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A BARANyA MEGyEI TűzoLTó rs rnraszrRórlnrrrÁníró szövprsnc
ALApSzArÁryl

I. fejezet

Általanos rendelkezések

l.§. A szewezet neve: Baranya Megyei Tűzoltó - és Katasárófaelhárító Szövetség
(továbbiakban: Szövetség)

2.§. (1)A Szövetség a hatályos jogszabályok alapján létrehozott, atűz elleni védekezéssel, a
tűzoltással, akatasúrőfa elhárítással. és e tevékenységekkel összefuggő mentéssel fog-
lalkoző szervezetek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
demokratikus önkormányzattal rendelkező szakmai és képviseleti szervezete,
szövetség.

(2) 
^ 

Szövetség ptirtoktól fiiggetlen szervezet, pártpolitikai tevékenységet nem folytatat,
pártokat nem tiimogat, azoktől támogatást nem fogad el.

3.§. A Szövetség önálló jogi személyként működő megyei (regionális) szintű szewezet.

4.§. (1) A Szövetség működési területe: Baranya megye kőzigazgatási területe.

(2) A Szövetség székhelye: Pécs, Engel J. u. 1.

(3) A Szövetség levelezési címe: 7627 . Pécs. Engel János út 1.

5.§. A Szövetség alapítási éve; 1992.

6.§. (1) A Szövetség pecsétje: Kör alakú, középen atűzo|tő bontóbalta, sisak, létra, körülötte
köralakban,,Baranya Megyei Túzoltó- és Katasztrófaelháritó
Szövetség" felirat.

(2) A szövetség fejbélyegzője: Baranya Megyei Tűzoltó- és
Katasárófaelhárító Szövetség
7627, Pécs, Engel János út 1.

II. fejezet

A Szövetség célja és feladata

7.§, A szövetség célja:

1. A szövetség közhasznú tevékenységét folytat a 20l ] . évi CLXW. tv. alapján A köáasz-

nú tevékenységként (tűzvédelem, tűzkárelhélritás, stb.) végzett szolgáltatásokból a szö-

vetség működési területén minden természetes és jogi személy részesülhet.

2. A tűz elleni védekezés, a tűzoltás és a katasárófa elhárítás ügyéért tevő és tenni akaró
szervezeíek, jogi és természetes személyek tömörítése, szakmai tevékenységiik segítése
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és szakmai képviseletük biztosítása. A tevékenységben rész|vevő szervezetek és szemé-
lyek társadalmi és anyagi elismerésének elősegítése, személyek és szervezetek elismerési
feltételeinek me gteremté se.

3. Tanácsadói részvétel és véleménynyilvánítás atőz- és katasárófavédelmi jogalkotás és
jogalkalmazás során felmerült szakmai kérdések megoldásában, a tagok kapcsolatos vó-
leményének és érdekeinek a képviselete. Az önkéntes ttizoltó és katasárófaelhárító szer-
vezetek, e tevékenységet végző más szervezetek feladatelláása technikai és anyagi felté-
telrendszerének megteremtéséhez, javításához segítségnyújtás és hozzájárulás.

1. A tűzoltó- és katasárófaelhádtó tevékenységet végzők munkájának segítése szakmai
kiadványokkal, forumok szervezésével. Segítségadás és részvétel a tűzvédelml vizsgáz-
tatások, túzoltó- és tűzvédelmi képesítést nyújtó tanfolyamok megszervezésében, lebo-
nyolításában. Tűzvédelmi és katasárófavédelmi információs és szakmai kiadványok ké-
szítése, terjesáése, szélesköní tűz- és katasztrófavédelmi felvilágosító tevékenység vég-
zése.

s. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, nemzetközitapasztalatok szerzése és köz-
zététele. Segítségnyújtás a tagok és más közreműködő szewezetek nemzetközi kapcsola-
tainak kiépítéséhez és kapcsolatfenntartáséútoz. Aíűz elleni védekezés hagyományainak
ápolása, a történelmi emlékek gyújtése és megőrzése.

A szövetség az alabbi közfeladatokat látja el feladataként, céljaként meghatarozott köz-
hasznú tevékenység keretében:

Közrend, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ár- és belvizvéde-
lem ellátá sához kapc solódó tevékenysé g körében :

Polgári védelem, katasztrófavédelem - 20I1. évi CLXXXIX. tv. Magyaror-
szág helyi önkormányzatairőI 13, § (1) 2.,12., 18.
A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a
helyreállítás, újjáépítés feladatalban, valamint a polgári védelmi szervezetek
tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának
megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában való
részvétel - 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrőfavédelemről és ahozzákap-
csolódó egyes törvények módosításáról 2.§(1)

Önszerveződő közösségek támogatása körében:

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködését, erősíti a
település önfenntartó képessé gét - 20 i 1. évi CLXXXIX. tv. Magyarország he-
lyi önkormányzataből 13. § (1) 2.
- akatasztrőfa-elbáritás a 2011. évi CXXVIII. tv. alapján állami feladat.

8.§. A Szövetség feladata továbbá:

(1) A Szövetség céljainak elérése érdekében - alapszabáIyáhan-, valamint legfelsőbb
döntéshozó szerve álta| - meghatátozott tevékenységet vógez, a többség demokrati-
kus jogainak érvényesítésével, a kisebbségi és az egyéni jogok tiszteletben tartásával.
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(2) 
^Szövetség 

a megfogal mazottcélok érdekében az alábbifeladatokat látla el:

a.l A tagok és a nem tag önkéntes tűzoltó és katasztrőfaelharitő szervezetek szakmai
képviselete állami, önkormányzati és más civil szervezetek előtt. Közreműködés a
szövetség és a képviseltek feladataival összefiiggő vagy azí érintő koncepciók kidol-
gozáséhart.

b./ Tagszervezetek és személyek, a túzoltói, katasárófa elharítási tevékenységet végző
más szervezetek állami- és társadalmi elismerésére javaslatok készítése, saját elisme-
rés alapítása és adományozása.

c,l A ttízvédelmet, tűzoltást, a ttízoltóságokat és a katasztrőfa elhárítást érintő jogsza-
bályok végrehajási tapasztalatainak összegffitése, elemzése, javaslattétel jogsza-
bályok módosítására, új jogi szabályozás megalkotására, illetve közreműködés a te-

vékenysé get érintő j o gszabály tervezetek véleményezé sében.

d./ Javaslattétel a tűzo|tő- és katasztrófaelhárító szervezetek technikai és anyagi feltétel-
rendszerónek j avításár a, az erre vonatkozó elgondolások véleményezése. E szerv eze-
tek kapcsolatos pályázatainak szakmai és ügyintézési segítése, anyagi feltételek lehe-
tőségei mértékében a fejlesztések közvetlen támogatása.

e.l Szakmai és felvilágosító kiadványok készítése és terjesztése, szakmai továbbképzé-
sek, eá segítő, illetve felvilágosító jellegű túzoltó- és katasárófa elhádtasi nyilvános
versenyek szervezése, közreműködés ezek szewezésében. Tűzoltó szakmai képzés,
tűzvédelmi kópzés szervezése, illetve közreműködés e képzés szervezésében tagszer-
vezetek, illetve nem tagszervezetek részéte.

f./ Közreműködós a gyermek és ifiúsági koruak tűzoltő és katasztrófaelhárítő szeíveze-
tekbe történő bevonására, kapcsolatos szakmai képzóprogramok elkészítésében. Le-
hetőségeihez mérten biztosítani, illetve segíteni az e területen tevékenykedő gyermek
és ifiúsági egysógek felkészítését, szaktáborozását, versenyeken való részvételi lehe-
tőségét. Támogatni a tűzo|tő vagy katasrtrőfaelháÁtó új szervezetek, ezek ifiúsági
szervezetei létrehozását

g.l Nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn, segíti atűzoltő- és a katasárófa elharí-
tő szewezetek nemzetközi kapcsolatai kiépítését, fenntartását. Nemzetközi szakmai
tapaszta|atokat ad közre. Gytijti és apolja a tűz elleni védekezés tárgyi emlékeit, ha-
gyományait.

h.l A Szövetség kizárőlag a tagság érdekeit szolgáló, valamint afelaóatai és célkihizései
magasabb szintű ellátása érdekében, résá vehet gazdasági társaság munkájában, il-
letve önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A túz elleni védekezés, a tűzoltók
és a katasztrófa elhárításban közreműködők érdekét szolgáló alapítvánlt hozhatlétre,
illetve ilyen alapítványhoz csatlakozhat, vagy azt támogathat. A szövetség vállalko-
zási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezeket nem
v e széIy eztetve vé gezhet.

i.l Gazdálkodik a Szövetség vagyonával és bevételeivel úgy, hogy az a leghatékonyab-
ban segítse a kittízött célok megvalósítását és a meghatarozott feladatok végrehajtá-
sát,

IIl. fejezet

A Szövetség tagjai



10.§ (1)A szövetség rendes tagia lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke-
ző .szervezet, amely egyetért a Szövetség célkttílzéseivel, elfogadja annak alapszabá-
|yát, váIIaIja a tagsággal járő kötelezettségeket.

(2) A Szövetség pártoló tagja lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet és természetes személy, amely, és aki anyagi vagy más támogatással
elősegíti az alapszabály II. fejezet7. szakaszában foglalt célok megvalósítását.

1 1.§ (1) A rendes tagok felvételéről a közgyűlés a tagfelvételre iránlrrló kérelem benyújtását
követő ülésen dönt. A felvételről a kérelmezőt az Elnökség, írásban értesíti. AzEl-
nökség a tagokról nyilvántartást vezet.

(2) 
^ 

pártoló tagokat az Elnök veszi fel, erről értesíti a kérelmezőt, és a pártoló tagokról
nyilvántartást vezet. A felvételt megtagadó határozat ellen az értesítés kézhezxételét
követő 30 napon beltil az Elnökséghez lehet fellebbezni. Az elnökség a fellebbezés-
ről, a soros, következő ülésén dönt, amely döntésben az Elnök nem vehet résá.

12.§. A Szövetség tagiainak jogai, a nem tagok általigénybe vehető szolgáltatások.

(1) A rendes tagok jogai:

a/ Képviselője űján részt venni a Szövetség közg$ílésein. A közgyűlésen minden tag
(tag képviselője) zLzonos szutazati joggal rendelkezik.

b./ Képviselője útján megváIasztani a Szövetség szerveit és tisztségviselőit, illetve azok
visszahívását- az indok írásos megielölésével - a Közgyűlésnél kezdeményezni.

c.l Tájékoztatást kérni a Szövetség tevékenységéről, javaslatot, észrevételt tenni a Szö-
vetség bármeI y szervéhez.

d./ Igénybe venni a szövetség szolgáltatásait és juttatásait, részt venni a szövetség ren-
dezvényein.

e./ A szövetség tagia, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagia kérheti a bíró-
ságtól a tagok és az egyesület szervei által hozott hatfuozat hatályon kívül helyezését,
ha a határozat jogszabálysértó vagy alapszabá|yba ütközik.

f.l Szakmat és etikai ügyekben a Szövetség támogatását, képviseletet kérni.

(2) Apártoló tagok jogai:

a.l Képviselőj e útjan vagy személyesen részt venni tanácskozási joggal a Szövetség
közgyűlésein.

b.l Tájékoztatást kérni a Szövetségtől, igénybe venni a szövetség szolgáltaíásait, részt
venni a szövetség rendezvényein.

c./ Szakmai ügyekben a Szövetségtámogatását, képviseletét kérni.

d./ Nem vehet részt az egyesület vezető szerveinek megválasáásában és azokban nem
megválasztható.
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e.l a szövetség összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá
panasszal élhet a szövetség vezetőségénéI, aközgyűlésnél; illetőleg a felügyeleti szerv-
nél. A szövetség avezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilvaníthat.

fl A szövetség pártoló tagja kérheti a bíróságtól a tagok és az egyesület szervei által ho-
zotthatátrozathatáIyon kívül helyezését, ha a hatarozat jogszabálysértő vagy alapsza-
bályba ütközik.

(3) Szövetség a bárki által igénybe vehető szolgáltaásairól, ehhez szükséges és felhasz-
nálható pénzeszkőzök mértékéról évente aKözgyűlés dönt. Igénybe vehetó szolgál-
tatások:

a,l Szakmai képviselet igénylése, véleménynyilvánítás szakmai koncepcionális kérdések-
ben, szövetségi elismerés adomány ozásának kezdemény ezése.

b.l Tőmédelmi és katasztrófavédelmi jogszabályokkal kapcsolatos tapasáalatok benyúj-
tása, véleményezésben való részvétel igénylése. ?áLyánatokkal kapcsolatos ügyintó-
zésben segítségkérés, illetve közvetlen tiámogatás igénylése.

c./ Részesedés a szakmai és propagandisáikus kiadványokból, igényelru a tuzoltő és tűz-
védelmi képzésen való részvételt. Gyermek és ifiúsági szakegységek működtetéséhez
segítségkérés.

d./ Részvétel a Szövetség nyilvános rendezvényein, tűzoltó vagy katasztrőfa elhádtási
rendezvényein, versenyein.

13.§. A Szövetség tagjainak kötelességei.

(I) A rendes tag köteles:

a/ Szakmai mrrnkáját a Szövetség tevékenységével és az alapszabáIyban foglalt célok-
kal összhangban végemi, a szövetség határozatait végrehajtani.

b./ Munkájával,magatartásával a Szövetség tevékenységét elősegíteni, ezekben afelada-
tokban Ésrt vállalni, a végrehajtásban közremúködni.

c/ Tagdíjat frzeJni.

ű A Szövetség rendezvényein résá venni, illetve képviseletiikkel és közreműködésiik-
kel a rendezvény megtartását elősegíteni.

el A szövetség tagja nem veszélyeáetheti a szövetség céljrának megvalósítását és a szö-
vetség tevékenységét.

A pártoló tag kötelességei:

a.l aláveti magáí az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelmé-
nyeinek.

b.l részt vehet a szövetség célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásá-
ban,
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d.l a szövetség tagja nem veszélyeáetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szö-
vetség tevékenységét.

14.§. Tagsági viszony megszűnése.

a./ Kilépéssel, ha atagvagy pártoló tag eú, a szándékát az Elnökséghez fuásban bejelen-
ti. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatko-
zattal bármikor, indokolás nélkül megsziintetheti. A tagsági viszony a bejelentés hó-
napjának uto}só napjá,n szűnik meg, a már befizetett tagsági díj vagy támogatás visz-
sza nem követelhető.

b./ T<irléssel, - ha az Elnöksé g javaslatára a KözgyűIés így dönt - haátozattal torli a tag-
ság sorából a rendes vagy pártoló tagot. Törölni kell a tagságból azt a tagot amely
egy évi tagdíjjal hátralékban van, és a tagdíjftzetési kötelezettségének a felhívástól
számított 30 nepon belül nem tesz eleget. A tag felhívása atagdíj{tzetéste az elnök-
ség feladata. A tagság megsánésének időpontja atörlő hdarozat keltének napja.

c.l Kizárással, ha a Közgyűléshatározaítal zárja ki a tagság sorából a tagot. Kizámi azt a
tagot lehet, amely legalább egy év időtartamig nem vesz résrt a Szövetség munkájá-
ban, és az erre vonatkozó felhívást követő hat hónapban sem vesz részt a munkában.
A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát vagy közgyűési határozatát súlyo-
san vagy ismételten sértő magatartiása esetén a közgyűlés - bármely szövetségi tag
vagy szövetségi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizarási eljárást folytat-
hat le, mely soriin a felügyelő bizottság írásos véleményt készít, melyet a Közgyűlés-
sel ismertet. A felügyelő bizottság és az eljáras alá volt tag képviselője is köteles a
Közgytilés kérdéseire válaszolni, majd ezek után a Közgyűlés dönt a kizárásról. A
tagság megszűnésének időpontja a határozat keltezésének napja. A kizárást kimondó
határozatot írrásba kell foglalni, indokolással ellátni. Kizárást kimondó határozat in-
dokolásának tartalmaznia kell a kizárós alapjául szolgáIó tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
A kbzglűlés döntéseit, írásban, 5 napon belúl postai úton, a jegtzőkönyv vonatkozó
részének kivonatos megküldésével, ktilön is kózli az érintettel.
A határozat ellen annak lalzhenételét lövető 15 napon beltil az érintett jogorvoslat-
tal élhet, a kt;zgűléshez címezve írásban, mely jogorvoslat lehetőségéről a határo-
zatban, a közgtűlés értesíti az érinteítet.
Ahatánozat kézbesítése és közlése az elnökség feladata.

d.l A tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével, vagy természetes személy esetén an-
nak halálával.

e./ A Szövetség megszűnésével.

f./ A tagtagsági jogviszony át a szövetség képvise|őjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkiil megsziinteüeti.

IV. fejezet

A Szövetségszewezete

15.§. A közgyűlés.
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(1)
A döntéshoző szerv ülését avezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzététe-
lével hívja össze, annak időpontjátóI számítva legalább 20 nappa| korábban.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltiintetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalrri kívánt témakörökben álláspontjukat kiaiakíthassák.
A döntéshoző szew az ülését a jogi személy székhelyén furrja.
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hír,tak össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az tilésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshoző szew ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozhatő határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napiren-
den nem szereplő kérdés megtárgyal ásáútoz egyhangúla g hozzájarul.

(2)Aközgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított,8 napon belül a ta-
gok és a szövetség szervei aközgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyá-
ban a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegé-
szítése iránti kérelemről akőzgyűIést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt
elutasítja, aközgyű|és a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozata\át megelő-
zően külön dönt a napirend kiegészítésének trárgyában.

A Közglulést össze kell hívni:

a./ Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal.

b./ A tagok egyharmadának írásos és aláírással ellátott kezdeményezésére, valamtnt az
Elnökség döntésére.

c./ Bíróság elrendelésére.

d./ A Felügyelő Bizottság jogszabály alapú kezdeményezésére.

e.l Az Elnökség köteles a közgyűIést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha

1. a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
2. aszövetség előreláthatólag nem lesz képes atartozásokat esedékesség

kor teljesíteni;
3. vagy a szövetség céljainak elérése veszélybe került.

A, így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.

(3) A Közgyűlés akkor hatérozatképes, ha azoí a leadható szavazataktöbb mint felét kép-
viselő szavazásrajogosult rósá vesz. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyúlés nem
hatétrozatképes, akkor 30 napon belül azonos napirenddel összehívott Közgyűlés a
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megjelent tagok létszámára tekintet nélkül eredeti napirenden megielölt kérdésekben
határozatképes.

(4) A közgyűlés nyilvános,

(5) A Közgyűlés a hatfuozatait - az alapszabályban foglaltak kivételével - a jelenlévők
háromnegyedes szótöbbségével és nyílt szavazássalhozza. Az alapszabály módosításá-
hoz a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A
szövetség céljának módosításához és megszűnésétől szőIő közgy,tílési döntéshez a sza-
vazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségget hozott hatátozata szijk-
séges. Személyi kérdésekben a Kőzgyűlés titkos szavazással dönt. Szavazategyenlő-
ségnél a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni. Amennyiben ismételt szavazat-
egyenlőség áll elő, adott ülésen ahatátozati javaslat elvetettnek tekintendő. A határo-
zathozatalban nem vehet részt az a személy, aki. vagy akinek közeli ltozzétartozőja a
határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(6) A Közgy.úlés ülését az elnök vezeti. Szavazással dönteni kell a jegyzőkönywezető és a
2 fő jegyzőkönyv hitelesítő személyéről. Az ülésről az elnökség köteles jegyzőkönlvet
felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendi pontokat, azok elfogadását
vagy kiegészítését. Tartalmazza az elhangzotthozzászólások tömör tartalmát és tétele-
sen a közgyűlésen hozott határozatokat a szavazati arányok megjelenítésével. A jegy-
zőkönywet az elnök és két tag hitelesíti, amely jegyzőkönyvet legalább 10 évig meg
kell őrizni. Ha aKözgyűlésen felmerül olyan kérdés, amelyet szavazásrakell bocsátani,
akkor aKözgyílés a megjelent tagok képviselői közül két szavazatszámlálótváIaszt. A
Közgyűlés határozatut rögzíteni kell a haározatoktárában, valamint közzé kell tenni a
Szövetség honlapj án is.

(7) A közgyűlés, mint a Szövetség legfelsőbb szervének kiziirólagos döntési hatáskörébe
tartozik:

a.l A Szövetség alapszabályának elfogadása, módosítása, a Szövetség éves tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadása. Az éves program- és munkaterv, költségvetési
terv elfogadása.

b./ A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, gazdálkodással összefiiggő
szabályzatainak elfogadása és módosítása. A gazdálkodásról szóló beszámolők, zár-
számadás elfogadása.

c.l A Szövetség Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása, módosítása, a Felü-
gyelő Bizottság beszámolóinak elfogadása.

d.l Az éves tagsági díj megállapítása.

e.l Atagsági viszonnyal összefiiggő és hatáskörébe utalt fellebbezések elbírálása, dön-
tések meghozatala.

f./ Döntés vállalkozás vagy alapitvány létrehozásárőI, abban való közreműködéséről,
i l l etve alapítv ány támo gatásátó l, mi ndezek me g szünteté s érő l .

g. l A Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról és visszahívásáról.

h./ Döntés a Szövetség feloszlatásáról, más civil szervezettel való egyesüléséről, illet-
ve más civil szervezetben tagsági jogviszony létesítéséről, ezek megsztintetéséről.
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i.i Döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alaps zabály a közgyűlés
kiziirólagos hatáskörébe utal.

j.lYezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása.

k./ Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saláttagtrával,
vezető tisáségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hazzátartozőjával
köt.

1./ A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisáségviselők és a felügyelőbi-
zottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártédtési igények érvénye-
sitésóről való döntés.

m./ A választott könywizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megálla-
pitása.

n./ A végelszámoló kijelölése.

l6,§. Az elnökség.

(1) Az elnökség aközgyűlésen a rendes tagok (rendes tagok képviselői) közül megválasz-
tott elnökből, egy alelnökból és a három fő elnökségi tagból álIő öííős testület. Az eI-
nökségbe a Felügyelő Bizottság tagjai nem választhatók be.

A szövetség elnöke:
Pécsi Kutató-mentő és Tűzoltő Egyesület Székhelye: 7631 Pécs, Csikor K. utca 14.
nevében eljáró természetes személy neve:
Bodor Csaba Ferenc, anyja neve: Baán Margit, lakcíme: 7631 Pécs, Csikor K. utca 14.

A szövetség alelnöke:
Mecseknádasdi önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltő Egyesület, székhely: 7695
Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc u. 68,
nevében eljáró természetes személy neve:
Gungl Péter, anyja neve: Hajdu Borbála, lakóhelye: 7795 Mecseknádasd, Táncsics M,
U.4,

Az elnökség tagiai:

nkéntes Tőzoltő Egr,esület Majs székhely: 7783 Majs Táncsics M. u.378,
nevében eljáró természetes személv neve:
LaduverAlbert, anyja neve : Galambos Anna, Lakcím. 7783 Majs, Kossuth t,u.260.
)
Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzottó Egyesület 7951 SzabadszentkiráIy,, Petőfi S. u. 90
nevében eljáró természetes személy neve:
Gyulai Krisztián anyja neve: Csóka Gabriella, 7951 Szabadszentkirály Ady E. u. 15.
3
Szigetvári Önkéntes Tűzottő Egyesületo 7900 SzigetvárAkácos u. 1l,
nevében eljáró természetes szeméIv neve:
Tóth Béla §ándorAnyja Neve: Tóth Margit, Lakcíme: 7900 Szigetvár, Akácos u 11.
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A v ezető tiszts égvis elők m egb r.r;ása 2023 máj us 2 8. -ig érv ényes.

(2) 
^ 

Szövetség tevékenységét két közg$ílés közötti időszakban az elnökség irényitla. Az
elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint aközgyűlés kizarólagos ha-
táskörébe tartoznak va1y, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg a
Szövetség más szervének hatáskörébe utalt.

(3) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze írásban, amelyre az elnökség valamennyi tag'át
és a felügyelő bizottság elnökét meg kell hívni, annak időpontjától számított legalább
15 nappal korábban. A meghívóban közölni kel'l az ülés tervezett helyét, időpontját és

napirendi pontjait, ameruryiben előzetes írasos anyag készült azt a meghivőhoz csatol-
ni kell.

(fl Az elnökségi ülést össze kell hívni:

a./ Szükség szeint, de legalább évente négy alkalommal (negyedévente).

b.l A közgyűlés döntésére.

c./ A Felügyelő Bizottság jogszabály alapű kezdeményezésére.

(5) Az elnökségi ülés akkor hatétrozatképes, ha azan az elnökség tagjainak több mint fele
jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott elnökségi ülés nem hatfuozatképes, akkor
az azonnal és azonos napirenddel összehívott elnökségi ülés a megielent elnökségi ta-
gok létszámára tekintet nélkül eredeti napirenden megjelölt kérdésekbenhatározatké-
pes. Az elnökség ahatérozatait egyszeni szótöbbséggel, nyílt szavazássalltozza. Sza-
vazategyenlőségnél a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni. Amennyiben is-
mételt szavazategyenlőség á11 elő, adott ülésen abatározati javaslat elvetettnek tekin-
tendő.

(6) Azelnökségi ülés nyilvános.

(7) Az elnökségi ilést az elnök vezeti. Az ülésről a titkar köteles feljegyzést készíteni,
amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, azok elfogadását vagy ki-
egészítését. Tartalmazza tömören az elhangzott hozzászólásokat, és tételesen az elnők-
ség által hozott határozatokat a szavazati arányok megjelenítésével. A feljegyzést leg-
alább 10 évig meg kell őt'rzni. Az elnökségihatározatokat rögzíteni kell ahatátrozatok
tétrában, és a Szövetség honlapján is meg kell jelentetni.

(8) Az elnökség feladatai és hatásköre különösen:

a.lElőkészíti, és a Közgyűlés elé terjeszti a munka és gazdálkodási terveket, beszámolókat,
valamint az egyéb közgyűlési döntési hatáskörbe tartoző anyagokat, szabáIyozőkat. Az
elnökség tagjai kötelesek aközgy,iilésen résá venni, aközgyíiésen a szövetséggel kap-
csolatos kérdésekre válaszolni.

b./ Előkészíti a Közgyúlést, biztosítja annak zavatlalan lebonyolítását. Gondoskodik a
Közgyűlés által hozott és hatáskörébe utalt határozatok végrehajtásárőI, a más szerveze-
ti egység hatáskörébe utalt hatétrazatok végrehajtását ellenőrzi, továbbá gondoskodik a
hatétrozatok nyilvánosságrahozatalráról, érintettekkel való közléséről, vezeti ahatároza-
tok tárát.
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c.l Biztosítla a Szövetség két Közgyűlés közötti alapszabályszerű, törvényes és zavartalan
működését. Az elnökség a tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek.

d./ Dönt a tagfelvételekről, valamint a szövetség tagia törléséről javaslatot tesz a Közgyű-
lésnek, elbírálja a pártoló tagi felvétellel kapcsolatos fellebbezéseket.

e./ GazdáIkodik a Szövetség vagyonával, felel a gazdáIkodásért, elkészíti az éves költség-
vetést, Közgyűlés elé terjesái. Jóvahagyja a Szövetség pénzkezelési szabályzatát. Kez-
deményezi elismerések adoményozasát, illetve dönt a Szövetség saját elismerései ado-
mányozásáról. Dönt páIyazatokon való részvételről, támogaüís odaítéléséről.

f. Dönt más szervezetekkel kapcsolatos együttműködésről, a Szövetség más szervezettéI
ferrnálló ágsága esetén ellátja a képviseletet, illetve a ktildöttfeladatokat. Szervezi és
írényítja a Szövetség nemzetközi kapcsolatait.

g.i Dönt és eljar mindazon ügyekben, amelyeket alapszabály, közgyűlési döntés vagy jog-
szabály a hatáskörébe utal.

17.§. Az elnök és az elnökségi tagok,

(1) A Szövetség élén az elnök á11, aki iránytlaa Szövetség tevékenységét. E jogkörében:

a) Vezeti akőzgyűlést és a vezetőségüléseit, előterjesztéseket készít vezetőségi ülésre.

b./ Képviseli a Szövetséget, esetenként vagy állandó jellegú képviseleti joggal ruházhatla
fel az elnökség és a Szövetség más tagát.

c./ Gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat, bíztosítla a szövetség alapszabály-
szerű mtiködését. Felelős az elnökség működéséért és a gazdéúkoűs rendjéért.

d./ Dönt pártoló tag felvételéről.

e./ Kapcsolatot tart megyei, regionális és országos szervezetekkel, más civil szervezetek-
kel, ellátja a küldött feladatokat.

f.l Szervezi a szövetség nemzetközi kapcsolatait.

g.l Ebí§ minden olyan ügyben, amellyel a Közglrllés és az elnökség megbízza. Az elnök
tevékenységét társadalmi l-eladatként láda el.

(2) Az etrnökségi tagok feladatkörükben:

a./ Képviselik a Szövetséget az országos szervezetek szakmai tagozataibart, részt vesznek
, azokmunkájábalr.

b.l Vregbízás esetén képviselik a Szövetséget, ellátjak a kiildött feladatokat. Tevékenysé-
güket társadalmi feladatként látjak el.

c.l Biztosítják a Szövetség adminisztratív ügseinek intézését, gondoskodnak a nyilvánosság-
ra hozandó hatórozatok és anyagok nyilvános megjelentetéséről, a műlajdéssel kapcsa-
latos irqtokba való betekintést biztosítják.

d./ Biztosítjáka Közgtűlés és az elnölrségi ülés zavartalan megtartásánakfeltéteteit, gon-
do s ko dnak a j egyz ő íúnj,v e k é s fe lj e gy z é s e k el ké s z ít é s é r ő l.
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e./ Eljárnak minden olyan ügyben, amellyel a Közgyűlés, az elnökség, az elnök megbízza,
e l l átj ák a kal da t fe l adato kat.

l8.§. A bizottságok.

(1) A Szövetség céljainak megvalósítására, feladatinak ellátására állandó vagy ideiglenes
bizottságokat hozhat létre rendes tagiai könil. Bizottságot a Közgyűlés és az elnökség
hoáat létre.

(2) A bizottság |étszfunát, feladatát. működési körét, rendjét és idejét a létrehozó hatérozza
meg. A bizottság a munkájáért a létrehozőnak felelős,

19.§. A Felügyelő Bizottság.

(1)A Szövetségnél kötelező jelleggel állandó Felügyelő Bizottság működik, amely ellen-
őrzi a Szövetség alapszabályszerű és törvényes működését, gazdálkodását, a rendel-
kezésre álló anyagi eszközök felhasznáIását,ltatátozatok végrehajtását, betartását. A
felügyelő bizottságot szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni.

Felügyelőbizottság elnöke :

Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7940 Szenttőrinc, Templom tér 8,
nevében eljáró természetes személy neve:
Tóth György. anyja neve: Kerznanics Magdolna, Lakcím: 7940 Szentlőrinc, Yáci M. u.

l8.
6
Felügyelőbizottság tagia :

I.
DDCM Kft, Beremendi Üzeme székhely: 7827 Beremend-Hrsz 64
nevében eljáró természetes személy neve:
Bolla László, Anyja neve:Kiss Anna, Lakcim,7827 Beremend, Rákóczi u, |3/ao
2.
Szent Flórión Önkéntes és l{iúsági Tűzoltő EgyesüIet, székhely: 7771Palkonyao Fő utca
35,
nevétren eljáró természetes személy neve:
Yecsernyés Mónika, anyja neve: MüllerAnna, 7634 Pécs Pázmány P u. 50.

A felügyelő bizottság megbízása 2023 május 28.-íg érvényes.

(2) 
^Felügyelő 

Bizottság aKözgyűIésen rendes tagok (tagok képviselőből) közül meg-
válasáott elnökből és két tagból állót háromfos testület. Az elnökség tagjai, azok
hozzátartozói, valamint aki a Szövetséggel megbízatásan kívül más munkaviszony-
ban, vagy munkavégzésre irány-uló egyéb jogviszonyban ál1 a bizottságba nem vá-
lasztható be.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatása
megszűnésére vonatkoző szabályokat kell alkalmazti azzal, hogy a felügyeiőbizott-
sági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhezintézi.

(3) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga készíti el, azt a Közgyűlés hagyja jóvá. A
Felügyelő Bizottság köteles beszímolni a Közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság el-
nöke az elnökségi ülések állandó meghívottja, a bizottság tagu az elnökségi ülésen
részt vehetnek. A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti, abizott-
ság tagjai e minőségben szemáyesen kötelesek eljámi, képviseletnek helye nincs. A
bizottság összehívás áú. a btzottság bármely tagsa kezdeményezheti az ok és cél megj e-
1ölésével.
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Az FelügyelőBizottság ülése akkor határozatképes, ha azonaz Felügyelő Bizottság2
tag|a jelen van. Az Felügyeló Bizottság ahatározatzit egyszení szótöbbséggel, nyílt
szavazássalhozza, azonban abban az esetben,ha az ülésen, csak két tag van jelen,
döntéseit egyhangúlag hozza SzavazategyenlőségnéI a szavazást egy alkalommal
meg kell ismételni. Amennyiben ismételt szavazategyenlőség áll elő az adatt ülésen a
határ o zati javasl at elvetettnek tekintendő.

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerye elé kerülő
előterjesáéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó
szerv ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság a jogr személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a,vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágo-
síást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénnétrát, értékpapír- és aruállomá-
nyát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(4) A Felügyelő Bizottság feladatkörében:

a.l Kezdeményezi a Közgytilés vagy az Elnökségi ülés összehívását, jogsértés,haténozatba
ütközó vagy törvénysértő működés esetén.

b.l Megvizsgál minden gazdálkodással összeft,iggő jelentést, beszámolót, valamint aKöz-
gyulés kizátrőlagos dOntési hatáskörébe tartoző ügyben keletkező előterjesztést, erről tá-
jékoáatj a a közgyűlést.

c.l Ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását, a vagyonrnérleget és vagyonlelárt.
A közgyűlés részére írásbeli jelentést készít a szímviteli beszámolókíól.

d./ Jelentést kérhet tisztségviselőktől, betekinthet a Szövetség irataiba, könyveibe.

VI. fejezet

A Szövetség gazdáLkodása és ügyvitele.

20.§. A Szövetség gazdáIkodása.

(1) A Szövetség működéséhez és céljai eléréséhez szükséges anyagi eszközeit az alábbibevé-
telekből fedezi: tagdíjak, rendezvények bevételei, tagok támogatásai, egyéb támogaások,
adományok,pá|yézati pénzeszközök, díjazásáért végzett tevékenységek, egyéb bevételek.

(2) Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak köáasznú vagy a létesítő okiratban meghatá-
rozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeáetve végez; gazdálkodása
sorián elért eredményét nem osája fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhaszrú tevé-
kenységére fordítja.

(3) A Szövetség anyagi eszközeivel önállóarr gazdálkodik, arta a civil szervezetek gazdálko-
dásának szabá|yai azirányadők. A Szövetség a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfele-
lően köteles elkészíteni gazdálkodási és pénzügyi szabáIyzőit.

(4) A Szövetség a gazdáúkodása során elért eredményeit nem osáhatja fel, azt kizárőlag a
szövetség működésére, a célok megvalósítása érdekében ellátandó feladxokra fordíthatja.
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(5) A Szövetség által nyújtandó célszerinti juttatásokat, az igénybe vehető támogatásokat,
azok feltételeit és mértékét sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A juttatás és támogatás nyúj-
tásának feltételeit az elnökség hatátozza meg. A Szövetség az elnökség tagait, a támogatókat
és ezek hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szo|gáltatások, valamint
a szövetségi tagságijogviszony alaplán alapszabály szerint nyújtható juttatások kivételével -
cél szerinti támogatásban nem részesítheti.

(6) A Szövetség váItőt, vagy más hitelviszonY megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vál-
lalkozási tevékenysége fejlesáéséhez hitelt nem vehet fel, az állanháztartás alrendszereitól
kapott támogatást hitel fedezetéül, vagy törlesáésre nem használhatja fel.

(7) A Szövetség nevében és részére közcélú adományglníjtést csak az elnökség által kiállított
lgazolő felhatalmazással rendelkező személyek folytathatnak. Az adománygffités során és

annak nyilvántartásával kapcsolatban a vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartani.

(8) A gazdálkodás és könywezetés ellenőrzésére a Szövetség könlwizsgálőt alkalmaz éven-
te, eseti megbízással. A könywizsgálót a Szövetség elnöke bizza meg. A Szövetség tagai,
tisztségviselői, azokhozzátartozói, továbbá a Szövetséggel más jogviszonyban álló személyek
és könywizsgélő szervezetek nem lehetnek a Szövetség könywizsgálói,

(9) A Szövetség gazdálkodási nyilvántartásaira a könywezetési szabályokat kell alkalmazni,
mígacél szerinti tevékenységből és vállalkozási tevékenységből származő bevételei és ráfor-
dításai elkülönített nyilvántartására, a beszámolásra a vonatkozó szabályokat kell megtartani.
A Szövetsóg éves jelentésót sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A kapcsolódó részletes sza-
bályokat a gazdálkodási szab ál y zatb an ke ll me ghat át o zni.

(10) A Szövetség tartozásatért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a
Szövetség tartozásuért saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség a tisztségviselőket tisz-
teletdíjban, illetve költségtérítésben részesítheti Közgyűlési döntés alapján, elnökségi döntés
szeri nti felhaszná]ásban.

21.§. A Szövetség ügyvitele.

(1) A Szövetség elnöksége a működés biáosítása érdekében köteles elkészíteni a Szövet-
ség Szervezeti és Működési SzabáIyzatát, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Szervezeti és

Működési Szabályzatban ke1l meghatétrozni és részletesen szabáiyozni az alapszabályban fog-
laltak fi gyelembe vételével :

a./ A szövetség szervezetéte, jogállásara. képviseletére és jegyzésére, bankszámla feletti ren-
delkezésre é s utalvány o zásr a vonatkozó szabályokat.

b.l Az irányításra és belső működésre vonatkozó szabályokat, az egyes szetvezeti egységek és

személyek feladatellátására vonatkoző szabályokat.

c.l Az iratérkeztetés, iktatás és iratküldés, irattárolás rendjét.

d./ A tagfelvétellel, illetve tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos adminiszftatív sza-
bályokat, valamint a tagnyilvántartás rendszerét,

e.l A javaslattétel és tájékoáatás kérés rendjét, az azzal kapcsolatos ügyintézés szabályait.

f./ A határozatok nyilvánosságrahozatalának rendjét, illetve abba történő betekintés szabálya-
it.

g./ A Szövetség szervezeti egységei összehíváséra vonatkozó adminisáratív szabályokat.



l6

h.l AzElnökség, valamint az elnökségi tagok tevékenységével összefiiggő adminiszhatív sza-
bályokat.

i./ A tájékoztatásokkal kapcsolatos, valamint a nyilvánossíg biztositásávaL összeftiggő egyéb
szabályokat.

j./Amegbízásravagyfoglalkoztatásravonatkozóf őszabályokat.

k./ A ktilönb öző nyilvántartások vezetésével kapcsolatos szabályokat.

l. A Szövetség címerére vonatkozó rendelkezéseket és azok használatanak szabályait.

m./ A Szövetség páIyéuatokon történó részvételének fő szabályait, illetve a saját támogatás
nyújtására vonatkozó fő szabályokat.

n./ Elismerések adomány ozására vonatkozó fó szabályokat.

o.1 Az együttműködési megállapodás megkötésére, szerződéskötésekre vonatkozó fő szabá-
lyokat.

p./ A nemzetközi kapcsolattartásta, a más szervezetekkel való kapcsolattartásra vonatkozó ffi
szabályokat.

r./ A médiákkal való kapcsolattartás fő szabalyait.

VII. fejezet

AváIasztás,visszahívaséskiildöttállításszabályai.

22.§. A választás szabályu.

(l) A Szövetség a tisáségviselőit (elnökség és felügyelő bizottság taga,küldött) öt év idő-
tartamra választja. A szövetség tisáségviselőjének a szövetség bármely tagiq illetve a
tagszewezet képviselője válasáható meg, a vezető tisáségviselők legfeljebb egyhar-
mada választható a szövetség tagiain kívüli személyekből. A szövetség a tisáségvise-
lőket nyílt jelöléssel és titkos szavazással választja meg.

(2\ A választás előkészítésére és lebonyolítására a választást megelőző Közgyilésen há-
romtagú válaszási bizottságot kell létrehoznt aKözgyűlés tagiai sorából. A válasáási
bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg, megbí-
zatása a v áIasztás befej ezéséi g tart.

(3) AváLasrtést jelötés előzi meg, valamennyl tag, valamennyi tisáségre jelöltet állíthat. A
jelöltállítás érdekében a válasúési bizottság a választást megelőzően legalább 60 nap-
pal korábbaíI köteles valamennyi tagot megkeresni és a jelölt javaslatot megkérni. A
tagok a válaszást megelőző hannincadik napig tehetik meg jelölésiiket írásban a bi-
zottság felé.

(4) A tisztségviselő választó közgyulésen a választásibizotíság valamennyi jelöltet nyilvá-
nosan szóban nyilatkoáat, hogy a jelölést elfogadja-, illetve a választást illstően vele
szemben kizánő ok nem merül fel. A jelölteket tisáség szerint és egyenként kell aköz-
gyűléssel megszavaztatni, a szayazőlapra történő felkerülés érdekében. A szavazőlapra
az a je|őlt kerülhet fel, aki aközgyűIés szavazaáinak 50 Yo + egy szavazaát megkapta.



l7

(5) A jelölés alapján választási bizottság elkészíti a szavaző lapokat külön az elnökség és

külön a felügyelő bizottság tagjai megválasztására. Az elnöksóg megválasztására szo!-
gáIő szavazőlapon az elnök, az alelnök, a titkár és elnökségi tagok megjelölés mellett
valamennyi jelöltet fel kell tüntetni. A felügyelő bizottság megválasááséra szolgá\ő
szavazólapon a bizottság elnöke és tagjai meg|elölés mellett valamennyi jelöltet fel kell
tüntetni. A jelölt neve mellét üres négyzetet kell nyomtatni, amely áthúzásával történik
aszavazás.

(6) Az elnökség tagjai választásakor én,ényes az a szavazat, amelynél az elnök esetében
egy név mellett kerül áthúzásra (ikszelésre) a négyzeí, míg elnökségi tagok esetében
két név mellett kerül áthuzásra a négyzet. Megválasáottnak kell tekinteni azt a jelöltet,
aki a tisáségviselő válasáó határozaíképes közgyűlésen leadott érvényes szavazatok

_ 50 oÁ + egy szavazatát megkapta,

(7) A felügyelő bizottság tag|ai megválasztásakor érvényes az a szayazat, amelynél az eI-

nök esetében egy név mellett kerül áthúzásra anégyzet, míg tagok esetén két név mel-
lett kerül áthűzásra a négyzet. Megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, aki határo-
zatképes akőzgyűlésenleadott érvényes szavazatok50%a+ egy szayazatátmegkapta.

(8) Érvénl-telen az a szavazat, amelynél a 24.§ 6-7. pontjában meghatározottnál több név
mellett kerül áthúzásra a négyzet, amelynél a szavazat egyértelműen nem állapítható
meg, amelyet nem a választási bizottság által kiadott szavazőlapon adtak le, vagy
amely szav azőlap olvashatatlan.

(9) A választási bizottság összeszámlálja a szavazatokat, és a közgyűlés előtt kihirdeti az
eredmény.t. Amennyiben valamely tisztség betöltésére a váIasztás eredménytelen volt,
kizfuő|ag e tisztségre újabb szavazásí fordulót kell tartani. E válasrtási fordulót újabb
jelölés nem előzi meg, a szavaző|apra az e|őző fordulóban legtöbb szavazatot kapott
két jelölt neve kerül fel. Az ismételt szavazásra az it megállapított szabályok az irány-
adók.

rto) Aválasztásról külön jegyzőkönlwet kell felvenni, amely tartalmazzaaválasztáshelyét
és idejét, ajelöléseket és annak szavazati arányait, aváLasztást és annak szavazási ará-
nyait, valamint a megválasztott tisáségviselőket a tisztségük meg|elölésével. A jegy-
zőkönlvet a választási bizottság tagiai irlak alá. A jegyzőkönyvet legalább öt évig meg
kell őrizni, a szavaző lapok a jegyzőkönyv elkészítése után bizottsági jelenléttel meg-
semmisítendők.

(11)Az időközi választásokru a vá|asztást szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a tiszt-
ségviselő tisztsége megszűnését követő közgyűlésen meg kell választani a választási
bizottságot, és ugyanezen közgyűlésen a választást is le kell bonyolítani. Az időközi
választáson előzetes jelöltállítás nincs, a jelöltállítás a közgyűlésen történik.

23. §. A küldöttállítás szabályai.

(1) A Szövetség országos hatásköni civil szervezetitagságára vonatkozó küldött képviselői
jogosultságot - létszámtól fiiggően - sorrendben az elnök, alelnök, titkár és elnökségi
tagok gyakorolják külön választás nélkül, tisáségükből eredően. Amennyiben a kül-
döttlétszám az elnökséglétszémát meghaladja az elnökségen tuli küldötteket aKöz-
gyűlés nyilt szavazással, ós egyszerű szótöbbséggel választja meg.
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(2) Más szervezetben való képviselő, küldött jogosultságot - a Közgyűlés más irányú
döntéséig - az elnökség tagjai gyakorolják. Elnökségi tagokon kívüli küldöttválasztás-
ru az I. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazrlt.

24. § Kizáró és ósszeJérhetetlenségi szabályok:

(1) Nem lehet az egyesület vezetőtisáségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt jog-
erősen szabadságvesztés biintetésre ítéltek, amig a büntetett előélethez friződő hátrányos jog-
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisáségviselő, akit tisáségviseléstől,
vagy olyan foglalkozás gyakorlásától eltiltottak, ami a szövetség megjelölt tevékenysége,
vagy akit a közügyek gyakorlrásától eltiltottak.

(2) Nem lehet a szövetség vezető tisztségviselője, a közhasznű szervezet megszűnését követő
3 évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisáségviselője volt an-
nak megszűnését megelőzőkét évben legalább egy évig

al ane|y jogutód nélkül szünt meg úgy, hogy az á||alrti és vámhatóságnál nyilvántartott
adó és vátmtartozását nem egyenlítette ki,
b/amellyel szemben az áIlarri adó és vámhatóság jelentős összegú adóhianyt tárt fel,
c/ amellyel szemben az adő és vámhatóság üzletle zárás intézkedést alkalmazott, vagy iz-
letlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
üamelynek adőszámát az állami adó és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény
szerint felfiiggesztette vagy törölte.

(3 ) Megsztín ik a v ezető tisáségviselői megbízatás :

a) a megválasztás időtartamanak lejártával,
b) a tisztségviselő halálával
c) amennyiben a vezető tisztségviselő elveszti cselekvőképességét, vagy vele szemben

kizárő vagy összeférhetetlenségi ok következik be,
d) a tisztségviselő lemondásával
e) a tisztségviselő visszahívásával.

(4) A közgyűlés bármikor visszahívhatj a a vezető tisáségviselőt, ha tisztségben maradása az
egyesület céljait veszélyezteti, ha nem látja el megfelelően a tisáségét, nem tud együttmű-
ködni a többi vezető tisztségviselővel, Ita a vezetőség munkájaban tartósan nem vesz résá,
v agy akadéúy ozza a vezetőség munkáj át.

( 5 ) Ó s s zeferhe t e tl ens é gi s zabályok :

A szövetség vezetősége, a felügyelő bizottság tagjai egymásnak, valamint a szövetség felett
törvényességi felügyeletet gyakorlő szewezet dolgozójrának közeli hozzátartozói nem lehet-
nek.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagia, a szövetség vezetőségének tagja, a szövetség elnöke az,
aki a szövetséggel amegbizatásrán kívül más tevékenység kifejtésére iranyuló munkaviszony-
ban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabályok másként nem
rendelkezrek. Nem lehet az sem a felügyelő bizottság tagja, aki a szövetség cél szerinti jutta-
tásából részesül- kivéve a brárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgálta-
tásokat és a szövetség tagiának a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabá|ynak megfele-
lő cél szerinti juttatást-, ill. az előzőekben írt személyek hozzátartozőja.



19

Nem 1ehet a szövetség tisáségviselője az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- arurak
megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adőzás rendjé-
ről szóló törvény szerinti közíaftozásait nem egyenlítette ki.

VIII. fejezet

Vegyes rendelkezések

25. §. Azokban a kérdésekben, amelyekről azAlapszabály nem rendelkezik , aKözgyűlés által
mefltatározottak szerint, illetve a jóvéhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat sze-
rint ke11 eljárni, a hatalyos jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával.

26.§. A Szövetség szerveiben viselt tisáség és a szövetség megszűnése.

(1) A Szövetségben viselt tisáség megszűnik:

a) a megvál asztásidőtartamán aklejártával,
b) a tisáségviselő ha!á!ával
d) amerrnyiben a vezeíő tisztségviselő elveszti cselekvőképességét, vagy vele szemben

I<;tzárő vagy összeférhetetlenségi ok következik be,
e) A szervezet tagsági viszonyának megszüntetésével a tisztségviselő tisásége is megszű-

nik, amennyiben csak abban az egy szervezetber tag, amelynek tagsága megszűnt, és
igy az elnökség töb,b, mint egyharmada lenne a szövetsóg tagjaink kívüli személy.

f)A tisáségviselő lemondásával.
g)A tisztségviselő visszahívásával.

(2) A Szövetség megszűnik, ha:

a./ A közgyűlés a Szövetség feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja.

b./ A bíróság a Szövetséget feloszlatja, vagy megs zílnésétmegállapítja.

c./ A Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztiil tíz alattvat:

d./ a szövetség megvalósította célját vagy céljrának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem hatfuoztakmeg.

(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlíté-
se után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározoff., az egyesület céljával meg-
egyező vagy hasonló cé1 megvalósítására lótrejött köáasznú szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabáIyban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, yagy ha az
alapszabályban megjelölt köáaszni szewezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem sze-
rezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsiiról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatábart
rendelkezik, a vagyonátruhízás teljesítésére szükség e§etén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezésijog az egyesülettörlésével száIIát az új jogosultra.
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A szövetség elnöke

Záradék:.

Az erységes szerkezetbe foglalt, a módosításokat kiemelve tartalmaző alapszabályt,
a Baranya Megyei Tűzoltő - és Katasztrófaelhárító SzövetségKözgyűlése 2018. má-
jus 28.-i ülésén az alábbi módosításokkal megszavazta:

- 16.§. 1. bekezdését a 12l2018(Y.28.)száműhatározat
_ 19.§. 1 bekezdését a Bl2aű(Y.28.)száműhatározat

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának.

A szövetség elnöke
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