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BB--AA--ZZ MMEEGGYYEEII TTŰŰZZOOLLTTÓÓ SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG
3525. Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.
 3545. Miskolc, Pf.: 530
06/46/500-143 Fax: 06/46/342-016

Szám: 4-1/2017.

F e l j e g y z é s

Készült: 2017. január 23.-án, a B.-A.-Z. Megyei Tűzoltó Szövetség (továbbiakban Szövetség)
Miskolc, Kerpely Antal 12 szám alatti hivatalos helyiségében.

Tárgy: A Szövetség 2017. január 23.-án 13:00 órai kezdéssel megtartott elnökségi ülésén
elhangzottak.

Az elnökségi ülésen jelen voltak:

Az elnökség tagjai közül jelen vannak a melléklelt jelenléti ív szerint: Gulácsi Lajos elnök,
Gulyás János tagozatvezető, Muzsnay Lajos tagozatvezető, Csavajda István tagozatvezető,
Kovács Sándor tagozatvezető, Telefonos kapcsolattal Vargáné Daruka Csilla gazdasági veze-
tő és Alföldi Attila titkár. Az ülésen részt vett Stefán Mihályné FB elnök.

A BAZ-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Szunyog Zoltán igazgató-helyettes,
Ladányi Lóránt tű. alez. miskolci katasztrófavédelmi megbízott, RSOE B-A-Z. megyei titkára
és Koroknai Péter tű. alez. Mezőkövesd HTP parancsnoka.

Az elnök úr köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. (1. Számú melléklet Jelenléti ív)

Jegyzőkönyvvezető: Gulácsi Lajos elnök.

Az elnök ismerteti a „Meghívó” szerinti napirendi pontokat. Javasolja, hogy a napirendi pon-
tok sorrendjét – az előadók kérésére - változtassuk meg, először a 6-os és 5-ös és 4-es napi-
rendi pontokat tárgyaljuk.

Az elnök úr megkérdezi, van-e javaslat, előterjesztés a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Nem volt.

1. sz. határozat: az elnökség egybehangzóan elfogadta a meghívóban szereplő napirendi
pontokat, a javasolt sorrend figyelembe vételével.

Elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. A szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete
Előadó: gazdasági vezető

2. A szövetség 2016. évi munkájáról szóló beszámoló előkészítése, 2017. évi munkaterv
Előadó: MKI igazgató, szövetség elnöke

3. A szövetség 2017. évi beszámoló közgyűlésének előkészítése
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Előadó: elnök
4. Strasbourg, Európai Parlamenti látogatás szervezése

Előadó: Gulyás János alelnök
5. Tűzoltó Ifjúsági Tábor előkészítése

Előadó: Koroknai Péter tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
6. Tájékoztatás a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)

tevékenységéről. Elnökség javaslata a közgyűlés felé a szervezetbe való belépésről
Előadó: Ladányi Lóránt RSOE B-A-Z. megyei titkára

7. Egyebek

6. napirendi pont:
Tájékoztatás a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)
tevékenységéről. Elnökség javaslata a közgyűlés felé a szervezetbe való belépésről
Előadó: Ladányi Lóránt RSOE B-A-Z. megyei titkára

Elnök: előzményként tájékoztatja az elnökséget, hogy az RSOE kihelyezett ülésére, mely az
MKI-n kertült megrendezésre meghívót kapott, melyen részt vett. Az ülésen az RSOE elnöke
jelezte, hogy szeretnék, ha szövetségünk tagként belépne szervezetükbe. Az RSOE-el az
MTSZ együttműködési megállapodást kötött, az MTSZ honlapját e szervezet üzemelteti.
Alapszabályunkban más szervezethez történő csatlakozás kimondása közgyűlési hatáskör,
melyet az elnökség terjeszt elő. Az elnökségi álláspont kialakításához felkéri Ladányi urat tá-
jékoztatójának megtartására.

Ladányi Lóránt RSOE megyei titkár:

Tájékoztatást ad az RSOE szervezetéről, működéséről mely a szervezet honlapján is olvasha-
tó. RSOE elnöke Pető Tibor. Főbb tevékenységek: Országos Veszélyhelyzet Kezelő Központ
működtetése, Balatonon és a Velencei tavon viharjelző létesítése, felügyelete, katasztrófavé-
delmi versenyeken állomást működtetnek, honlapokat fejleszt, rendezvényszervezés, hírfor-
galmazás káreseteknél, szakmai konferenciák, szakmai kirándulások szervezése.
Tagdíj 1000-5000 Ft/év között van.

Elnök: Kéri a titkár urat, hogy szervezetük alapszabályát küldje meg, jogilag megvizsgálandó
a csatlakozás lehetősége.

2. sz. határozat: az elnökség - amennyiben az alapszabályok lehetővé teszik - a szövetség
RSOE-be való belépés ellen nem emel kifogást.

5. napirendi pont:
Tűzoltó Ifjúsági Tábor előkészítése
Előadó: Koroknai Péter tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

Elnök: Az ifjúság tűzvédelmi nevelését szolgálják a tűzoltó táborok. A szövetségi tagság gye-
rekeinek minél olcsóbb lehetőséget kellene biztosítani a táborozáshoz, melyhez a szövetség-
nek nincs megfelelő anyagi forrása. Szándékunkban áll a NEA-n keresztül pályázatot benyúj-
tani a táborok megszervezéséhez, melyhez árajánlatot kért a Hercegkúton és Mezőkövesden
üzemeltetett ifjúsági táboroktól. A hercegkúti 5 napra tervezett táborban az összesített áraján-
lat 29 940 Ft/fő, a Mezőkövesdi tábor vonatkozásában 32 731 Ft/fő.

Koroknai Péter tű. alez. Ismerteti a mezőkövesdi Zsóri Fűrdő területén lévő tábor lehetősé-
geit, programját. A gyerekek felügyeletét vezetésével egy általa összeállított 4 főből álló csa-
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pat végezné. A programban a tűzoltói ismeretek oktatása mellett szerepel kirándulás a gépmú-
zeumba, Egerbe, fürdés a mezőkövesdi strandon.

3. sz. határozat: az elnökség az ifjúsági tábor megszervezését csak akkor támogatja, ha erre
benyújtott pályázat sikeres. Az esetlegesen elnyert pályázati összeg feletti kiadásokat a gye-
rekek szüleinek kell állnia. A tábor helyszínéről későbbieken lesz döntés

4. napirendi pont:
Strasbourg, Európai Parlamenti látogatás szervezése
Előadó: Gulyás János alelnök

Gulyás János alelnök: több alkalommal sikeresen szervezett parlamenti látogatásokat Brüsz-
szelbe és Strasbourgba Borsodbóta polgármestereként. Lehetőséget lát abban, hogy szövetsé-
günk is részt vehessen egy strasbourgi látogatáson. Javasolt időpont június 13-16, mely 13..i
indulás, 14.-i érkezést jelent. Az EU parlamenti látogatásra 15.-én kerülne sor. Kertlétszám 40
fő. Költségek támogatása az EU részéről:

 4,5 eurócent/km/támogatott látogatókénti utazási támogatás, melynek kiszámításának alapja a
csoport közös indulási helye (község/város) és az EP meglátogatott munkahelye közötti legközvetle-
nebb oda-vissza közúti távolság (Google-Maps szerint). Ha nincs közös indulási hely, az utazási
hozzájárulás valamennyi látogató lakcíme és az EP munkahelye közötti átlagos távolság alapján ke-
rül;

 60 euró szállástámogatás, aminek feltétele egy az európai parlamenti látogatás keretében eltöltött
éjszaka;

 40 euró étkezési és kisebb helyi kiadások fedezésére szolgáló támogatás.
 A Parlamentnek nem áll módjában a támogatás kifizetésének megelőlegezése.
 Az útiköltséghez és a szállásköltséghez történő hozzájárulás kifizetése kizárólag banki átuta-

lással, az étkezési támogatás kifizetése a csoportvezető döntése szerint készpénzben is történ-
het.

 A látogatással kapcsolatos költségeket igazoló nyugtákat, számlákat és egyéb bizonyítékokat a
csoportvezetőnek három évig meg kell őriznie.

 Legalább két héttel a látogatás előtt a megfelelő formanyomtatványon be kell nyújtani Látoga-
tások és Szemináriumok Osztályának a csoportban résztvevők listáját, amely tartalmazza a
résztvevők születési dátumát és lakcímét.

 A csoportnak a kísérő látogatókhoz kapcsolódó kiadásai is támogathatók, amennyiben ugyan-
azon csoport tagjai, és a teljes programban részt vesznek.

 A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a támogatható kiadások összegét.
 A pénzügyi hozzájárulás végösszegének megállapítása érdekében a csoportvezetőnek a látogatást

követő 30 napon belül nyilatkozatot kell benyújtania a csoport elszámolható kiadásairól. A
csoportvezetőnek az esetleges fölösleget vissza kell szolgáltatnia a Parlamentnek.

A költségeket meg kell előlegezni, melyhez szövetségnek kellene biztosítani az anyagi forrásokat,
majd a támogatások beérkezését követően azt visszafizetjük a szövetégnek.

Muzsnay Lajos alelnök: támogatja az előterjesztést az éves kirándulás keretében. A szövetségnek
ebből kára nem származhat, nullszaldósnak kell lennie a kirándulásnak.

Stefán Mihályné FEB elnök: a szövetség előlegezze meg a szállásköltséget.
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4. sz. határozat: az elnökség egyöntetűen támogatja Gulyás alelnök úr előterjesztését azzal, hogy a
látogatáshoz szükséges előleget a szövetség biztosítsa, de az elszámolást követően a látogatás nem
jelenthet plusz költséget a szövetség számára. Minden, EU-s támogatáson felül felmerülő kiadást a
látogatáson részt vevők saját maguk, arányosan fizetik. Az elnökség felkéri Gulyás János urat a
látogatás megszervezésére és teljes jogkörrel felhatalmazza a csoportvezetői feladatok ellátására. A
részvételi szándékokat a tagozatvezetők jelezzék Gulyás úr felé.

1. sz. napirendi pont:
A szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete
Előadó: gazdasági vezető

Elnök: a gazdasági vezető telefonon jelezte, hogy nem tud részt venni az elnökségi ülésen.
Ettől függetlenül a szövetség pénzügyi helyzetéről 2016. december 31.-i időponttal készített
egy jelentést, melyet az elnök a jelenlévőkkel ismertet (2. sz. melléklet).
A teljes pénzügyi beszámoló készítése folyamatban van, melyet a márciusi közgyűlés elé kell
terjeszteni elfogadásra. A mostani előterjesztésről az elnökségnek nem kell szavaznia.
Az elnökség a pénzügyi jelentést tudomásul vette.

2. sz. napirendi pont:
A szövetség 2016. évi munkájáról szóló beszámoló előkészítése, 2017. évi munkaterv
Előadó: MKI igazgató, szövetség elnöke

Szunyog Zoltán tű. ezredes, igazgató-helyettes:

Az MKI munkaterve most kerül pontosításra. Nagyban valószínűsíthető, hogy a Megyei Tűz-
oltó Nap Szendrőben kerül lebonyolításra május 6.-án. Az előkészületi egyeztetésekre ezt kö-
vetően kerül sor, melybe bevonják a szövetséget.
A megyei önkéntes és létesítményi tűzoltó versenyt is lehet erre a napra tervezni, amennyiben
a feltételek adottak lesznek.
Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt áprilisban Miskolcon rendezik.
Megyei Hivatásos tűzoltó verseny Miskolcon, a volt LKM-ben kerül megrendezésre, felme-
nőrendszerű verseny lesz.

A szövetség által B-A-Z. Megye Tűzbiztonságáért kitüntető cím adományozására tett javasla-
tot egyetértően a Megyei közgyűlés elnöke félé továbbították (Magyarsóki György, Bársony
Tiborné)

Elnök: ismerteteti a szövetség 2017. év főbb rendezvény tervezetét, melyek a következők:

 Beszámoló közgyűlés március 11. Mád
 Tűzoltó Nap és verseny Szendrőben május 6
 Országos Tűzoltó Nap Pilisszentiván május 6.
 Ózdi Országos Tűzoltó Zenekari Fesztivál június
 VIII. Országos felnőtt tűzoltó verseny Székesfehérvár június 24.
 Strasbourgi kirándulás június 13-16.
 Bogács továbbképzés december 8-9.

Az országos tűzoltó-zenekari találkozó ötlete a bogácsi továbbképzésen hangzott el, melyet az
MTSZ elnöke elvben akkor támogatott. E témában így Ózdon nagy a lelkesedés. Ózdi Orszá-
gos Tűzoltó Zenekari Fesztivál programja és költségvetése Szabó Sándor karmester és zene-
karvezető által elkészítésre került. A költségek 2,5 millió Ft-ra terezettek, mely finanszírozási
gondokat vet fel. A tervezetet az MTSZ részére megküldtem. E mellet kértem az egyesületet
pályázzon a NEA-n a rendezvényre. A BOSCH Kft. által felajánlott szivattyúk eladásából
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250 000 Ft érkezett a szövetség számlájára mely összeg egy részét az MKI tűzoltó napon sze-
retné felhasználni. Javaslat: a ózdi zenekart régebben évente 100 000 Ft-al támogattuk, mely
gyakorlatilag majdnem a zenekar tagdíja. Ezt ebben az évben is meg kellene tenni azzal, hogy
a Boschtól befolyt összegből még 100 000 Ft-al kiegészítve támogassuk az országos rendez-
vényt.

5. sz. határozat: az elnökség az Ózdi Országos Tűzoltó Zenekari Fesztivál megrendezéséhez
200 000 Ft támogatást biztosít.

A főbb eseményekkel párhuzamosan megtartjuk elnökségi üléseinket.

Kéri, hogy a tűzoltó naphoz kapcsolódóan a tagozatok vezetői a hagyományossá vált elisme-
résekhez – Szent Flórián szobor 3 fő részére, főparancsnoki díszsisak 1 fő részére - adják meg
javaslataikat 2017. április 15.-ig.

6. sz. határozat: Az elnökség az előterjesztett munkaterv főbb programjait és időpontjait
egyhangúan jóváhagyta.

3. sz. napirendi pont:
A szövetség 2017. évi beszámoló közgyűlésének előkészítése
Előadó: elnök

Elnök: A közgyűlés előkészítése érdekében felvette a kapcsolatot Czimbalmos Gábor úrral
Mád ÖTE vezetőségi tagjával, kérve vizsgálja meg a lehetőségét egy kihelyezett közgyűlés-
nek Mádon. Felvette a kapcsolatot Mád polgármesterével, aki nem zárkózott el a rendezvény
településükön való megtartásától Amennyiben az elnökség jóváhagyja a helyszínt és az idő-
pontot, a helyszínen egyeztetés lefolytatását kezdeményezi a polgármesternél.

Az éves munkáról szóló beszámolót és munka-és költségvetési tervet a közgyűlés felé, annak
időpontja előtt 15. nappal a meghívókkal együtt ki kell küldeni. Ezért kéri a tagozatvezetőket
és a gazdasági vezetőt, hogy a 2016. évi munkáról szóló beszámolóikat, munkaterveiket és a
költségvetést legkésőbb 2017. február 15.-ig küldjék meg részére.

8. sz. határozat: az elnökség egyhangúan támogatja, hogy 2017. március 11.-én a be-
számoló közgyűlés Mádon kerüljön lebonyolításra. A helyszín és az étkezés megszer-
vezésére felkéri az elnököt. 2016. munkáról szóló beszámolók és a 2017. évi munka-
terv elnök részére való leadási határidő 2017. február 15.-e.

9. napirendi pont:
Egyebek

Elnök:
 NEA működési pályázat 2 970 000 Ft értékben beadásra került. A szakma pályázat 90

%-ban kész, mely a tűzoltó tábor támogatására (900 000 FT) és a jövő évben a szövet-
ség újraalakulásának 25 éves évfordulójára készítendő kiadványok és dísztárgyak
(700 000) finanszírozására irányul

 Kéri az igazgató-helyettes urat az ÖTE kategória besorolások átvizsgálására annak ér-
dekében, hogy lehetőleg a II. kategóriából minél többen kerüljenek I. kategóriába a
nagyobb pályázható ősszeg érdekében
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 MTSZ 100 db LCD monitort vett át a Spar Magyarország Kft.-től. A megyei egyesüle-
tek felé az igényfelmérés megtörtént, csak 3 egyesület élt a lehetőséggel (Szomolya,
Mád, Tolcsva. Szövetségünk részére 2 db igényt nyújtottam be.

 Szövetségünkhöz a Miskolc KvK támogatására célzott pénzadományok érkeztek (35
db matrac, pénzeszközök 300 000 Ft értékben). Az alapszabályunk lehetővé teszi ezen
összegek befogadását és a megjelölt tűz és katasztrófavédelem területén működő szer-
vezetek felé az adományok továbbítását. Ennek ügyintézése a napokban történik.

 A MKI 2017. január 19.-én Hercegkúton megrendezett ünnepségén ismerte el az igaz-
gatóság kiváló sportolóit. Szövetségünk a Bosch Kft. segítségével közreműködött a
sportolók jutalmazásában. A rendezvényen Muzsnay Lajos alelnök úr vett részt, ahol
kéziszerszámokat nyújtott át a tűzoltó sportban kimagasló eredményeket elért sporto-
lóknak.

 A Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagfelvételi kérelmet nyújtott be szövetsé-
günkhöz. Kéri az elnökséget a kérelem elbírálására.

9. sz. határozat: az elnökség a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet egyhangúan, el-
lenszavazat nélkül tagjai sorába felvette.

Más észrevétel, javaslat nem volt. Az elnök az ülést 16:00. órakor lezárja.

Kmf.

Készítette:

Gulácsi Lajos
elnök

Hitelesítette:
Gulyás János

alelnök


