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Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület
Alapszabály
A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február ….-én tartott
Közgyőlésén a Csongrád Megyei Bíróság …………………………….. sz. alatt
nyilvántartásba vett alapszabályát …./2008. Kgy. határozatával és …../2008. Kgy.
Határozatával kiegészítette, módosította, az egységes szerkezetbe foglalását jóváhagyta.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A egyesület megnevezése: Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület
Az egyesület székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Az egyesület mőködési területe: Fábiánsebestyén község közigazgatási területe,
katasztrófavédelmi, tőzoltási feladatok tekintetében kiegészülve – együttmőködési
megállapodások alapján - Árpádhalom, Eperjes közigazgatási területével

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI

Az Egyesület célja:
a) a jogszabályokban meghatározott önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
környezetvédelem megvalósításának társadalmi elısegítése és ennek ellátására önként
jelentkezık szervezése;
b) tagjainak közösségi életre történı nevelése;
c) szervezett keretek között tagjai tőzvédelmi, és környezetvédelmi szakismereteinek
rendszeres bıvítése.
Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártszervezeteket nem részesít anyagi
támogatásban, tevékenységét politika-mentesen végzi.
Egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat, az 1997. évi CLVI törvényben foglaltaknak
megfelel. Tevékenységével önkormányzati feladatokat lát el az 1990. évi LXV törvény II.
fejezet 8.§. (1) bekezdésében elıírt / helyi közszolgáltatások/
a) az épített és természeti környezet védelme
b) gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl
A társadalom és tagjaink közös érdekeinek kielégítésére az alábbi cél szerinti tevékenységeket
végezzük
a) kulturális örökség megóvása,
b) természetvédelem,
c) önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófavédelem.
Az Egyesület feladata:
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Tagjait szakmai oktatásokon, tanfolyamokon, kiképzéseken, továbbképzéseken,
gyakorlatokon, valamint versenyeken keresztül alkalmassá teszi feladatainak ellátására.
Gondoskodik a rendelkezésére bocsátott felszerelések, gépjármővek rendeltetésszerő
használatáról, képviseli tagjai érdekeit, elısegíti a jogszabályokban megállapított
jogosultságok érvényesítését, biztosítását.
a.) Környezetvédelem
A környezet szennyezésének, károsításának megelızése, a kialakult károk mérséklése vagy
megszüntetése, a károsító tevékenységet megelızı állapot helyreállítása különösen:
a) a föld védelme
b) a víz védelme
c) az épített környezet védelme
d) a település szépítése
e) kulturális örökség megóvása
A helyi önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének segítése. Figyelı szolgálat,
tájékoztatás, propaganda, ifjúság nevelés.
b.) Önkéntes tőzoltás
a) Tevékenyen részt vesz a mőködési területén a közösségi feladatok ellátásában.
b) Tagjaiból megszervezi és biztosítja a tőzmegelızési, tőzoltási, kárelhárítási és mőszaki
mentési feladatok ellátását.
c) Tagjaiból megszervezi és biztosítja a megelızı tőzvédelmi, valamint az ár- és belvízvédekezési feladatok ellátását.
d) A helyi lehetıségek széles körő felhasználásával gondoskodik a lakosság tőzvédelmi
felvilágosításáról.
e) A helyi önkormányzat katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátásához
– lehetıségeit figyelembe véve – tagjait megszervezve, mozgósítva minden segítséget
biztosít. Rendkívüli helyzet esetén a védekezésben, mentésben az illetékes hatóságok
az önkormányzat felkérésére más településen is részt vesz.
Az Egyesület a közgyőlés egyetértésével további feladatok vállalását teszi lehetıvé.

III.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve
alapítványt rendelhet, ha ez a tevékenység nem veszélyezteti az egyesület eredeti vállalását,
(így különösen a Mentési Központ épületében a gáz-cseretelep üzemeltetése, a Sportbüfé
üzemeltetése).
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a
lehetı leghatékonyabban és legrövidebb idın belül az elérni kívánt cél támogatására,
elısegítésére fordítja. Az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására
fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben
használja fel.
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Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
Az egyesület bevételei:
a) az egyesület tagjai által befizetett tagdíjak, melynek mértékét a közgyőlés évente
határozza meg;
b) természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı más
szervezetek által történı befizetések;
c) az egyesület által szervezett rendezvények bevételei;
d) pályázatok;
e) helyi önkormányzat támogatása.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a zárszámadással együtt a
közgyőlés fogad el egyszerő szótöbbséggel. Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A tagok az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelısek. Minden közös célt szolgáló
befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan.
Az egyesület gazdálkodása során nyereség elérésére nem törekszik. A tagsági díjakat az
egyesület elsısorban a fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelı
járulékok és adók megfizetésére használja fel.
Az egyesület megszőnése esetén a vagyonáról az alapszabály vagy a közgyőlés rendelkezik.
Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással
szőnik meg, vagy a felügyelı szerv ennek megszőnését állapítja meg, vagyona a hitelezık
kielégítését követıen önkormányzati tulajdonba kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, és a létesítı
okiratban meghatározott tevékenységre fordítja, tagjain kívül más is részesülhet
szolgáltatásaiból.
Az egyesület közgyőlése, vezetı testületeinek ülése nyilvános. A meghívót idıpont, napirend,
hely feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal hirdetı tábláján ki kell függeszteni a meghívó
kibocsátási napján. Szolgáltatásaink igénybevételérıl az egyesület Elnöke köteles az
érdeklıdıket részletesen tájékoztatni.
IV.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

Az egyesület tagja lehet az a 18. életévét betöltött, EU-s tagállam állampolgára, aki az
egyesület célkitőzéseivel egyetért, aláveti magát az egyesület alapszabályának, és tevékenyen
részt vesz az egyesület feladatainak megvalósításában, felvételét a közgyőlés vagy az
Elnökség minısített többsége támogatja.
Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely
egyetért az Egyesület mőködésével, ehhez anyagi, szakmai vagy más támogatást nyújt.
A tagság feltételei:
A tagfelvétel kérelem alapján történik, melyet az elnökség egyszerő szótöbbséggel jóváhagy,
és a felvételt követı Közgyőlés megerısít. Az Elnökség elutasítása esetén a tagfelvételt kérı
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fellebbezéssel fordulhat a közgyőléshez. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a
rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelıen ırzi. A belépési
nyilatkozat eredeti példányát az Egyesület ırzi. A felvételt kérı akkor léphet szolgálatba, ha
az elıírt alapvizsgákat, esküt letette a Elnökség a tagsági igazolványt a részére kiadta.
Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezı más szervezet, aki az alapszabályt magára nézve elfogadja, és
támogatja az egyesületet célkitőzéseinek megvalósításában. A természetes személy pártoló
tag évi 500 Ft pártoló tagsági díjat, a nem természetes személy pártoló tag évente minimum
1.000 Ft összegő pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tag nem teljes jogú tagja az
egyesületnek
A tag jogai:
a) Részt vehet az egyesület közgyőlésén, azon szavazati és tanácskozási joggal
rendelkezik.
b) Részt vehet az egyesület vezetı szerveinek megválasztásában, azokba megválasztható.
c) Részt vehet az egyesület által szervezett rendezvényeken, elıadásokon, klub- és
egyesületi napokon.
d) Viselheti az önkéntes tőzoltó és a polgárır részére rendszeresített egyenruhát, jelvényt,
valamint a részére adományozott kitüntetést
e) Részesülhet az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban.
f) Az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat, indítványokat tehet, panasszal
élhet az egyesület Elnökségénél, a közgyőlésnél. Illetve a felügyeleti szervnél az ıt ért
sérelmekért.
g) Az egyesület, a Elnökség, a tisztségviselık tevékenységérıl véleményt nyilváníthat.
h) Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogot
minden tag személyesen gyakorolhatja.
Az egyesület pártoló tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület rendezvényein, de
a vezetı szervekbe nem választhatók.
A tag kötelességei:
a) Aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek, a szervezeti fegyelem
követelményeinek.
b) Lakó- és munkahelyén, közösségi és magánéletében tevékenységével és
magatartásával szerezzen érvényt az egyesület célkitőzéseinek, óvja az egyenruha
tekintélyét.
c) Tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitőzéseinek és feladatainak
megvalósításában, hajtsa végre az Elnökségtıl kapott feladatokat.
Az önkéntes tőzoltó tag szolgálati kötelességei:
a) Maradéktalanul hajtsa végre az elöljáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat, és
utasításokat.
b) Vegyen részt az oktatásokon, szakmai, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon,
továbbképzéseken, a tőzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú
tőzoltóversenyeken.
c) Lakó- és munkahelyén tartsa meg a tőzvédelmi jogszabályokat és azok elıírásait,
lakó- és munkatársait nevelje a tőz elleni védekezés fontosságára, terjessze és
népszerősítse az egyesület céljait, feladatait.
d) Vegyen részt a tőzoltási, kárelhárítási, mőszaki mentési, az ár-és belvízvédekezési
feladatok végrehajtásában.
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e) Gondoskodjon a használatára bízott tőzoltó felszerelések, eszközök, készülékek
megırzésérıl, karbantartásáról, rendeltetésszerő használatáról.
A tagsági jogviszony megszőnése:
a) a tag halálával
b) kilépéssel
c) törléssel
d) kizárással
e) az egyesület megszőnésével
Kilépés: A kilépési szándékot az egyesület Elnökségénél írásban kell kezdeményezni.
Törlés: A tag törlésére az egyesület Elnöksége jogosult. Törölni kell az egyesület tagjai
sorából azt a tagot, aki tagsági kötelezettségeinek - így különösen tagdíjfizetési
kötelezettségeinek - írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozik.
Kizárás: A közgyőlés tikos, minısített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az
Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály ellen súlyosan vét, vagy méltatlanná vált az
egyesületi tagságra. A tagsági jogviszony megszőntetésérıl az elnökség javaslatára a
közgyőlés dönt.

IV. Az Egyesület szervei: Közgyőlés, Elnökség és tisztségviselık

A Közgyőlés
Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés. A Közgyőlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintı minden kérdésben dönt. A Közgyőlés határozatképes, ha azon, a
szabályszerő értesítést követıen a tagok 50%-a és még egy fı jelen van. A Közgyőlést az
Elnökség hívja össze. A Közgyőlésre minden tagot írásban a napirend közlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyőlés napja között legalább öt munkanap
idıköznek kell lennie.
Évente egyszer rendes Közgyőlést kell tartani. Ha a Közgyőlés nem volt határozatképes, az
emiatt megismételt Közgyőlés az eredeti napirendben szereplı ügyekben a jelenlévık
számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyőlést az
eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyőlés idıpontját követıen 10 munkanapon
belüli idıpontra kell összehívni, amely idıpont az eredeti Közgyőlés meghívójában is
megjelölhetı.
Rendkívüli Közgyőlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli,
vagy a tisztségviselık bármelyike azt szükségesnek tartja. A Közgyőlés ülései nyilvánosak,
azokon bárki részt vehet. A Közgyőlés határozatát egyszerő többséggel, nyílt szavazással
hozza. A Közgyőlés a tisztségviselıket titkos szavazással, minısített többséggel választja
meg. Abban az esetben, ha a tisztségviselı választás során a tisztségre aspirálók
szavazólistáján egy név szerepel a közgyőlést levezetı elnök nyílt szavazást rendelhet el.
A Közgyőlés határozatait megkapják szabadon a tagok valamint kifüggesztésre kerül a
mőködési terület szerinti illetıségő polgármesteri hivatalok hirdetıtábláján. A hirdetményeket
az egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra lehet hozni.
A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

az Alapszabály megállapítása, módosítása;
az Egyesület tisztségviselıinek megválasztása és visszahívása;
a tagdíj mértékének megállapítása;
az Egyesület két Közgyőlés közötti idıszakra terjedı tevékenységének megállapítása
az Elnökség elıterjesztése alapján, valamint az elızı idıszakról szóló beszámoló
elfogadása;
éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fı irányainak
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása;
döntés új tag felvételérıl, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni
fellebbezés elbírálása;
az Egyesület éves költségvetésének elfogadása;
az Egyesület számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, melyet
egyszerő többséggel kell elfogadni;
más egyesülettel való egyesülés kimondása.
az Egyesület megszőnésének kimondása.
döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály az alapszabály hatáskörébe utal,
vagy
amelyet az Elnökség a Közgyőlés elé terjeszt.

A Közgyőlés minden lényeges döntését jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A jegyzıkönyvet az
a Közgyőlést levezetı elnök, a jegyzıkönyv-vezetı és a Közgyőlés által erre kijelölt két tag
hitelesíti.
Az elnökség
A Közgyőlés öt fıbıl álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai a közgyőlés által
megválasztott Elnök, Tőzoltó (szolgálatvezetı) Parancsnok, parancsnok helyettes és két fı
elnökségi tag. Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de ha a
gazdasági helyzet megengedi akkor honoráriumban részesülhetnek.
Az Egyesület képviseletére az Elnök, és a közgyőlés által kijelölt két tag (a megbízott tagok
neve és címe ezen Alapszabály 1. számú mellékletét képezi) jogosultak oly módon, hogy az
Egyesületre kötelezettségeket létesítı jogviszonyt, hármójuk közül ketten az tehetnek. A
képviselık ugyanilyen módon rendelkeznek az Egyesület bankszámlája felett is. Szerzıdés
kötéseket az Elnök önállóan is megteheti de az elnökség felé beszámolási kötelezettséggel
tartózik és azzal a szerzıdéssel nem károsíthatja meg az egyesületet .
A közgyőlés az Elnökség tagjait 5 évre választja meg.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelı kötelezettségek és illetı jogok vállalásáról – a
közgyőlés illetve a tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az Elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség határozatát egyszerő
többséggel, nyílt szavazással hozza. A személyi kérdésekben titkos szavazással, minısített
többséggel hozza meg határozatát. Két Közgyőlés közötti idıben az Elnökség három tag
egybehangzó szavazatával dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a
Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség félévente (hat havonta) egyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Rendkívüli
ülést az Elnök bármikor össze hívhat Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével
kell meghívni. Az Elnökség ülése telefonon is összehívható
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Az Elnökség feladatai:
a) Gondoskodik az Egyesület ügyeinek vitelérıl, tevékenységének szervezésérıl.
b) Végzi a mőködéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot,
belsı munkamegosztás alapján.
c) Gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról.
d) Két Közgyőlés közötti idıszakban dönt az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály, vagy a jogszabály a Közgyőlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
Az Elnök jogai és kötelességei:
a) A Közgyőlést bármikor összehívhatja.
b) A tagság pénzérıl a kezelıket elszámoltatja.
c) Megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez.
d) Harmadik személyekkel való szerzıdések megkötése.
e) Az Egyesület pénzállományának kezelése.
f) A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyőlés határozatainak
megfelelıen kell az intézkedéseket megtennie.
g) Az Egyesület mőködésérıl a külön jogszabályok elıírásai szerinti üzleti könyveket
kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök az
egyesület gazdálkodásáról a Közgyőlés számára mérleget, a gazdálkodás
eredményérıl vagyonkimutatást készít.
h) Az Egyesület tagjainak személyes adatait tartalmazó iratokat az adatvédelemrıl szólón
hatályos rendelkezések betartásával kell tárolni.
i) A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatok illetve az adatvédelmi és
személyiségjogi rendelkezések betartásáért az Egyesület elnöke felel.
j) Az Egyesület Elnöke gondoskodik, hogy az Egyesület Elnökségi üléseire szóló
meghívót megkapják az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjai.
Az Egyesület Tőzoltó Parancsnoka:
a) Szakmai elöljárója az egyesület önkéntes tőzoltó tagjainak, az elnökkel
mellérendeltségi viszonyban van.
b) Képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, a különbözı szakmai jellegő
megbeszéléseken, beszámoltatásokon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken.
c) Vezeti az egyesületet díszelgések, alakzatban történı kivonulások alkalmával.
d) Megszervezi, irányítja, ellenırzi az egyesülethez tartozó egységparancsnokon
keresztül az egyesület szakmai tevékenységét.
e) Közvetlenül irányítja a parancsnokhelyettes, az egységparancsnokok és az egyesületi
szakkörvezetık tevékenységét.
f) Gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört.
A parancsnokhelyettes jogai és kötelességei:
a) a tagsággal a kapcsolattartás, új tagok szervezése;
b) az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat kezeli;
c) köteles mind a Közgyőlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni;
d) az Egyesület személyi iratait, bevételi és kiadási bizonylatait kezeli;
e) az Egyesület tagjainak személyes adatait tartalmazó iratokat az adatvédelemrıl szóló
hatályos rendelkezések betartásával kell tárolni.

9
Az Ellenırzı Bizottság

Az Egyesület Ellenırzı Bizottsága 3 fıbıl áll, a közgyőlés választja meg az ellenırzı
bizottság elnökét és tagjait.
Az Ellenırzı Bizottság feladatkörében rendszeresen ellenırzi az egyesület ügyvitelét és az
alapszabály megtartását. Negyedévenként tételesen ellenırzi az egyesület gazdálkodásával
kapcsolatos okmányokat és a pénzkészletet.
Ellenırzi a tagsági díjak és a pártoló tagsági díjak befizetését.
Vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, a költségvetés tervezetét, vizsgálatairól
feljegyzést készít. A gazdálkodásról és annak szabályszerőségérıl az elnöknek, a
vezetıségnek és a közgyőlésnek beszámol.
Ha az Ellenırzı Bizottság az egyesület munkájában súlyos mulasztást vagy törvénytelenséget
tapasztal, köteles az elnököt felszólítani rendkívüli Közgyőlés összehívására.

VI. Vegyes rendelkezések
(Tagságra vonatkozó kiegészítı rendelkezések)
Az egyenruha használata mentés közben kötelezı azoknak, akik rendelkeznek ruházattal
Az egyesület tevékenységével kapcsolatban csak az Elnökség és az arra kijelölt személy
Nyilatkozhat.
A Tőzoltó Parancsnok - szolgálat vezetık dönthetnek az ügyeleti beosztásról a tagokkal való
idıbeni egyeztetés alapján.
A technikai eszközöket csak az arra kiképzettek használhatják élet és vagyon mentésre illetve
egyesületi oktatásra.
Az egyesület gépjármőveit csak a mentés vezetı használhatja a megfelelı szakmai és
engedélyek birtokában és az azzal okozott bármilyen kárért anyagi felelıséggel tartózik .
Riasztás esetén a tagok sajáthasználatban lévı gépjármőveikkel és eszközeikkel is kötelesek
megjelenni ha azt a mentés megköveteli .
A tagságnak óvnia kell az egyesület vagyonát (eszközök, stb. )
A továbbképzéseken a részvétel minden mentésben résztvevı tagnak kötelezı érvényő.
A kommunikációs eszközök állandó üzemben tartása kötelezı 0-24 h

VII. Az egyesület megszőnik

Ha megszőnését a közgyőlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja.
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Ha más egyesülettel, szervezettel egyesül.
Ha az egyesületekrıl szóló törvény alapján az ügyészség kezdeményezésére a bíróság
feloszlatja.

Fábiánsebestyén, 2008. március 17.

Faragó Ferenc
elnök
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1. számú mellékelt

Az egyesület közgyőlése általános és pénzügyi aláírási joggal felruházza:

1. helyen
Az egyesület elnökét: Faragó Ferenc 6625 Fábiánsebestyén, Felszabadulás u. 7.

2. helyen
1. Az egyesület tőzoltó parancsnokát: Tóth László 6625 Fábiánsebestyén, Arany János u. 5.

2. Az egyesület tőzoltó parancsnokhelyettesét: Jansik János 6625 Fábiánsebestyén, Somogyi
Béla u. 2.

