
 

1 
 

 
 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS 
 

ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSA 
 
 

 
Az Egyesület az Alapszabályát a Gyulai Törvényszék Pk.60.201/1999/21. számú végzésében 
foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:  

 
 
 

I. Az Alapszabály „Az egyesület bevételei és felhasználása” című részében a 7. 
pontot követő 6. bekezdése az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:  

 
„A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért 
a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel 
szemben. 
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 
Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik 
személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel 
egyetemlegesen felel.” 
 
 

II. Az Alapszabály II. 1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
 
„A tagfelvételi iránti kérelemről az egyesület Elnöksége dönt. Az elnökség határozatával 
szemben jogorvoslatnak helye nincs.”  
  
 

III. Az Alapszabály teljes terjedelmében az „ügyintéző szerv” meghatározás helyébe 
az „ügyvezető szerv” meghatározás lép.  
 
 

IV. Az Alapszabály „A tag kötelezettségei” című részében a tagok, a gyermek tűzoltó 
és ifjúsági tűzoltó kötelezettségei  az alábbi rendelkezéssel egészülnek ki:  

 
„Köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíj határidőben történő megfizetésére.” 
 
 

V. Az Alapszabály III. részében a közgyűlésre vonatkozó rendelkezések 2. pontja az 
alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
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„A döntéshozó szerv (közgyűlés) ülését a vezető tisztségviselő (elnök) meghívó küldésével 
hívja össze. 
 A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy (egyesület) nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén (vagy az elnökség által meghatározott 
arra alkalmas más helyen) tartja. 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a 
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy 
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.” 

 
 

VI. Az Alapszabály III. részében a közgyűlésre vonatkozó rendelkezések 4. pontja 3. 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 
„A közgyűlés határozatképességéhez a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosultak jelenléte szükséges.” 
 
  

VII. Az Alapszabály III. részében a közgyűlésre vonatkozó rendelkezések 4. pontja 4. 
mondata az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  

 
„… amennyiben erre előzetesen felhívták a tagok figyelmét a meghívóban.”  
 
 
 

VIII. Az Alapszabálynak „Az egyesület elnöke” elnevezésű részének 5. pontja törlendő.  
 
 

IX. Az Alapszabálynak „Az egyesület felügyelő bizottsága” elnevezésű része jelenlegi 
4. pontja rendelkezései törlendők, s annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
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„A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A 
bizottság határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.”  
 
 
Jelen Alapszabály-módosítást az Egyesület közgyűlése a 2015. ………….. napján tartott 
ülésén elfogadta.  
 
 
Kelt: Tótkomlóson, 2015…………………. hó …. napján.  
 
 
 

______________________________ 
elnök  

 
 
 

______________________________ ______________________________ 
        hitelesítő            hitelesítő 

 


