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ALAPSZABÁLY

AZ IsASZEGI öNKENTBS rűzotró ncyrsür,ET At,Apsz,lsÁryl
L

A Egresületneve, szókhelye és jogállása

(1) Az Egyesület nevs: Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Eryesület.

(2) Az Egyesület székhelye (levelezési címe): 2117Isasze5 Rákóczi utca 16.

(3) Az egyesület múködési területe elsődlegesen Isaszeg város mint székhely
közigazgatrási teriilete, ill. kiterjed Magyarországés az Európai Unió egész teriiletére.

{4) Az egyestilet a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatarozott céljanak folyamatos
megvalósítisára létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkezö jogi személy.

(5) Az egyesület nem gazdaságítevékenysé g céIjátakeriik alapítiisra.

(6) 1997. évi CXLry. törvény 57. § (1) alapján Az Egyesület - a tírsadalom közös
sztikségleteinek kielégítését nyereség- és vágyonszerzési cél nélkiil szolgáló - tevékenységet
rendszeresen yégzo jogi személy. Az Egyesület iizletszerü gazóasági tevékenységet a
tevékenység elósegítése érdekében folytathat; a társaság tevékenységéből származő nyereség
nem osáható fel a tagok között. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósítasával közvetleniil
összefiiggó gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

(7) 
^z 

EgyesÜet- szervezet - szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az
ésszerü gazd,ílkodas elve szerint jfu el, amely alapjan az éves költségvetését úgy tervezi meg,,, hogy kiadásai és bevételei (adomanyok és felajánlasok, költségvetesi tamogatások, gazdasíryi-
vállalkozasi tevékenységek bevétele, önkéntesek nem penzbeli hozzájarulása, más bevételek)
egyensúlyban legyenek.

(8) Az egyesüet vagyonát céljának megfelelően használja, vagyonát nem osája fel tagjai
közöt{ és a tagok részére nyereséget nem juttat.

(9) 
^z 

adomrányozas önkéntes. Az adomránygyüjtés nem jfuhat mások zavaúsával. Az
egyesület * mint adomarryozott * köteles tájékoáaíri az adományazÁt az adomanygyujtés
cé§áról és az ismert adomiányozőt az adomány felhasználását illetően. Az adomány
felhaszruílása és ,az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilviánosság és az
átlátható§ág felteteleinek.

(10) Az Egyestilet jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely saját nevében jogokat
szereáeto kötelezettségeket vállalhat.

(11) Az egyesület alapsz,abálya az Egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé
nyilvráníthatja.

(12) Az Egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző, középen a jelvény rajza: babérkoszoruval
körbe font tűzoltó sisalq 2 darub baltával és egy fáklyával, alatta,,1895-2011" alapítiás éve
felirat, köriilöue,,Isaszegi Önkéntes Tiizoltó Egyesiilet" elnevezés

(13) Az Egyesület határozatlanidőre jtitt léne.

(l4) kz Egyesíilet rövidített neve : Isaszeg ÖTE
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il.
Az Eryesület célja, feladatai, tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:

Az önkormanyzati elven múködő, szakmai szolgráltatást végző egyesület cé§a elsődlegesen a
székhelye szerinti telepiilósen tevékenység végzése, nevezetesen tűzvédelmének biztosítása,
tűzoltási, ldrelháfitasi szaktevékenység végzése, valamint a ttnoLtő hagyomanyok
megőrzése, utánpótlás nevelés.

A cél megvalósítása érdekében - a fentieken túl, de azoh,hoz §zoro§an kapcsolatosaíl - az
alábbi tevékenységekben vesz résá:

a) biáosítja a tűzvédelmi hagyományörzest

b) megőrzi és ápolja az e|őd egyesiilet emlékeit, felszereléseit

c) végzi a lakosság tűzvédelmi felvilágosítrásat

d) segíti a gyermekek óvodai, iskolai tűzvédelmi képzését

e) közreműködik a tüzvédelmi kiadvárryok megielentetésében, terjeszésében

0 támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együtfuűködését, erősíti a település
önfenntartó képességét

g) a varos bel- és külterületén keletkező tíizesetek oltásában

h) kráresetek, balesetek felszamolásában

i) a kataszEófakra tOrténő felkésziilés, akatasztrőfák elleni védekezés és a helyreállítás,
újj áépítés feladataiban

j) a polgriri védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a lrrirnyezet
veszélyeztetésének, ldíosíüísának megelőzésében és elháÁtasában, követkemrényeinek
felszámolasában való részvétel

k) helyi környezet- és természetvédeLwt, vizgazdálkodás, vízkárelhrádtr{s

1) a nemzeti emlékhelyek védelme és hozaíférhetővé tétele

m) helyi közművelödési tevékenység íámogaüás4 a kulturrális örökség helyi védelme, civil
szervezetekkel kapcsolattarüás, egymas rendezvényei látogatása

n) hazá és nemzetközi kapcsolatok ápolása

o) természet és környezetvédelem

p) fu- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

(2) A2 Egyesdlet a létesítö okirata szerinti tevékenységének és gazdrálkodásának legfontosabb
adatait a helyi vagy orszrágos média ritjrán nyilvránosxígra hozza. Az Egyesüetműködésének,
szolgáltaásainak és beszrimolóinak nyilvarrosságát a ,JSASZEG ÖNKOnUÁNYZATI
TAJEKOZTATO" haülapban való közzététel útjrin biztosítja. A nyilvánosságra hozatalról
minden esetben Az Egyesiilet elnöke gondoskodik.

(3) Az Egyesüet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezEte pártoktól
ftiggetlen és azoknak anyagi támogaüást nem nyrijt. Közvetlen politikai tevékenységnek
minősiil a prárPolitikai tevékenység, továbbá orsaíggyűlési képviselői, megyei, telepiilési
önkormrfu yzati válaszáson j elölt állíása.
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Az Egyesület tagiai

(1) Az egyesüeti tagság formrái:

a) a rendes tagság
b) a tűzoltó tagság
c) a pártoló tagság
d) a gyermek tagság
e) a tiszteletbeli elnök; az elnökség javaslatára a tagság sl*vazzameg
f) a tiszteletbeli tagság; az elnökség javaslatára a tagság szayazzameg
g) a tiszteletbeli parancsnok; az elnökség javaslaüára a tagság §zaya?;;ameg

(2) Az Eryesület rendes tagia lehet az a biintetlen előéletű természetes személy,

a) aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesiileti célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az
Elnökség elfogadja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kel1 tennie arra

vonatkozóan, hogy Az Egyesület létesítö okimtát ismeri és Az Egyesület alapszabályát,
céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokasait mwáranérve kötelezőnek fogadja el.

b) A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik, az Elnökség előzetes felvételi kérelem elfogadására alapozottan. A tag felvételének
kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségitntározattal dönt, tagsági
jogviszony a haüározathozatal időpontjával egyező idópontban hatályos. A tagságijogviszony
jóvahagyasa aKözgyőlés által - visszamenőlegesen - a soron következő közgyűésen történik.

(3) Az Egyesület tűzoltó taga u,

a) a nagykoru biintetlen előéletü személy lehet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egye-
sületi célokat elfogadja, továbbá érvényes magánokiratban nyilatkozik arról, hogy a hivatasos
kataszhófavédelmi szerveknél, ae önkéntes tűzoltó egyestileteknél, valamint az, ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai
képzéseiről szóló :9/2015. (III.25,) BM. rendeletben foglalt, önkéntes űzohtő egyesületben a
tűzoltó szaktevékenység elláüisahoz sziikséges szakképesítéssel rendelkezik, tagfelvételi
kérelmét az Elnökség jóvrihagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie
arra vonatkozőan,hogy Az Egyestilet létesítő okiratát ismeri és Az Egyestilet alapszabályát,
céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magara nézve kötelezőnek fogadja el.

b) Tűzoltó tag, csak a szaktevékenység végzéséről szóló, azt igazolő nyilatkozat alapjan
leheto ennek visszavonása esetén a továbbiakban, mint rendes tag lehet Az Egyesület tagia.

c) Tűzoltó tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe
tafiozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapjárr, egyszerű
szótöbbsógi hatirazaítal dönt tagsági jogviszony a hattározathozatal időpontjával egyező
időpontban hatályos. A tagsági jogviszony jóvráhagyrfua a Közgyűlés áital
visszamenólegesen - a §oron következő közgyűlésen történik.

(4) Az Egyesület pártoló tagia lehet

a) az a természete§, illetve jogi személy, trársadalmi vagy gazűlkodó szervez§t, aki, illetőleg
amely készségét fejezí. Az Egyestilet tevékenységének rendszeres és folyamatos
támogatásrára.

b) A pártoló tag felvetelével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatrfukörébe
tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a rag kérelme alapjan, egyszerű
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szótöbbségi hatfuozattal dörrt. tagsági jogviszony a határozathozatal időpontjával egyező
időpontban haüilyos. A tagságr jogviszony jóváhagyása a Közgyűlés által
visszamenőlegesen - a §oron következő közgyűlésen történik.

(5) Az Egyesiilet ryermek tagia lehet:

a) az a kiskoru személyo aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és
tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóvahagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia
kell afta vonatkozóan, hogy A Egyesületlótesítő okiratrit ismeri és Az Egyesület
alapszabalyát, céljait, szellemiségét értékrendjét és kialakult szokásait magfua nézve
kötelezőnek fogadja el és sztilője által igazolt beleegyező

b) nyilatkozatát csatolta a kérelemhez.

c) A gyermek tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatásköróbe
tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapjárr" egyszerű
szótöbbsegi hatfuozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség
áJtalttirténő elfogadrásával jön létre, tagsági jogviszony abatfuazathoratal időpontjával egyezo
időpontban hatályos. A tagsági jogviszony jóváhagyása a Közgyűlés által
visszamenőlegesen - a soron következő közgyülésen történik.

(6) Az Eryesület tiszteltbeli elnöke lehet az a;

a) természetes vagy jogi személy, aki Elnöke volt az Egyesületnek és * az Elnökség értékelése
szerint - az altalában elvarhaónál többet tell az Egyesiiletért.

b) A tis*el§tbeli elnöki címre való felterjesáés az Elnökség hataskörébe tartozik. A titulus a
Közgyűlés á]tal történő jóvahagyassal jön létre.

(7) Az Egyesület tiszteltbeü tagia tehet az a terrnészetes vagy jogi személy, aki - az
Elnökség értékelése szerint - aztútalthan elvfuhatónáltöbbet tett az Egyesületért.

a) A tiszteletbeli tag titulusra való felterjesztés az Elnökség hataskörébe tartozik. A titulus a
Közgyulés á]tal történő jóvahagyr{ssal jön léte.

c) Tiszteltbeli tag lehet minden termésZetes és jogi személy, aki rendes tagja az Isaszeg
ÖTE-nek és - az Elnökség értékelése szerint - az álÁlabaa elvárhatónál többet tett az
Egyesüetért. A tisáeletbeli tagságra az Elnökség tesz javaslatot és a KözgyűIés dönt róla.

{8) Az Egyesiilet tisztelúbeli paranc§noka lehet a"e a :

a) terrrrészetes vagy jogi személy, aki Parancsnoka volt ae Egyesületnek és - az Elnökség

értékelése szerint * az áűtalaban elvrárhatónál többet tett az Egyestiletért.

b) A Üsáeletbeli elnöki címre vató felterjesztés az Elnökség haüáskörébe tartozik. A titu]us a

Közgyűlés ráltal történő jóváhagyással jön létre.

(9) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesiileti tagolaól- tagsági viszonyt

tiikrözően-taptakésznyilvrántartástvezetnt.

(10) Az egyestileti tagság megszúnik:

a) a természetes szemóly tag hatátával
b) a tag részéről történő kilépés írásbeli bejelentésével
c) kizáníssal
d) ha Az Egyesiilet megszűnik
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(1 1)A tagsági jogviszony felmondása;

a) Ha Az Egyestilet rendes tagia, a tilzoltő tagu a támogató tagia, a gyermek tagia nem
felel meg Az Egyesület Alapszabályában foglalt feltételeknek akkor Az Egyesület Elnöksége
a tagsági jogviszonyt harmincnapos hatráridővel írrásban felmondhatja.

b) Felmondrisról Az Egyesiilet közgyúlése dönt.

(12) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A taesag megszűnése az
Elnökseg részére történt bejelentéssel egyező időpontban hakílyos.

(13) A Közgyiilés * az Elnökség írasos előterjesztésére - minősített többségi határozattal, a
jelenlévő, szavazatijoggal rendelkezó tagok legalább két-harmados szavazat-többségével az
Egyesületből l<tzáttvtla azt a tagot, aki valamely, az egyesiileti tagságból eredő
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

(14) Az e§rárás során csak azt követően hoztntó m§g a kizárásról szóló határozat, hogy ae

érintett személyt meghallgatták, tészéte lehetőséget biáosítottak védekezésének
előterjesáésére és az eny!űő vagy mentő köriilmények ismertetésére.

(15) A kmárt vagy felmondással megszűnt tagsági jogviszonyú tag a határozat ellen - 30
napon belül - jogorvoslattal élhet a Közgyűléshez, melyet a KözgyűLés köteles elbírr{lni.
Amennyiben a közgyűlési hatrározat atag számfua sérelmes, aközgyűlési hatrározat tudomásra
jutasától számított 30 napon beltjl az érintett t€ pert indíthat a Pest megyei Törvényszéken a
kifo gasolt \wtár azat ellen.

Iv.

Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Erye,sület tagiai jogosultakl

a) részt venni az Egyesiilet Közgyfflésén

b) tanásskozási, indítványozási és szavazaü jogot gyakorolni a Közgyűlésen

c) váIasztari és váasáhatók az Egyestilet szerveibe

d) résá venni az Egyesillet rendezvényein

e) igénybe venni az Egyesület áttal nyujtott kedveanrényeket

0 a testületi szervek vezetóitől, valamint a ti§fi§égviselőktől tájékoáatást kapni

g) betekinteni a hatrározatokba és a könyvelésbe

h) az Egyestilet logójával ellátott formaruhát viselrri

Ql 
^a 

Eryesület valamennyi tagia kötelesl

a) megtartani az Alapszabály és egyéb egyesiileti szabéAyzatok rendelkezéseit, illetőleg Az
E gyesüet szerveinek baár ozatait

b) te§esíteni az Egyesület tevékenysegével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat" és
tőliik elvárható módon elősegíteni az Egyestilet célkitűzéseinek megvalósítasát

c) a közgyűlés által éverrte meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni

6



Y.

Az Egyesiilet szervezete

(1) Az Egyesület legíöbb döntést hozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessóge.
Közgyűlések közötti időszakban az Egyesüet ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi
ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja
el.

7

(3) A tagdíj mértéke évi 6.000,- Ft, azaz hatezq forinl amely összeget idö arrányosan
minden hónap 30. napjáig kell az Egyesület pénáaúba. vagy bankszrámlájára befizetni:

a) Az Egyesület alapítása évében * a töredék évre az alapítást követően a hátralévő
hónapok íigyelembevételével * részarányosan kötelesek fizetni az alapító tagok 500
Ftlhónap, azaz ötszázJ farint/trónap összegben

b) az év közben csatlakozók - az adolt töredék éwe * a felvételt követően - a hátralévő
hónapok figyelembevételével - részarányosan kötelesek fizetni 500 Ft/hónap ) azaz ötszán
forint/}rónap összegben

A tagdíjat késedelem nélktil kell befuetni.

(4) Az Eryesület titzoltó tagiai jogosultak:

a) egyenruhát viselni

(5) Az Egyesület ttizoltó tagiai kötelesek:

a} megtartani az Alapszabíiy és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg A
E gyesüetszerveinek határ ozatait

b) teljesíteni Az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként vrállalt feladataikat, és
tőliik elvfuható módon elősegíteni az Egyesüet célkitűzéseinek megvalósíüisát, az Egyesiilet
szaktevékenységében részt venni, az etlhez sziik$ges és előírt képesítesekkel rendelkezni, a
sziikséges szakmai továbbképzéseken, gyakorlatokon rendszer§§en részt venni.

(6) 
^z 

Egyesüet rendeso pártoló, gyermelq Tiszteletbeli Elnök, Tiszteletbeli és Tiszteletbeli "

Parancsnok tagaaz Egyestilet ttnoltő szaktevékenységének körénbeliil semmilyen
tevékenységet nem végeáet és abban nem vehet résá. Tűzoltó képe§ítésre nem kötelezettek,
egyenruha viselésére nem jogosultak.

(7) A pártoló tag Észt, vehet tanácskozasi joggal az Egyesület testiileti iilésein, szavazati
joga nincsen, tisztség viselésére nem választható. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles,
a7, Egyestilet munkájában viszont résá vehet. Egyebekben jogai és kötelezettségei
megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag köteles nyilatkozni, hogy milyen pártfogás-
sal, milyen formában támogatja az Egyesületet. A jogi személy prártoló tag jogait - törvényi
keretek között - képviselője útjan gyakorolja.

(8) A kiskonú tag résá vehet Az Egyesület üléseiq koranak megfelelő tisztségre válasáható.
A kiskoru tag a mindenkori tagdíj Saa/o mé*ékű díj íizetésére köteles, az Egyesület
munkájában résá vehet.

(9) Tiszteltbeü Parancsnok * szavazatijog mellőzésével - észt vehet az Elnökség l vezető
testiileti üléseken.

(10) Tiszúeletbeli úag részt vehet az Egyesület közgyúlésein, rendezvényein.

(l1) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Eryesüet valamennyi
tagia egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.



A Közgyulés és az Elnökség az Egyestilet veze,tő §z§rye. Az Egyesiilet vezető
tisztségviselői; azElnök, Alelnök és a vezetőségi tagok.

(2) Az Egyesüet ügyintéző szervének tagsaaz lehet, aki a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-
ban foglalt követelményeknek megfelel, és kiilön okiratban nyilatkozik a tisztség
elfogadásriról.

(3) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmónyek és l<iáró okok| Ptlr. 3:22 §-ában
foglaltak szednt.

(a) vezeó tisáségvise|ő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvöképességét a
tevékenysége ellátasához sziikséges körben nem korlátoáák,

(b) ha a vezeű tisztségviselő jogi személyo a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezeű tisáségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell,

(c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellánri,

(d) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesáes biintetésre ítéltek, amíg a biintetett előélethez ff;r;ődő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

(e) nem lehet vezető tisztségüselő az, akit e foglalkozástól jogeósen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerós bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatá|ya aLatt az ítéletben
megielölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet,

(f) az eltiltást kimondó baározatban megszabott időtartamig nem lehet vezető '

tisztségviselő az, akit eltiltották avezető tisáségviselői tevékenységtől.

(g) Elnök és Alelnök kivételével a vezető tisztségviselöknek az Egyesület
szaktevékenység végzéséhez sziikséges engedéllyel, vizsgával kell rendelkezni.

(a) Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forirrtoto akkor köteles
megalakítani a veze,tő szervtől elkíilönült Felügyelő Bizottságot.

(5) A Felügyelő Bizottság tagia nem rendelkeáet más tisztséggel a Egyesületben.

(6) Kötelező Felügyelő Bizottságot létrehond, ha a tagok több mint fele nem természetes
személy, vagy ha a tagság létszáma a szán frt meghaladja.

(7) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület szerveinek, valamint a jogszabályak, az
alapszabály és az Egyesületi haüirozatok végrehajtasának, betartásának ellenőrzése.

1rI.

A Közryűlés

(1) Az Egyesiilet legfőbb döntést hozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni. A döntéshoző szervaz ülését az Egyesiilet székhelyén larrrja,

A közgyűlés megtartásrinak helye :2117 Isaszeg, Rakóczi u 16.

Közgyűlés összehívása:

a) A közgyülést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrrált tag előzetes írasbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári
nappal meg kell kiildeni.
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b) Ha az Egyesület szerveinek ülése nem hatőnozatkepes, megismételt iilést kell tartarri. A
megismételt ülés a határoatkeptelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos
napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb §zerv esetében a megielent tagok
srÁmrttől. fiiggetlentil, a VI. 4 (f) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint hatrirozatképes.

c) A meghívónak tartalmaznia kell:

. azEgyesületnevétés székhelyét
) az tilés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan rószletességgel kell feltiintetni,

hogy a szavazista jogosultak a üárgyalni kívant témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák

l batározatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyenek és
dátumának pontos megielölését;

d) Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, a rendes ii]ést akkor lehet
megtartani, ha a nem szabályszerűen összehívott ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen
varr, és egyhangulag hozzájátul az ülés megtartásához.

e) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerüen közölt napirenden szereplő kérdésben
hoáató határazat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napfuenden nem
szereplő kérdés megtargyalásiához egyhangűag hazzájaral.

0 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 8 naptári napon beltil
a tagok és az Egyesiilet szervei a közgyűlést összehívó szerWől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolasával.

g) A napirend kiegészítésenek tángyábaa a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítese iránti kérelemről a közgyulést összehívó szerv
vagy személy nem dönt vagy aá elutasítja, a közgyűés a napirend elfogadásáról szóló
ltatározat meghozatalát megelózően ktilön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

h) A rendkíviili közgyúlést az Elnöb akadályoztaása esetén az Alelnök hívja össze,
váratlan és stirgős közgyulési döntést igénylő esetben. Ilyenkor a kiértesítést írásban, az
IsaszegÖTE zárt hírcsatorna útjan kell ae egyesületi tagokfioz eljuttatrri, legkésőbb a
közgyűlés időpontját megelőző 5 naptári nappal.

j) A legföbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve, ha azt a
tagok legalább ll3-aaz ok és a cél megielölésével kéri.

k) A közgyűlés nem nyilvános; azart a tagokon és az elnökségerr kívül a közgyűlés
összehíviására jogosult által meghívottak és az alapszabály yagy a közgyúlés íwtarozata
alaplmtanácskoási joggal rendelkező személyek vehetlrek résá.

(2) 
^z 

elnökség köteles a közgyúlést összehívni a sziikséges intézkedések megtétele céljából,
ha:

a) Az Egyesiilet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) Az Egyesület elóreláthatólag nem lesz képes a tartozasokat esedékességkor teljesíteni;
vagy

c) Az Egyesiilet cé§ainak elérése veszélybe került.

d) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó köriilmény megsztintetése érdekében intézkedést tenni yagy az. Egyesület
megsztintetéséről dönteni.
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(3) A közryűlés hatáskörébetartozó fő feladatok:

a) az Alapszabály megállapítása" módosítrása; Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok
kótharmad +1 ffi szótöbbséggel hozott l:p;tfuozata sziikséges

b) az éves költségvetés meghatr{rozasa

c) az Elnökség éves beszámolójrának és jelentésnek az elfogadása

d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesüésének, szétválásanak és feloszlásának
kimondása, Az Egyesület cétjainak módosítasához és Az Egyesület megszűnéséről szóló
közgyiilési döntéshez a szavazati joggal rendelkezö tagok kétharmad +1 fő szotöbbséggel
hozott határ ozata sziikséges

e) az Elnök, Alelnök Vezetőségi tagok a Levezető Elnök és a Szavazatszrimlálók
megváJasztásiihoz, esetleg visszahívásiához és a áíjazas megállapításéútoz ajelen 1évő tagok
kétharmad +1 fó - nyílt - szótöbbséggel hozott hatfuozata sziikséges

f) A tagsági jogviszony * visszamenőlegesen - jóváhagyasa a Vezetőség javaslatara

g) az Elnökség tagiai, az Elnök és Alelnök vissza}úvása során a visszahívás okát konkrétan
meg kell jelölni, a visszahívást közgyülési határozatba kell foglatni, amely ellen a visszahívott
személy jogorvoslattal ( bírósági keresettel ) élhet az illetekes Budapest Kömyéki
Törvényszék Polgári, Közigazgattási - Munkaügyi Kollégiumhoz benyújtott keresettel

h) atagűjak mértékének meghatÉtrozása

D tiszteletbeli címek adományozása, aYezetőség javaslatara,

j) az olyaa szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egye§tilet saját tagjával,
vezstő tisáségviselőjével, a felügyelőbizottsag tagiávat vagy ezek hozÁrarbzajával köt;

k) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a ve?.ető tisztségviselők és a felügyelőbizottsrági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kr{rtérítési igények érvényesítéséról való
döntés;

l) Szervezeti és Működé síSzabá|yzat (SZMSZ) jóvrihagyá§a, módosíüísa

m) Pónz Kezelési Szabályzat (PKSZ) jóváhagyása

n) Fegyelmi Szabáúyzat (FSZ) jóvá}ragyása

o) Felügyelő Bizottság (FEB) megválaszüísutagaivisszahívása és díjaeásuk megallapítrása

p) FEB Elnök beszámolójának elfogadása

q) további, az Egyesület múködéséhez szíikséges feladatok meghatiározása

r) Egyiittműködési Megállapodás megkötése a teriiletileg illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal

s) a vezető tisztségviselő díjazásanak megállapítása

0 a vrálasáott könywizsgáló megválasztása visszahíviása és díjazásr{nak megrátlapítása; és

u) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlás4 ha a vezető tisáségviselő az
egyesüettel munkaviszonyban áll.

v) a közgyűlést törvény szprint zárt ülés keretében kell lebonyolítani, ettől eltérés csak a
megielent és szavazásra jogosult tagok kétharmad +1 fő egyöntetú szavazata alapján lehet
eltémi.
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(4) A közgyűlés akkor határozatképes:

a) a leadható szavazatok több mint fele+l képviselő sravazástajogosult résá vesz, és
egyszeri megbízással a közgyúlésre vonatkozó meghatalmazrással igazolja a képviseletet,
b) a határozatképességet minden határazathoz*rtalnal vizsgálni és rögzíteni kell
c) ha egy tag vagy alapító valamely ügyben lem szavazhat, őt u, adott hatrirozat
meghozatalanril a határozatképesség megállapíüása során figyelmen kíviit kell hagyni
d) az Egyesület alapszabályanak módosítrásrához a jelen lévő tagok kétharmad +1

fő szótöbbsé ggel hozott t:ortér ozata szükséges.
e) az Egyesiilet cé§anak módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyüési
dörrtéshez a szavazatt joggal rendelkező tagok kétharmad +1 ffi szótöbbséggel hozott
hatílrozata szüksé ges.

0 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyúlés a megielentek létszámától fiigget-
lenül akkor határozatképeso ha azon körtiJményre, hogy a megismételt közgyűlé§ a meg-
jelentek szrámától ftiggetlenül hatrározatképes, mfu az eredeti meghívóban felhívták a
figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgytiléssel együtt kitűzésre
került, és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történl a meghívás.
Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják ös§ze, erről a tagokat az éűtalános
szabályok szerint külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell éjékonanú,
bogy az ismétek közgyulés meglartáséra az eredeti közgyúlés hatrározatképtelensége rriatt, az
eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megielentek sztí,mától ftiggetlenül
haüározatképes és megtartható.

(5) A közgyúlés haáskörébe tafioző tigyekben l:'ortí§crzatalt a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerú szótöbbségével hozza, kivéve a VI. (3) a), c), d) és f) pontot, ahol a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének, azaz legalább
kétharmadának +1 ffi igenlő szavazata sziikséges. Tagkizárrásra vonatkozó döntés meghozata-
lakor a kizárni szándékozott tag szavazatijogát nem gyakorolhatja.

a) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv iilésén szavazassal hazzáls. meg
hatarozataikat

b) Ahatínozatmeghozatalakor nem szavarhat az:

r akit a hatfuazat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít

r akivel abatározat szerint szerződést kell kötni
l aki ellen a hatfuozat atapj,án pert kell indítani
r akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagia

vagy alapítója
o aki a döntésben érdekelt más szervezettel több§égi befolyáson alapuló kapcsolatban átt
o aki egyébként személyesen érdekelt a dörrtésben

c) A tagok vagy az alapítók hatÉtrozafrlkat a határozatképesség megállapítasánrál figyelembe
vett szavazatok többségével borzik meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó
szótöbbséget ír elő a hatáttozat meghozataliltoz, a létesítő okirat egyszerű szótöbb-ségnél
alacsonyabb haüirozathozatái arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény
egyhangúságot ír elő a haüározat meghozataláltoz, a létesítő okirat ettól eltérő rendel-kezése
semmis.

(6) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a
Közgyólést a Levezetó Elnök űj szavazási e§árrásra szólítja fel.
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(7) A közgyűlési hatérozatot az érintettekkel igazolható módorr, postai úton kell közölni. Az
Elnök köteles aKözgyiilés által meghozott baározatokata Közgyulési Határozatok Könyvébe
bevezetni. A Közgyíilési Hatarozatok Könyve oly módon tafiaLmazza ahatározatokat, hogy
abból a Közgyűlés döntesének tartalmao időpontja és hatáya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaúnya (ha lehetséges személye) megáll apíthatő.

(8)A közeyűlés hatásköre :

a) a vez.ető tisáségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban á11

b) u olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet Az Egyesület saját tagiával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottsíg tagiával vagy ezek bazzátartozojával
köt

c) a jelenlegi és korábbi egyestileti tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagiai elleni kártédtési igények
érvényesítéséről való döntés

d) a felügyelőbizottság tagjainak megválasáás4 visszahívásuk és díjazásuk
megállapítasa

e) aválasztottkönywizsgáló megválasáésaovisszahívrása és űjazásrinak megállapítása
0 a végelszifurroló kijelölése.

Yfi.
Az Elnökség

(1) Az Egyesiilet vezető szerve a 4 tagű Elnökség, amelynek tagiai egyben az Egyesület
tagiai is. Az Elnökség Elnökből, Alelnökből és 2 fő - trizoltó szalríevékenységet folytaüató -
vezetőségi tagból á11, akiket a Közgyulés közvetlenül, kétharmad + 1 fő, nyik szavazással a
válasáasi jegyzőkönyv dátumától számított 5 éves időtartamra válasrt meg. A közgyűlés

., akarata alapjan a válasáás sorárr a fenti tisztségekhez) az Egyesület tagiai köziil kapcsolhat
természetes személyeket, amennyiben Az Egyesület vezetése nem ad javaslatot a Közgyűlés
szÁmára

(2) Amennyiben a Közgyűlés nem é1 a,tisáségek*rez kapcsolt természetes személy meg-
véiasáé"sa lehetőségével, akkor a tisáség nélkiil megválasztott Egyesület vezetőio a legrövi-
debb idón beltil, de legkésőbb 10 naptari napon belül, vezetőségi ülésen egymás közötti tiszt-
ségviselés és feladatmegosztás atapján meghaüározzák az Elnök és Alelnök személyét.

(3) Az Elnökség sztikség szerint, de legalább haromhavonla tart tilést. Az Elnökség ülése
haátazatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. Az ülések nyilvárrosak.

(4) 
^z 

Elnökség hatfuozatatt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A
haüírozatot az érintettel igazolható módon, postai úton kell közölni. Szavazategyenlöség
esetén az elnök az alelnökön keresáiil megismételtelt az e§rárrást.

(5) Az elnökségi iilést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes igazolható
értesítésevel. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett idópontot megelózően legalább
harom naptátt nappal meg kell hildeni a napirendi pontok pontos megielölésével. Az
Elnökség ügyrendjét egyebekben magarállapítja meg.

(6) Az Elnökség hatáskörébe tartozik alapvetően a Ptk.63. §-ban foglaltakkal és azon túl :

a) Az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatriskörébe tartoző ügyekben a
döntések meghozatala,
b) Az Egyesület tagiaira kötelező határozatok meghozatala
c) Az Egyestilet tevékenységének irányítrása a közgyűlések előkészítése
d) Az Egyesüet költségvetésének kidolgozása
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e) azügyrendelfogadása
0 az etikai szabályok elfogadása
g) tagfelvétel elfogadasa
h) az Egyesüet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszímolókba, a jeleírtésekbeo valamint a korábbi közgyűlési haűrozatokba való betekintés
biztosítása az érdeklödők részére
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizfuólagos
hatáskörébe.

(7) A Közgyűlés rittali visszahívás esetén tr1l megszűnik az elnökségr tagság:

a) atag halrálával, vagy jogutód nélkiili megszíinésével
b) lemondásával
c) tűzoltó szaktevékenység végzésében történt korlátozás, amennyiben annak idő inter-
valluma e ew évet meghaladjq
d) hatátozoítidejű megbízatás esetén a megbíás idótartamának lejártával
e) megsztintető feltételhez kötött megbízaüás eseten a feltétel bekövetkezésével
f) visszahívással
g) a vezető tisáségviselő oselekvőképességének a tevékenysége ellátástához sztikséges
körben történő korlatozásával
h) a vezeő tisztségviselővel szembeni l<1záíő vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeáével

A jogi személy tagiai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető "

tisztségviselöt bárrrikor, indokolás nélkiil visszahívhatják.

A vezető ti§zt§égyiselő megbízatasaról a jogi személyhez cimznlt, a jogi személy másik
vezető tisáségviselőjehez vagy döntéshozó szervéhez intézetl nyilatkozattal bá,rmikor
lemondhat.

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívnsu a lemondás az t$ vezető tisztség-
viselő kijelölésével vagy megvrálasztiásával, ennek hiárryában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon vrilik hatá}ossá

Az időközben válasáott uj elnökségi tag megbízatÁsa a mát hivatalban lévő elnökségi ta-
gok mandátumával egyezó idöpontig szól.

(8) Az Elnökség tagia visszahívható, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok meriil fel, az
alap-szabrályban rögzített feladatait nem látja el, illetve az a\apszabély megsértésével az
Egyesületnek erkölcsi vagy anyagi krárt okoz.

(9) Az Alelnök köteles az Elnökség ráJtal meghozott haüirozatakat az Elnökségi Haüározatok
Könyvébe bevezetrri. Az Elnökségi Hatmozatok Könyve oly módon tartalmazza a
hatarczankat, hogy abból az Elnökség dörrtésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők száunaránya (személye) megráIlapítható.

vilI.
A Egyesületképviselete

Elnöb Alelnölro Elnöt§égi Tagok

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan, továbbá az Alelnök és legalább egy Elnökségi tag
egyiittesen képviselheti. Ezen tisztségviselők egyuttal Az Egyesület törvényes képviselői.
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a) Elnök: Yarga Zsuőanna (an. Tesánszki Mória; lakóhelye: 1171 Budapest
Szabadhatdr u. 8.)

b) Alelnök ídldzór Ferenc (an. Tesónszki Mária; 2117Isaszeg Maddch út 60/b.)

o) Vezetőségi tag: Pobori Ferenc Q1I7Isaszeg Mfucius 15. út 43.)

d) Vezetőségi tag: Vasicza Szabolcs (2117Isaszeg Dózsa Gy. út 14.)

(2) Az Egyesület banksámlája felett az Elnök önállóan, az Alelnök és legalább egy
Vezetőségi Tag együttesen jogosult rendelkezrri.

(3) Az Elnök hatrfuköre és feladatai:

a) Az Egyesíilet adminisztratív szervezetének kialakítr{sa és vezetése
b) munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett
c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajüísa
d) a közgyűlési és az elnökségi ülések elökészítése és levezetése, jegyzőkönyv
elkészítése
e) Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságoh illetőleg
bíró-ság előtt
D Az Egyesüet közgyűlésének és az Elnökség hatfuozaáról olyan nyilvantartás
vezetéseo amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatáya" illetve a
döntést támogatók és az ellenzók számaránya és (ha lehetséges személye) megállapítható
g) éves beszímoló tervezetének készítése, és jóvráhagyás céljából a Közgyűlés elé a
Közgyűlés és az Elnökség batáxozatainak az Napszabályban megielölt módon az
érintettekkel történö közlése
h) Elnökség által meghozott határozatok,at valamint az Egyesület beszámolőit az
Egyesület internetes honlapjan nyilvánoss ágrahozza.
() Az Alelnök hatásköre és feladata:
a) képviseli az Egyesüetet legalább egy Vezetőségi taggal együttesen
b) az elnök konzulüánsaként működik
c) ae elnök akadályoáaüása esetén vezeti a Közgyúlés és az Elnökség ülését
d) ájékozlatjaa tagokat az Egyestilet munkájfuól
e) előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a hatrározatok
végrehajtasáról, azok nyilvántartasát folyamatosan kezeli
f) általanos szabályként az Egyesület jelen Alapszabály szerinti működésének,
tevékenységének és gazdálkodástának legfontosabb adatait az Isaszegi helyi folyóiratban
hiozr,a, nyilvánosságra" valamint az Eryesület honlapjan
g) Az Egyesületéves beszámolóit és éves jelentéseit azok elfogadása után, minden év
június 3a-ig az Egyesület honlapj án ltoz,za nyilvárrosságra.

(5) A Vezetőségi Tagok hatrásköre és feladata:

a) képviseli az Egyesíil etet az Alelnökkel együttesen
b) szaktevékenység végzésében segítik az Elnököt és Alelnököt,
c) részt vesznek az Elnök és Alelnök haüáskörébe tartozó Az Egyestilet napi munkamene-
tének kiszolgálasában, azElnök és Alelnöktől kapott feladatok maradéktalan elvégzésében,

Ix.

A Eryestiletműködése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület mint civil szervezet, tevékenységét a nyilvántartrisba vételól szóló
hatarozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
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@ Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott &ámogató befizetésekből és esetleges egyéb
j övedelmekből gazdálkodik.

(3) A taedíj összegét, befizetésének módját \<tzáróIag a Közgyűlés batfuozza meg. A tagok
tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvrántartáshoz kapcsolódó nyilvrántartást vezet. A
tagok a tagdíj megfizetésén ful az Egyesülettartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesiilet a vagyonrával öná]lóan gazdálkodik, taftozasuétt saját vagyonával felel.

(5) A szervezet a gazdálkodasa sorarr elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő -
Alapszabály - okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.

(6) A szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzéúaftozőját - a brárki által megkötés nélkiil igénybe vehető szolgráltatáso§ illetve az
egyesület által tagiának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabályzatának megfelelő
juttatások kivételével - cél szerirrtijuttaüásban nem részesítheti

(7) Az Egyesület az őúlLarr'házlartí.s alrendszereitőI - a normatív tamogatás kivételével * csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet trámogatásban. A szerződésben meg kell határoztú a
ámogatással való elszámolrás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogaeísi
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útjan nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyestílet által nyujtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

(8) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapítotüák, és za
Egyesületgazdasági, vállalkozási tevékenységet kizfuólag másodlagos jelleggel, a cé§ainak

elérését elösegítendő és nem veszélyeztetó módon folyiathat.

(9) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét Az,Egyesület
elnöke bi*osítja az érdeklódő részére munkuutpokon előzetesen egyeztetett időpontbaíl, az
Egyesület székhelyéq felügyelet mellett. A szervezet besaimolójába, mellékletébe bfuki

. betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

(10) Az Egyestilet szaktevékenységét végző tíizoltő tagia jövedelemre nem jogosult" azt
közérdekből, hiva&{studatból végzi. Az előre elrendelt utazásánél, felmeriilt költségeit utólag
szrámolhatja el, amit kikiildetési rendelvény benyujtasával igényelhet az Egyesület vezetősége
felé.

(11) A szervezet váltst, illetve más hitelviszonyt meglestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A
szervezet gazdasági-vrállalkozasi tevékenységének fejlesáéséhez tevékenységét
veszélyeztelő mértékű hitelt nem vehet fel,

(1,2) AzEgyesület jogutód nélkiili megszűnéseo ha:

a) batfuozott időre jött léne és a megbatírozott ídőtartam eltelt
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett
c) atagok vagy alapítók kimondjrák megszűnéset
d) az aűajogosult §zerv meg§ztinteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy
vagyoni viszonyainak lezárásaru irányuló megfeleló eljfuás lefolytatrását követően a
bíróság a jogr személyt a nyilvántartásból törli.

(13) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése rrtrán fennmaradt
vagyona a jogi személy tagiait, tagság nélkiili jogi személy esetén az alapítőí jogok
gyakorlóitilleti meg olyan arányban, amilyen arrányban ők vagy jogelődjíik a jogi személy
javálravagyonihorzájarulástteljesítettek.

(13) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagiai és alapítoja a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helyüállni a megsrűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásuért.
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Az Eryesület szaktevékenysege

(1) Az Egyesiilet szaktevékenysége a tűzrnegelőzési, tűzoltrfui és műszaki mentési
tevékenységben való közremúködés.

(2) A Egyesület köaeműködőként a tuz elleni védekezésről, a mtiszaki mentésről és
tÜzoltóságról szóló 1996. évi )OCil. törvényben meghatiározott túzmegelőzési, valamint
tűzoltási és múszaki menté§i feladatok ellátásában meghatározottak szerint vehet résá.

(3) Az Egyesület szaktevékenysége során a űzmegelőzés körében ájékozlathatla a
lakosságot azidőszetűtűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos
más információs tevékenységet végezhet.

(4) Az Egyesület szaktevékenysége sonán a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység
körében:

a) az áútala észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos, önkormányzati vagy önkéntes
tiízoltóság elérhetőségeire.
b) a hivatásos vagy önkéntes tüzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvfuhatót
megtesz a tín továbbterjedésének megakadályozásáta, a tűz oltasma, a sérült vagy
egyébként veszélyben lévő személyek részére törtenő segítségnyujtasr4 a balesetek
megelőzésére
c) az eseményt észlelóket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodőkat az'
általános segítségnyujtási kOtelezettseg körében a segítségnyújtrásban való közreműködésre
kérheti fel
d) a hivatásos önkormrányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a
tűn oltasában, illetve a műszaki mentésben a frlzoltás vezető intézkedésének megfelelően
mtikódik közre.

(5) Szaktevékenységet az Egyesületrrek csak olyan nagykoru, cselekvőképes a hivaüísos
kataszkófavédelmi szerveknél, az önkormányzái és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes
tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányu szakágazrtban foglatkoztatottak szakmai,
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló_ 9/2015,üI.25.) BM. rendeletben _

meghaüározott szakmai képesítéssel rendelkező tagia végezhet, aki életkorá*íl, egészségi,
fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállatt kötelezettséget.

A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyíó erejű
magánokiratba kell foglalni, és azt attnoltő egyestilet szaktevékenységet irrányító tag.arftk átt

kell adni, aki aX visszavonasig órzi. A kötelezettségvállalást tartahmaző nyilatkozat bármikor,
hatiridő nélktil visszavonható.

(6) Az Egyestilet szaktevékenységet iránltó tag|aként aá lehet kijelölni, aki tűzoltó
szakképesítéssel rendelkezik, v&§y ennek hirányában t{r;oltő alaptanfolyami képesítést
szeízett, és írásban vállalta atűzottő szakképesítés megszerzését.

(7) Az Egyesület a szaktevékenység végzésére ínísban megállapodrást köttret a hivatasos
önkormányzattvagy önkéntes tűzoltósággal az 1996. évi )OOil. fu. Alapján.

(8) A tűzoltóság és az Egyesület közötti együthnűködési megállapodás megkötését, annak
megsziintetését az illetékes teriileti kataszhófavédelmi szervnek be kell jelenteni.
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xI.

Az §ryesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűniko ha:

a) Az Egyesület egy másik egyesülettel egyesiil (összeolvad, beolvad)
b) a legtrbb szerve a feloszlatrásról határoz
c) a bíróság feloszlatja
d) a törvényességi ellenőrzési e§árás eredményeképpen a bíróság megsziinteti vagy
me gállapítj a me gszűné sét
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljrárasban a bíróság megsziinteti és az egyesületet a
nyi|v ántartásból törlik.

xII.

Az Egyesiilet felüryelete

(1) A civil szswezet működése feletti törvényességi ellenőrzést a 2011. évi CL)O(V. törvény
szerint az§gyészség látja el.

xnL
zárő rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről
ós támogatásáról szóló 2011. évi CL)O(V. törvény, illetve a §az elleni védekezésről, a "

múszaki mentésről és a tűzoltásról szóló 1,996. évi }OOil. törvényben - fogtalt rendelkezések
azirányadők.

(2) A civil szervezet köteles könywezetése és besaimolási rendje kórében betartani a 2OII.
évi CL)O(V. törvényben foglaltakat, kiilönösen: a számviteli törvény szerinti beszámolót,
mérleget, és könywezetése fiiggvényében egyéb mellékleteket kell készítenie, és azt letétbe
kell helyeznie.

Zárailék:

Alulírott Varga Zsuzsanna.... elnök igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály azlsaszegi Önkentes Tűzoltó Egyesület 202t. marcius l-én hozott írasbeli
haűrozatokkal elfogadott alapszabály-módosításnak megfelelően került haáyosítrásra.
A mődosítofr szövegrészeka úőlt és vastagítoű betűtípus jelziA módosítasok kizarólag az
elnökségi tagok megbízatasával kapcsolatosak, a VIIL fejezet 1) pontját érintik.

Kelt: Isaszeg, 202l. 03.1 9.......

Tanú:

Neve:......
Lakcíme: . 1t95, 20ltl() ut4 3.

UA . .fl-_Tanú:

Neve: qr+arru§tÁv"{rLakcíme: ttlt
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