
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség 2017. március 11.-én 10.00 

órától megtartott küldöttgyűlésén, Mád, Művelődési Ház nagyterem helyiségében (Mád, 

Rákóczi utca 26.) 
 

Jelen vannak: 

A jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven feltüntetett személyek /1. számú 

melléklet/. 

  

Gulácsi Lajos elnök üdvözli a megjelenteket, s a küldöttgyűlés ülését megnyitja. 

A jelenléti ív aláírásai alapján megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó 

Szövetség 2017. március 11.-ei küldöttgyűlés ülése határozatképes. 

 /a 39 fő küldöttből 29 fő küldött jelen/ 

 

Az Elnök Úr javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Alföldi Attila titkár urat, jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Magyarsóki György és Muzsnay Lajos urat. 

 

1/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

- elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek Alföldi Attila titkár urat, jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Magyarsóki György és Muzsnay Lajos urat. 

 

Javasolja, hogy a küldöttgyűlés a kiküldött Meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja 

meg /2. számú melléklet/. : 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Köszöntő 

Előadó: Tatárka József Mád település polgármestere 

 

2. Beszámoló a Szövetség 2016 évi munkájáról  

Előadó: Gulácsi Lajos elnök 

 

3. A Felügyelő Bizottság jelentése 

Előadó: Stefán Mihályné felügyelő bizottság elnöke 

 

4. Beszámoló a Szövetség 2016 évi gazdálkodásáról 

Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető 

 

5. A Szövetség 2017 évi közhasznúsági jelentése 

Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető 

 

6. A Szövetség 2017 évi munkaterve 

Előadó: Gulácsi Lajos elnök 

 

7. A Szövetség 2017 évi költségvetési terve 

Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető 
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8. Egyebek 

 

2/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

- elfogadják a napirendi pontokat. 

 

1. Köszöntő 

Előadó: Tatárka József Mád település polgármestere 

 

Tatárka József Mád község polgármestere köszönti a megjelenteket és néhány mondattal 

bemutatja Mád község múltját, jelenét, kitér a turisztikai érdekességekre.  

 

2. Beszámoló a Szövetség 2016 évi munkájáról  

Előadó: Gulácsi Lajos elnök 

 

Gulácsi Lajos elnök úr ismerteti a 2016. év Beszámolóját /3.a és 3.b számú melléklet/. 

Az elmúlt év fontosabb adatai a beszámoló alatt kivetítésre kerülnek. Szóban kiegészíti a 

beszámolót az elnökségi munka bemutatásával. A kivetítőn bemutatásra kerül a Szövetség 

létszám adatainak változásai évek folyamán. 

 

3/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - elfogadják a Beszámolót a Szövetség 2016 évi munkájáról. 

 

3. A Felügyelő Bizottság jelentése 

Előadó: Stefán Mihályné felügyelő bizottság elnöke 

 

Stefán Mihályné felügyelő bizottság elnöke ismerteti a 2016 évi FEB jelentést /4 számú 

melléklet/. 

4/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - elfogadják a 2016 évről szóló Felügyelő Bizottsági jelentést. 

 

4. Beszámoló a Szövetség 2016 évi gazdálkodásáról 

Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető 

 

Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető ismerteti a 2016 évi beszámolót a Szövetség 

gazdálkodásáról /5 számú melléklet/. 

 

5/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - elfogadják a 2016 évről szóló Gazdasági beszámolót. 

 

5. A Szövetség 2017 évi közhasznúsági jelentése 

Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető 

 

Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető ismerteti a 2016 évi Közhasznúsági jelentést /6 

számú melléklet/. 

6/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - elfogadják a 2016 évről szóló Közhasznúsági jelentést. 
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6. A Szövetség 2017 évi munkaterve 

Előadó: Gulácsi Lajos elnök 

 

Gulácsi Lajos elnök úr ismerteti a 2017. évre tervezett Munkatervet /7 számú melléklet/. 

 

7/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - elfogadják a 2017 évre szóló Munkatervet. 

 

7. A Szövetség 2017 évi Költségvetési terve 

Előadó: Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető 

 

Vargáné Daruka Csilla gazdasági vezető ismerteti a 2017 évi Költségvetési tervet /8 számú 

melléklet/. 

 

8/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - elfogadják a 2017 évre szóló Költségvetési tervet. 

 

8. Egyebek 

 

- Gulácsi Lajos elnök: 

Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a szövetségünket felkérte a Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos Egyesület (továbbiakban RSOE), hogy lépjünk be 

tagszervezetként egyesületükbe. Az elnök tájékoztatást adott az RSOE szervezeti 

felépítéséről, működéséről, céljairól, valamint arról, hogy a belépést az elnökség 

megtárgyalta és azt támogatja. A belépésről szóló döntés küldöttgyűlési hatáskörbe tartozik, 

kéri a jelenlévőket véleményük elmondására. Vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a 

belépést.  

 

9/2017. (III.11.) HATÁROZATA 

A küldöttgyűlés tagjai egyhangúan, kézfeltartással – tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül – támogatják az RSOE-ba történő belépést. Felelős: elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a Kassa Környéki Tűzoltó Szövetség éves 

küldöttgyűlésén a titkár úrral együtt részt vett. A közgyűlés Fogaras Vendel elnök úr 

mandátumának lejárta miatt új elnököt választott Miroslav Semanic személyében. 

 

Az MTSZ elnöke felé a bogácsi továbbképzés anyagi támogatásáért köszönetét fejezi ki. 

Tájékoztatást ad az ÖTE tagok igazolvánnyal való ellátás menetéről. 

Megyei tűzoltó nap május 5.-én Szendrőben lesz megtartva a megyei tűzoltó versennyel 

együtt. 

Országos tűzoltó nap Pilisszentivánon 2017. május 6.-án. 

 

 

 

 

- Gulyás János alelnök:  
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szövetségünk Strasbourgi EU Parlamenti látogatást szervez 2017. június 13-16. 

időpontra. Jelentkezésünket a Parlament befogadta, a látogatás, program szervezés alatt 

áll. 44 fő vehet rajta részt, jelentkezési igényeket számára kell benyújtani. 

 

- Orbán Dezső Ózd Öte:  

idén szeretnék megrendezni Ózdon a fúvószenekarok országos találkozóját, melyre kéri 

mindenki segítségét és egyben tisztelettel előre is meghív mindenkit a rendezvényre. 

 

- Szabó László Tolcsva ÖTE:  

lesz-e idén legeredményesebb Öte pályázati kiírás? Gulácsi Lajos elnök úr válasza: igen ha 

legalább 8 Öte pályázat beérkezik. 

 

- Tóh Attila BAZ MKI:  

köszönetet mond az egyesületek és a szövetség tavalyi munkájáért és kiválónak értékeli a 

kapcsolatot. 

 

- Karl Márton BAZ MPSz: Köszönti a tagságot és az elnökséget a Polgárőr szövetség 

nevében is gratulál a munkák eredményeihez, kiválóan működnek együtt a vegyes 

szervezeteink is. 

- Rétközi Ferenc SzSzM Szövetség: Gratulál a munkánkhoz és felajánlja, hogy ha Szabolcs 

megyében tervezünk kirándulást szívesen állnak a rendelkezésünkre. 

- Kelemen Zsolt MTSz alelnök: megköszöni az Öték munkáját, röviden ismerteti az MTSz 

terveit, valamint az idei év pályázati lehetőségeit. 

 

Az egyebek napirendi ponthoz további hozzászólás, javaslat nem érkezett. 

 

Ezt követően Gulácsi Lajos elnök megkérdi a jelenlevőket, hogy egyéb hozzászólásuk, 

indítványuk, észrevételük van-e?  

 

Mivel ilyen nem volt a küldöttgyűlést bezárja.  

 

K.m.f. 

A jegyzőkönyvet 12.15 órakor lezártuk. 

 

 

 

...................................................... 

elnök 

...................................................... 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

...................................................... 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

...................................................... 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány 4 lap 


