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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: ............../2017.
F e l j e g y z é s

Készült: 2017. július 11.-n, a B.-A.-Z. Megyei Tűzoltó Szövetség (továbbiakban Szövetség)
ülésén a Miskolc, Kerpely Antal 12 szám alatti hivatalos helyiségében

Tárgy: A Szövetség 2017. július 11.-n 10:00 órakor megtartott elnökségi ülésén elhangzot-
tak.

Az elnökségi ülésen jelen voltak:

Az elnökség tagjai közül jelen vannak: Gulácsi Lajos elnök, Alföldi Attila titkár, Muzsnay
Lajos tagozatvezető, Csavajda István tagozatvezető, Gulyás János tagozatvezető, Kovács
Sándor tagozatvezető, Babina József tagozatvezető.
A BAZ-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Tóth Attila tűzoltósági főfelügyelő.

Az elnök úr köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.(1. Számú melléklet Jelenléti ív)
Ismerteti a „Meghívó” szerinti napirendi pontokat (2. Számú melléklet Meghívó) és felkéri Al-
földi Attila titkár urat a jegyzőkönyv vezetésére.

Az elnök úr megkérdezi, van-e javaslat, előterjesztés a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Az elnökség egybehangzóan elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat.

Elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. 2017. évi munkaterv időarányos végrehajtása
Előadó: elnök

2. A szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete, adományok befogadása
Előadó: gazdasági vezető

3. Beszámoló a strasbourgi kirándulásról
Előadó: Gulyás János alelnök

4. Tájékoztatás a 2017. június 24-25.én Székesfehérváron lebonyolításra került országos
tűzoltó verseny eseményeiről
Előadó: Gulyás János alelnök

5. Komlóska ÖTE által szervezett országos kismotorfecskendő-szerelési bajnoksághoz
való csatlakozás.
Előadó: elnök

6. Egyebek
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1. napirendi pont:
2017. évi munkaterv időarányos végrehajtása
Előadó: Gulácsi Lajos elnök

- Megtartottuk az éves beszámoló küldöttgyűlést Mádon, ami nagyon jól sikerült.
- A megyei tűzoltónapi elismerésekre a javaslatokat összegyűjtötök és a Megyeházán

megtartott ünnepségen át is adtuk azokat.
- Az Országos Tűzoltónapi ünnepségen részt vettünk külön köszönet a Bosch tűzoltói-

nak a főzésért, valamint köszönet a BAZ-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak
a kisbuszért.

- A Munkaterv 4. pontjában leírt önkéntes és létesítményi verseny elmaradt, az ide szánt
díjakat a Komlóskán megrendezésre kerülő versenyen adjuk majd át (3 számú mellék-
let).

- Borsodbóta csapatával képviseltük magunkat a Székesfehérváron megrendezésre ke-
rült VIII. Országos Felnőtt Tűzoltó versenyen.

- A Mezőcsáton megrendezésre került Hagyományőrző Tűzoltó versenyt díjakkal támo-
gattuk.

- Az idei éven nem nyertünk támogatást a megyei ifjúsági tábor szervezéséhez, ezért
nem mi szerveztük meg. Az előző évekhez hűen az idén is 20.000- forinttal támogat-
juk a Hercegkúton megszervezésre kerülő tábort.

- A Mályiban megrendezésre került Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi versenyen
ajándéktárgyakat adtunk át.

- Az Magyar Tűzoltó Szövetséggel a kapcsolat folyamatos és aktív.
- Segítjük a Tűzoltó Egyesületek munkáját, több taggyűlésen személyesen is részt vett

az elnök úr.
- Hátralévő feladat még a tagozatok működési szabályzatainak aktualizálása, valamint a

legeredményesebb ÖTE pályázat kiírása.
- Az elnök úr részt vesz folyamatosan a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájában.
- Jövőre 25 éves lesz a megyei Tűzoltó Szövetség, sajnos eddig pénzt nem nyertünk az

évfordulóhoz.

2. napirendi pont:
A szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete, adományok befogadása
Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető helyett, Gulácsi Lajos elnök
Beszámoló a mellékletben.
Ismertetésre kerül a Hell Kft.-vel kötendő támogatási szerződés minta, melyben a kapcsolat-
tartó Alföldi Attila titkár úr lesz.

3. napirendi pont:
Beszámoló a strasbourgi kirándulásról
Előadó: Gulyás János tagozatvezető
Rövid szóbeli élménybeszámolót tartott a 44 fő utazásáról a tagozatvezető úr.

4. napirendi pont:
Tájékoztatás a 2017. június 24-25.én Székesfehérváron lebonyolításra került országos tűzoltó
verseny eseményeiről
Előadó: Gulyás János tagozatvezető
Borsodbóta ÖTE elnökeként rövid szóbeli tájékoztatót tart a tagozatvezető úr. Kéri, hogy a
szövetség a verseny utazási költségét térítse meg. Két mikro busszal utaztak, melynek
költsége megközelíti a 100 000 Ft-ot.

1. sz. határozat:
Az elnökség – egyöntetűen – úgy határozott, hogy a Megyei Tűzoltó Szövetség 70.000
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forinttal összeg erejéig a Borsodbóta ÖTE országos versenyen való részvétel utazási költségét
támogatja. A kifizetésért felelős Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető.

5. napirendi pont:
Komlóska ÖTE által szervezett országos kismotorfecskendő-szerelési bajnoksághoz való
csatlakozás.
Előadó: elnök
A 3. számú melléklet ismertetése. A versenyfelhívást küldjük ki, koordinátorként Babina
József tagozatvezető lett kijelölve.

6. napirendi pont:
Egyebek.

Elnök úr tájékoztatja az elnökséget, hogy az idei évben az OKF által kiírt pályázaton a
megyéből 28 egyesület nyert.

Hankok által kiírt pályázat a tagszervezeteknek megküldésre került.

Bükk hegységben április 20-23.-án történ rendkívüli hóesés elhárításában résztvevő
egyesületek részéről beavatkozó önkéntes tűzoltók az MTSZ elnökétől Szent Flórián
emlékérem kitüntetésben részesültek. Az érmek az egyesületek elnökeinek átadásra kerültek.

A Hercegkúton megrendezésre került ifjúsági tűzoltó táborozáson 60 gyerek vesz részt,
önrész 28 000 Ft/fő. A táborozás támogatásához a kérelmet a tábort üzemeltető nyújtotta be.

Más javaslat nem volt. Az elnök úr az ülést 12:00. órakor lezárja.

Kmf.
Készítette:

Alföldi Attila
titkár

Hitelesítette:
Gulácsi Lajos

elnök


