban összesen 103 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 103 vonulás 39 tűzesetből, 62 műszaki mentésből és 
2 téves jelzésből tevődött össze, melyekből néhány jelentősebbet kiemelnék:  

- 01.06.: Tóth Á. 30. 2 személy elhunyt, CO2 mérgezés gyanúja  
- 02.11.: Puskás utcában szgk. égett - 04.09.: Magyar u. 3. 2 személy súlyos CO2 mérgezést 
szenvedett  
- 04.24.: Pest MKI-nak segítségnyújtás: Budaőrs, gyógyszerraktár tűz  
- 05.14: FCC szemétbánya teteje égett  
- 05.23.: FKI-nak segítségnyújtás: Bp. XIV. kerületében viharkárok felszámolása  
- 07.09.: Garden Lake Horgásztóból elhunyt személy kiemelése  
- 10.29- 10.30.: Gyálon és Felsőpakonyon viharkárok felszámolása  
- 12.22.: M0-ás autóúton csonkolásos balesetnél segítségnyújtás  
 

A Felügyelő bizottság: Az elmúlt évet talán mondhatnám, hogy nem a nyugodtság 
körvonalazta, mely köszönhető az egységes odafigyelésnek és egy irányelv 
megvalósításának tervei nehézkesen sikerültek. Sajnálatos módon több tagtársunktól meg 
kellett válnunk, akik családi problémáik miatt kiléptek vagy csendes pártoló tagságba 
vonultak, így az aktív mindennapokból elveszítettük őket. 2017-ban a felügyelő bizottság a 
nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját, pénzmozgásokat. A tagság részéről a 
szolgálatteljesítést és a szolgálatban való méltó megjelenést. De természetesen a kirívó 
esteket kivizsgálta és ennek megfelelően 3-tagunkat szóbeli figyelmeztetésben részesítette 
és egy tag felfüggesztését kezdeményezte határozatlan időre. 

Pályázatok: 2016-2017 évben 1 pályázaton sikerült eredményesen részt vennünk, melynek 
végeredményeként 699.000 ft. értékben tűzoltó-védőeszközöket és szakfelszereléseket 
vehettünk át.  

Tanfolyamok:  

 2017-ban további 5 fő FEGY tagtárs sikeresen teljesítette a 40-órás önkéntes 
tűzoltó alaptanfolyamot, tovább növelve Egyesületünk tűzoltóinak létszámát.  

 5fő tűzoltót sikerült tűzoltó-technikakezelői tanfolyamra beiskolázni, melynek 
részeként kisgépkezelői típusvizsgát tettek.  
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Felülvizsgálatok: Az idei évben is szükséges lesz a láncfűrészek, és a légzőkészülékek 
felülvizsgálata, amely összesen kb. 90.000 ft-ba fog kerülni. Az autókkal kapcsolatos 
javítások költségét sajnos nem lehet pontosan előre megmondani, a Gyál/1-nél egy jelentős 
felújítás karosszéria és fékrendszer tekintetében már igencsak időszerű. Tavaly jelentős 
összegeket emésztett fel a Steyr tip. gépjárműfecskendő javítása. 

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. De talán a fő irányelvünk, hogy a már 43 éve üzemben lévő Mercedes 1000-es 
fecskendőnket felváltsa egy korszerűbb fiatalabb fecskendő. Igaz az utó felújítása 
befejeződött lakosság a vállalkozók anyagi és eszköz támogatásával 2017.decemberére bár 
a teljes felszerelése még hiányos, de így is leponyvázva ál Felsőpakonyon Nagyközség 
Önkormányzat segítségével egy zárt fűthető telephelyen ! Sajnos a jelenlegi szertárunkba a 
méreteiből adódóan nem fér be és lehetőséget se kaptunk a szertár bővítésére. 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.  

A távfelügyeleti rendszer: 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. A végleges 
telefonvonalak beszerelésre kerültek 2018. februárjában. A védett objektumok száma 2017-
ban: 749 db. 

Fejlesztéseknek köszönhetően a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer rendben működik, 
eddig 138 db új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön. 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 
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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 
agregátor – áramfejlesztő rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében. A 3-rom 
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 13db 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. Ebben az évben elengedhetetlen lesz az URH rádiók pótlása a 
biztonságos készenlét fenntartása érdekében, mert az évek során ezen eszközparkunk 
leamortizálódott, elhasználódott. 

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. 2017-ban 
egyen ruházat cseréje lassacskán ment, mivel a gyártó cég bezárt. 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. Újonnan vizsgázott Tagjaink Önerőből vásároltak 
maguknak védősisakot, hogy evvel is támogassák egyesületünk felszerelését és ne terheljék 
a kiadásainkat. BM pályázat által nyert keretösszegből kerül ruházatunk cserére 2018-ban. 

Az Ifjúsági Tagozat: a F.I.T. 2018. február 21-én ünnepelheti meg 9. 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 
2017-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 
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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: 20 fő 4 
próbaidős. a gyermeknapon először rendeztünk toborzó napot ennek eredménye 7 
jelentkező – maradt 5 fő. Felnőtt segítő 4 fő. 

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. 

Ezt követően diavetítés keretében is bemutatja az év eredményeit, illetve a korábbi évek 
tűzoltó szaktevékenységének mozzanatait, eredményeit. Kéri a tagságot a beszámoló 
elfogadására.  

7/2018. (III.2.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúan elfogadja az Egyesület elnökének 
beszámolóját.   

 

Kalmár Róbert megköszöni a támogatást és beszámolójának elfogadását, egyszersmind 
jelzi, hogy a diavetítéssel a következő napirendi pont is lezajlott, ezért javasolja a soron 
következő napirendi pont megtárgyalását.  

 

5.  Napirendi pont: Oklevelek, elismerések átadása 
 

Kalmár Róbert: egy-egy élet megmentése pénzben nem mérhető, mégis értékelni kell az 
egyesületi tagok munkáját. Fontos a lakosság szimbolikus elismerése, fontosak a 
visszajelzések a tevékenységünkről. Ez nem pótolja azt az időt, amit a tagtársak a 
családjuktól vonnak el a polgárőri, tűzoltói tevékenység miatt, de mindenképpen fontos 
megemlékezni erről is. Az Egyesület életében szokás, hogy a sokat teljesítő, kiemelkedő 
tagtársak munkájáról megemlékezünk a Közgyűlésen, erre kerül sor az idei alkalommal is.  

Elsőként 20 éves aktív polgárőri munkájáért elismerésben részesül: 

 Locskai Mátyás. 

A legtöbb szolgálat teljesítéséért elismerésben részesül: 

 Orosz Viktória  137          
 Zeitler János  80         
 Horváth Patrik  78         
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 Vitárizs László 58 
 Kelecsényi Gábor 57          
 Szőke Nikolett 63 

 
„Idegenlégiósként”, a felsőpakonyi polgárőrség tagjaként segítette munkánkat, 45 
szolgálatban vett részt: 

 Hugyecsek Zsolt 

A legtöbb tűzoltói vonulásban vett részt, ezért elismerésben részesül: 

 Czékmány Tamás: 74 
 Kozma Csaba: 66 
 Kovács Róbert: 66 
 Kőszegi Béla: 56 
 Őze Martin: 38 
 Hajdú Sándor: 35 
 Mészáros Roland: 32 

 

A riasztórendszer karbantartásáért, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartásért 
elismerésben részesül: 

 Bagdi Gyula 
 Léber Gergő 
 Hajdú Sándor 

 
A 2017-es esztendőben nagy feladatot jelentett, sok munkával járt a Steyr 
gépjárműfecskendő üzemképes állapotba hozása, ezért elismerésben részesítem azokat, 
akik a jármű, illetve a járőrautók mindennapos hadrafoghatóságának biztosításában 
segítséget nyújtottak: 

 Kőszegi Béláné, Klári néni, 
 Czékmány Tamás, 
 Garai Gábor, 
 Gazsó Csaba, 
 Hajdú Sándor, 
 Horváth Patrik, 
 Kovács Róbert, 
 Kovács Tamás,  
 Kozma Csaba, 
 Kőszegi Béla, 
 Mészáros Roland, 
 Őze Martin, 
 Polgár Attila, 
 Ragó István, 
 Szabó Tamás,  
 Szebeni Zsolt. 

 



Oldal: 12 / 13 
 

Az Egyesületet 2008-tól kezdve támogatta a pénzügyi tevékenység vezetésével, ezért neki 
köszönhető, hogy az Egyesület rentábilisen működhet a mindennapokban: 

 Locskai Mátyás 

Az Ifjúsági tagozat működésében nyújtottak segítséget, az oktatások, foglalkozások 
szervezésében: 

 Nagyné Levente Beatrix 
 Horváth Patrik 

Fontos hagyomány, hogy a kiemelkedő eseményeket nyilvántartjuk és díjazzuk azokat, akik 
ezekben részt vettek. Az ő elismerésük következik most: 

 100 eseményben vett részt: Orosz Viktória, Őze Martin és Czékmány Tamás. 
 400 eseményben vett részt Kőszegi Béla. 
 500 eseményben vett részt Jakucs János és Vörös Gábor 
 700 eseményben vett részt Hajdú Sándor és Léber Gergő 
 800 eseményben vett részt Szatmári László és Hajdú Sándor 
 900 eseményben vett részt Kozma Csaba 
 1000 eseményben vett részt Kovács Róbert. 

 
Most azon szervezetek és támogatók tevékenységét szeretnénk megköszönni, akik nélkül a 
mai gépjármű-átadás nem jöhetett volna létre: 

 Fővárosi Katasztófavédelmi Igazgatóság részéről Varga István dandártábornok 
 Gyál város Önkormányzata részéről Pápai Mihály polgármester 
 Felsőpakony nagyközség Önkormányzata részéről Nagy János polgármester 
 Gyáli Járási Hivatal részéről Babák László 
 Ge-Zso Kft. részéről Nagy Gergő 
 Dobsa-Truck Kft részéről Dobsa László 
 Be-Ka 100 Bt. részéről Kabók Sándor 
 FóliaÁsz Kft. részéről Sinkovics László 
 Barkó AcélKft. részéről Barkóczi László 
 Pál Kárpít e.v. részéről Pál László 
 Williams TV részéről Kortye Vilmos 
 ABL2007 fuvarozó Kft. részéről Puskás László 
 Vezuv-Kalmár Kft. részéről Kalmár Róbert. 

 
Kalmár Róbert: még egyszer köszönöm minden tagtársunk és támogatónk munkáját. 
Kérem, hogy a meghívott vendégek hozzászólásaival folytassuk a Közgyűlést.  

 

 

 

6.  Napirendi pont: Meghívott vendégek hozzászólásai 
 

dr. Szűcs Lajos: Sok minden elhangzott ma már. Én Ócsán laktam, ott is létrehoztuk a helyi 
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"FEGY-et", amelynek a mai napig tagja vagyok, így tulajdonképpen "kollégák" vagyunk. Az 
önszerveződő közösség a 90-es években, az akkori közállapotok mellett úgy döntött, hogy 
ha nem kap meg egy szolgáltatást, a biztonságot, akkor megoldja maga. Ma már más időket 
élünk, de ezek az önszerveződő közösségek jelentik a támaszt a közbiztonság javulása felé. 
Nem beleszólni kell az ilyen tevékenységbe, hanem az élére állni ott, ahol az még nem 
ennyire szervezett. Ehhez jó egészséget kívánok, hogy mindenki érje el a 800-1000 
bevetést, otthon is megköszönve a hátországot ehhez. Mi is szeretnénk megköszönni ezt a 
munkát, sok sikert és jó egészséget kívánva.  

Branyiczki Márk: Köszönöm, hogy itt ünnepelhetek, betekintést kapva a múltba. A 
közbiztonságért, ami felé elmozdult az egyesület, a biztonság a térségben növekedett, ennek 
a magja lett az egyesület. Döbbenetes számokat hallottunk, sokat köszönhetünk nektek, sok 
kitartást és jó egészséget kívánok a továbbiakhoz. 

Pápai Mihály: Minden gratulációnál inkább köszönni kellett volna. Évtizedes feladat ez, s 
nem csak munka, hanem eszközök, amelyeket magatok tartotok karban. Nem volt 
rendszeres a kapcsolat az egyesület és az Önkormányzat között, de ez pozitívan változott, 
negyedéves egyeztetések zajlanak rendszeresen, így ismertek a problémák. Gyál város 
Önkormányzata egy feszítő-vágóval járul hozzá ehhez a sikerhez, amit elértetek. Minél 
kevesebbet legyen használva, de ezzel szeretnénk megköszönni azt a munkát, amit 
végeztek. Egyúttal szeretnék gratulálni Kalmár Róbertnek is, hogy így egyben tartja ezt az 
egyesületet.  

Nagy János: Felsőpakony nevében illő megköszönnöm az a segítséget, amit a FEGY-től 
kapunk, büszkeséggel tölt el, hogy tanulhatunk tőletek és segítetek minket. Jó egészséget 
kívánok a további munkátokhoz.  

 

Kalmár Róbert megköszöni a hozzászólásokat, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés 
valamennyi napirendi pontját eredményesen megtárgyalta, ezért, megköszönve a tagtársak 
megjelenését a Közgyűlést berekeszti.  

 

kmf. 

 

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

 Kelecsényi Gábor 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:   

 

 

 ……………………………… ………………………………  

 Szebeni Zsolt Léber Gergő 


