JEGYZŐKÖNYV
készült: Gyálon, 2019. november 19-én, 19:00 órakor, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület székhelyén, (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.)
a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál rendkívüli Közgyűlésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Kalmár Róbert, az Egyesület elnöke köszöni a megjelenteket, az Egyesület tagjait.
Kalmár Róbert megállapítja, hogy az Egyesület rendes tagsága 48 fő, ebből a mellékelt
jelenléti ív szerint 25 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. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés
tartózkodással
vezetőnek.

24 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 Sárvári Dávidot és Zeitler Jánost javasolja, melyet a jelenlévő tagok elfogadnak.
2/2019. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 25 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Sárvári
Dávidot és Zeitler Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Kalmár Róbert ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet az
alábbi sorrendben javasol megtárgyalni.
1. Tagsági viszony rendezése, próbaidős tagok felvétele
2. Gépjárművásárlásról döntés
3/2019. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok fenti sorrendben
történő megtárgyalását.
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1. Napirendi pont: Tagsági viszony rendezése, próbaidős tagok felvétele
Kelecsényi Gábor köszöntve a megjelenteket elmondja, hogy jelen közgyűlésen négy olyan
próbaidős tag felvételéről születhet döntés, akik közül ketten a próbaidő feltételeit
teljesítették. Javasolja, hogy először Balogh Alexandra 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.
Balogh Alexandra: 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.
4/2019. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett Balogh Alexandrát 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 26 fő, így a Közgyűlés
továbbra is határozatképes.
A közvetkező próbaidős tag, akinek a felvételéről döntés születhet, Csaba Gábor, aki az
elmúlt év tavaszán ismét jelentkezett próbaidőre, azonban azóta sem teljesítette a próbaidő
feltételeit, az egyesülettel a kapcsolatot nem tartja. Javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön
Csaba Gábor próbaidős tagságának törléséről, tekintettel arra, hogy az Egyesülettel nem
működik együtt.
5/2019. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül úgy dönt, hogy Csaba Gábort törli a próbaidős tagok
sorából.
A következő próbaidős tag, akinek a felvételéről döntés születhet Horváth Balázs. Először
kéri, hogy a tagjelölt nyilatkozzon arról, hogy a próbaidő tapasztalatai alapján továbbra is az
Egyesület rendes tagja kíván-e lenni.
Horváth Balázs: Igen, az Egyesület rendes tagja szeretnék 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. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett Horváth Balázst a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
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Egyesület Gyál rendes tagságába fogadja.
Kelecsényi Gábor jelzi, hogy az előző határozattal megváltozott az jelenlévő tagság
összetétele, a rendes tagok száma 50-re növekedett, ebből jelen van 27 fő, így a Közgyűlés
továbbra is határozatképes.
A tagság még egy próbaidős tag viszonyáról dönthet, ő Nemoda Arnold. A jelölt a
közgyűlésen nincs jelen, ezért felvételéről egy későbbi Közgyűlés dönthet, addig továbbra is
próbaidejét tölti.
Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy a napirendi pont maradéktalanul megtárgyalásra
került.

2. Napirendi pont: Gépjárművásárlásról döntés
Kalmár Róbert elmondja, az elmúlt időszakban az Egyesület működése rendezetten, stabil
pénzügyi alapokon nyugodott, ezért nyílt lehetőség megkezdeni a járműpark megújítását. Az
idei év elején forgalomba állt új járőrautó megbízhatóan és jól működik, azonban a még
szolgálatban lévő Škoda járőrautó ismét – sokadjára – meghibásodott, reálisan ennek a
járműnek a cseréjéről is gondoskodni kell. Az Egyesület Alapszabálya értelmében 1,5 millió
Forint összegnél nagyobb pénzügyi elköteleződésre csak a Közgyűlés adhat felhatalmazást
a Vezetőségnek. Mivel egy új jármű beszerzése ebbe a kategóriába esik, ezért került sor
jelen Közgyűlés összehívására.
Locskai Mátyás elmondja, hogy az elmúlt időszakban végzett helyszínbiztosítási
tevékenység következtében az Egyesület jelentős bevételekhez jutott. Közhasznú
Egyesületként a FEGY eredményt nem képezhet, a bevételeit közcélú tevékenységére
fordítja. Ennek egyik állomása a mostani járművásárlás, amellyel hosszabb időre biztos
alapokra helyezhető a járőrtevékenység. A Vezetőség megvizsgált a lehetőségeket és azt
javasolja, hogy a tavasszal szolgálatba állt Suzuki járőrautóval azonos kiépítettségű és
felszereltségű jármű kerüljön beszerzésre, amelynek vételárát az Egyesület egy összegben
fizesse meg, újabb hitelfelvétel nélkül.
A tagság részéről felvetésre került automata váltóval szerelt, illetve hibrid üzemű jármű
beszerzésének lehetősége. Rövid tanácskozás után a tagok az automata váltóval szerelt
jármű beszerzésének ötletét elvetik, azonban kérik a Vezetőséget, a beszerzés előkészítése
során vizsgálják meg hibrid üzemű gépjármű vásárlását, a lehetséges előnyök és hátrányok
értékelésével.
Kalmár Róbert megköszöni az észrevételeket és kéri a tagságot, hogy amennyiben az
elhangzottak alapján egyetért az új gépjármű beszerzésének szükségességével, akkor
hatalmazza fel a Vezetőséget egy új, a meglévővel azonos típusú, Suzuki SX4-S-Cross
gépjármű beszerzésére.
7/2019. (11.19.) FEGY-KGY határozat
A Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett felhatalmazza az Egyesület Vezetőségét a
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fentiekben körülírt, új Suzuki SX4-S-Cross
beszerzésére, a teljes vételár megfizetése mellett.

gépjármű

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:

………………………………

………………………………

Sárvári Dávid

Zeitler János
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