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II.
Az egyesület céljai és feladatai
1) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának kötlező feladat és
hatáskörébe tartozó közfeladatok közül közreműködik a település tűzmegelőzési, valamint
tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában.
2) Az egyesület kiemelten közhasznú társadalmi szervezet.
3) Tevékenységét Jászkisér nagyközség lakossága érdekében végzi. Óvja minden
magánszemély és gazdasági szervezet élet- és vagyonbiztonságát.
4) Segíti a településen a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabályokban és hatósági
előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás
alapvető feltételeit biztosító szabályokra.
5) Részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában.
6) Gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról, tűzoltási és műszaki mentési
feladatokat lát el.
7) Jelenti a működési területén keletkezett tűzeseteket, műszaki mentéseket a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak, és eleget tesz egyéb jelentési kötelezettségének.
8) A tűzvizsgálat érekében haladéktalanul tájékoztatja az illetékes, hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot az egyesület által eloltott, illetőleg mások által eloltott és hozzá bejelentett
tűzesetről, és gondoskodik a tűzeset helyszínének biztosításáról.
9) Részt vesz a településen az ár- és belvíz elleni védekezési munkákban, közvetlen
veszélyhelyzet elhárításában.
10) Az egyesület gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek őrzéséről,
karbantartásáról, szükség szerint pótlásáról.
11) Kapcsolatot tart más hazai és külföldi tűzoltó egyesületekkel, katasztrófavédelmi
szervezetekkel. A Magyar Tűzoltó Szövetség tagjaként tevékenykedik.
12) Gondoskodik a készenléti szolgálatot vállaló tagjai képzéséről, részükre rendszeres
gyakorlási lehetőséget biztosít.
13) Szakmai versenyeken részt vesz, ezzel is biztosítva tagjai jobb felkészültségét.
14) Az egyesület politikai tevékenységet nem végez, politikai pártoknak anyagi és szervezeti
támogatást nem nyújt, és a pártoktól támogatást nem fogad el.

III.
Az egyesület működése
1) Az egyesület tagjai közül készenléti szolgálatot szervez, mely létszámmal a rendelkezésre
álló tűzoltó eszközöket, szivattyúkat és egyéb szakfelszereléseket működtetni tudja.
2) Az egyesület működési területén, Jászkiséren – a rendelkezésre álló technikai felszereltséget
is figyelembe véve – a lehető legrövidebb idő alatt vállalja a kivonulást tűzesethez és
műszaki mentéshez.
3) Az egyesület folyamatos rádiókapcsolatot képes tartani a kivonult egységgel, illetve a
hivatásos tűzoltósággal. Az ehhez szükséges technikai felszereltséggel rendelkezik.
4) Az egyesület részt vesz a település tűzmegelőzési tevékenységének szervezésében,
figyelemmel kíséri a tűzcsapok állapotát, segíti a lakosság tájékoztatását.

IV.
Az egyesület szervezete
1) Az egyesületnek önkéntes alapon lehetnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai.
2) Az egyesület rendes, szavazati joggal rendelkező tagja lehet minden nagykorú állampolgár,
aki felvételét kéri, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri, s
vállalja a tűzoltó egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket, és a közgyűlés tagjai sorába
felveszi. A rendes tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható.
3) Tanácskozási joggal rendelkező pártoló tag lehet, aki az egyesület tűzvédelmi és egyéb
tevékenységét támogatni kívánja, de nem akar az egyesület rendes tagja lenni.
4) Tiszteletbeli tag lehet bármely gazdálkodó szervezet, intézmény, jogi és természetes
személy, akit erre az egyesület felkér, és aki a felkérést elfogadja.
5) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet szükség szerint, de legalább
évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha az a bíróság
elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada – az ok és cél megjelölésével – azt kéri.
6) A közgyűlést az elnökség hívja össze és tesz javaslatot a napirendre. A tagokat a közgyűlés
helyéről és napirendjéről írásban kell értesíteni, a közgyűlést megelőző 8 nappal korábban
kiküldött meghívóban.
7) Az egyesület közgyűlése nyilvános, és akkor határozatképes, ha legalább a szavazati joggal
rendelkező tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van. A határozathozatal nyílt szavazással
(kézfelemeléssel) történik. Döntéshozatalhoz a jelenlévők több mint felének egynemű
szavazata szükséges.
8) Összeférhetetlenség miatt nem vehet részt a döntéshozatalban (nem szavazhat) az a személy,
aki (vagy akinek közeli hozzátartozója) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a határozat alapján
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
9) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 Az alapszabály megállapítása és módosítása,
 Tagfelvétel,
 Az egyesület elnökségének megválasztása,
 Az egyesület éves pénzügyi tervének, és éves gazdasági beszámolójának elfogadása,
 A közhasznúsági jelentés elfogadása,
 Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának
kimondása,
10) A közgyűlésről, a hozott döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető mellett két jelenlévő tag aláírásával hitelesít.

11) Az egyesület tagjainak feladatát a szakmai szokásoknak megfelelően az egyesület elnöksége
határozza meg.
12) Az egyesület utánpótlásának biztosítására gyermek és ifjúsági csoportokat szervez, akiket
versenyre visz. Évközben is bevonja őket a munkába, biztosítja a fiatalok oktatását.
13) Az egyesület vezető szerve az elnökség, a közgyűlés által nyílt szavazással választott
testület, melynek megbízása öt évre szól.
Az elnökség tagjai: elnök,
tűzoltó parancsnok,
tűzoltó parancsnok helyettes,
szertáros,
híradó felelős.
14) Az egyesület elnökségét az elnök hívja össze szükség szerint, de minden negyedévben
legalább egyszer.
15) Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnök és a parancsnok mellett legalább még
egy elnökségi tag jelen van. Az elnök vagy a parancsnok távollétében az elnökség nem
hozhat határozatot.
16) Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. A döntéshez a jelenlévő tagok többségi
szavazata (50%+1) megegyező szavazat szükséges.
17) Az egyesület elnökségének üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a
megjelentek nevét, a hozott határozatokat, a támogatók és ellenzők számarányát és az
érintettek körét. A jegyzőkönyvet az elnök és a parancsnok aláírásával hitelesíti.
18) A hozott határozatról minden esetben értesítést kapnak a határozatban érintettek. A
jegyzőkönyvet a tűzoltószertárban, az eseménynaplóval együtt kell őrizni. A
jegyzőkönyvekbe minden rendes tag bármikor betekinthet.
19) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 Az éves költségvetés összeállítása és közgyűlés elé terjesztése,
 Az éves beszámolók összeállítása és közgyűlés elé terjesztése,
 A közhasznúsági jelentés összeállítás és közgyűlés elé terjesztése,
 Vagyonvédelem biztosítása,
 Az egyesület működtetése,
 Közgyűlés összehívása.
20) Az egyesület irataiba betekinthet az egyesület elnöksége, rendes tagjai és mindazok, akik
erre az egyesület elnökétől előzetesen engedélyt kaptak.
21) Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségéről, az egyesület működésével
összefüggő információkról Jászkisér lakosságát a helyben szokásos módon, (közhírelés,
helyi sajtó, szórólapok, személyesen, stb.) értesíti.
22) Az egyesület szakmai felügyeletét a Jászberényi Önkormányzati Tűzoltóság és a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.

V.
Az egyesület gazdálkodása
1) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik.
2) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
3) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály II.
fejezetében meghatározott célok és feladatok megvalósítására fordítja.
4) Az egyesület bevételei:
 Önkormányzati hozzájárulás,
 Gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek támogatása,
 Pályázatokon nyert támogatás,
 Tagdíj, évi 100 Ft/fő – az egyesület rendes tagjai fizetik,



Működésből származó saját bevétel.

5) Az egyesület pénzügyeit az érvényes törvények és rendeletek utasításainak megfelelően
önállóan intézi.
6) Az egyesület működéséről és gazdálkodásáról, a közgyűlés által elfogadott közhasznúsági
jelentés tartalmát, a Jászkiséren élőkkel a helyi újságban közölt, hirdetési felületeken
kifüggesztett tájékoztatóban tudatja.
7) Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és arról saját költségén másolatot
készíthet.

VI.
Az egyesület megszűnése
1) Az egyesület megszűnik:
 Feloszlással,
 Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
 Feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával.
2) Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a megszűnést megállapító közgyűlés dönt.
Jászkisér, 2005. január 25.
Balog László
elnök
Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2005. március
18-án megtartott közgyűlése jóváhagyta.
Jászkisér, 2005. március 18.
Balog László
elnök

