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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

készült: Gyálon, 2020. március 6-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 megjelent vendégeket, továbbá a 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 50 fő, ebből a mellékelt 

jelenléti ív szerint 29 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. 

1/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadja Kelecsényi Gábort jegyzőkönyv-

vezetőnek.  

 

Kelecsényi Gábor megköszöni a bizalmat és kéri a tagságot, hogy tegyen javaslatot a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A tagság Ragó Istvánt és Balogh Dávid Alexet javasolja, melyet a jelenlévő tagok 

elfogadnak. 

2/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Ragó 

Istvánt és Balogh Dávid Alexet jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Kalmár Róbert ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a 

Meghívóban szereplőtől minimálisan eltérő módon, az alábbi sorrendben javasol 

megtárgyalni (a meghívóban szereplő 1. és 2. pont összevonásával).   

1. Elért eredmények bemutatása - beszámoló a 2019-ben elért eredményekről, 

fejlesztésekről, tűzoltói eseményekről, kapcsolatokról 
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2. A 2019. év pénzügyi beszámolója, közhasznúsági melléklet elfogadása 

3. Oklevelek, ajándéktárgyak átadása 

4. Meghívott vendégek hozzászólásai 

Szünet 

5. Tagsági viszony rendezése  

6. Egyéb kérdések megvitatása, hozzászólások 

 

3/2020  (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan elfogadta a napirendi pontok fenti sorrendben 

történő megtárgyalását. 

 

1. Napirendi pont: Elért eredmények bemutatása - beszámoló a 2019-ben elért ered-

ményekről, fejlesztésekről, tűzoltói eredményekről, kapcsolatokról 

 

Kalmár Róbert részletesen ismerteti az Egyesület 2019-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.  

 

 

4/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadta az Egyesület vezetőjének beszámolóját a 2019-

ben végzett tevékenységekről, elért eredményekről.  

 

 

2. Napirendi pont: A 2019. 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 
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belső rend és fegyelem volt a jellemző a 2019. évben.   

A bevételek forrása továbbra is 95%-ban a távfelügyeleti rendszerből származik, a 

pályázatokból származó összeg nagyon szerény.  

Az elmúlt év során lehetőség nyílott olyan gazdasági tevékenység végzésére, amely jelentős 

bevételt termelt az Egyesületnek, amely felhasználható a közhasznú céljaink teljesítése 

érdekében. Így nyílott lehetőség egy újabb gépjármű megvásárlására, amellyel a járőröző 

járműállomány cseréje teljesnek mondható az elkövetkező évekre.  

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.  

Diavetítés keretében Locskai Mátyás részleteiben is bemutatja a pénzügyi helyzet alakulását 

az elmúlt 10 év adatain keresztül.  

A teljes beszámoló jelen jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

Kalmár Róbert megköszöni a beszámolót. Kéri a tagságot, hogy szavazzon a beszámoló, 

valamint a közhasznúsági mellékletnek az elfogadásáról. 

 

5/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 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, ajándéktárgyak 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.  

Kalmár Róbert ezt követően díjakat, kitüntetéseket ad át az Egyesület kiemelkedő 
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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 

 

Pápai Mihály: Köszöntöm elsőként a hölgyeket, hiszen a nőnap közeleg. E mellet 

köszönöm, hogy biztonság van a városban. Az előbb elhangzott számok bizonyítják, hogy 

azt az eredményt, amit elértetek, a szabadidőtökből áldoztátok fel a városért. Örülünk, hogy 

itt vagytok minden bejelentésre. Hagy tegyek most én is egy bejelentést: a következő 

testületi ülésen szavazni fogunk róla, hogy a Közterület-felügyelet által használt gépjárművet 

a Polgárőrség részére átadjuk, támogatásként. Munkátokhoz sok erőt, kitartást kívánunk! 

Gere Imre: Köszöntöm a tagságot, továbbá a nemzetközi nőnap kapcsán külön köszöntöm a 

megjelent hölgyeket. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság köszönetét szeretném 

tolmácsolni, megköszönve azt a munkát, amelyet végeztek. Azzal, hogy a településen jelen 

vagytok, dolgoztok, az itt élők biztonságban érezhetik magukat. Ha nem lennétek, sokkal 

több munka hárulna a hivatásos egységekre. Fontos, hogy ezt támogassuk, ezért az idén is 

kiemelt támogatást nyújt a PMPSZ az egyesületeknek. Ezúton is köszönöm mindnyájatok 

munkáját, erőt és kitartást kívánok. 

Nagy János: Köszönöm a településünknek nyújtott segítséget! Ez a legkevesebb, amit 

mondhatok azért a segítségért, amit adtok. Fontos a szakmai tapasztalat, a segítségnyújtás. 

Óriási energia, munka van mögötte amit ezúton is köszönök! Jó egészséget kívánok a 

további munkátokhoz.  

Sógor Zsuzsanna: Köszönöm, hogy bármikor a rendőrség segítségére rendelkezésére 

álltok. Soha nem volt olyan, hogy ne jöttetek volna, amikor hívunk, nagyon köszönjük a 

segítséget. 

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, 29 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 a heti, szolgálatszervező 

gyűléseken a megjelent tagok kifejezett kérése volt, hogy a Közgyűlésen legyen napirendi 

pont azon tagok kérdése, akik az Egyesület életéből nem nagyon veszik ki a részüket. Ennek 

megfelelően készültem most egy összefoglalóval. 

 

Először is van az Egyesületnek két próbaidős tagja, az ő felvételükről dönthet e közgyűlés. 

Az első próbaidős tag Balczer Olivér, aki a FEGY Ifjúsági tagozatból szeretne az Egyesület 

tagságába lépni, de nincs jelen a Közgyűlésen. Mivel ilyen módon nem tud nyilatkozni arról, 

hogy tagsági igényét fenntartja-e, az ő felvételéről egy következő Közgyűlés tud dönteni, 

ezért ő addig próbaidős tag marad. A másik próbaidős tag Nemoda Arnold, aki mintegy egy 

évvel ezelőtt jelentkezett próbaidőre, azonban azóta lényegében nem tartja a kapcsolatot az 

Egyesülettel, szolgálatba nem jár, a szolgálatszervezési gyűléseken sem vesz részt és sem 

az előző, sem jelen közgyűlésen sem jelent meg. Tekintettel erre, javaslom, hogy a tagság 

döntsön arról, hogy Nemoda Arnoldot törli a próbaidős tagok sorából.  

  

6/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy dönt, hogy Nemoda Arnoldot törli a próbaidős tagok 

sorából.  

 

A következő pont a napirend során a pártoló tagok kérdése. Az Egyesület alapszabálya úgy 

rendelkezik, hogy „Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi 

személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg, továbbá minimum 

az éves tagdíj összegével anyagilag is támogatja az Egyesület működését.” Sajnos a 

gyakorlat azt mutatja, hogy több olyan pártoló tagunk is van, aki ennek a minimális 

kötelezettségének sem tesz eleget. A tagdíjakat gyűjtő tagtárs kigyűjtése szerint az alábbi 

tagok nem csak a tavalyi, de már a tavalyelőtti évi tagdíjat sem fizették meg, így az 

Egyesületet ténylegesen nem támogatják. Sajnálatos, hogy közülük többen rendelkeznek 

riasztóval is, amelynek felügyeletét a FEGY – a tagság fejében – díjfizetés nélkül biztosítja. E 

tagtársak: 

 Balogh Balázs 

 Herke Imre 

 Kálvin Krisztián 

 Rürich Zsolt 

 Simon Ferenc 

 Szalai Szabolcs 

 Szabó István 

 Szankovics Péter 

 Szénási Attila 

 Szőke János. 
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Esetükben felmerül, hogy az Alapszabály rendelkezik a „tagsági viszony Egyesület általi 

felmondása” lehetőségéről. Ez 30 napos határidejű felmondást tesz lehetővé, amely alatt a 

tag rendezheti jogviszonyát, ellenkező esetben azonban a határidő leteltét követően tagsága 

megszűnik. A felmondásról természetesen a Tagság dönthet.  

 

Kurucz Árpád: nem hiszem, hogy jó irány lenne a régi tagok kiszórása. Ők valamikor tettek 

az Egyesületért, értékes tagok voltak, célszerű őket megtartani.  

 

Kelecsényi Gábor: A tagság döntésén múlik minden, ugyanakkor az előbb jelzett felmondás 

éppen azt a lehetőséget adja meg, hogy a tag rendezhesse helyzetét. Ha nem akar élni 

ezzel, akkor viszont nem nagyon van oka a tagsági viszony fennmaradásának. Javaslom, 

hogy döntsön a tagság.  

 

7/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy dönt, hogy Balogh Balázs, Herke Imre, Kálvin 

Krisztián, Rürich Zsolt, Simon Ferenc, Szalai Szabolcs, Szabó 

István, Szankovics Péter, Szénási Attila és Szőke János 

tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondja.    

 

Kelecsényi Gábor jelzi, technikailag a felmondás az érintettek hivatalos értesítésével 

történik meg, a határidő az értesítéstől számítódik majd.  

A következő pont azon tagok kérdése, akik az Egyesület munkájában nem vesznek részt. 

Bár az Alapszabály konkrét, számszerű iránymutatást nem tartalmaz az elvégzendő 

munkára vonatkozóan, a 30 év alatt kialakult gyakorlat során mindannyian tudjuk, hogy ez 

elsődlegesen a járőrszolgálatban való részvételben nyilvánul meg, illetve az eseményekben, 

riasztásokon való részvételben. A járőrszolgálatot számszerűen is nyilván tartjuk, az alábbi 

tagok azok, akik a konvencionálisan elfogadottnak tartott „havi 1 szolgálat” harmadát sem 

teljesítették, emellett más, említésre méltó tevékenységet sem végeztek az év folyamán. E 

tagtársak: 

 Dobos Mátyás (0 szolgálat) 

 Gombik József (3 szolgálat) 

 Grommer János (0 szolgálat) 

 Horváth Patrik (4 szolgálat) 

 Jakucs János (2 szolgálat) 

 Mészáros Roland (0 szolgálat) 

 Nagy Gergely (0 szolgálat) 

 Nyirádi Katalin (3 szolgálat) 

 

Az ő esetükben természetesen a tagsági viszony felmondása nem merülhet fel, azonban az 

Alapszabály konkrétan rendelkezik az ilyen esetekről: „Ha a rendes tag az Egyesület 

összejövetelein és a szolgálatban folyamatosan nem vesz részt, a Felügyelő Bizottság 30 

nap elteltével felszólítja a következő Közgyűlésen való megjelenésre és a helyzet 

tisztázására. Ha a tag a következő Közgyűlésen sem jelenik meg és halaszthatatlan okból 
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távolmaradását előre írásban ki nem menti, illetve megjelenik, de sorozatos 

távolmaradásának okát adni nem tudja, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is kizárhatja az 

Egyesületből.” 

 

Jakucs János: magam egyedüliként vagyok jelen a felsorolt tagok közül és jelezni 

szeretném, hogy tagságomat fenn szeretném tartani. A magánéletem változása miatt a 

következő időben többet fogok tudni részt venni az Egyesület életében, de már az elmúlt 

hetekben is több szolgálatban részt vettem. 

Kelecsényi Gábor: Javaslom, hogy Jakucs János nyilatkozatát elfogadva, ha ellenvetés 

nincs, a tagság szavazzon arról, hogy megbízza a Felügyelő Bizottságot a fentiek szerinti 

felszólítás megtételére a többi felsorolt tag tekintetében! 

 

8/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  megbízza a Felügyelő Bizottságot, hogy Dobos 

Mátyást, Gombik Józsefet, Grommer Jánost, Horváth Patrikot, 

Mészáros Rolandot, Nagy Gergőt és Nyírádi Katalint szólítsa 

fel a következő Közgyűlésen való megjelenésre és 

távolmaradásának tisztázására.  

 

Polgár Attila: szót kérve jelezni szeretném, hogy a magánéletem változása miatt az elmúlt 

időben is kevesebbet vettem részt az egyesületi munkában és a továbbiakban is várhatóan 

nem lesz erre lehetőségem, el is költözöm Gyál területéről. Emiatt kérelmezem, hogy a 

jövőben az Egyesület pártoló tagja lehessek, rendes tagságomról lemondva.  

Kelecsényi Gábor: kérem, hogy a tagság szavazzon Polgár Attila kérésének tekintetében.  

9/2020. (III.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett Polgár Attilát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 

Egyesület pártoló tagjává fogadja.   

 

Kelecsényi Gábor jelzi, hogy az előző határozattal megváltozott az jelenlévő tagság 

összetétele, a rendes tagok száma 49-re csökkent, ebből jelen van 28 fő, így a Közgyűlés 

továbbra is határozatképes. Egyben megállapítja, hogy a napirendi pont maradéktalanul 

megtárgyalásra került.  
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6.  Napirendi pont: Egyéb kérdések megválaszolása, hozzászólások 

 

Kalmár Róbert: Az élet írja az eseményeket, jövőre Egyesületünk a 30. évét ünnepli, ez egy 

bővebb közgyűlést is fog jelenteni. Korábban felmerült egy tagtársunk részéről, hogy a 

felkészülés megkönnyítése érdekében már jó előre döntsük el azokat az időpontokat, 

amelyeken az Egyesület a rendezvényeit tartja. Ez egy jó ötlet, ezért végiggondolva a 

lehetséges időpontokat az alábbiakat rögzítettük, hogy mindenki időben tudjon készülni rá: 

 az éves FEGY-összejövetel időpontja: szeptember második szombatja; 

 a 2021. évi éves Közgyűlés időpontja: március első péntekje.  

 

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:   

 

 

 ……………………………… ………………………………  

 Ragó István Balogh Dávid Alex 


