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1. FEJEZET 
Általános rész 

 
1) Az Egyesület neve:  

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
 

2) Az Egyesület rövid neve:  
FEGY Polgárőrség Gyál 

 
3) Az Egyesület székhelye:  

2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. 
 

4) Az Egyesület bélyegzője:  
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
  

5) Az Egyesület működési területe:  
Gyál város közigazgatási területe 

 
6) Az Egyesület honlapja:  

www.fegy.hu 
 

7) Az Egyesület jogállása:  
- önálló jogi személy 
- közhasznú szervezet 
 

8) Az Egyesület megalakulásának időpontja:  
1990. december 7. 
 

9) Az Egyesület számlavezető bankja és bankszámlaszáma:  
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Gyáli fiókja, 2360 Gyál, 
Kőrösi út 116., bankszámlaszám: 64400044-10400229-00000000. 
 

10) Az Egyesület adószáma:  
19177517-2-13 
 

11) Az Egyesület Magyarország Alaptörvényét, az egyéb vonatkozó törvényeket, 
rendeleteket betartva végzi tevékenységét. Működése során a fenti jogszabályokon túl 
az Alapszabály és a Szolgálati Szabályzat, valamint az Egyesület egyéb Határozatai az 
irányadóak. 
 

12) Az Egyesület tevékenységét önkéntesen, minden más szervezettől függetlenül végzi. 
Nem politikai szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és szervezete 
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, de tevékenységének 
körülményeit érintő kérdésekben fenntartja magának a közös véleménynyilvánítás 
jogát.  
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2. FEJEZET 
Preambulum 

 
Az Egyesület működési területe annak a településnek, valamint az azzal közvetlenül határos 
település földrajzi területe, amelyet a polgárőr egyesület székhelyeként megjelölt. Az Egyesület 
székhelye Gyál, így a működési terület Gyál város közigazgatási területe. 
 
Az Egyesület tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, továbbá együttműködhet az 
egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó 
egyesületekkel, az állami- és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei 
és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos 
vadászokkal. 
 
Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik. 
 
Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység 
segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, a képzési programokban 
való részvétel elősegítését, valamint az önkéntesen vállalt feladatok támogatását jelenti. 

  
Az Egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a 
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, 
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és 
középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. 
 
Az Egyesület az alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha 

a)  a működési területén illetékes megyei  rendőr-főkapitánysággal írásbeli 
együttműködési megállapodást kötött, valamint 

b)  az Országos Polgárőr Szövetség tagja. 
 
Az Egyesület a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor 
kezdheti meg, valamint akkor végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével. 
 
Az Egyesület a helyi rendőri szervnél kezdeményezi az együttműködési megállapodás 
megkötését. A helyi rendőri szerv az együttműködési megállapodás megkötésére irányuló 
kérelmet– a kézhezvételt követő – 30 napon belül, javaslatával együtt köteles felterjeszteni a 
megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságra. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság az 
együttműködési megállapodást a kérelem és a helyi rendőri szerv javaslatának kézhezvételét 
követő 30 napon belül köti meg. 
 
A közcélú adománygyűjtés szabályai: 

a)  Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő 
adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a 
személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 

b)  A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a 
közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

c)  A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek 
hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 
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A gazdálkodás általános szabályai: 
a)  A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, 

azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. 
b)  A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás 

kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben 
meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

c)  A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti. 

d)  A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban 
meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat 
nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat).  Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

e)  A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 
nem bocsáthat ki. 

f)  A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a 
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 
A nyilvántartási szabályok: 

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 
A közhasznú szervezet bevételei: 

a)  az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú 
céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

b)  a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel; 

c)  az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

d)  a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
e)  a tagdíj; 
f)  egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
g)  a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 
 

A közhasznú szervezet költségei: 
a)  a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 
b)  az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások); 
c)  a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 
d)  a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
 
A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat 
kell alkalmazni. 
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A beszámolási szabályok: 
a)  A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles 
letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a legfőbb szerv 
kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

b)  A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

c)  A közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő 
évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság 
számára elérhető módon közzétenni. 

 
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 
A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet "közhasznú jogállását" a közhasznú 
szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 

 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
Ugyancsak a honlapon kerülnek közzétételre a közgyűlési, ill. az elnökségi ülések meghívói is, 
a közgyűlés, ill. elnökségi ülést megelőző minimum 15 nappal korábban.  
 
Az Egyesület az éves beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet legkésőbb a 
tárgyévet követő év június 30-áig saját honlapján közzéteszi. 
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet továbbá az egyesület vezető 
tisztségviselője a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja (1996. évi 
XXXI. tv. 33/B (5) bek.).  
 
Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 

 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Egyesületi Alapszabály – 2019.  

 

6 

 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban 
álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi 
vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. Ha az egyesület jogutód 
nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 
érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 
 
 
 
 

 
3. FEJEZET 

Az Egyesület célja, feladatai  
 

1) Az Egyesület célja:  
a működési területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelem, balesetek megelőzése, a lakosság élet- és 
vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, önkéntes tűzoltói feladatok 
ellátása, kármentés, katasztrófa-elhárítás, valamint a közterületek rendje és a 
környezet védelme szervezett keretek között, továbbá vagyonőrzés, 
biztonságtechnikai rendszerek telepítése, üzemeltetése, és az ezekhez 
kapcsolódó oktatói tevékenység.  

 
2) Az Egyesület Gyál Város Önkormányzatával, a Gyáli Rendőrörssel, a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Pest Megyei Tűzoltó Szövetséggel szerződéses 
munkakapcsolatban áll, továbbá a Gyál város területén működő intézményekkel, 
szervezetekkel, egyesületekkel, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a 
Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetséggel, a Nemzetközi Vöröskereszt szerveivel, a 
Gyáli Járási Önkéntes Mentőcsoporttal, valamint a polgárőr szervezetekkel 
kapcsolatot tartva végzi tevékenységét.  

 
3) Az Egyesület céljaiban, felépítésében, tevékenységében polgárőrségként is működik.  

 
4) Az Egyesület feladatai: 

a. A működési terület közrendje és közbiztonsága érdekében felmerülő feladatok 
végrehajtásában való részvétel, a közlekedésbiztonság védelme. 

b. A működési területén önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, mentés, katasztrófa-
elhárítás, elsősegély-nyújtás, illetve ezen feladatokban segítségnyújtás hivatásos 
szerveknek.  

c. A működési területen rendszeres figyelő- és járőrszolgálat teljesítése, 
folyamatos jelenléttel a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, 
felfedése.  

d. Folyamatos ügyeleti központ működtetése, a szolgálat tapasztalatainak 
eseménynaplóban történő rögzítése, bűncselekmény, szabálysértés vagy azok 
gyanúja esetén a rendőrség azonnali értesítése.  

e. Együttműködési szerződés keretében segíteni az Önkormányzat, a Rendőrség és 
a Katasztrófavédelem munkáját.  
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f. Lakosság tájékoztatása a bűncselekmények, illetve az áldozattá válás 
megelőzése érdekében, bűnmegelőzési és tűzmegelőzési felvilágosító munka 
kifejtése. 

g. Gyermek- és ifjúságvédelem. 
h. Természeti környezet védelme 

 
5) Az Egyesület a Rendőrség munkáját az alábbi tevékenységek útján segíti: 

a. állampolgári jogon intézkedik elemi kár, baleset, tűzeset és egyéb esemény 
helyszínén; 

b. járőrszolgálatot, figyelő szolgálatot lát el; 
c. bűnmegelőzési feladatokat, felvilágosító tevékenységet lát el, javaslatok dolgoz 

ki; 
d. Rendőrséggel közös akciókban a rendőri intézkedést segíti; 
e. a Rendőrség kérésére egyéb módokon közreműködik; 
f. segítséget nyújt a Katasztrófavédelem munkájában; 
g. a tudomására jutott segélykérések továbbítja a hivatásos szervekhez; 
h. a Katasztrófavédelem kiérkezéséig minden tőle telhető intézkedést megtesz a 

tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy 
egyébként veszélybe került személyek részére történő segítségnyújtásban, a 
balesetek megelőzésében; 

i. az eseményt észlelőket a helyszínen marasztalja, a helyszínen tartózkodókat az 
általános segítségnyújtásban való közreműködésre kéri fel; 

j. a Katasztrófavédelem helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a 
műszaki mentésben a tűzoltást vezető intézkedéseinek megfelelően 
közreműködik; 

k. műszaki mentés esetén a fentieket értelemszerűen alkalmazza.  
 
 
 
 

 
4. FEJEZET 

Közhasznúság 
 

1) Az Egyesület közhasznú szervezet.  
 

2) Az Egyesület „közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás” közfeladat ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységet 
folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból, szolgáltatásai bárki számára hozzáférhetőek. A közfeladatot az 
alábbi jogszabályhelyek nevesítik:  

 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ 2., 12., 
17., bekezdései, 

  2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról 2.§ 1. bekezdése. 

 
3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordítja. 
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4) Az Egyesület vezető tisztségviselői összeférhetetlenségükre vonatkozóan külön 
okiratban kötelesek nyilatkozni.  

 
5) A közhasznú szervezet működésének módját, a szolgáltatási igénybevétel módját az 

Egyesület a honlapján teszik közzé. 
 

6) Az Egyesület köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben legkésőbb 
június 30-áig saját honlapján közzétenni. Az éves közhasznúsági mellékletbe bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.  

 
 
 
 
 

5. FEJEZET 
Az Egyesület tagsága 

 
1) Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesületi tagság formái: 

a)  rendes tagság, 
b)  pártoló tagság, 
c)  póttagság, 
d)  tiszteletbeli tagság. 

 
2) Az Egyesület rendes tagja lehet az a cselekvőképes magyar állampolgár, aki 

nagykorú, lakóhelyén köztiszteletnek örvend, egészségi állapota, rátermettsége 
alkalmassá teszi a vállalt feladatok ellátására, büntetlen előéletű, választójoggal bír, 
magára nézve kötelezően fogadja el  az Egyesület Alapszabályát, Szolgálati 
szabályzatát, továbbá legalább 2 rendes tag felvételre ajánlja. Ettől eltérően nem kell 
próbaidőt letöltenie annak a személynek, aki a FEGY Ifjúsági Tagozatának legalább 1 
éven keresztül aktív tagja volt. 
 

3) Az Egyesület rendes tagjává csak próbaidő letöltését követően válhat a tagjelölt. A 
próbaidő hossza legalább 2 hónap, amely időszak alatt a próbaidős tagnak minimum 8 
szolgálatban kell a rendes tagokkal részt venni. Ha a két hónap alatt a tag kevesebb 
mint 8 szolgálatot ad, a próbaidő legalább a 8. szolgálat teljesítésének időpontjáig 
kitolódik.  
 

4) A próbaidős tagok és az FEGY Ifjúsági Tagozat tagjainak felvételéről – írásbeli 
felvételi kérelmük alapján – a Közgyűlés dönt. A próbaidős tag az Egyesület 
Közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehet, de nem szavazhat, tisztségre nem 
választható.  
 

5) Az Egyesület rendes tagjának jogai és kötelezettségei: 
a. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a 

Közgyűlés ülésein, határozatainak meghozatalában; 
b. választhat, illetve választható az Egyesület elnökségébe, Felügyelő 

Bizottságába, munkacsoportjaiba és egyéb ügyintéző vagy képviseleti 
szerveibe, illetve tisztségeire; 

c. javaslataival, ötleteivel segítheti az Egyesület munkáját; 
d. betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba; 
e. jogosult szolgálati igazolványra, formaruha viselésére; 
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f. felelősségvállalási nyilatkozat mellett jogosult a szolgálati gépjármű 
vezetésére; 

g. jogosult határozati javaslatot terjeszteni az egyesület Közgyűlése elé; 
h. köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok 

rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait, továbbá a 
vonatkozó jogszabályokat; 

i. köteles szolgálatvégzés közben alávetni magát az Egyesület Vezetősége által 
elrendelt ellenőrzésnek; 

j. köteles intézkedése során az udvariassági szabályokat betartani; 
k. szolgálatvégzés közben szeszes italt nem fogyaszthat, a szolgálatot ittas 

állapotban nem kezdheti meg; 
l. köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 

 
6) Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, aki 

az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg, továbbá minimum az éves 
tagdíj összegével anyagilag is támogatja az Egyesület működését. A pártoló tag, 
illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szavazati joga 
azonban nincs. A pártoló tag nem köteles részt venni az Egyesület működésében, napi 
tevékenységében, de az Egyesület valamennyi rendezvényén megjelenhet. 
Amennyiben a pártoló tag az Egyesület rendes tagjává kíván válni, arra a jelen fejezet 
3) pontjában leírtaknak megfelelően van lehetősége.  
 

7) Az Egyesület rendes tagja rendkívüli ok (például külföldi munkavállalás, katonai 
szolgálat) miatt az Egyesületben való tevékenységét szüneteltetheti. A szüneteltetésre 
vonatkozó kérésének elfogadásáról az Egyesület Vezetősége dönt, egyszerű 
szótöbbséggel. A kérés elfogadásával a rendes tag póttaggá válik. A felmentés 
maximális időtartama 6 hónap. A rendes tagi tevékenységében akadályozó körülmény 
megszűnése után a póttag ismételten kérheti rendes taggá minősítését. Ilyen esetben 
ajánlóra, valamint próbaidőre nincs szükség, a rendes taggá minősítéséről a Vezetőség 
dönt.    

 
8) Az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagságot adományozhat bármely természetes 

személynek, akit arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság adományozásának 
feltétele, hogy azt legalább 10 fő rendes tag ajánlja és a Vezetőség egyhangú 
támogatásával terjessze a Közgyűlés elé elfogadásra. A Közgyűlés a tiszteletbeli 
tagság odaítéléséről a jelen lévő rendes tagok 2/3-os többségi szavazatával dönthet. 

 
9) Tűzoltói szaktevékenységet az Egyesület csak olyan, jogszabályban meghatározott 

szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai 
állapotánál fogva alkalmas erre és önként vállalja kötelezettségeit. A szaktevékenység 
végzésére vonatkozó kötelezettség vállalását teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. Az Egyesület tűzoltó szaktevékenységet irányító tagja csak az lehet, aki a 
fentieken túl rendelkezik megfelelő állami- és szakmai iskolai végzettséggel, vagy 
ezek megszerzésére írásban, határidőre kötelezettséget vállal. Amennyiben ezt a 
kötelezettségét nem tudja teljesíteni, a megbízott szaktevékenység-irányítói feladatot 
tovább nem folytathatja.  

 
10) A tagsági viszony megszűnik: 

a. a tag halálával;  
b. jogi személy esetén megszűnésével; 
c. a tag kilépésével; 
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d. a tag kizárásával; 
e. tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. 

 
11) Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, az 

Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A 
felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.  

 
 
 
 
 

6. FEJEZET 
Az Egyesület felépítése, működése 

 
 
1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer össze kell 

hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlés ülései 
nyilvánosak. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik 

(a) az Alapszabály módosítása; 
(b) az Egyesület megszűnésének, szétválásának elhatározása; 
(c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása; 
(d) éves költségvetés elfogadása; 
(e) éves beszámoló - ezen belül az Elnöknek az Egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló beszámolójának - elfogadása; 
(f) olyan szerződések jóváhagyása, amelyeket az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy 
ezek hozzátartozójával köt; 

(g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 
kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntés; 

(h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
(i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
(j) végelszámoló kijelölése. 

 
2) A Közgyűlés napirendjét 8 nappal az ülés összehívása előtt közölni kell az 

érintettekkel, ennek közlési módja: a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a 
meghívót írásban,  

a) postai úton kell megküldeni, vagy 
b) személyesen kell átadni és az átvételt igazolni kell, vagy 
c) a tag által megjelölt email címre kiküldve kell kézbesíteni.  

  
3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat . A Közgyűlési 
meghívóban közölni kell továbbá azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést 
meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. 
Az eredeti és a megismételt Közgyűlés között minimum 3 napnak el kell telnie. 
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4) Tekintettel arra, hogy az Egyesület közgyűlése nyilvános, annak meghívóját az 
Egyesület a honlapján, továbbá a székhelyén történő kifüggesztéssel teszi 
hozzáférhetővé legkésőbb a közgyűlést megelőző 8. napon.  
 

5) A Közgyűlést a Vezetőség, vagy a rendes tagság 25%-ának javaslatára össze kell 
hívni. A Vezetőség köteles a Közgyűlést összehívni, ha  

(a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
(b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; 
(c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
6) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagoknak több mint a fele jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés legalább 10 rendes tag jelenléte 
esetén határozatképes. Az erről szóló figyelmeztetést a Közgyűlés meghívójában 
szerepeltetni kell. 

 
7) Ha a Közgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, de azon minden részvételre  

jogosult jelen van és a Közgyűlés megtartása ellen senki sem emel kifogást, a 
Közgyűlés megtartható és határozatot hozhat.  
 

8) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 

9) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a 
tagok és az egyesület szervei a Közgyűlés összehívójától a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a 
Közgyűlést összehívó jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről 
a Közgyűlést összehívó nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítése tárgyában. 
 

10) A közgyűlésről írásban jegyzőkönyvet kell vezetni. Az összehívó köteles biztosítani a 
jelenléti ívet, amely tartalmazza az Egyesület tagjainak azonosító adatait, továbbá a 
tagok tagsági viszonyának típusát. A jelenléti ívet a Közgyűlés végeztével a 
hitelesítőknek is alá kell írniuk. Amennyiben a Közgyűlés határozatképes, az 
összehívónak javaslatot kell tennie a levezetőelnök, a jegyzőkönyvvezető, a 
hitelesítők és a szavazatszámláló bizottság tagjaira, mely javaslatokról a Közgyűlés 
szavazással dönt. Az összehívó a szavazás eredményét rögzíti és átadja a választott 
levezetőelnöknek. A levezetőelnök és a jegyzőkönyvvezető ellenőrzik a jelenléti ív és 
a leadott meghatalmazások szabályszerűségét és rögzítik a jegyzőkönyv részére a 
szavazásban résztvevők számát. A jegyzőkönyv részére megállapítják, hogy a 
közgyűlés megismételt státuszú vagy sem és a meghirdetett időpontban a közgyűlés 
határozatképes-e és milyen részvételi arány mellett. A levezetőelnök a Közgyűlés 
jóváhagyását kéri a tárgyalt napirendi pontok tartalmával és sorrendjével 
kapcsolatban. Ismerteti a jegyzőkönyvezés módszerét és a közgyűlés lefolytatását 
(hozzászólás engedélyezése/megvonása, közgyűlés berekesztése kezelhetetlenség 
esetén). Ezt követően  levezetőelnök adja meg a szót az egyes napirendi pontok 
előterjesztőinek.  

 
11) A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően  
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a) a jelenlévő rendes tagok több mint 3/4 részének igenlő szavazata szükséges 
(1) az alapszabály módosításához; 

b) a jelenlévő rendes tagok több, mint 2/3 részének igenlő szavazata szükséges 
(1) az egyesület tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettesek, felügyelő bizottság 

tagok) megválasztásához, visszahívásához; 
(2) az 1.500.000,- Ft-ot, azaz Egymillió-ötszázezer forintot meghaladó 

pénzösszeg egyösszegben történő felhasználásához; 
(3) tiszteletbeli tagság adományozásához. 

 
12) A jelen fejezet 10) bekezdésében foglaltaktól eltérően a rendes tagság több mint 3/4 

részének igenlő szavazata szükséges az Egyesület céljának módosításához, 
megszűnésének, illetve más egyesülettel való összeolvadásának kimondásához.  

 
13) A Közgyűlés általában nyílt szavazással hozza határozatait. Titkos szavazást kell 

tartani bármely rendes tag kérésére, bármely szavazásra utalt kérdésben. 
 

14) Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.  
 

15) A Közgyűlés során egy adott  határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  
(1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít;  
(2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
(3) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
(4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 
(5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; 
(6) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
16) Ha az Egyesület tisztségviselője meghal, kilép, tisztségéről lemond vagy a Közgyűlés 

visszahívja, helyére 30 napon belül új személyt kell választani. Az újonnan választott 
tag mandátuma csak a tisztségétől megvált tag mandátumának időtartamára szól.  

 
17) A Közgyűlés jogosult a tisztségviselő visszahívására. A tisztségéről lemondó, 

visszahívott vagy kilépő (kizárt) tag köteles a rábízott dokumentumokkal, részére 
kiadott anyagokkal, stb. hiánytalanul elszámolni. Ha a tisztségviselő lemond a 
megbízatásáról, köteles a részére kiadott anyagokkal, pénzeszközzel a lemondás 
bejelentésétől számított 15 napon belül elszámolni. Ennek megsértése fegyelmi 
vétségnek minősül és kizárást vonhat maga után. Amennyiben a megbízatásáról 
lemondó tagnak a tagsági jogviszonya is megszűnik, ugyancsak köteles 15 napon 
belül az Egyesülettel elszámolni, ennek megsértése bírósági eljárás megindítását vonja 
maga után. 
 

18) Az Egyesület tisztségviselője, külön indoklás nélkül is bizalmi szavazást kérhet 
személyére vonatkozóan. Ha a bizalmi szavazáskor a Közgyűlésen megjelent rendes 
tagok több mint 2/3 része nem szavaz bizalmat a tisztségviselőnek, a tisztségviselő 
köteles tisztségéről lemondani. A bizalmi szavazás kizárólag titkos szavazással 
történhet.  
 

19) Az Egyesület tisztségviselőit Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 
éves ciklusokra. A ciklus lejártával a tisztségviselők megbízatása akkor is 
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automatikusan megszűnik, ha a valamilyen okból ciklus közben kerültek 
megválasztásra. Ismételt megválasztás esetén ugyanaz a személy többször is betöltheti 
ugyanazt a tisztséget. A tisztségviselő megbízatása megszűnik 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 

20) A négy éves ciklus kezdő időpontja a 2014. év első Közgyűlése. A ciklus végén, 
megbízatásának lejárta előtt az Egyesület Elnöke köteles Közgyűlést összehívni, 
amelynek napirendjében szerepelnie kell az új tisztségviselők megválasztásának.  

 
21) Az Egyesület alaptevékenységének szervezéséről, a szolgálat ellátásáról az Egyesület 

Szolgálati Szabályzata rendelkezik. A Szolgálati Szabályzat az Alapszabály mellett az 
Egyesület fontos alapdokumentuma. Elfogadásához, illetve megváltoztatásához a 
Közgyűlés egyszerű szótöbbségi határozata szükséges. 

 
22) A Szolgálati Szabályzat készítésekor, módosításakor Gyál Város Önkormányzatának 

jegyzőjének és a helyi Rendőrség parancsnokának a véleményét ki kell kérni.  
 

23) A Közgyűlés határozatait jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni, amelynek megőrzése, 
a határozatok nyilvántartása a Vezetőség feladata. A Közgyűlés határozatait az 
Egyesület a honlapján történő közzététellel, továbbá az Egyesület székhelyén történő 
kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.  Ezen túlmenően valamennyi érintett személyt 
közvetlenül is tájékoztatni kell a rá vonatkozó határozatokról. Ennek a módja írásos 
értesítés, amelyet postai úton kell az érintett részére eljuttatni.  
 

24) Az Egyesület tagjai az Egyesület működésével kapcsolatosan született iratokba 
bármikor betekinthetnek, az Egyesület elnökénél történő előzetes, minimum 8 nappal 
korábbi bejelentkezés után. Egyéb személyek ugyancsak jogosultak az iratokba való 
betekintésre, ugyancsak az elnöknél történő előzetes, min. 8 nappal korábbi 
bejelentkezés után, azonban esetükben a jogszabályban meghatározott jogok védelme 
érdekében a betekintési joguk arányosan korlátozható. 

 
 
 
 
 

7. FEJEZET 
Vezetőség 

 
1) A Közgyűlések közötti időszakban az Egyesület tevékenységét 3 (három) fős választott 

Vezetőség irányítja, amely elnökből és két elnökhelyettesből áll.  
 
2) A Vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A Vezetőség 

összehívását annak bármelyik tagja kérheti, az ok megjelölésével. A Vezetőség 
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üléseinek összehívása a napirend közlésével, az ülés időpontját megelőzően minimum 
1 nappal korábban kiküldött meghívóval történik. Tekintettel arra, hogy a vezetőség 
ülése nyilvános, annak meghívóját az Egyesület a honlapján, továbbá a székhelyén 
történő kifüggesztéssel teszi hozzáférhetővé legkésőbb az ülést megelőző napon. 

 
3) A Vezetőség határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 
 
4) Az Egyesület olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Vezetőség döntéseinek tartalma, 

időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 
Ennek érdekében a Vezetőség a döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvét (amely 
tartalmazza a fentieket) köteles – 15 napon belül – írásba foglalni és a döntést hozók 
aláírásával ellátni, a döntés meghozatalának időpontját és helyét feltüntetve, továbbá 
rögzítve a döntést támogatók és ellenzők személyének megjelölését is.  
 

5) A Vezetőség döntéseit az érintettekkel olyan módon közli, hogy a döntéseit tartalmazó 
jegyzőkönyvet a meghozatalától számított 15 napon belül közzéteszi az Egyesület 
honlapján, illetve a tagoknak az általuk megadott email címre hírlevélként elküldi. A 
konkrét érintettek számára a döntést tartalmazó jegyzőkönyvet a döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül tértivevényes ajánlott levél formájában 
megküldi.  

 
6) A Vezetőség a tűzoltói szaktevékenységet érintő döntések meghozatala előtt ki kell, 

hogy kérje a szakfeladat irányítását végző személyek véleményét.  
 

7) Az Egyesület elnöke az Egyesület választott vezetője. Irányítja, szervezi az Egyesület 
munkáját, az Önkormányzat, a Rendőrség és más szervek előtt képviseli az 
Egyesületet. Felel azért, hogy az Egyesület a szabályoknak megfelelően végezze 
tevékenységét, felel a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáért, az Egyesület 
gazdálkodásért, dokumentumainak vezetéséért, megőrzéséért. Az Elnök feladata és 
hatásköre: 

a. az Egyesület tevékenységének irányítása, a napi ügyeinek vitele; 
b. a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 

határozatainak ellenjegyzése; 
c. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 
d. beszámolók készítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 
e. tagság nyilvántartása; 
f. döntés és intézkedés a Vezetőség ülései közötti időszakban a Vezetőség 

hatáskörébe tartozó kérdésekben; 
g. a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok és állásfoglalások 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 
h. kapcsolattartás más társadalmi és hivatalos szervezetekkel; 
i. Vezetőség munkájának irányítása; 
j. Vezetőség üléseinek összehívása, vezetése; 
k. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése, az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l. az Egyesületet önálló képviselete; 
m. intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben; 
n. az ügyintéző apparátus vezetése, irányítása; 
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o. az Egyesület gazdálkodásának irányítása, vagyonának kezelése, a vagyon 
felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem 
tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

p. utalványozás; 
q. munkáltatói jogok gyakorlása; 
r. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
s. minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az ügyvezetés hatáskörébe 

utal; 
t. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és 

a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
u. a Vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
v. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése> 
w. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése. 

 
8) Az Egyesület elnökhelyetteseinek feladatai: 

a) támogatják az elnök munkáját a jelen fejezet 7.) pontjában meghatározott 
feladatainak elvégzésében; 

b) az elnök távollétében együttesen ellátják az elnöknek a jelen fejezet 7.) 
pontjában meghatározott feladatait, helyettesítve az elnököt. 
 

9) Az elnök, illetve az elnökhelyettesek a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával 
megbízhatnak bármely rendes tagot valamely részfeladatuk ellátásával.  
 

10) Tagok megbízták az Egyesület elnöke feladatainak ellátásával Kalmár Róbert Krisztiánt 
(an.: Mag Ilona; lakóhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 15.). Az elnök 
megbízatásának kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. február 28-ig áll fenn. 

 
11) Tagok megbízták az Egyesület elnökhelyettesi feladatainak ellátásával Kelecsényi 

Gábort (an.: Varga Jolán; lakóhely: 2360 Gyál, Tavasz utca 2.), Az elnökhelyettes 
megbízatásának kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. február 28-ig áll fenn. 

 
12) Tagok megbízták az Egyesület elnökhelyettesi feladatainak ellátásával Gazsó Csabát 

(an.: Mizsei Zsuzsanna; lakóhely: 2360 Gyál, Erdősor utca 152.). Az elnökhelyettes 
megbízatása megbízatásának kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. február 28-ig 
áll fenn. 

 
 
 
 

8. FEJEZET 
Felügyelő Bizottság 

 
1) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását a Vezetőségtől 

elkülönült Felügyelő Bizottság ellenőrzi.  
 

2) A Felügyelő Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Egyesület jogszerű működését, a 
határozatok végrehajtását, az Egyesület gazdálkodását, továbbá fegyelmi bizottsági 
jogkört gyakorol. A Felügyelő Bizottság évente beszámol a Közgyűlésnek a végzett 
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munkájáról, a munkája során észlelt hiányosságokat pedig haladéktalanul közli a 
Vezetőséggel, illetve a Közgyűléssel.   
 

3) A Felügyelő Bizottság a Vezetőségtől jelentést, az Egyesület tagjaitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
 

4) A Felügyelő Bizottság tagja az Vezetőség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A 
Felügyelő Bizottság köteles a Vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

 
a. az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Vezetőség döntését teszi 
szükségessé; 

b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  
 

5) A Vezetőséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő érvénytelen eltelte esetén a 
Vezetőség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Vezetőség a 
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet.  

 
6) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki 

a. a Vezetőség elnöke vagy tagja; 
b. az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; 
c. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; 

d. az a., b. és c. pontokban maghatározott személyek hozzátartozója. 
 
7) A Felügyelő Bizottság elnöke irányítja a Felügyelő Bizottságot, felen annak jogszerű 

működéséért. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll és 2 fő jelenléte esetén határozatképes. 
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a javaslatát elvetettnek kell tekinteni.  
 

8) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik, összehívását 
bármelyik tag kezdeményezheti.  

 
9) A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai: 

a. vizsgálhatja az Egyesület könyveit és iratait, a vezető tisztségviselőktől 
felvilágosítást kérhet, 

b. ellenőrzi az Egyesület jogszerű működését, 
c. ellenőrzi a Vezetőség tevékenységét, 
d. ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, 
e. ellenőrzi a Vezetőség határozatainak végrehajtását, 
f. szükség esetén rendkívüli Közgyűlés összehívásáról intézkedik és 

meghatározza annak napirendjét, 
g. ellenőrzi a Közgyűlés döntéseinek előkészítését, 
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h. fegyelmi bizottsági jogkört gyakorol, 
i. a munkája során észlelt hiányosságokat haladéktalanul közli a Vezetőséggel, 

illetve a Közgyűléssel, 
j. évente beszámol a Közgyűlésnek a végzett munkájáról. 

 
10.) Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Bagdi Gyulát 

(an.: Juhos Zsuzsanna; lakóhely: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 41.). A tag 
megbízatásának kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 
11.) Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Kőszegi Bélát 

(an.: Takács Klára; lakóhely: 2360 Gyál, Bethlen Gábor utca 7.). A tag 
megbízatásának kezdete: 2019. 03. 08. A megbízatás 2022. 04. 01-ig áll fenn. 

 
12.) Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Turcsán Attilát 

(an.: Katona Mária; lakóhely: 2360 Gyál, Szabó Ervin utca 6/A.). A tag 
megbízatásának kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 
 
 
 
 

9. FEJEZET 
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 
1) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

a. tagdíjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg és évente felülvizsgál; 
b. pénzbeli és egyéb felajánlások, támogatások; 
c. az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 
d. pályázatokon nyert összegek. 

 
2) Az Egyesület tagjai az Egyesületben végzett tevékenységükért anyagi 

ellenszolgáltatást nem kapnak. 
 

3) Az Egyesület tagjai saját gépkocsi egyesületi cél érdekében történő igénybevétele 
esetén, külön meghatározott feltételek mellett, üzemanyag-költség megtérítésére 
jogosultak. Ennek elbírálása a Vezetőség hatásköre. 

 
4) Az Egyesület anyagi eszközeit az Egyesület működésének biztosítására, fejlesztésére, 

beruházásra kell fordítani. A Közgyűlés határozata alapján egyéb kapcsolódó feladat 
(pl. díj alapítás) is finanszírozható. A gazdálkodás során be kell tartani a vonatkozó 
jogszabályokat.  

 
5) Az Egyesület elnöke az Egyesület anyagi helyzetéről, a bevételek és kiadások 

alakulásáról évente köteles a Közgyűlést tájékoztatni.  
 

6) A Vezetőség 1.500.000.- Ft (egymillió-ötszázezer forint) összeghatárú kifizetés 
erejéig a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, saját hatáskörében dönthet.  

 
7) Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. Az Egyesület bankszámlája felett az 

Elnök egyszemélyben, vagy két helyettese együttesen rendelkezhet.  
 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Egyesületi Alapszabály – 2019.  

 

18 

 

8) Az Egyesület éves beszámolójának elfogadásáról a Közgyűlés dönt, egyszerű 
többséggel. Mint közhasznú szervezet, az Egyesület köteles az éves beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg Közhasznúsági mellékletet készíteni. A Közhasznúsági 
mellékelt elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

 
9) A tagok a tagdíjat havonta, vagy negyedévente előre fizetik, a Közgyűlés által kijelölt 

tag végzi annak beszedését. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségét több 
mint 6 hónapig nem teljesíti, úgy a Felügyelő Bizottság az alapszabály megsértése 
miatt fegyelmi eljárást kezdeményezhet a taggal szemben.  

 
10) A tagdíj összegét a Közgyűlés évente felülvizsgálja. 
 
 
 
 
 

10. FEJEZET 
Fegyelmi rendelkezések 

 
1) Ha az Egyesület tagja megsérti az Alapszabályban, a Szolgálati Szabályzatban, a 

Vezetőség határozataiban, vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, illetve az 
Egyesület tagjaihoz méltatlan módon viselkedik, fegyelmi eljárásnak van helye. A 
fegyelmi eljárás lefolytatására a Felügyelő Bizottság jogosult.  

 
2) Fegyelmi eljárást a Vezetőség, illetve a Felügyelő Bizottság kezdeményezhet, továbbá 

az Egyesület bármely rendes tagja, ha javaslatát a rendes tagság ¼ része támogatja.  
 
3) A fegyelmi eljárás során a Felügyelő Bizottság tájékozódik a történtekről, 

meghallgatja az érintetteket, a tanúkat, az esetleges szakértői véleményeket. Ha a 
fegyelmi eljárás során bizonyítást nyer a vétség elkövetése, a Fegyelmi Bizottság 
egyhangú döntése esetén saját hatáskörében rendelkezhet szankciók alkalmazásáról, 
egyhangúság hiányában, javaslat megfogalmazásával a Közgyűlés hatáskörébe utalja 
a döntést. Az Egyesület tagjának kizárásáról kizárólag a Közgyűlés jogosult dönteni, a 
megjelent rendes tagság legalább 2/3-os többségű szavazatával.  

 
4) Kirívóan súlyos szabályszegés esetén, a Vezetőség a tagsági viszonyt felfüggesztheti a 

soron következő Közgyűlésig, amely érdemben dönt az ügyben. Felfüggesztheti 
továbbá a Vezetőség a tagsági viszonyát annak a tagnak, akivel szemben 
büntetőeljárás indult, annak jogerős lezárásáig.  

 
5) A Felügyelő Bizottság a tudomására jutástól számított 30 (harminc) napon belül 

köteles a fegyelmi vizsgálatot lefolytatni és a 3. bekezdés értelmében határozatot 
hozni, vagy a soron következő Közgyűlésen határozati javaslattal élni. Ha a fegyelmi 
vizsgálat alá vont tag az Egyesület valamely tisztségviselője, a vizsgálatot a 
Közgyűlés előtt kell lefolytatni.  

 
6) Ha súlyos fegyelmi vétség elkövetése valószínűsíthető, az Egyesület Vezetősége a 

fegyelmi vizsgálat alá vont tagot a vizsgálat időtartamára az Egyesület 
tevékenységében való részvételtől felfüggesztheti.  
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7) Ha a fegyelmi eljárás során bizonyítást nyer a vétség elkövetése, szankció 
kiszabásának van helye. A fegyelmi vizsgálat nyomán alkalmazott szankció lehet: 

a. figyelmeztetés, 
b. megrovás, 
c. határozott időre (legfeljebb 3 hónapra) eltiltás a szolgálati gépjármű vezetésétől, 
d. határozott időre (legfeljebb 3 hónap) eltiltás a szolgálatban való részvételtől, 
e. határozott időre (legfeljebb 3 hónap) eltiltás a tűzoltói szaktevékenységtől és a 

szolgálatban való részvételtől, 
f. visszahívás a tisztségből (tisztségviselőnél), 
g. kizárás az Egyesületből.  

 
8) Ha a rendes tag az Egyesület összejövetelein és a szolgálatban folyamatosan nem vesz 

részt (az 5.fejezet 7. bekezdésének kivételével), a Felügyelő Bizottság 30 nap 
elteltével felszólítja a következő Közgyűlésen való megjelenésre és a helyzet 
tisztázására.  
 
Ha a tag a következő Közgyűlésen sem jelenik meg és halaszthatatlan okból 
távolmaradását előre írásban ki nem menti, illetve megjelenik, de sorozatos 
távolmaradásának okát adni nem tudja, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is 
kizárhatja az Egyesületből.  
 

9) A tag Egyesületből történő kizárására kerülhet sor, ha: 
a. súlyosan megszegi az Egyesület Alapszabályában foglaltakat, 
b. súlyosan megszegi az Egyesület Szolgálati Szabályzatában foglaltakat, 
c. az Országos Polgárőr Szövetség követelményeinek nem felel meg, 
d. tevékenységével az Egyesületnek jogosulatlanul kárt okoz, 
e. büntető ügyben a bíróság jogerősen elmarasztalta; 
f. garázda, erkölcstelen magatartást folytat,  
g. a vele való együttműködést az Egyesületen belül ellehetetleníti, 
h. az Egyesület tárgyi eszközeiben szándékosan kárt okoz. 

 
10) A tag kizárása a Közgyűlés hatásköre. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 

foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

 
 
 
 
 
 

11. FEJEZET 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
1) Az Egyesület tagjai az Egyesület munkájában saját felelősségükre vesznek részt.  

 
2) Az Egyesület tagjai a szolgálattal összefüggésben, illetve annak ellátása során történt 

baleset, betegség, károsodás következményeként az Egyesülettel szemben kártérítésre 
nem tartanak igényt.  
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3) Az Egyesület nem vállal felelősséget a tag által a szolgálattal összefüggésben, vagy 
annak ellátása közben okozott sérülésért, betegségért, kárért.  

 
4) A Közgyűlés egyedi esetekben, méltányossági alapon orvosolhat károkat. 

 
5) Ha a tag a szolgálattal összefüggésben vagy annak ellátása közben, neki felróható 

okból olyan helyzetbe kerül, ami eljárást von maga után, az Egyesület a jogi védelmet 
biztosíthatja, ha ezzel a tagság több, mint fele egyetért. 

 
6) Az Egyesület szervezi és működteti a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat” (SZEM-

mozgalom). Az Egyesület az Ifjúsági Tagozat kialakításában és működtetésében 
ugyancsak részt vesz, oktatói és szabadidős programok szervezésével. 

 
Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza az Egyesület Alapszabályát, annak 
módosításaival együtt.  

 
Kelt: Gyálon, 2019. március 08-án 
 
 
 

………………………………………….. 
Kalmár Róbert Krisztián 

az Egyesület elnöke 
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
 Kelecsényi Gábor Gazsó Csaba 
 az Egyesület elnökhelyettese az Egyesület elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
…………………………………     
 Dr. Surányi Gyöngyi  
 ügyvéd 
1119 Budapest, Fehérvári út 67/B. II./3.  
 


