
:::i iirrl<éntes

alapszalráIyai.
tiizo|tőtestiilet

önkéntes tűzoltótestii]ct.

SzékhéIye és müködési területe.

(2) A testület működése '.::-::-

kikülilöttjónek (szakórtíínek) utasítlisai SZciil]t
járnak eI.)

(2) A R. 25' $.a szcrint megállapított körzeten
bclűl fekvő kőzsógekben szükségcs közrcműködós
cé|jábó| a rlűködő tagok 1/r rósze vonul ki' A
tűzoltóság vezetője (parancsnok, osztagprrancs'
nok, szakaszparancsnok, továbbiakban:,,a tűzo]tti-
síg vezetője..) a kívonulásról a közsógi bírót vagy
jegyzőt, il[etve helyettesét (városban polgárrnes-

tcIt vágy helyettesét) éttesíteni köteles.

(3) Más város (kiizség) területén előforcluló
tiiz oltásában. vagy a íent említctt munkákban
való közreműködés cóljából a tűzoltóság csak ak-
kor vonulhat ki, ha a kivonulást á segélytkérő vá.
ros polgármcstere, illetőleg község bírája vagy
jegyzője (körjegyzője) kétj, ehhez a tűzoltóság
műkődési területén illetékes polgármestcr, i1lető-

lcg községi (kör-) jegyző vagy bíró hozzájárul és

d tíjzo|tóság műkijdési tcrületének tűzvódelmét -
megfelelő őrsóg hátrahagyásával - biztosítja'

(4) Közreműködik légitámadás elhárításánál is
légitámadás veszélye esetén. Ily veszély tartarna
alatt a testület a légitámadás elhÍrrításái irányítT
katonai parancsnok, vagy légoltalmi vezeIő veze.
tése alatt áll,

ó. $. A testület céljánck elérése vógett e R.

23. s. (2) és (3) bckezdésében Íoglalt, v'llamint
a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség rószó;ijl
alkotott ós a m' kir. belügyminiszter részéről .ió.
váhagyott szolgálati és gyakorlati szabáIyzat sze-

rint tagjaii kiképczí, a község (város) által íLt.

cngcdett tűZoltÍisi felszcrelési tárgyakat használat
és megőrzés Yégett átveszi, azokat állandóan hasz.
nálatra kész áliápotban ta;tja.

A testület jövedelme és vagyona.

7. $. A testület jövedelme:
a) az a|apító és pártoló tagok tagdíja;
b) a község (vriros) részéről nyujtott évi segóiy;
c) a testület jevára tett adomány ós cnnek k.t.

mata;
d) jutalom és hatósági engedóllycl rendezett

gyüjtós L1tján szeIZctt pénzösszcg.
8' $. A testületnek tagjaival szemben fennálló

kövcteiése az érvónybcn levő törvényck szerint
bírói úton hajtható be.

vG"Ö.{. e-t./q g&1

község (város) területére terjed ki.

Hívatalos nyelv,

3. $. A testület lrivatalos nyclve: magyar'

Pecsét és jelvény.

4. $. A testület körpecsótje: Tűzoltó jelvénv

(l^ r !^ . .

Í3rypr1&vl a-.\,:1.1. önk{ntes tűZo!tótcStülct
0

19'e9.. körirattal. Jclvénye: a pecsót színes zo-

máncos kivitelben.

FeIadatkör.

5. s. (1) A testület Íeladatköre:
a) a kőzség (város) területón és a körzciébe

eső (180.000/1936. B. M. sz' rendelet Itovábbiak.
ban: R.] 25. $.) szomszód községckben kitört tüz
terjedésének megakadályozása, a tűzoltás ós az

ezzel kapcsolatos munkák elvégzése;
b) egyéb e1emi csapás (p|' átvíz, földrengés)

vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával il

mentési munkálatokban, különösen pedig a mti.

szaki mentósben segédkezés. (Ilyen esetben a túz.

oltók a mentési munkálatokat itányító ltatóság



)

9'ss' r\ tcstii]ct vag)'í]na:

a) pólrztÍri kószlct;
b) tartnlókrlap;
c) inrir,l ós jnQatlarr va{\'í)ll;
cl) scr1élr'a1rp.

/íj i\. (1) A tarta1ól<altp forrísri:
a) az c cólrn szítnt rtlonitnr';
b) er' {v\ tiszta jiivctlclcnr'

(2) A tartalékalepot clJiiiliinítvc ]ic]l kczcini ós

pénzintózetben kell gyiitnölcsöztetni.
(3) A tnrttlékalep igí:rlyber'ételóhcz t közg5,íiiós

belccgyczóse sziiksógcs.

1/' s. (l) A segélya1ap jiivcdclmci:
a) a 7. $-ban lc1sorolt ji)r,ctlclcrn 52í.a;

b) llz c cólrir színt:lclrtnllitl5'.
(2) A scgél5'alrpot elkültinítvc kcil kezclrli és

pónzintózetbcn kell g1'ümi;lcsőztetni.

/2. s. (1) A segélyelap i(ónylrevchctő:

a) a szolgálatban kercsctkóptclennó vrilt tri1rrlk
gyógykezclésérc vr(y ScgólyCzósóIc. A scgÚ1.\.-

nlrpból azotrbtn el1y t1g rószérc 90 napon ttil sr.
gélyt adIri nem szábad' Ezt az i!őtlttlmot a ví-
io.)t-eny kivétcles esetekbcn l$ nnpp"l mcg'
lrossznbbítha tj a;

b) a szolglilatban ólctét vesztctt tag cltclnctóSi

ktilisógcinck rószbcni lcclczésórc.
(2) IIa a szoIgálrtban kcrcsctkóptclcnnó .rjrlt

tag a.válnsztnánvtói scgólyt kór, bctcgsógót n tcs-
tiilcti orvos á1tíi1 kj.tliított lljzollyítr'r,rlrrr]'rl i{lt-

zolni' btlcsotót pcrliQ a llalosct rltpjlitril szittli-
tott 8 nap alatt r válrsztnr1rrryrrak bcjclcIrtcni kij-

tclc s.

(3) A scgélyrlcpból tlcn szallarl sc1ól1'czni azt

r tnQot, aki cn11ctlctlcrrSó{ vrg1' ittnsS.lg lt]idti

vált a szolgálatban kcresctlióptclcnrró. Iinnck rncg-

íté1ósére a tcstiilet virlasztmLinya 1rivrtott.

1I. FBJDZET.

7'agok. Felvélel.

13.,s" '1 testiilct tagj.ri: tisztclctllcli, alapítít,

pÍt1rrl.i ós miik;;(lii tr{ljk.
14. $; Tisztclctbcli tagQir virltszthltó, aki r iÍiz'

oltói intóznón.r, kijriil í1ialriban. külórriiscn pctl!g

n tcstület éLd&óben kifcjtett nriikijdósóvr:l kjlzilr.l

érdemekct sZefZctt.
l5. $. Alr1lító tlr{qli r'chctíi íe)' rkiéLt.'stiiitt

rós,órc cgys,crsmilldcnkotrn lcg.r).ibb 5P.Vpi'.nr1íjt

Íizet.
Í6. $' PáLtoló

lczi nragát, hogy
gíít {izet.

taqgá vchetii fcl, ltki nnr k.]rt-

r tcstiilct rószórc ivi ib" pc''.

I7. is. Nliik(jdrj tngul fclvchctő, aki a R. 1l. $

(1) bckezclósóbcIr fr;glnlt rcntlclkczóscknck tncg.

felcl ós a ó' $'brrr crnlítctt szoIgáJati és gyakor.

1ati szrbályzat szcrillt gyakorlaton is ő,;sz'olgála-

ttlrr nt]giclcnósÍc, l tónr'lcgcs scgólr,n)'ujtáshrn
rÚszr'ótclrc, valrimint lr tcstü]ct jogcrős hriározl.
tilnak nrcgtartlisára kötclezi magát.

18.5s. A tiszte]ctbcIi Íagot a Yáli1sztmárly ja-

r'asletr alrpjÍrn r kiizgvíilós v1rlasztja.

19' $ Az rlapító ós 1lírrtolri tag fclvótclc tc-

kintctóbcn a választmány hrt/rroz.
20. s. (1) luíiköctő tagul f clvótcl tckjntetóbcn

a pnrltncsnoksílQ hrtil|oZ.
(2) Miíkijdő tagul {clvótel vógett a tiizo1tósáj

vczctlijónó1 kc]l jclcntkczni. .\ tűzo]tóság \.ez'c.

tőjc r jclentkczcttnck ncvót, foglrlkozásít, ólet.
kor1rt és lakílsát fcltüntető jclentkezósi ívet az ör-
szobábnn \'xÍ]}'t s7cftliIban 1.tr napio köteles ki'
fii(gcszteni, lrogy a jclcntkez(inck fclr'ételc el]cn

ir tcstiilet ta1]jri mcgtcircssí:k csctlcgcs ószrevétc.

lcikct. A felvótcl kórilósébcrr - r beól:kczctt

ószrevételek figyelembcvételével - ke1l hatri.

rozni' 't\ Íclvótel lr/lrom htvi próbrrszolgálat után

vóglcgcssó válik' addig a tűzoItóság vczetőic n

próbaszolgtílatot teljcsít(í t2got bírmikor eibocsát-

hatjt.
2l. ss. AZ Írj triq h1rrorn lravi prribaszolg;ilat

ut/rn n tcstiilct plrrncsnoksiga clíjtt lr krjvctkczt
f ogrdrlmat tcszi: ,,l:itr

iinncpó1ycsen fogaLlonl, hogy Mrgyaro::szág1rgz,
rrrnrk rlkotntÍlr1.iI:''z űs AIr(r,nrorszí1:1. Kormilly-
zirjálroz )ril Icszck, s Iniut .r *í+dr1r.'.{4eJ,xt "1'-
kótrtcs tíízo1tótcstület rlíjkiitlő tn{1r, a te"stülct

rlrpsztbír11'ait í:s hrrtiirrrzrtrit, a szolglilrti szlhá-
lyrlkrt rltcQtartrlnl, clííljrirtiirnllrk crrgctlclmeskcclcnr,

szolglrittonrbrrl lrír.cn {s pontosxn cljl,rrok. Erre

bccsülctszór.a1 ós kÉze11ással kötclezem maqamat...

A tagok .iogai'

22. si. (l):\ tisZtclctbc1i tag lz alapító tag jrl-

glit ólvczi' tlc mcntcs kötclezcttsógótől.
(2) Az alapítti tlrg1ltlk, tovírbbá anntk r pál

tolti tagnlrl;, lrki legalább lrárom óv óta tagdijlt
Íizct, z közr:1,űlésorr tan/rcskozlisi, szavazá'si és t I
vlillsztmáayi| joga van' *T L,1,

(3) Miiki;(lő táÍ] a tcStii1cti tagsírg nliIrclcn ciil-
tl5,óben részcsccIik, r kőzg1'ű1ósen tanácskozás!,

szrvrzÍtsi és v1llaszt/lsi joga van. IJa a mííködij
tng fclvótclc utírn cgycnrrrhílt ós felszcrelést knp'
azt cslk szolglilatban vagy vasitrnapon ós iinncp'
n:rpon sz.tl'rtl visclnic

(4) l\ tűzDltóság n(iköcl(-i tlg ja a tűzoltóság



veZctőjótől nIckópcs igazolvrirlyt kap.
(5) 'Ha a rníiköclő tagot szolgá}at kijzberr bal.

eset éri, a. testi'ileti orvos bizonyítvírny.ival szol-
gálati úton Sególyt kéIhct. A sególy kórósórc a

12. s' (2) bekezdósóbcn loglaltak n" 
'..'nurcll,lk.(ó) A rnűkijdí' tag kórclmót Yagy prnrSZitt n

tíjzóItóság Yczetőjénól jclcntheti bc, aki a iratás-
kö:élrez tat|oző sza|gá|ati űgyben naga intizkc-
dik, egyéb esetben a kéróst vagy pa1]3Szt r l)ir-
rrncsnoks1rg vag1' a választnrriny cló tcrjcszt].

A tagok kötelességei.

23' s. (l) Mirrdcn tag kötcles a tíízrentlószct
Icjlesztése érdekében cljírrni vrgy közteIrríjkiirlni,
a testüIetct jogos törckvóseiben tlirlogatni, i:|,/'

rlapszabál)'okat, a közgyűló,s és :r választrtrírni.i
ülés jogerős határr:zatát rncgtartxni'

(2) A pártoló tag kcitclcs a tagc1íjrt ni:rr]crt jr'

július 1.ig megfizetni.
(3) A nűköci(í tag kiitclcs n tíi701tói .jzi.)]Í]ti.

lat!al kapcsolatrrs jogszab1rlyokat, lrrtósliqi rc;rtIc]-

kezóseket, szoIgrilati szabr.rlyzatot lTtcgtarIxlli, 1lZ

clő1;aríik jogszcríi parancsait tcljcsítcni.

A taeság meEsziítlése.
^ 24. s, 0) A tcstületi tagság lrrcgsziitlik: 1. ]lr.

lál (jogi személyekrról megszíinós), 2. kilópls' 3.

tijrlés, 4. kizárás által.
(2) Halál (jogi szcmólycknól rncgszíirrós) a ies.

tületi tagságot a íizetósi kötclczcttsó11gc1 cg;'Liit

azonnal megszünteti.
(3) A pártoló tagság az ér' rógévcl mcÍszíílrlk,

ha a pártoló tlg kilópósi szándékát az óv utol;'i
negycdében írrisban bcjclcnti, cl1enkcző csetbcn
tagsága és kötclczcttsége tor'ábbra órvón1'bcn

marad.. (4) A rnűköriő tag testiilcti tngst1ga rncgszíínik
a túzo|tósíe vezetőjónél tiirtónt clíjzctcs szóblli
vagy írásbcli bejelentósscl.

(5) A rnűködő tagot a paÍancsnokság törli, ha

a működő tag a 17' $-barr rncgkír'1rrlt követelrnó-
nycknek nem fclcl meg.

(ó) A műkörlő tag kizárását l tÍi7oIt(iság veZc.

tőjónek javaslatárr a parancsnokság c)lrrtár oz.

lrttja, ha a rnűködő tag:
a) ai a|apszabály, illetőleg a szolgálrti szr.

brítlyzat rendclkezését ismétclt mullsztitssa1 vrg3-

cngcdetlensóggcl mcgszegi;
b) a'tíizrendé,szet, vrgy a tcstülct órclckcit rc

szé1yeztető cselckmérryt kijr'et el;

c) közbotrányt okozó nlagar.iselctct tanI-lsít.

(7) A (6) bekezdósbcrl fclsorolt okok vairtnl,

.)

l1'ikúrrck IcttttItlr(.,tsa csctitt r ti1zoltt]sr,le r'czctrjtc
a nriikörlő tagot r páIllncsrloks/rg drJntósóig t szol-
gálatból kizr,lrhatja, cgycnrulrriját bcr'onhatja'

(8) Az a,lapító Ús pártoló ttgokat a (ó) bekcz-
tlós ü) ós c) pnntjlibrn Íoq]alt csctcl<bctr a ví-
lrsztlnátly zirrlratja ki. A pr,rLtoló trg()k |iZcié5i
kiitc1czettsógc n kizáríssal rncgsziínik.

(9) A parancSnokságnak ós vál:rsztnrrinynak a

törlós ós kizrirl,rs tr.lroyribln 1rozott hatrirozllta cl-
1cn a kiizlóst kiir'ctíí nnptól szíttnÍtott 15 nrp rirrtt
nríiliötlő tag t r'lilirszttnárl5'ltoz, alapítri ós pirtoió
tnQ n közg1'ű1óshcz Icllcbbczóst nyujthet bc. 

'(l0) A kilópctt, tiirii1t r'ar:y kizárt nlűkijrlíj te.
got r tcStü]cttij1 kapott fclszcrc1ós Ús cgyCi]ILlhíi.
zat visszitllr]lisáilak liijtelczcttsógc alr1l ncnr leheI
fclrncnteni.

III, FE.IEZL,'1'.

,4z itltéző sz'etyek.

25. 5r. 11 icstLilct iiglcit lczctik:
a) r közgyíi1ós;
l;) a r'hlasztrnr'rnr';
c) r parancsnoksri.q;
d) e tisztviscliík;
cJ l tisztck.

Köz!yűlés.
2ó' s. (1) A közgyűlós 1 tagok összcsségénck

kópvisclctc ós r tcstiilct cqyctCmcS icg|őbb szcrve.
Á közcyíiiés lcjict rcndcs ós rcndkíviili.

(2) xlint1crr óv e]síí {clóben rcndes köZg)'űlóst
kcll tartani. A kilzg5'iílóst az clnök hí\'ja öSsZc.

(3) Az clnök jogosult rcridkívüli közgyűlól;t
iisszclrír'ni, rníg a r'álasztnány, a sz1ttrrvizsgá1ó bi.
zottslig lratátozetr aIapjárn, továbbí a rlíiködő tr.
gok cgyncgycclórrck írírsbcli kívílnslig:ira a hatá'
roz;tt, illctve rt bcaclvány bcóLkczósótíjl szÍmítutt
10 nap alatt kötelcs a rendkíviili kiizg'r'íiJóst iisz-
szc}rír'tri.

(4) r\ kiizg1.Íilist a tcstiilct szóklrclyón koJl

tartani és lcgalIibb 8 neppal elíjbb a tlirgysoroza.
tot is tartalmazó írásbeli nreglrívóval kcll össze'
hívni' A mcghí\,ót tz (írszobírl-.an vngy l szertlir.
kapun ki kcll íüggcszteni.

27' $. A tisztcletbcli, alrpító, níikijdő ós pír-
toló tagnrk (a 22. $. (2) bckczrlÚ..óbcn foglalt kor.
littozással) a közgyű[óserr tanircskozl,tsi, szayazi:s\
ós vá1asztirsi jogr vrn.

28. 5s. .q kőzi1),íilós szavazat-többsó [lgc]' hoz,ta
trrtlirozatlit. Szav:tzatcgycnlősóg csctón az cliriik
dijnt. A sz'ay^Zati jogot szcmé1yesen ke11 gyaka.
rolni. r\ IZL7YL\ti|s n1'ilt' tlc l0 tag írlrsbc)i kórósérc
r titkos szltvllzást kcli clrcrrtlc]rri.



4

A közgytjlés Intározat|<épessé!,e'

29' $. (1) A közgyűlés határozatképes, ha azon
a teljes jogú tagok (27. $.) egyharmada jelen r'an.

(2) A közgyűlés elniike a testületi elnök, aka.
clályoztatása esctérr a társelnők, iIlctőleg a iíizoltó-
ság vezetője. A közgyűlés jcgyzője a titkár, aka.
dályoztatása esetén a scgédtiszt.

A közgyü|és hatásköre.
30. $. (1) A közgyűlós
a) a ,lálasztmány tagjait, póttrgjáit, továbbá a

vá|asztás alá esíj tisztviselíjket 3 ór';e, a számr'lzs.
gáló bizottság tagjait és póttlgjait pcdig cgy évrc
megválasztj a;

b) a költségvetés ós zárszám:tclás ügyében lra.
Litroz, a felelős számadók rószére r fclmentvényt
megadja;

c) a vá|lsztmány hatískörébe nem tgrtozÓ
szerződésekct (33. s' (1) bek. a) pont) megköti, {
testü1eti vagyon állagát érintő jogügyletckct jóvii.
hagyja;

d) e vá|asztmány fellebbezett ilatározntát [e.

lü1bírálj a;

e) a tagok indítványát tárgyaljn'
f) az a|apszabályok módosítása,
g) a testülct {eloszlásának kinrorrdása is cz

esetben a vagyon hováioIdítáSa fclctti lratározat-
hozatal,

h) más testülettel egyesüIés,
i) tartalókalap igónybevételóne! megengedóse

ügyében hatÍttoz;
j) l túzoltóság vezetőjének és a vírlasztmány-

nak évi jelentését tárgyalja,
kJ tiszteletbeli tagokat megválasztja.
3t' s. (1) A közgyűlésen csak azt az indjt.

ványt lehet tárgyalni, melyet legalább 4 nappal a

közgyűlés e|őLt az elnöknél vagy lrelyettesénél
írásban benyujtottak.

(2) A közgyűlésről a titk1rt jcgyzőkönyvet kó.
szít, melybe a közgyűlésen jeIen volt tagok nevót,
a közgyűlés lényeges mozz,anatilt, es a hozott ]ra.

tározatot fel kell tüntetni.
(3) A jegyzőkönyvct á közgyíilós elnőke ós a

titkál írja alá és a közgyűlés elnöke által kijeltilt
két tag hitelosíti.

A vá|aszlmány.6 
^.]2. s. (l) A válrsztmíny .... Y rendcs {s #..

póttagból áll' kiket a közgyűlós 9 évre vílaszt. A
választmányi tagok és póttagok cgyhalmada min.
den év végén kilép. A kilépők rijra megválasztlra.
tók. Első két évben a kilépiík nór'sorát sorshú-
zással kel1 megíllxpítnni.

(2) Elnök, társelnók, tisztek, titkár, pénztáros,
ellenőr hivatalból togjai a választmrinynak.

(3) Elhunyt' kilépett, tőrölt, legalább 1 év óta
távollevő választmányi tag helyett meg\ízása,
i1letvc távolléie tartamára a sorrendben első prit.
r"d^t L..II h^l'í.'.i

(4) Választmányi ülést minden közg1'űlés előtt
kót nappal és legalább hat havonként kell tartaní.
A választmányi ülóst legalább az ülést megelrjzr)

három nappal a tárgy3olozatot tartrlmazó írásbeli
meglrívóval az elnök hívja össze. Határozatképes.
ségéhez a váIasztmányi tagok egyharrnadának je-
lenléte szükséges.

(5) A választmány határozathozatalának mód.
jára a 28. $. rendelkezéseit kell alkalnrazni azza|

az eltótósscl, hogy a titkos szavazást öt tag írás.
btli kérésórc kcll clrcndclni.

A válaszIntány lpítisköte.
33. $. A választmány
a) a testület nevében szerződésekct köt, ha '

szetződés tárgyának értóke 1000 P.nél nem több
(a szetződés érvényességéhez az einök vagy hc.
lyettese és a titkár vaÉy a lrelyettcsc aláír.isa
szüksóges);

bJ a testiilet vagyonának kezelését felelősség
tcrhe mellett ellenőrzi;

c) a tartalékalapnak és a Scgélyaiapnák pónz-
intózctnél clhelyezósórői;

d) űj túzo|tószerek beszerzóséról határoz;
c) a fe)Jchllczett pnrrncsnoksági határozatot Ic.

lulDlrxlJa;

f) a|apitó ós pártoló tagok felvóteléről;
g) a|apí|ó Ús pártoló tagok kizárása és törlésc

kérdéscbcn;
h) működő tag sególyezéséről és a se!élyalap

90 napon túli igénybevótelónck megcngedéséről;

i) a túzoltői szolgálatban különrjs:n órtlemct
szerzett műköclő tagok megjutalmazásáról hatá.
roz;

j) t testület rnűködésóről r közgyűlésnek je.

lcntóst tesz;

k) a szolgirkat felfogadja és fizetésüket meg.
irll apítj a;

1) a pérrztáros jelentóse ügyében hatátaz;
m) a közgyűlés hntásköréhez tartozó ügyeket

előkészíti.
34' $. (1) A virlasztniányi ülés jegyzője a tit-

kár, akadályoztat/tsa csctón a segódtiszt. A vá.
Iasztmányi ülésről jegyzőkönyvct kell készíterrj'
rnelybe rz ülóscn jclcn volt trgok nevét, a hatli.



rozatokat és az ülés lényegcs mozzanrtnit lel l:c]l
tüntetni'

(2) A jegyzőkönyvet a választmány elnöke ós

a jegyző irják a1á és a választmárry rószéről e

oélra kijelólt kót tag hltelesíti.
(3) A választmány határozatli ellen az érde.

keltek és a választmány tagjai a kiiiiggcsztós;t
követő naptól számított 15 nap alatt a kcizgyűlós'
hez Íellebbezést nyujthatnak bc.

Számy,íz sEáIó bizot t ság.

35. $. (1) Az éví rendcs közg1fulós a tagok so.

rából cgy ávre háron tagbói és két póttagból iLlló

száms\zsgá|ó bizottságot választ' melynek tagjrj
és póttagjai e megbízásuk táItama alatt sem a v.I.

lasztmánynak tagjai nem lehetnek, scm mítS tis7t'
séget be nem tölthetnek.

(2) A szlimvizsgáló bizottság a pénzkezeiést
bármikor megvizsgálhatja. Köteles 42 fv! rcn-
des közgyűlést legalzibb 8 nappal mcgelőzően a

zátószámadást és a pénzkezelést, naplókat és

egyéb okmányoklt részletcsen megvizsgálni ós

vizsgálatána}< ereclrnónyérő1 a váiaszImány útján
a közgyűlésnek írásban jelcntést tcnni.

(3) Ha a számvizsgáIó bizottság tagjai él'köz.
ben észlelnek valame1y szabálytaians/tgot, azl 1z

elnöknek, fontosabb esetbcrr a külön összclrívrrntió
rendkívüli kcizgyűlósnek kötclcsek bejelenteni.

' Á tisztviselők'
3ó. $. A testület tisztviselői: az clnök, a

társelnök, a titkár, a pénztáros, az el\cnőr, az or.
vos és az iigyész'

EInök,

37. s. (1) A testület elnöke virrosban a polgá..
mestef, nagy. és kisközsógben a vezető.jcg1';lti
(körjegyző). (R. 20. s. (2) bek.)

' Q) A, elnök a kőzgyűlést ós a v1rhsztm1rllyi
ülést összehivja, ott az elnök jogait gyakorolja'
a testületct képviseli, a ktiltsúgvetÚs keretén túl
sürgős esetckben .xs. ncngo lcgm3gasrbb ö's7cg
elejéig utalvánJ.oz, a pénzt^r kezeléscte fclügycl.
Az elnök a pénzt1rrt tetszésszctinti időbcn mc$-
vizsgálhatj a'

(3) Az elnök halasztást nern tíírő ügyekbcn
személyes ielelőssóg terhe rnellctt a tűzoltóság
vezetőjével egyetértően intézkedik; lz i|y intóz.
kedésekrő1 azonban a legközclc{lbi v1rlasztrn'.rny1

ülésen kőteles jelentést tcnni.

(4) Az elnököt akrclályoztatíslr csetón a tiiIs-

elnók helyettcsíti.

5

A társclttök.
38. $. A t1rrsc1nök a tcstűict trirsaclrlmi tcr'ó.

kcnységének irányítója, az elrrök helyettese. A
társelnököt a t(in'itőság vezetője helyettesiti.

7'itkár,

39. s. (1) A titkár végzi a testület, a kőzgyűlós
ós a választmány írásbeli terrnivaIóit' l jegyző-
könyveket kószíti, a tcstület iratiárát kezeli, a

testület írásbeli kiaclmányaii az elnökkel egyutt
rláírja.

(2) A titkár helycttesc a segédtjSZt.

Pénztáros,

40. s. (1) A pénztáros vagyoni felelősség mcl-

Iett kezcli a testület pónztőrát. A bcvételekről ós
a kiadásokról rendszeres kőnyvet yezet, aZ el-

nök, illetve a tűzoltóság vezctőjének utalványo.

zására teljcsíti a kifizetósekct.

(2) A pénztáLos a testület tartozásait, kiivete-

léscit, a tagclíjakat nyi1vántartja s erriíl, valamint

a pélllztir hclyzctóríí1 a villasztmítnynak jelentést

tesz.

(3) A pénztáros az évi zírrószánadást és a
költságvetést clkészíti ós a vírlasztmíny clé ter.
j cszti.

(4) A pénztíros n kÚzipénzlrirbrn lejfclichb
Qoé. p"^g; k jszpúrrzt taItlla1, az ezt meghalxdó

cisszeget pcclig a vá1asztmány utasítása szerint

pórrzirltézctben elhelyezi'

EIlenót.

4l. $. (1) Az eilenrjr a pénztárost közvotlerrül

clleníírzi és a pénzkezclósért a pénztátossal 4gyütt

nnyagi1rg cgyctemlegcscn felelős.
(2) Az cllerrőri tcnnivalókkal cgyik tisZt \'1gy

tisztvise1ő is mcgbízható.

OrYos'

42' 5. I*z orvostrak a tűzcscteknél, {r gyakollx-

tokon lehetősóg szerint mcg kell jclennie s rz
ott mcgsérí'ilt vaÚy SZ01gálatban megbetegedctt

tíizoltókat ingyen kell kezelnie.

Ü gyÓ sz'

43. $. Az ügyósz a testület szerzijr]óseit cl.

készíti' a testüIct jogi vonatkozású ügyeibcrr eljár'
illetőleg szakvéleményt ad, a testületet bíróságok
előtt mind peres, mincl perenkívüii ügyekbcn kúp'
viseli. Az iigyész ténykedéseiért kószkiadásainak
meptórítésén kívül a testület terhére rlíjat fel nem

szÍrmíthat.



T

7'isztck.

{4. $. (1) Á tcstülct tisztjci: e tiiz01tósílÍ] \c-

zctője, az osztagparf,ncsllok, a .szakaszparatrcstrtlk,

a segócltiszt ós a szcrtlrros.
(2) Mirrclcn lrúsz önkóntcs tiíz<i1tó Lrtán c!y

tiszti áll1rst lchc.t t.etldszcrcsítcnj. l\ tíizolirisíg
ólén, ha rnrrak lótszánra lrúsz iiíből 1lll, szlktsz'
ptrancsnok; ha 2()_*40 Íií, osztrgprrltltcsnok; 'rr
.10 főnél tobb, pnrancsnok áll' (R. 19. S. (3) hck.)

(3) A tíizoltóslig vczettijc, tisztjc ós aitisztjc

csak az lchet, aki igezolja' hogy a trlilttlcnkor h'l-

t/rlyban 1evő jogszabál1'okbr1l il]cÍl,lilrpít()tt Iclti]'
tclckkol renclclkezlk.

(4) A tííz01tós^.é fc,,ctőj(,t (parnttcsntlk' osz-

trgplrancsnok, szlknszprralrcstrok) ós tlsztjcit --
abol más a testülct elnökc - allrrak mcglttllg.i-

tása utrin - a másod{okú tűzrcntiósZotí hetr,lslii.l,

az altiszteket a testüict clntjkónek ós a tíizrr]ttisriq

rczetőjónck n)cghallgatásá\'al rz c1síjÍlrkú iűzrcrr-

t1ószeti lratóság r,jsszavo;rásiÉ tlcvczi ki. (li..20. Js.

(5), (7) bckczdós.)

Paranc.stroks;ig.

45. $. (1) A paratrostlokslig t tisztvisr1őkbő1 ós

a tcstülct tisztjeiből i'tll. A 1rnrrtlcslroksáQ ü]ósitl

a tiízoltriság vczctőjc clnököl.
(2) A parallcsnoksági ü1ést :r szüksóghcz kópcl;t'

rlc nindcn v1rlasztnrl'ln1'i ű]Ús clíítt 1cgr.lább hÍlrrlrlt

nappal kcll tarieni.
(3) A parancslroksígi ülóst á tilrÍ]ysolo7atot IS

tartalmtzó ír1rsbcli neglrívór'al az iilóst ncgciiiziíctr
lega1ább 3 rreppal a tiizoltóság r'czctője hívjr
iiss z e.

(.1) A parancsnoksirg akkor határozatkópcs, h.t

rnnek ülósórr a tagoknrk lcgal:ibb cgylrrrtrtrd't
mcgjelcnt.

(5) A parancsrlokság titkos szlvazítssll, szrr.lt
zet'többsóggcl 1lozzn hatito,t'atírt. Az c]nij]< ltcttl

szavaz, de szavazatcgycn1íísóg csctón tlönt.

(ó) A patancsnokság

a) műkiidő tagoli Íclvótc1óríjl' iiirlésórrljl és ki.

z:irásától haÍ|aroz,

b) a foeacialmrt 1r1rron havi pr/'brisztír;lilllt

utr,rn a míiköLiő taqokttil kircszi,

c,) a tiizoltóság vczctiijónck nrííkijclósót c1]cn.

őrzi,
d) a tiszti lótsz1lrnnt ós clncvczósi a l(. l9' $'r

renclelkezósei szcrint mcgá1lapítja.

(7) A parancsrioksríg hrtírrozrtri cl1cn rz órric.

keltek és a plrancsnokság trgiii a kózbcsítóst, il-

1ctve r kifiiggcsztést ktivctíí nr1ltr11 szlirnított 15

nap alrtt r r.i,tiasztnrírnylroz fcllcbl;ezist Dyuithít-
rrrk bc.

A tíjzoI!óstig vezetője'

4ó' $. Á t(íZoltíis'}g vcr'etőja a tólr.vlcgcs nriikii.
dós irirnyítl)ja ós intózőjc; chlrez kópcst

a) c tcstiilctcn belü1 a tíizrcn11észctrc r'onrt.
kozó jogszrblilvok, ltatÍlrozatok, továbbá a szol-
g1rlati' gyakorlrti ós cg;;crrruirázati szab1ll1'ok

mcgt11fiáSát el]cnőrzi,
b) az önkóntes tűzo1tókat gyakorlatra, szolgí.

1rtrr ós clrnólctl elíjaclásra bcrencleli,
c) azt ttz önkóntcs tí1Zoltí)t, lki az oktatási órirtr

rrenr jelenik mcg pontoSan ós elmar.adr.rsát 3 nrp
alatt lritclt órrlcmlíícn tlcm i;1azr.lJja, tovribbl,L, aki

az clktatási órárói ctlgctl(:iy uólkül tirr'ozik, szoIÍJri-

latirt hanyagul lritja cl, vagy elííljárójávrl szcmben

elrgedetlcn nlagetaftíSt trrrusít, vógiil a tLizoltás-

ban, vaQy lnás tiiz0ltói szoig1rlatbrn nem vcsz
rószt, szlllgírlrtra igazolttIanul rrcrrr, vagy kósőn
jclcrrik meg, vagy a szolgálatbó1 cngccló11' núlkiil
tirvtlzik, e közsógi clőijálósirqnr,rl (polgÍtrrnestcrnól),

c kötclczettsógck tc1jcsítósénck isnrí;tclt clmu1lrSZ-

tirsr csctótr pcdíg az clsíífokÍl ren11őri bijntct(í bí-

rrisliguri1, a l{.23. S. (3) ós (4) bckczdésc órtclrnó.

bcn, fcljcicnti.
ci) r nríi]iiit|ij tngokrt arcképcs igrzolr'1rnn1'al

clLrtja,
c) az i.lrrkólrtcs tijzoItótisztck, rltisztck ós on.

kóntcs tíizo1tók szolgálrti bcosztl,rs/rt, r gyrkorIr-

tnk' szolgá1atok ós cl(ía11ások szárnát és idejét

mcghatitrozz a,

i) a gyakorlltokat r'ezónyli, az íjrszo]glilat mcg.

tart1rsát cllcníírzi,
g) t(izvtsz, lógi vtgy

ijllkótltes tíjzoltósáqnak
jc1cnósótől gondoskoclik,

ci1yi'b vcszóly csct.jtr rz
kcllő gyorsaságga1 tncr'.

h) r vcszóly színhclyón az oltirsi ós mentósi

nlurrkrikat a Ii. 149. $-ának (2) bckczdósóbcn meg.

]retírrozott kerctek között vezcti, a támadirs és ..'é-

tlclcm mriLliát, a fccskendíjk ós cgyób szerek el.

hc1vczósót mcghatározza,

i) a crlndjaira bízott llktrn5'a, szcrtár, műlrcl.,

rrktitr, szcrck, fclszcrclós' en-Yag, jIattáÍ rentibtn

tartirsl,rt, illctő1cg üzcrnkópcssógót, tovlibbá a rníi-

lrclyi nrunkírkat c1lcníjrzi,
j) o1y kiizsógbcn, rhol hiratásos vagy kötcics

tí'izoltiisíg nincs, a 95'árak, tíizvcszólycs iizcmck
tcrvcit, n(iszakj loíLásrit, t gyziral< és tűzvcszól1'cs

ijzcrnckrc vonatkozó hnt/rrozntokat nyilVántartjc.
lt hnti,Lrozatok tíizrcnilészcti vonrtkozású rcn,lcl-

kczúscjrrck l]]cgtnÍtá\|it c]lcní1rzi.



k) á tiizoltóSág fejlcsztósó::c' szcrck, fclszcrc.
lósck, anyagok beszerzésí'rc vollatkoztiiln r r'it.

ltsztriránynak javaslatot tcsz,
l) oly krjzsógben, rho1 hir'atliscls vrc1' kiitclcs

tíizolt(lsáq nincs, a közsóei cl(í1i/lrtisrig tíízrentIó.
szcti szakértője,

m) az l) pontban említctt kijzsógbcn a tÍiz cl-
oltása után l, túzrő| t tcstii]ct e]llijkc t,rtjÍn l kijz.
sógi elííljírrrisáonak ós r iLírirsi tiizrr.nrlószcii {cl.

iig'velőnek, n tíizoltóság nríikijrlósóríjl pctlie n l{.

20. $-ának (9) bekezdósc órtclnróhcrl az clsíj[ollri
tiizrcndószeti hatrisírgrrek ós kilzsógbcn a r'írtlrnc.

i])'ei tíizrcndószcti fcliiqyclijnck, vó(iil '.' gjn.lk

útján a kőzgyűlésnek jelcntóst tcsz,
n) tíiz'n(:| Vagy c9:/ób rlkllonlmrl ktililni!scn

kimagasló magatartást tenusító tűztllt(.) kitiiÍltctÚ
sére javaslatot tcsz'

o,) miíködő ta4nk belépósi Ús kilópési sziintló'
kirnrk bcjclcntósót Írtvcszi, a fclvitclrc, e kizii'
rírsra ós a törléstc jeYaslatot tcs7'

p) összchívja a pltrancsnoki ülósckct' azolir'n
clnököl,

r) a költsógr'ctés kcrctón bc]iil utr1r'rin.r'oz'

Á tiizoltóság vezetőjétlck heb,etlcse,

47. $. A tűZ01tóSí,lg vczct(íjénck hci5.cttcsc ltz

ut.lna legmagasabb rangÍr, czck kijzii1 .Iiln.(buln
lcgidősebb iiszt, aki a yczctő tlivtrlJótóbcir vri.11'

nrcgbíz/tsrr fol1.tirrr rtlrrall tcrrrrir'rlóit lirtjr .:l'

Osztag- és sz'akasz'pat ancsnok'

43. $. Az oszttg. ós szakaszparanoslrok rt tiiz-
oltóság vczetőjórrek utlsítlisr szcrint a tíircLtír
ság tagjai iclctt a fcliigyc1ctct ós cllcniírzóst ri5 lt-

koroljrr, gyakotlrton, szo1gálatotl, clőrdjtst;tt rÚszt

ves4, esotlcg azt Yc,zcli.

Segócllí szt.

' 49 $. (1) A sc11ócltiszt kószíti r prr:ltlcsIr,lk:;ligi

iilésck jcgyzőkiju)lvót óq v(l!z'i l tuzo\tósi,tt] vczo.

tőjónek irodai tccnr]őit.
(2) A segócltiszt a tűZoltóság vczctííjc rószóríil

kiosztott üg)'darabokra vorrtrtkozóntt clirrtózósi tcr.

vezctct készít.
(3) A scgót1tiszt a titkírnak ír1lalrrló hcl1'cttcsc.

S zer táros.

50. $. (l) A szcrt1tros a t.iZoltóság vczctőiónck
gondjaila bízott ingrtlanok ós ingrik (laktrnyt'
szertár, mír1rely, raktár, szor, fclszetclós, xnyxg)

tisztán és jókarban tartásáról goncloskodik.
(2) Az önkóntcs tíiZoltóság többi te11jrinrk

I

nrull]<tkiirót 3 jo1szlthitlrrlk' lrrtírrozatok, szoJgri.

lrii ós g1'eknr1rti szaIlli11'ok kcrctci köziitt a tÍ!z-

olt(lság vczetííjc l"rliapítja mcg'

A tastiilcIi szaryek ltatiirr:zalkL|pessó!ének
|tiztosílása.

í1' $. I1r r szallálvszcr.íicrr cqybchír,ott kiizq1'íi'
lóscrr, r'zillsztnrílnvi veíy prrnncsnoksági ülóscrr a

tll(l)k ncnr jcIclrllóttck n]cÍ hntílfoZat]<ópcs szlirn-
brn, 8-3() nrp rlrtt rtqyanrrzzaI a táIíYSoro7nttáI
újeLlb ki)zg,.iilÚst, viilrsztmilnvi r'rgy parrncsnok-
sli!i iilóst kcl1 ii:;szc]lívrri, nrci1,cn a lncgjclcnick
lr r tri ro znirk.

',1la Pszabtil),n:rjcl osí Í tis.

.52. 5s. 11; .\z rlrpszabli1l'ok csrk r közgyíiló:;clr
módosít]ratrik. xlridosítás, továbbá más cgycslilct-
llc boo1va11l,rs Ic1r,jl az crrc a cólra ijsszehíl,ott kőz.
cr'íilós hrtliroz' I Intárrlzatkó1lcssógóJrcz l 57ávil-
zrtra jogosu1t trgok kót1larnlaclínak jclcn1óte, lro.
z.rl| ]t:ttÍr'rzlLlr'k úI\í,I]\.css(1!\i]lcZ lr jctcnIt'r.irk

li'jt]lllrl1l r(lli]r nk hr;zzájr.lrrrl irsa sziiksógcs.
(2) I.Il e szab.ilyszctíícn egybchír.ott kiizgr'íili'.

sco ll tlgl)k ncttt jclcllnótlck nlci1 lratirrtlz.rtkópcs
szánlllaIl' B--3() nnp alrtt ttgYrltrrzzrrl a trirgysoro-
zatt11 összehíl.ott újrhb ki)zgvíílós a mcgjelcntc:k
szlirnát.e tckjrrict rrólkül hlrtlirozetkópcs. A batít.
rozat órr'ónYcss{qólrcz a Incgjclclltck kóthrrnlrclli.
rrrrk Jt,'zzrij,irtrl:i.:r .ziiksti,lcs.

(3) Á nlciclosító inrií|várryol: sziivcgÚt a kiiz.
gyiílós c1őtt 4 nappal a r'lilaszttnátly}roz kcll llc.
tcIjcs7tcni ós az /irtalryán ki|tirlgcszterli. A mrjclo'

sítlrtt rlepszabÍrl5.rlk csrk n n. kir. IlcIiigr.nrinisztcr
jlivirJrrg1.lisa ut1rn lópnck 1ratá11'br.

I.' el o szlii s, 1, 6gy On lu11: aI Or clí l zi s a,

53. s (1) A tcstülct ft.loszll.:sLr űg1'óllcn liz crlc
a cólrrr ijslzchír.ott kiizoyíi1ós lrttlirozlrat; ehhcz
r;rltllllttr l szrl'ltzatta joÍ1OsítOtt tNgok kótl]nÍnlll.
cliLrltk jc}cnlótc ós rtzok kótlrarrnrdának bclcc95'e-
zósc sziiksóges.

(2) Í1l nz crrc n cÚlra cg)'bchir.rrtt kiizgyűlósctl
n tagrlk clógsógcs szlimmal ncrn jcIennónck mct|,

8 31) nrp alrtt új l:iizEvíijóst kcll trrtrni. J]zt a

kilzgyiílóst azzal r nlcgjclyzÚssc1 kcll összclrír'iti,
hogy rr fcloszlírs iig.r'óbcn a kiizqyíiiós x mcgjelcnt
trgok szánli,rra tckirrtct néIkül kótlrtrmrd szó-
ti)l;hsóggcl fo.J lrat1lrozni. AZ í(y őssZchívott kiiz.
(r'íilóscrr t jc|cnlcr'ők r fcloszl1rs kórrlósóbcn kót.
hrrmacl szótöbbsóggcl hatr,rroznak.

(3) Fcloszlirs csctón rr tcstiilct vrgyonánrk
hovrlordításlirój a fcloszlírst kirnonció közgyíilés
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rendelkezik. A vegyon csak tíízrenclószetj cólokla
f ordítható. Az erre r'onatkozó, r'alemint a {elosz-

lás tárgyában hozott hat1rrozatot fogánntosítísa
előtt a m' kir. bcliigyminiszterllez kcll fcltcrjc.z.
teni.

A testü|et viszonya az országos, valamín| a
T ötvétlyhatósági T íjz'oltó szöye tséEhcz,

54' $' Á testiilet a Magyar orszirgos l.Í1zoltr.l.
5zővetségnek és a .förvónyhatósirgi .I.iízoltó Szri.
vetsógnek, nemkülönlren a Magyat orsz1iÉos .fííz-

oltó Szövetség segélypónzt/rrÍrrak a trgja, s rzok
alapszabá1yait, szabál1'zntait ós összcs 1ratrirozetIrit
mogtaItani köteleS.

IIal,',sit,li Iclüave!c(. /
{5. s. '^ tc.tt'I.'r .'-Wőx,\*q,(. víir-

nlc{.J)/c (v;Ioc) clső tisztvisc1ííjónek ós a tíizÍel-
tlószeti hatóság fe1ügvelctc a1att áll'

K ormányÍeliigyaIet ,

.5ó. $. Azokban az esctekben, ha a tcstiilet az
rr1apsz:rbályokben meÉállepított cÉlját és eliárásírt
nem tartja nreg, hatáskiirót túllópi, államellencs
niűkrjdóst lejt ki, a közbiztonság és közrend elleil
súlyos véíségct kővet ei' vagy a tágok vagyoni
órdekeit vcszólyezteti, a m. kjr. bclügyminisztcr
cllcne r'izsgálatot rcrrclellrct el, műkődését fclfiig.
gcsztlrcti ós végleg fel is oszlatlratja.

Ezeket az alapszabríiyokat n

1.^.lsfr:{+a' hóQ9. lr.rniárl t'rr't.ttt"

Szán:t11859
L919/1ÍÍI-a.

TÁtt,a a m.kír.belügyniniszter azz,a\ a megjegyzéssel'

hogy az alapszabályok 22. $-ában 1evő javitás hivatalos tollal
:,tőrtént. : /'

Budapes t,L919. évi iszeptember hó l_ón.

Á mínisz ter rend.ele tébő}:
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