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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: 16-1/2017.

F e l j e g y z é s

Készült: 2017. április 20.-án, a B.-A.-Z. Megyei Tűzoltó Szövetség (továbbiakban Szövetség)
Miskolc, Kerpely Antal 12 szám alatti hivatalos helyiségében.

Tárgy: A Szövetség 2017. április 20.-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, Babina József tagozatvezető, Vargáné Daruka Csilla gazdasági
vezető. Az ülésen részt vett Stefán Mihályné FB elnök.

A BAZ-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Tóth Attila megyei tűzoltósági főfe-
lügyelő vett részt.

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. 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, adományok befogadása
Előadó: gazdasági vezető

2. 2017. évi Tűzoltó Napi programok, javaslatok elismerések átadására
Előadó: elnök

3. Megyei önkéntes és létesítményi tűzoltó verseny előkészítése.
Előadó: Babina József sport-és ifjúsági tagozat elnöke

4. Egyebek
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1. napirendi pont
A szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete, adományok befogadása
Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető
Beszámoló a mellékletben.

2. napirendi pont
2017. évi Tűzoltó Napi programok, javaslatok elismerések átadására
Előadó: elnök

A Megyei Tűzoltó nap tervezett helyszíne Szendrő volt. Az itteni program szerinti
tűzoltó versenyre csak kevesen jelentkeztek a pénteki napra való hivatkozással. Me-
gyei katasztrófavédelmi igazgató úr döntése értelmében így az ünnepség a Megyehá-
zán kerül megrendezésre május 3.-án.
Az elismerésekre – előzetes egyeztetések után - a következő személyekre történt jelö-
lés:
Megyei:

 Főparancsnoki Díszsisak: Szent-Királyi László tű. ezredes Kazincbarcikai
KvK, kirendeltség vezető

 Szent Flórián szobor: Lőrincz Norbert Mezőcsát ÖTE beosztott tűzoltó, Tóth
Attila tű. alez. B-A-Z. MKI tűzoltósági főfelügyelő, Budai Tibor FER Tűzoltó-
ság Tiszaújváros technikai ügyintéző.

Országos:
 Széchenyi Ödön emlékplakett: Becse Csaba Hidasnémeti polgármestere
 Szent Flórián emlékérem: Czimbalmos Gábor Mád ÖTE elnök, Németh László

BOSCH Kft. Miskolci Gyára, tűzoltóparancsnok

2. számú határozat: Az elnökség a javasolt személyek kitüntetésével ellenszavazat nél-
kül egyetértett.

Az előzetes felmérés szerint a pilisszentiváni Országos Tűzoltó Napon szövetségünket a
BOSCH kft Miskolci Gyára, a FER Tűzoltóság Tiszaújvárosi egysége és a hivatásos tagozat 8
fővel képviseli. A főzőversenyre és a kispályás labdarugó tornára beneveztünk. A főzőverse-
nyen a  BOSCH Kft. a labdarúgótornán a FER Tűzoltóság vesz részt.

3. napirendi pont

Megyei önkéntes és létesítményi tűzoltó verseny előkészítése.
Előadó: Babina József sport-és ifjúsági tagozat elnöke

Mivel a tervezett szendrői verseny elmarad, új helyszín és időpont keresése szükséges.

Elnök: javasolja Szomolya települést, időpont május 20. Szomolya ÖTE elnökével Szalóki
György úrral az elnökségi ülés időtartama alatt telefonon egyeztetett, az elnök úr kész a ver-
seny befogadására. Kéri Babina József tagozatvezető urat a verseny előkészítésével kapcsola-
tos feladatok teljesítésére.
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4. napirendi pont:
Egyebek:

4.1. Az elnök tájékoztatja az elnökséget a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség támogatási igényéről, melyet külső szervezetek útján, célzottan a Miskolci Kiren-
deltség, valamint a Miskolci Hivatásos tűzoltóság irányába történne.

Muzsnay Lajos tagozatvezető: fenntartja az e-mailban általa leírtakat, az ilyen adományokat
óvatosan kell kezelni.

Stefán Mihályné felügyelő bizottsági elnök: a Szövetségnek nincs érdekében az ilyen adomá-
nyok befogadása, hisz a támogatást célzottan a hivatásos tűzoltóságok kapják. A tartósan be-
szerzett tárgyi eszközök későbbi kezelése is problémát vethet fel.

Babina József tagozatvezető: egyetért Stefánnéval.

Elnök: az adományok ügyintézése előrehaladott. Javasolja, hogy az eddigi felajánlásokat fo-
gadjuk be, ezt az alapszabályunk lehetővé teszi. Ha tudjuk, segítsük a hivatásos tűzoltók elhe-
lyezési körülményeit.

Muzsnay Lajos alelnök: ezt követően az adományok befogadása kizárólag az elnökség hatás-
köre legyen, melyet egyedileg kell elbírálni.

3. számú határozat: az elnökség egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az adomá-
nyok befogadása, annak értékelése és bírálata kizárólag az elnökség hatásköre legyen.

4.2. Ezt követően az elnök az elnökséget a Francia tűzoltók által az MTSZ részére
felajánlott használt ruhák (gyakorló ruhák, trikók, pulóverek, védőruhák) megyei szin-
tű szétosztásáról tájékoztatta.

4.3. Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az MTSZ anyagi helyzete nem teszi
lehetővé az Ózdra tervezett országos tűzoltó fúvószenekari találkozó támogatását. A
részletes programot és költségvetést Szabó Sándor Ózdi ÖTE titkára, zenekarvezető
elkészítette, de sajnos a megfelelő anyagi támogatás híján a tervezett országos rendez-
vény így elmarad.

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

Kmf.

Készítette:

Gulácsi Lajos
elnök

Hitelesítette:
Gulyás János

alelnök


