JEGYZŐKÖNYV
készült: Gyálon, 2018. március 8-án, 17:00 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









Szabó Gyula őrnagyot,
Gere Imre ezredest,
Dr. Sógor Zsuzsanna rendőrörsparancsnok-helyettest,
Kocsis István alezredest,
Gyimesi Istvánt, Gyál város díszpolgárát, nyugalmazott polgármesterét, az Egyesület
tiszteletbeli tagját,
Erős Józsefet,
Babák Lászlót, a járási hivatal vezetőjét,
Nagy Jánost, Felsőpakony polgármesterét,

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 48 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.

1/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés
tartózkodással
vezetőnek.

35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
elfogadja Kelecsényi Gábort jegyzőkönyv-

Kelecsényi Gábor megköszöni a bizalmat és kéri a tagságot, hogy tegyen javaslatot a
jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A tagság Gazsó Csabát és Bagdy Gyulát javasolja, melyet a jelenlévő tagok elfogadnak.
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2/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Gazsó
Csabát és Bagdy Gyulát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kalmár Róbert ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a
Meghívóban szereplőtő eltérően, az alábbi sorrendben javasol megtárgyalni.
1. Elért eredmények bemutatása, beszámoló a 2018-ben elért eredményekről,
fejlesztésekről, tűzoltói eredményekről, kapcsolatokról
2. Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolója, a közhasznúsági melléklet elfogadása
3. Oklevelek, elismerések átadása
4. Meghívott vendégek hozzászólásai
5. Tagsági viszony rendezése, próbaidős tagok felvétele
6. Felügyelőbizottsági tag megválasztása
7. Egyéb kérdések megvitatása
3/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok fenti sorrendben
történő megtárgyalását.

1. Napirendi pont: Elért eredmények bemutatása, beszámoló a 2018-ben elért eredményekről, fejlesztésekről, tűzoltói eredményekről, kapcsolatokról
Kalmár Róbert részletesen ismerteti az Egyesület 2018-ban elért eredményeit, majd sorban
a szakcsoportok is megtartják beszámolójukat:
 Ifjúsági tagozat: Czékmány Tamás
 Tűzoltóság: Kozma Csaba helyett Kalmár Róbert
 Pénzügy: Locskai Mátyás
Ezt követően diavetítés keretében is bemutatja az év eredményeit, illetve a korábbi évek
tűzoltó szaktevékenységének mozzanatait, eredményeit. Kéri a tagságot a beszámoló
elfogadására.
A teljes, írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

4/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta az Egyesület vezetőjének beszámolóját a
2018-ben végzett tevékenységekről, elért eredményekről.
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2. Napirendi pont: A 2018. 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 pénzügyi területére is a
belső rend és fegyelem volt a jellemző a 2018. évben. A vezetőség az előző években
elindított megszilárdítási folyamat folytatását tűzte ki célul, stratégiai cél a kintlévőségek
folyamatos alacsony szinten tartása. Folyamatosan figyeljük és nyomon követjük a
bevételeink alakulását, negyedéves ciklusokban mérve gyakorlatilag 0-ra futtathatóak a
kintlévőségek.
A bevételek forrása továbbra is 95%-ban a távfelügyeleti rendszerből származik, a
pályázatokból, támogatásokból származó összeg nagyon szerény.
A Tata típusú terepjárónk finanszírozási problémáit sikerült mintegy 2 éves küzdelem után
lezárni és a törzskönyvet is megszerezni, így az üzemképtelen gépjármű eladhatóvá vált.
Hasonlóan szigorú keretek között zajlott a költség-gazdálkodás is, ennek eredményeképpen
egész évben biztosított volt a likviditásunk, az elmúlt évben bekövetkezett anyagi
nehézségek nem ismétlődtek meg.
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. Kéri a tagságot, hogy szavazzon a beszámoló,
valamint a közhasznúsági mellékletnek az elfogadásáról.

5/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan elfogadja az Egyesület pénzügyi
beszámolóját, illetve a közhasznúsági mellékletet.

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

3. 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
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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.
Kalmár Róbert ezt követően díjakat, kitüntetéseket ad át az Egyesület kiemelkedő
tevékenységet végző tagjainak, így a legtöbb szolgálatot adó, a legtöbb kiemelkedő
eseményben részt vett, a legtöbb tűzoltói vonulásban részt vett tagtársaknak, az ez évben
kerek évfordulójukat töltő egyesületi tagoknak, illetve azoknak, akik egyéb módon
kiemelkedően segítették az Egyesület céljainak teljesülését.
Kalmár Róbert: még egyszer köszönöm minden tagtársunk és támogatónk munkáját.
Kérem, hogy a meghívott vendégek hozzászólásaival folytassuk a Közgyűlést.

4. Napirendi pont: Meghívott vendégek hozzászólásai
Gere Imre: Köszöntöm a tagságot, továbbá március 8-a kapcsán külön köszöntöm a
megjelent hölgyeket. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság köszönetét szeretném
tolmácsolni, megköszönve azt a munkát, amelyet végeztek. Az együttműködés jól működik,
újabb tag került hivatásos állományba is. Közös a cél, egyre színvonalasabb az egyesület
munkavégzése, van mire büszkének lenni. Van fejlődési lehetőség, van energia, van
gondolkodás a problémák áthidalására, lenne lehetőség arra is, hogy az Egyesület önálló
beavatkozó legyen. Bízom benne, hogy az egyesületben sokat tudnak tanulni az ifjúsági
tagozatosok is, van honnan, az katasztrófavédelmi versenyeken tartanak is az itteni
csapatoktól, nem ok nélkül. Ezúton is köszönöm mindnyájatok munkáját, erőt és kitartást
kívánok.
Erős József: Köszönöm az áldozatos munkát, amit a város érdekében végeztek. A város
összes lakója nevében kívánok hozzá jó egészséget, kitartást.
Nagy János: Köszö9nöm a településünknek nyújtott segítséget, azt is, amit a felsőpakonyi
egyesületnek nyújt a FEGY. Újraszervezzük a helyi erőinket, ehhez is kérem a FEGY segítő
támogatását. Jó egészséget kívánok a további munkátokhoz.
Gyimesi István: 28 éves az Egyesület, akkor ismertük meg egymást. Amikor összegyűlt a
csapat, egy papírlapon foglaltuk össze, mit szeretnénk, ebből lett a FEGY. Teljes szívvel
dolgoztunk ezért, a vezetők is. Azt kívánom, hogy amikor eljön a 82. évforduló, akkor is ilyen
legyen ez a csapat. Nélkületek nem lenne az a város, amivé vált: nyugodtan lehet
végigsétálni az utcán esténként, bátorságot ad a jelenlét. Köszönöm nektek, hogy
vigyázzátok a rendet.
Kalmár Róbert megköszöni az elhangzott hozzászólásokat és a következő napirendi pont
megtárgyalása előtt 15 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
Kalmár Róbert ismét köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a jelenlévő rendes tagok
száma nem változott, 36 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes. A következő
napirendi pont megtárgyalására Kelecsényi Gábort kéri fel.
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5. Napirendi pont: Tagsági viszony rendezése, próbaidős tagok felvétele
Kelecsényi Gábor köszöntve a megjelenteket elmondja, hogy jelen közgyűlésen három
olyan próbaidős tag felvételéről születhet döntés, akik a próbaidő feltételeit teljesítették, de
közülük csak az egyik van jelen. Javasolja, hogy először Glasz József 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.
Glasz József: 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.
6/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett Glasz Józsefet a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál rendes tagságába fogadja.

Kelecsényi Gábor jelzi, hogy az előző határozattal megváltozott az jelenlévő tagság
összetétele, a rendes tagok száma 49-re növekedett, ebből jelen van 37 fő, így a Közgyűlés
továbbra is határozatképes.
A közvetkező próbaidős tag, akinek a felvételéről döntés születhet, Kun Ferenc, aki az elmúlt
év nyarán jelentkezett próbaidőre, azonban azóta sem teljesítette a próbaidő feltételeit, az
egyesülettel a kapcsolatot nem tartja. Javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön Kun Ferenc
próbaidős tagságának törléséről, tekintettel arra, hogy az Egyesülettel nem működik együtt.
7/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül úgy dönt, hogy Kun Ferencet törli a próbaidős tagok
sorából.

A közvetkező próbaidős tag, akinek a felvételéről döntés születhet, Szigyártó Edina, aki az
elmúlt év nyarán jelentkezett próbaidőre, azonban azóta sem teljesítette a próbaidő
feltételeit, az egyesülettel a kapcsolatot nem tartja. Javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön
Szigyártó Edina próbaidős tagságának törléséről, tekintettel arra, hogy az Egyesülettel nem
működik együtt.
8/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás
mellett úgy dönt, hogy Szigyártó Edinát törli a próbaidős tagok
sorából.
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Kelecsényi Gábor tájékoztatja a tagságot, hogy a rendes tagságból 2 fő, Garai Gábor és
Zombori Norbert jelezte, hogy magánéleti okok miatt az Egyesület rendes tagságával járó
kötelezettségeket nem tudja vállalni, ezért kérvényezi, hogy az Egyesület pártoló tagja
lehessen. Kéri a tagságot, hogy döntsön a két tag tekintetében.
9/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül úgy dönt, hogy Garai Gábort és Zombori Norbertet törli
az Egyesület rendes tagjainak sorából és az Egyesület pártoló
tagságába fogadja.

Kelecsényi Gábor jelzi, hogy az előző határozattal megváltozott az jelenlévő tagság
összetétele, a rendes tagok száma 47-re csökkent, ebből jelen van 35 fő, így a Közgyűlés
továbbra is határozatképes.
Kalmár Róbert: a következőkben egy olyan személy felvételéről kérem az Egyesület
döntését, aki évek óta „idegenlégiósként” rendszeresen vesz részt a FEGY
tevékenységében, a próbaidő feltételeit többszörösen is teljesítette. Kérdezem Hugyecsek
Zsoltot, hogy a próbaidő tapasztalatai alapján továbbra is az Egyesület tagja kíván-e
maradni?
Hugyecsek Zsolt: Igen, szeretnék az Egyesület rendes tagja lenni.
Kalmár Róbert kéri a tagokat, hogy akinek ellenvetése vagy egyéb felvetése van, az most
jelezze. Ezt követően kéri a tagokat szavazásra.
10/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Hugyecsek Zsoltot a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Gyál rendes tagságába fogadja.

Kelecsényi Gábor jelzi, hogy az előző határozattal megváltozott az jelenlévő tagság
összetétele, a rendes tagok száma 48-re növekedett, ebből jelen van 36 fő, így a Közgyűlés
továbbra is határozatképes. Egyben megállapítja, hogy a napirendi pont maradéktalanul
megtárgyalásra került.

6. Napirendi pont: Felügyelőbizottsági tag megválasztása
Kalmár Róbert elmondja, hogy – amint azt a jelenlévők többsége már biztosan tudja –
Kovács Tamás 2018 decemberében írásban jelezte, hogy lemond a felügyelő bizottsági
tagságáról. Mivel az Alapszabály szerint a Felügyelő Bizottság 3 főből áll, ezért Tamás
pótlására szükséges egy új tagot választani a bizottságba. A Felügyelő Bizottságba bármely
rendes tag választható, a megválasztásra kerülő tag megbízatása az Alapszabály
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értelmében a 2018-ban kezdődött 4 éves ciklus végéig, tehát 2022. március 31-éig fog
tartani. A tisztségviselő megválasztása a jelen lévő tagok 2/3-ának egybehangzó
szavazatával lehetséges az Alapszabály értelmében. Kéri a tagokat, hogy tegyenek
javaslatot a felügyelő bizottsági tag személyére.
A tagok rövid tanácskozással Ragó Istvánt és Kőszegi Bélát jelölik tagnak, további jelölés
nem érkezik.
Kalmár Róbert jelzi, hogy a tagjelölteknek meg kell erősíteniük, hogy a jelölést elfogadják.
Tekintettel arra, hogy Ragó István munkája miatt nem tudott a közgyűlésen megjelenni, őt
telefonon hívja fel és kihangosítja:
Ragó István (telefonon, kihangosítva): amint azt korábban is jeleztem, a jelölést elfogadom,
ha rám esik a tagtársak szavazata.
Kőszegi Béla: a jelölést én is elfogadom.
Kalmár Róbert: még egyszer megkérdezem a tisztelt tagságot, hogy van-e esetleg további
jelölt a tisztségre? (Nem érkezik javaslat.) Kérem, hogy a tagság egyesével szavazzon a
tagjelöltekről!
11/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 6 igen szavazattal, 16 ellenszavazat és 14
tartózkodás mellett Ragó István felügyelőbizottsági tagságát
elutasítja.
12/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5
tartózkodás mellett Kőszegi Bélát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának választja.

Kalmár Róbert kéri, hogy a tagság az előző szavazás nyomán döntsön az Alapszabály 8.
fejezet 11. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:
Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Kőszegi Bélát (an.: Takács Klára; lakóhely: 2360 Gyál, Bethlen Gábor utca 7.). A tag megbízatásának kezdete: 2019. 03. 08. A megbízatás 2022. április 1-ig áll fenn.
13/2019. (III.8.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan jóváhagyja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Alapszabálya 8. fejezet 11. pontjának módosítását a
fentiek szerint.

Kalmár Róbert gratulál az újonnan megválasztott tisztségviselőnek és javasolja a következő
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napirendi pontra történő áttérést.

7. Napirendi pont: Egyéb kérdések megvitatása
Kalmár Róbert kérdezi a tagságot, hogy van-e olyan kérdés, amelyet megvitatásra
javasolna a Közgyűlésen? (Nem érkezik felvetés a tagságtól.)
Kalmár Róbert megköszöni a tagságnak a megjelenést megállapítja, hogy a Közgyűlés
valamennyi napirendi pontját eredményesen megtárgyalta, ezért a Közgyűlést berekeszti.

kmf.

A jegyzőkönyvet készítette:

………………………………
Kelecsényi Gábor

A jegyzőkönyvet hitelesítették:

………………………………

………………………………

Gazsó Csaba

Bagdy Gyula
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