ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
TÓTKOMLÓS
ALAPSZABÁLY

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az egyesület neve:
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS
(1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)
2. Székhelye:
Tótkomlós, Kossuth u. 16.

5940.

3. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: egyesület) működési területe:
TÓTKOMLÓS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
4. Az egyesület a Békés Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett jogi személyiséggel
rendelkező civil szervezet, az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló, a helyi
tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátására létrehozott szervezet.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

Az egyesület célja:
1. A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi
elősegítése, a feladatok ellátására önként jelentkezők szervezése, azok egyesítése.
2. Önkéntes tűzoltást, mint közhasznú tevékenységet folytat mely tevékenység közhasznú
szolgáltatásaiból bárkit részesít tagjain kívül is.
3. Tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres gyarapítása, helyi tűzvédelmi tevékenység
végzése.

Az egyesület feladata:
1. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely hozzájárul a társadalom és
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Egyesület a közhasznú tevékenysége
folytatásához megfelelő erőforrásokkal kell hogy rendelkezzen, továbbá megfelelő társadalmi
támogatottsága kimutatható kell hogy legyen.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbiakban meghatározott
közhasznú tevékenységeket folytatja:
1. tűzoltási és kárelhárítási, műszaki mentési feladatok ellátása;
2. a megelőző tűzvédelmi, valamint ár- és belvíz-védekezési feladatok ellátása.
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A fenti közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályi rendelkezések tartalmazzák:
-

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI.
törvény 2. §-a szerint:

„2. § (2) A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.
(4) A hivatásos tűzoltóságok, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok és az
önkéntes tűzoltó egyesületek a tűzvédelmi és műszaki mentési feladataik ellátása során
kötelesek egymással együttműködni.”
-

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint:

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:…
11. helyi ….., vízkárelhárítás;
12. …., polgári védelem, katasztrófavédelem,…;
2. Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását,
állandó készenlét tartása nélkül.
3. Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, valamint ár- és belvízvédekezési feladatok ellátását.
4. A helyi lehetőségek, felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi
felvilágosításáról.
5. Tagjait, szakmai tanfolyamokon, kiképzéseken, továbbképzéseken, tűzoltási
gyakorlatokon, tűzoltó versenyeken történő részvétellel tegye alkalmassá az egyesület
szakmai feladatainak ellátására.
6. Gondoskodjon az egyesület tulajdonát képező, és ideiglenesen vagy véglegesen
használatába adott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról és
rendeltetésszerű használatáról.
7. Az egyesület, vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban a vállalkozási
tevékenységét kizárólag csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat
nem veszélyeztetve végezheti.
8. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja.
9. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és politikai
szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési
képviselőjelöltet, illetve megyei, fővárosi önkormányzati, polgármester és európai
parlamenti választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
10. Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó
utján nyilvánosságra hozza. Az egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott
szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket
honlapján, székhelyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti
kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.
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AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS FELHASZNÁLÁSA.
Az egyesület bevételei:
1. Az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
2. Tagdíjak.
3. Pártoló tagok támogatása,
4. A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
5. Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz kapcsolódó bevétel.
6. Az egyesület által folytatott hasznot hajtó tevékenység nyeresége, vállalkozási
tevékenység nyeresége, a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel.
7. Egyéb jogszabályban meghatározott bevétel.
Az egyesület a vagyonával a jogszabályok valamint az egyesület Működési és Szervezeti
Szabályzata rendelkezései szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról
zárszámadást készít.
Gazdasági ügyintézést központosítottan az egyesület székhelyén történik.
A meghatározott célra nyújtott juttatások a céltól eltérően csak az adományozó előzetes
hozzájárulásával használható fel.
Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági
mellékletet készíteni. Az egyesület éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tartozásokért a tagok saját vagyonukkal
nem felelnek.
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.
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Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő
az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
A közhasznú szervezetként működő egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
az általános határozathozatali eljárás rendje szerint zajlik.
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki és
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
II.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
AZ EGYESÜLET TAGJAI

Tagság feltételei:
1. Az egyesület tagja lehet az a 18 életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület
célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát az egyesület alapszabályának, és tevékenyen
részt vesz az egyesület munkájában. A tagfelvétel kérelem alapján történik, a tagsági
viszony a felvétel napjával kezdődik. A tagfelvételi iránti kérelemről az egyesület
Elnöksége dönt. Az elnökség határozatával szemben jogorvoslatnak helye nincs.
2. Külföldi állampolgár akkor lehet az egyesület tagja, pártoló tagja, ha Magyarországon
állandó lakhelye van.
3. Az egyesület pártoló tagja lehet, aki az egyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja,
és a pártoló tagdíjat megfizeti. A pártoló tag nem teljes jogú tagja az egyesületnek.
4. Az egyesület gyermek (10-14 évig), vagy ifjúsági (14-18 évig) szakkörének tagja lehet az,
aki felvételét kéri, és aktívan részt vesz a szakkör tevékenységében. A gyermek
felvételéhez előzetes szülői és iskolai hozzájárulás szükséges. A szakkör tagjainak
felvételéről a szakkör vezetőjének javaslatára, a szakköri gyűlés dönt. A gyermek és
ifjúsági tűzoltó az egyesületnek nyilvántartott nem teljes jogú tagja.

A tag jogai:
1. Tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen.
2. Választhat és választható az egyesület ügyvezető és ellenőrző szerveibe.
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3. Részt vehet az egyesület rendezvényein.
4. Viselheti az önkéntes tűzoltó egyesület részére rendszeresített egyenruhát, jelvényt, és a
részére adományozott beosztási jelzést, és kitüntetést.
5. Részesülnek az egyesület tagjai,
kedvezményekben, és juttatásokban.

az

önkéntes

tűzoltók

részére

biztosított

6. Az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá
panasszal élhet az egyesület elnökségénél, a közgyűlésnél illetve a felügyeleti szervnél.
Az egyesület, az elnökség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat.

Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkeznek,
továbbá nem vehetnek részt az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, és azokba nem
választhatók.

A tag kötelessége:
1. Aláveti magát az
követelményeinek.

alapszabály

rendelkezéseinek

és

az

szervezeti

fegyelem

2. Lakó és munkahelyén közösségi és magánéletében tevékenységével és magatartásával
szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesületet, az egyenruha tekintélyét.

3. Tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak
végrehajtásában, lássa el az elnökségtől kapott feladatokat. Köteles a közgyűlés által
meghatározott tagdíj határidőben történő megfizetésére.

4. A tag szolgálati kötelességei:








Maradéktalanul hajtsa végre az előjáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és
utasításokat
Vegyen részt a szakmai elméleti, és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a
tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken.
Lakó és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó és
munkatársait erre nevelje: terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelmi és az
egyesület céljait, feladatait.
Vegyen részt a tűzoltási és kárelhárítási, az ár- és belvíz-védekezési feladatok
végrehajtásában.
Gondoskodjon a gondjaira, illetve használatára bízott tűzoltó-felszerelések, eszközök,
készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról.

1. A gyermek tűzoltó kötelességei:


Ismerje meg és sajátítsa el az alapvető tűzrendészeti szabályokat
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Igyekezzen megfelelő tanulmányi eredményt elérni, rendszeresen és aktívan vegyen
részt a szakköri foglalkozásokon, az ott elsajátítottakat a gyakorlati életben terjessze.
Vegyen részt a szakkör által szervezett gyakorlati foglalkozáson és a versenyen.
Köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíj határidőben történő megfizetésére.

1. Az ifjúsági tűzoltó kötelességei.





Ismerje meg és sajátítsa el az alapvető tűzrendészeti szabályokat
Igyekezzen megfelelő tanulmányi eredményt elérni, rendszeresen és aktívan vegyen
részt a szakköri foglalkozásokon, az ott elsajátítottakat a gyakorlati életben terjessze.
Vegyen részt a szakkör által szervezet gyakorlati foglalkozáson és a versenyen.
Köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíj határidőben történő megfizetésére.

1. Pártoló tagok kötelességei:




Az egyesület közgyűlésén vegyen részt
Ismerje meg és sajátítsa el az alapvető tűzrendészeti szabályokat. Tartsa be, és
környezetében terjessze, szerezzen neki érvényt.
Köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíj határidőben történő megfizetésére.

1. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban rögzített feltételeknek, az Egyesület a tagsági
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Elnökség
dönt. Az elnökség döntésével szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet
fellebbezéssel élni a Közgyűléshez, mely egyesületi szerv a fellebbezésről a következő ülésén
dönt.
Kizárható az a tag, aki jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Az egyesület tagjai és tisztségviselői ellen kizárási eljárást bármely tag kezdeményezhet az
egyesület elnökéhez (az elnök ellen kezdeményezett eljárás esetén az elnökség bármely
tagjához) címzett előterjesztéssel.
Az eljárást kezdeményező előterjesztés alapján az eljárás megindításáról, vagy
megtagadásáról az elnökség dönt a legközelebbi ülésén azzal, hogy az eljárás
kezdeményezésétől számított 30 napon belül a döntést meg kell hozni. Elnökségi tagot érintő
eljárás esetén az érintett tisztségviselő az elnökség döntésének meghozatalában nem vehet
részt.
Az elnökség az eljárás megindítása esetén vizsgálatot folytat le, melyre az eljárás alá vont
tagot ajánlott, tértivevényes levéllel kell meghívni úgy, hogy azt legalább öt nappal a
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tárgyalás előtt megkapja. Ha a szabályszerűen meghívott személy nem jelenik meg úgy az
eljárást a távollétében is meg lehet tartani.
A vizsgálat eredménye alapján az indítványról az elnökség érdemben dönt. Az érdemi
határozatot minden esetben írásban, ajánlott, tértivevényes levélben kell megküldeni az eljárás
alá vont személynek. Az elnökség döntése ellen – annak kézbesítésétől számított 15 napon
belül benyújtott – fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésre az eljárás alá vont
személyt meg kell hívni, s biztosítani kell, hogy megjelenése esetén kifejthesse álláspontját. A
közgyűlés érdemi határozatot hoz, melynek során az érintett tag a döntés meghozatalában nem
vehet részt. A határozatot minden esetben írásban, ajánlott, tértivevényes levélben kell
megküldeni az eljárás alá vont személynek.

III.
AZ EGYESÜLET SZERVEI, ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEI
Vezető Szervek: a.) Az egyesület közgyűlése
b.) Az egyesület elnöksége
Egyéb szervek: a.) Az egyesület felügyelő bizottsága
b.) Az egyesület egységei
c.) Az egyesület gyermek és ifjúsági szakkörei
Az egyesület jogi személy
Az egyesület ügyvezető és ellenőrzési szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára és
szervezeti egységére kötelezőek.
Az egyesület közgyűlése:
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A
közgyűlés ülései nyilvánosak, személyi kérdéseket érintő ügy tárgyalásakor a közgyűlés
zárt ülést tarthat, (zárt ülés tartásához a közgyűlés egyszerű szótöbbsége elegendő). A
közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek a hivatásos tűzoltóság, továbbá a
közgyűlésre meghívottak.
2. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A közgyűlésre az egyesület valamennyi
tagját a kitűzött időpont előtt 8 nappal, írásban, a napirendeket is közölve kell meghívni. A
közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a javasolt napirendet, a közgyűlés helyét és
idejét. A napirendre és a közgyűlés helyszínére a javaslatot a meghívóban rögzítetteknek
megfelelően az elnökség teszi meg. Napirend kiegészítésére javaslatot a meghívó
kézbesítésétől számított 3 napon belül lehet előterjeszteni.
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.
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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.
3. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. Évenként beszámoló,
ötévenként pedig beszámoló, és elnökség választó közgyűlést kell tartani. A tagok egy
harmadának indítványára 15 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni. Az
ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
4. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnök a
közgyűlés résztvevői egy harmadának kérésére titkos szavazást köteles elrendelni. A
közgyűlés határozatképességéhez a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosultak jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, 15 napon belül
újabb közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára való tekintett nélkül
határozatképes, amennyiben erre előzetesen felhívták a tagok figyelmét a meghívóban. A
határozatképtelenség esetére történő újabb közgyűlés összehívása az eredeti meghívóban
is szerepelhet. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A közgyűlésen meghozott határozatokat az ülést levezető személy nyomban kihirdeti a
szavazati arányok és a döntés tartalmának ismertetésével. A közgyűlésen minden tagnak
egy szavazata van, nem szavazhat az a tag, akivel szemben jogszabály, vagy alapszabályi
rendelkezés ilyen irányú kizárást tartalmaz.
5. A közgyűlésről hitelesítet jegyzőkönyvet, kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a
közgyűlés időpontját, napirendjét, a résztvevők nevét, és számát, a szavazás eredményét
és a hozott határozatokat.
6. A közgyűlés dönt az egyesületet érintő minden fontosabb ügyben. Így különösen:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
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c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése; és
l) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe
utal.
Az egyesület elnöksége:
1. Az egyesület ügyvezető szerve: az elnökség, amely a szervezet ügyeit két közgyűlés
között intézi.
Az elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak alapján végzi a
munkáját.
Az elnökség tagjai közül az Önkormányzat képviselő testülete a Megyei Tűzoltó
Parancsnokság egyetértésével – szakmai vizsgával rendelkező - személyt parancsnoki
jogkörrel ruházza fel.
2. Az elnökség létszáma 7 fő. Jelölésnél arra kell törekedni, hogy az elnökségbe az
egyesülethez tartozó valamennyi tűzoltóegység képviselve legyen.
Az elnökség tagja köteles valamennyi érintet közhasznú szervezettel előzetesen közölni
azt, hogy milyen tisztséget tölt be más közhasznú szervezetnél is.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
3. Elnökségi ülést az egyesület elnöke hívja össze, az elnökség valamennyi tagjának a
kitűzött időpont előtt 8 nappal, írásban, a napirendeket is közölve kell meghívni. Az
elnökség szükség szerint, de legalább félévenként ülést tart. Az elnökség bármely tagjának
indítványára az elnök 5 napon belül, rendkívüli elnökségi ülést hív össze.
4. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a
határozati javaslatot elvetetnek kell tekinteni. Határozatképességhez az elnökség legalább
kétharmadának jelenléte szükséges. Szakmai feladat végrehajtásával kapcsolatos
határozathoz az önkéntes tűzoltó parancsnok egyetértése szükséges.
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5. Az elnökségi ülésről írásos feljegyzést kell vezetni, amelyben rögzíteni kell az ülés
időpontját, tárgyát, a jelenlévők és a hozzászólások számát, és a hozott határozatok
szövegét.
6. Az elnökség valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről
a legközelebbi közgyűlés határoz.
7. Az elnökség felelős a közgyűlésnek az egyesület munkájáért.
8. Az elnökség feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
9. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az egyesület elnöke:
1. Képviseli az egyesületet – a szakmai ügyek kivételével – a felügyeleti, szakmai irányító
szervek, tömegszervezetek előtt.
2. Felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére
3. Felügyeletet gyakorol az elnökségi tagok működése felett, irányítja tevékenységüket
4. Összehívja az elnökségi üléseket, a közgyűlést, azokon elnököl.
5. –
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6. Kiadmányozza az egyesület leveleit
7. Jogosult pénztár és leltárvizsgálatot tartani
8. Utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés
esetén az elnökség hozzájárulásával.

Az egyesület titkára:
1. Az elnök helyett, vagy annak megbízásából képviseli az egyesületet – szakmai ügyek
kivételével –.
2. Intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok, levelek
elintézéséről, és az elnökséggel ismerteti azokat.
3. Vezeti az egyesületi ülések jegyzőkönyveit.
4. Kezeli az egyesület irattárát, és bélyegzőit.
5. Ellenjegyzi a pénztári bizonylatokat

Az egyesület parancsnoka:
1. Szakmai elöljárója az egyesület tagjainak, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll.
2. Képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, szakmai tanácskozáson, beszámoltatáson,
parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken.
3. Vezeti az egyesületet a díszelgéseken, az alakzatban történő vonulások, tűzoltó versenyek,
rendezvények alkalmával.
4. Megszervezi, irányítja, ellenőrzi az egységparancsnokokon keresztül az egyesület szakmai
munkáját.
5. Közvetlenül vezeti – a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig – a tűzoltási gyakorlatot, a
tűzoltást, kárfelszámolást.
6. Irányítja, ellenőrzi, a gyermek és ifjúsági szakkört, segíti az iskolai tűzoltó szakkör
munkáját.
7. Közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes, az egységparancsnok és a szakkörvezető
tevékenységét.
8. Gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört.

„Az egyesület tiszteletbeli parancsnoka” - címet a közgyűlés adományozhatja, az elnökség
javaslata alapján.
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Az egyesület felügyelő bizottsága:
1. Az egyesület működését és gazdálkodását elkülönült Felügyelő Bizottság ellenőrzi, mint
felügyelő szerv. Az egyesület törvényes működésének, az elfogadott költségvetés
végrehajtásának, a pénzügyi szabályok betartásának ellenőrzésére hozta létre a Közgyűlés
a Felügyelő Bizottságot, amely 3 tagból áll. A Bizottság tagjait a Közgyűlés választja
meg, akik maguk közül elnököt jelölnek ki.
2. A Bizottság bármely tagja a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület
munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A bizottság bármely tagja a közgyűlésen és
az elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
3. A Bizottság köteles az elnökséget vagy bármely tagját tájékoztatni és az Elnökség, illetve
a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan szabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv
döntésért teszi szükségessé,
b.) az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.
4. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A
bizottság határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

Összeférhetetlenségi szabályok:
A döntéshozó szerv (közgyűlés), valamint az ügyvezető szerv (elnökség)
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozók a Ptk. 8:1. § 1.
pont meghatározott közeli hozzátartozók.
Vezető tisztségviselő (elnökségi tag) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A másik közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – :
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy állami adó és vámhatóságnál
nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletzárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó
nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.
Nem lehet az Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának
a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Az egyesület egységei:
Az egyesület tűzoltó egységének kell tekinteni Tótkomlós székhelyén lévő önkéntes
tűzoltókat.

Az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkörei:
1.

Gyermek és ifjúsági szakkör ott szervezhető, ahol legalább l0 gyermek vagy ifjúsági
életkorú fiatal kéri az egyesületbe való felvételét. A szakkör szervezéséhez az egyesület
közgyűlésének hozzájárulása szükséges.
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2.

A szakkör vezetője csak az egyesület tagja lehet. A szakkör vezetője az önkéntes tűzoltó
parancsnok közvetlen alárendeltje.

3.

A szakkör tevékenységét, feladatait, jogait a közgyűlés az alábbiakban határozza meg.
a.)

A gyermek szakkör szervezése, működtetése az általános iskola szervezetén
belül történik. Szakmai irányítását az egyesület parancsnoka illetve helyettese
látja el.

a.)

A szakkör tevékenységéért, foglalkozások rendjéért a szakkör vezetője felelős.

b.)

A szakkör tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, melyet a parancsnok,
illetve helyettese hagy jóvá.

c.)

A szakkör vezetője évente egy alkalommal köteles munkájáról a közgyűlésnek
beszámolni.

A gyermek szakkör feladata:




A szakköri foglalkozások keretében megismertetni az alapszabályt, és a tűzvédelmi
szabályok alapvető rendelkezéseit.
Megszerettetni a gyermekekkel a tűzvédelmi munkát.
Megismertetni a tűzvédelmi felszereléseket, és azok használatának módját.

A gyermek szakkör jogai:



A szakkör vezető javaslatára a tanuló ifjúság köréből történő tagfelvétel.
Fegyelmezési jogkör, és tagjaiból való törlés.

Az ifjúsági szakkör tevékenysége:



Az egyesületi alapszabály és tűzvédelmi alapszabály megismertetése.
Tűzoltó felszerelések megismertetése és használatának elsajátítása.

Az ifjúsági szakkör feladata:



Az ifjúság körében a tűzvédelmi szabályok betartásának megismertetése.
Az egyesület Számára utánpótlás nevelése.

Az ifjúsági szakkör jogai:



A szakkörbe való tagfelvétel feletti döntés:
Fegyelmezés és tagjaiból való törlés.

15

IV.
AZ EGYESÜLET IRÁNYITÁSA, FELÜGYELETE
Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést - az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) alapján - az ügyészség gyakorolja.
Az egyesület tűzvédelmi tevékenységének irányítását és felügyeletét a hivatásos tűzoltóság
látja el.
Az egyesület ár- és belvíz-védekezési tevékenységének szakmai felügyeletét az illetékes
Vízügyi Igazgatóság látja el.
V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület anyagi vonatkozású kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj
megfizetésén túl, anyagi felelősséget nem viselnek.
2. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
e) megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg; vagy
f) a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó
bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem
tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban
megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
3. Fegyelmi eljárást kell indítani az egyesület azon tagja ellen:
a) Akit, bíróság szándékos bűncselekményért jogerősen elitélt,
b) Akinek, magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja be az
alapszabály előírásait, akadályozza az egyesület munkáját
c) Aki, a tűzoltói magatartással, az egyenruha tekintélyével össze nem egyeztethetően
viselkedik.
4. Fegyelmi fenyítések:
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a)
b)
c)
d)
e)

Parancsnoki figyelmeztetés
Elnökségi feddés
Közgyűlési megrovás
Viselt tisztségből való leváltás (a kinevező szerv)
Kizárás (közgyűlés)

A fegyelmi fenyítés ellen a közgyűléshez, a „d” pont esetében pedig a kinevezésre jogosult
felettes szervhez lehet fellebbezni. A fenyítés kihirdetése után a személyi nyilvántartásba fel
kell jegyezni.
Az egyesület testületeinek határozatait – a jegyzőkönyvből kiemelten - a Határozatok
Tárában, testületeként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámozással ellátva és az
ülés dátumával törve külön is nyilván kell tartani.
A határozatokat mindazokkal is közölni kell, akikre jogot, vagy kötelességet ró. Nagyszámú
érdekelt esetén a közlést hirdetmény útján is teljesíteni lehet. A határozatok – a zárt ülésen
hozott határozatok kivételével -, az érintett testület határozata lapaján, nyilvánosságra
hozhatóak, egyébként azokba bárki betekinthet.
A határozatokat az egyesület székhelyén / Tótkomlós, Kossuth u. 16./ minden hét pénteki
napján 17 órától 19 óráig, vagy előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.
Az egyesület működésére - az alapszabályban nem rendezett kérdésekben - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

A közgyűlés 25/2000 (XII.11.) határozata átvezetve
A közgyűlés 26/2000 (XII.11.) határozata átvezetve
A közgyűlés 272000 (XII.11.) határozata átvezetve
A közgyűlés 30/2000 (XII.11.) határozata átvezetve
A közgyűlés 28/2015. (II.27.) határozata átvezetve
A közgyűlés …./2015. (……) határozata átvezetve
Tótkomlós, 2015. ………
…………………………………..
Egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

……………………………………
Név:
lakcím:

…………………………………
Név:
lakcím:
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