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l s.A

s. (l) A testület szikhelye:

kiküldöttjénck (szakórtőnek) utrsítrisai szi:ritlt
járnak el')

(2) A R. 25. $.a szerint meglrllapított körzcten
bc]i-i1 fckvő közsógckbcn szükségcs ktizrcműkörlós
céljából a működő tagok 1/r ró."zc vonul ki. 

,Á

tíizo|tóság vezetője (parancsnok, oSztagpilrancs.
nok, szakaszparancsnok, továbbiakban: ..a tűzoltt!
ság vezetője..) a kívonulásról a kőzségi bírót vagy
jcgyzőt, illeive helyettesét (városban polgárrrres-
tcIt vagy helyettesét) értcsíteni kötcles'

(3) Más város (kijzség) terü]ctén előforcluIó
tűz oJtásában, vagy a fent említett munkákban
való közreműködés cóljából 

^ 
tűzDltősíg csak ak.

kor vontrlhat ki, ha a kivonulrist a sególytkérő vá.
ros polgármestere, illetőleg község birája vrgy
jegyzóje (körjegyzője) kéti, ehhez a tíizokősne
működósi terülctén illetékes polgármestcr, ille|ő-
lcg községi (kör-) jegyző vagy bíró ltozzájátul és
a tíjzo|tóság működési területének tűzvódelmét -rneglelelő őrség bátrahagyásával _ biztosítja.

(4) Közreműködik légitámadás clhárításánál és
légitámadás vcszéIye esetén. IIy veszély tartatua
alatt a tesiület a légitámadás elhátításáL.iránvítÓ
katonai parancsnok, Yagy légoltalmi vezető veze-
tése a1att áll.

ó. $' A téstűIet céljának eléróse végett n It.
2J. s. (]) ós (J) bckezdésóbcn loglelt, vrlrmint
a Magyar országos .Iíjzo|to Szövetsóe rószé;ő\
aikotott ós r m. kir. belÜgyminisztcr rJszéről jó-
váhagyott szolgálati ós gyakorlati szabáIyzat sze-
Iint tflgjait kiképczi' a község (város) /tltal:it.
cngcdett tűzoItási Íelszcre1ési tárgyakat hasznílat
is megőrzós végett átveszi, azoknt állandílan hasz-
nálatra kész állapotban tartja'

A testület jövedelme és vagyona.
7' $. A testület jövedelme:
a) az alapítő és pártoló tagok tagdíja;
b) a község (város) részóről nyujtott évi sególy;
c) a testülct javára tett adonány ós cnnek ka-

mata;
d) jutalom .és hatósági engedéllycl tendezctt

gyüjtós ritján sZcrzctt pónzösszcg'
8. $' A testiiletnck tagjaival szemben fennrilló

kör'eteiisc az éwénybcn lcvő tőrv{nyek .<zcrint
bírói úton haitlrató lle-

I. FE.]lIZET

Ltm.

Székllelye és működési

:s tűzoltótestiiIct.

t ettilete.

-/--!J*-,*--J
testület műkődése

kőzség (város) tetületére terjed ki''

Hívatalos nyelv.

3. $. A testület hivatalos nyelve: magyar.

Pecsét és jelvény.

4.$. A tcstüIct körpecsótje: Tűzoltó jclvónv

:g2f 
,,kötirattal.

mancos Krvltellten-

, ' örrkérrtes tűzoltótestülct

Jclvénye: a pecsét színes zo.

F eladalkör '

5. s. (l) A tcstület Íelrdatktirc:
a) a község (város) területón és a körzetébc

eső (180.000/193ó. B. M. sz' rendelet [továbbiak'
ban: R.] 25. $') szbmszéd községekben kitört tűz
terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az
eázcl kapcsolatos munkák elr'égzése;
' b) egyéb elemi csapás (p|. árviz, ftildrengés)
Iagy, közveszély, továbbá baieset alkalmával ?l

mentési munkálatokban, különösen pedig a nrii.
szaki mentésben segédkezés. (Ilyen esetben a tűz-
oltók a mentési munkálatokat iIányító batóság

önkéntes



l

9. $. A tcstülct vagyona:
a) pórrztliri k(.szlct;
b) taÍtalékalep;
c) ingó ós ingatlan vaÍ]Yolr;

d) scgélyalap.
10. $. (1) A tattalókalap Íorrásai:

a) az e cé1ra szlrnt edomány;
b) az év\ tiszta jövcclclcm.

(2) A tartalékalapot elkülőrrítvc kell kczclni ós

pénziltézetben kell gyümölcsöztetni.
(3) A tartalékalap igénybcvételóhez a ki)zgyíi\is

beleegyezésc szüksóges.

1l. $. (1) A segélyalap jijvedelmei:

a) a 7. $-ban felsoro1t jővedelcnr 5?7.a;

b) az c célra szánt aclom?lny'

(2) A segélyalapot elkülönítve kell kczelrri és

pénzintézetben kell gyúmölcsöztetni.
12. $. (1) A segélyalap igénybevehető:

a) a szo|gá\a|ban keresetképtclenné vált tagnak

gyójykezelésére vagy segélyezésére. A sególy-

ái'plól "'o'b'n egy t^g rószére {0 1glon tril se.

í3f-11, ff*'"..' :1;.k L :: öff :::;: ^ 

^:t
hosszabbíthatj a;

b) a szo|gálatban életét vesztett tag eliemctési

költségeinek részbeni fedezésére.
(2; FIa a szo1gálatban kercsetképtelenné vált

tag a vá\asz|tnánytól.scgélyt kér, betegségét a tcs-

tiiIeti orvos által kiállított bizorryítvánnyal iga.

zolni, balesetét pcc{ig a baleset napjátó1 számi.

tott 8 nap alatt a választmánynak bejelenteni kó.

teles. : I ,

(3) A 'segélyaiapból nem szabad segélyezni azt

a tagot, aki cngedetlensóg vagy itiasság miati

vált á szo1gálatban keresetképtelenné' Ennek nreg-

ítélésére a testület választmánya hivatott'

17. 5\. Miiködií tagul felvehető, aki a R. 1l. \
(1) bekeztlésóbcn {oglalt renrlelkczóscknek mcg.

felcl ój a ó. $-ban említett szolgá1ati ós gyakor.

|úi szablt|yzat szerint gyakorlaton ós őrszolgá)a.

tolr mcgjclenésre, a tón;'leges segélynyujiásban
rószvÉtelre, valanrint a testület jogcrős 1ratároza.

tának megtartására kötclezi magát.
í8. $. A tiszteletbeli tagot a válaSztmárry ja.

vaslata alapján a közgyűlés választja.
19' s. AZ alapító és pártoló tag felvételc tc'

kintctóben a választmánY határoz.
20. $. (1) Működő tagul felvótel tckintetében

o paranosnoksrig haLiroz,
(2) Működő tagul felvétel végett r tűZoltóság

vczetőjénél kell jelentkezni. A tűzoltóság \'eze-

tője a je1entkezettnek ncvét, fog1a1kozás1rt, élet.

korát és lakását feltüntctő jelentkezési ivet az ör-

szobában Yagy a szertáIban 14.napig köteles ki.
függcszteni, hogy a jclentkezőnek felvétele ellen

a testület tagjai megtehessék csetleges észIevétc-
. 
lciket. A {elvétel kórtlósében, - a beélkezett

észrevéte1ek figyelemb9vótelével' - kell hatá-

rozni. A {clvétel háiom' havi próbaszolgálát,után
véglegessé válik, addig 

^ 
tÍjzo|tóság vezetője n

ptóbaszolgálatot teljesítő tagot bármikor elbocsát-

hatja.
2r. {. Az írj tag bárom havi próbaszolgálat

után a testület parancsnoksága előtt a következö
foqadalmat teszi:,,En

alapszabályait ós 1ratározatáit, a szolgálati szebá'
1yokat negtartom' előljáróimnak engedelmeskedem,

szolgálatombrrn híven ós pontoSxn eljárok' Erre

Lecsületszóval ás kézadással kötclczem magamat'..

i

1I. FEJEZET. A tugok io}aL

Tágok. Felvétet, 22. $' (1) A tiszteletbeli' lag az 
^|apitó 

tag jo.

í3. $. A testület tagjai: tisztclctbeli, alapító, gát ó|vezi. cle nrentes kötelezettségétől'

pártoló ós működő tagok. .- .
í4.$.'Iiszteletbelitaggaválasztható,akiotíiz.tolótagnak,akilegalábbháromévótatagdíjat

"r." ',iie,*á'"-to'.rr 
arT'ra|'", tiito.'a.e. -p..tlg l|zet, a közgyűlésen tarrácskozási, szavazási is

".'.'urr"t 
orr]ektben kifcjtett működósóvcl kilálT választmányi joga van'

érdemeket szeÍzett' (3) MíiköClő tag fl té.stijleti tagság minden eiti-
"..;;.]. Ai;;iia t,gga vehető fcl, ak|Jficsrúie't. nyében részesedik, a közg1'űlésen tanácskÓzási'

.é;;"";gy,;;;,.i,'íJnko,., lcgalább 
.ta./ pengíit szayaz.ás\ és választási joga van. Ha a működő

Fiqo+ :, , ,.: ' tag félvéte1e után egyenruhát és Ielszerelést krtp'
,."'i}. 

s' Pártoló taggá vchető fcl, aki arr1r kr)tc- azt csak szolgálatban vagy vítsáInnpon és ünnep.

r""i*.eat, hogy a icstület részére Éli 'i|' n."-',. 
'"^or",] T'il,"J.::'?"inűködő tagja a tűzoltóSág

gőt Íizet, í ,')"+) \f,/ 1\ luzullv'

\1
itr
at\ \\

a',, '....

=.{



ve'etőjétől. afcképcs .igazolváriyt kap'
(5) Ha a 'működő tagot szolgálat közben bat.

eset éri, a testületi orvos bizonyítványával szol.
gálati úton segélyt kéIhet' A segóiy kérésÉre a

12. s: (2) beke2désében.foglaltak az irányacllik.
(6) A működő tag kérelmót vagy panaszát a

tí3zo|tősá! \ezetőjénéI jelentheti be, aki a hatás.
köréhez tartozó szo|gáIati ügyben maga int'Jzkc-
dik, egyéb esetben a kérést vagy panaszt x pa-
iancsnokság vagy a választmány elé terjesz'ti.

A lagok kötelességei.
23. $. (1) Minden tag köteles a tűzrendészet

fejlesztése érdekébcn eljárni vagy közreműködlri,
a testületet jogos törekvéseiben támogatni' i|z

alapszabályokat; a közgyűIés és a választtnányt
ülés jogerős h'atározatát megtaltani.

(2) A pártoló tag köteles a tagdijat minden óv
július 1.ig megiizetni.

(3) A működő tag köteles a tűZoltói szolgil-
lattal kapcsolatos jogszabályokat, hatósági rcndcl.
kezéSeket, szo|gá|at| szabiLlyzatot rnegtartani, Ítz

előljárók jogszerű parancsait teljcsítení.

A taeság megszünése.
"24. $. (1) A.testületi 'tagság megszűnik: 1. ha.

lál (jogi személyeknól megszűnós), 2. kilópés, 3'
törlés, 4. kizárás által.

(2) HaláI (jogi személyeknél megszűrrós) a tes-

tületi tagságot .a fizctési köteiczcttséggcl együtt
azonnal megszünteti.

(3) A pártoló tagság az év végével mcgszűnlk,
ha a pártoló tag kilépési szándékát az év utolsó
negy-edében írásban bejelenti, ellenkcző esetben
tagsága és,kötelezcttsége továbbta érvónyben

ma.rad.
.(4) A működő tag testületi tágsága rncgózűnik

a tíizoltísáe vezetőjénél törtéht e1őietes szóbeli
vágy írásbeli bejelentéssel.

(5) A működő tagot a paladcsnokság törli, ha

a működő tag a 17. $.ban megkívánt követelmé.
nycknek nem felel meg.

(ó) A működő tag kizárását a túZo\tőság Yeze.
tőj.ének javaslatára a parancsnokság e|határoz.-

lratja, ha a műktidő tag:
a):'az a|apszatjály,' illdtőleg a szolgálzti szÍ-

bályzat rendelkezését ismételt mulasztáss*1 vlgy
engedetlenséggel megszcgi;

b) a tűzrendészet, yaey a testület érdekeit vc.
széLyeztető cselekményt követ el;

c) közbotrányt okozó magaviseletet tanusít.
(7) A (6) bekezdésbcn |clsorolt okok valarnt,

3

lyikÚnck fcnrrforgása csetón a tűzoltóság vezetőlc
a működő tagot a parencsnokság döntéséig a szol.
g1rlatból kizáthatja, egyenruháját bevonhatja.

(8) Az alapÍtó ós pártoló tagokat a (ó) bekez-
dés ó) ós c) pontjában log1alt esetekbelr a vá-
lasztmány zárhatja ki, A pártoló tagok fizetést
kötelezcttségc r kizárással mcgszűnik'

(9) A parancsnokságnak ós választmánynak a

törlós ós kizárírs tárgyában hozott határozata eI.
len a kőzlést k<ivctő naptól számított 15 nrp alatt
működő tag a válrrsztmányhoz, a|apító és páttoió
tag a közgyüléshez {ellebbezést nyujthat be'

(10) A kilépett, törölt vagy kizárt működő ta.
got a testülettől kapott felszerelés és €gyeiluhá-
zat visszaedásának köte1ezettsége alól nem lehet
lelnrenteni.

III. FEJEZET.

Az intéző szet\,ek.
25. $. A testület ügyeit vezetik:

a) a közgyűlós;
b) a választmány;
c,/ a parancsnokság;
d,) a tisztviselők;
eJ a tisztck.

KözpyÍilés.
26. $. (1) A közgyűlés a tagok ősszcsségének

képviselete ós a testület egyetemes legiőbb szcrve.
A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.

(2) Minden év el3ő felében. rerrdes közgyűlést
kell tartani. Á közgyűlést az elnök hívja összc.

'(3) Az'elnök jogosult rendkívúli közgyűlést
cisszehívni, míg a váIasztmány, a szímvizsgáló bi.
zott.ság haiátozata alapján, továbbá a műkődő trt.
gok egynegyedónek írásbeli kívánsági'rra a hatá.
rozdt' illetve a beádvány beérkezésótől számítoit
10 nap alatt köteles a rendkívüli közgyűlést ösz.
szelrívni.

(4) A közgyűlést a testület székhelyén kelr
tartani ós legalább 8 nappa1 előbb a tárgysoloza-
tot is tartalmazó írásbeli meghívóval kell össze.
hívni. A meghívót az őrszobában vagy a szertár-
kapun ki kéll függeszteni.

27. s' A tiszteletbeli, alapító, míiködő ós pár.
toló tagnak (a 22. $. (2) bekezdésébén Íoglalt kor.
[átozással) a ktizgyűlésen tanáoskozási' szavazás|
ós válasziási joga van.

2s. $. A közgyűlés szavazat.többségge| hozla
határozallt, Szavazategyeriőség esetón az elniik
dönt. A szavazaÍi jogot személyesen kell gyakn-
rolni. A szavazás nyilt, de 10 tag írásbeli kórésérc
r titkos szlvazást kcll eIr.en11cIni.
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A közgyüIés határozatké pesséle.

29. $. (1) A közgyűlés határozatképes, ha azon

a teljes jogú tagok (27' $.) egyharmada jelen van.
(2) A közgyűlés elnöke a iestületi elnök, nka-

t1á7yoztatásaesetén a társelnök, illető1eg a líizo]tő-
ság vezetöje. A közgyűlés jegyzője 3 titkár, aka.

dályaztatísa esetén a segódtiszt.

A közgyti|és hatáskötc.
30. $. (1) A közgyűlés
a) a ,lálasztmány tagjait, póttagjait, továbbá a

vá|asztás alá eső tiszlviselőket 3 óv:e, a szírmvlzs.
gáló bizottság tagjait és póttagjait pcdig cgy évre

megvá1aszi ja;
b) a költségvetés és zírszám:tl:is iigyében lra.

tároz, l fclelős számadók részére a felmentvónyt

megadja;
c) a váhsztmány hatáskörébe nem tartozT

szerződóseket (33. s' (1) bek. a) pont) megköti, á

testületi Yagyon állagát órintő jogügyleteket jóví.
hagyja;

d) a váIasz.tnány fcllebbezett határozntát [e.

1ülbírálj r;
e) a tagok indítványát tárgyalja'
f) az ttItlpszabályok módosítása'
g) a testülct {closzl1rsának kinrondrisa ós cz

c'setbcn a vagyon hor'áIoIdítása Íclctti lratározat-

hozatal,
./r) más testülcttel egycsüIós,

i) tartaiékalap igénybevéte1ének megengcdésc

ügyében határoz;
j) a túzolrtóság vezetőjének és a választmány.

nak óvi jeientését tárgyalja,
k) tiszteletb.eli tagokat megválasztja.
3l. $. (1) A közgyűlesen g5xft azt az indit-

ványt lehet tárgyalni' melyct legalább 4 nappal a

közgyű1és e|őtt az elnöknél vagy helyettesénél
írásbrn bcnyujtottak.

(2) A kőzgyűlésről a titkát jegyzőkönyvet kó-

szít, melybe a kozgyű1ésen jclcn volt tagok nevit'
a közgyűlés 1ényeges mozzanaLatt, és a hozott ]rl-

tátozatot fel kell tüntetni.
(3) A jegyzőkónyvet a közgyűlés clniike és a

titkár írja a|á ós a közgyűlés elnöke által.kijelölt
két tag hitclesíti. .)

A válaszlmány^ ;)
32. $. (1) A választmány .'.J.. rcndes Ús .fr

póttagból á11, kiket a közgyűlés 3 évre választ. A
vátasztmányi tngok Ús póttagok cgyhtlrmrda min-

deir éu vigen kilép. A kilépők újra megvállsztlra-
iók. Első kót évberr a kilépíík nóvsorát sorslrú-

záissal kell megá1lápítaili'

(2) Dlnök, társelnök, tisztek, titkáÍ, pénztáro3'

ellenőr hivatalból tagjai a választmínynak.
(3) Elhunyt, kilépett, tórölt, legalább 1 év óta

távollevő választmányi tag helyett megbízási'
illetve távolléte tartamára a soilendben első pói.
tagot kell behívni.

(4) Választmányi ülóst minderi közgyűlés clőtt
két nappai és legalább hat havonkórrt kell tartanj.

A választmányi ülést legalább az ülest megelőzű

három nappal 
^ 

táÍgyloÍoz^tot tartalmazó írásbeli
meghívóval az elnök hívja össze. tJatározatképes.
ségébez a választmányi tagok cgyharmadának je-

lenlétc szűkséges.
(5) A választmány határozathozatalának mód-

jára Í 28. $. rendelkezéseit kell alkalnrazni azza|

az eltóréssel, hogy a titko! szavázitst öt tag írás-

bcli kérésére kcll elrcndelni.

Á váIasztmány ltatásköre,

33. s. A választmány
á) a testület nevóben szerződósekct köt, ha a

szerződés tárgyának értóke 1000 P.nél nem tőbtl
(l szerződés érvényessógóhez az elnök vagy lrc.
lyettese és a titkár vagy a helyettese aláírrisa

szükséges);
b) a tcsttilct vagyonának kezelését felelősség

tcrhe mellett ellcnőrzi;
c) a tartalékalapnak ós a'Scgélyalapnak pónz.

int('zctrról clhclyczósórcil:

d) űj túzo|tószerek beszerzésérőI határoz;

c) a fellebbezett parancsnoksági határozatot Ie-

lü lbírálj a;

f) alapitő ós pártoló tagok felvétcléről;
g) alapitő és pártoló tagok kizátása ós törlésc

kórdésrben;
á) működő tag segóIyezé,só'ről és a segélyalrp

90 napon túii ipénybevételénck rncgcngedéséről;

í) a túzoltői szolgálatban különösln érdemet

szeÍzett műköclő tagok megjutalmazásáról hatá.
roz;

j) a tcstület rnűködésóről a közgyűlésnek je-

lentóst tesz;

k) a szolgákat felfogaclja ós fizetésiiket meg.

állapítj a;

l) a pénztáros jelentése ügyében határczi

m) a közgyútés hatásköréhez tattozó ügyeket

e1őkészíti.
34. s. (1) A választmányi ülés jegyzője,a tit-

kár' akadályoztatáse csetón a segódti'szt. A vá.

lasztmányi ü1ésrő1 jcgyzííkönyvct kell készítcrrj,

melybe az üléscn jclen r'olt trgok nevét, a hatri-



rozatokat és az ülés lérryeges mozzanatait fel l:cll
tíintetni.

(2) A jegyzőkönyvet a váiasztmánv elnöke ós
a jegyző írják alá ós a választmány- rószórűl c
celra kijelölt két tág hitelesíti'

(3) A választmány hal"ározatai ellen az érr]e.
keltek és a váIasztmány tagjai a kifüggesztóst
követő naptól számított i5 nap alatt a közgyűlcs-
hez fellebbezést nyujthatnak be'

. Számvizsgálóbúottság.
35. $. (1) Az évi rendes közgvíilés a tagok so.

rából egy évre három tagból és két póttagbói 
'lliószámv\zsgá|ó bizottságot váIaszt, nelynek tagjái

és póttagjai e megbízásuk tar|apa alatt sem a vir.
lasztmánynak tagjai nem lehetnek. senr más tiszt-
Sóget be nem töltlretnek'

(2) A' szlimvtzsgáló bizottság a pénzkezelést
bármikor. megvizsgálhatja. Köteles az évi ren.
des közgyűlest iegalább 8 nappal ncgelőzőcn a
zátószámadást. és a pónzkezelést, naplókat és
egyéb okmányokat részletesen mcgvizsgálni ós
viz-sgálatána| eredmónyéről a vír1aszlmány útjárr 'a közgyűlósnek írásban jelentést tenni.

(3) Ha a számvizsgá|ő bizottság tagjai évköz.
ben észlelnek valamely szabálytalanságot, azf az
elnöknek, fontosabb esetben a külön összehívrnc1ó
rendkívüli közgyűlésnek kötclesek bejelenterri.

A tisztviselök.
36.$. A testület tisztviselői: az clnök, l'

társelnök, z titkár, a pérlztáros, az el|enőr' sz or.
vos és az ügyósz'

Elnök.
3i. $. (1) A testület elnöke városban a pr:l(a..

mestet, nagy. és kisközségben a ,lezető-jegyző
(körjegyző)' (R' 20. s. (2) bek.)

, (2) Az elnök a. közgyűlést és a választm/rnyi
ülést összehívja, ott az elnők jogait gyakorclja,
a testületct kepy}e,I, a kö1tségvetÉs keretén túl
sürgős esetekbenaW,.. pcngő lcgmlgusabb összcg
elejéig utalványoz', a pí,nztát kezelésere felügycl'
Az elnök a pénztárt tetszésszetinti irlőben rncs.
v izsgálhatj r.

(3) Az elnök halasztást nem tűrő ügyekbcn
személyes felelőssóg terhe mellctt a tűzoltóság
vezetőjéve| egyetértően intézkedik; az i|y in|éz.
kedésekről azonban a legközelebbi választmínyl
üléscn köte]cs jclcntist 1cnni.

(4) Az elnököt akadályoztatrisa csetén a társ-
elnök helyettesíti.
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A társelnök.
38. s. Á társclnök a testü1et trirsadalmí ter,ó.

kcnységének irányítója, az elnök helycttese. A
társelnököt a tűZoltóSág vezetője helyettesíti.

Titkár.
39. s. (1) A titkár vógzi a testület, a közgyűlés

és a választmány írásbeli tennivalóit, a jegyző.
kőnyveket készíti, a tcstület irattárát kezeli, a

tcstület írásbeli kiadmányait az clnökkel egyritt
nlr1ÍJa.

(2) A titkár hclycttesc a segódtiszt'

Pénztáros'
40, s. G) A pénztáros vagj'oni felelősség mct.

lett kezcli a testülct pénztárít. A bcvételekről ós
a kiadásokról retrdszeres könyvet vezet, az el.
nök, illetve a tűzo|tőság vezetőjének utalván5'<r-
zására teljcsíti a kilizetóseket.

(2) A pénzÍátos a testület tartozásait, kiir'ete.
léseit, a tagdíjakat nyilvántartja s erről, valamint
r póltztlir hcl5.zctórÜl a viilasztmánynak jclentúst
tesz.

/.l\ A .Ál'-r;-^o "- iti zÍrúszámrdást i,s Í
költségvetóst clkészíti ós a váiasztmány elé ter.
jeszti.

4é) A' pónztáros r kózipénzrlirban le3lelielrb
.l|tf,l. pengő készpónzt tartirat, az ezt meghal3dó
összeget pedig a vá1asztmány utasítása szerint
pónzintézctben elhelyezi'

Ellenor.
41. $. (1) Az ellenőr a pénztátast közvctlerrül

ellenőrzi és a pónzkezelésért a pénztáÍossal együtt
anyagilag egyctemlcgcsen feIelős'

(2) Az ellenőri tennivalókkal cgyik tiszt v:rgy
tisztviselő is megbízható,

Orvos.
42. $. Az orvosnak a tíízcseteknél, a gyzlkorln.

tokon lclrctősóg szerint mcg kell jelcnnie s rz
ott megsérült vagy szolgálatban megbetegedctt
tűzoltókat ingyen kell kezelnie.

Üeyész'
43. $. Az úgyósz a testület szcrződóseit el.

készíti, a testüiet jogi vonatkozásÍt iigyeibcn eljár,
illctőleg szakvéleményt ad, a testiiletet bíróságok
előtt mind peres, mitrd perenkívüli ügyekben kép-
viseli. Az ügyész ténykedéseiért kószkiadásainak
megtórítósón kíviil a testület tcrhére díjat fel nem
számíthat.
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Tisztek'
44. s. (1) A testü1et tisztjei: a tűzoltóság rc-

zetője,- az osztagparancsnok, a szakaszparancsnok,
a segédtisz{ és a szertáros'

(2) Minden búsz önkéntes tűzoltó utín egy

tiszti állást lelret rendszeresíteni. A tűzoltó.ság

élén, ha annak létszáma húsz főbő1 áll, szakasz.

palancsnok; ha 20-40 fő, osztagparancsnok; hn

.to fo"et több, parancsnok áll' (R. 19. S. (3) bck')

, (3) A |íizoltőság \,ezetője, tisztjc ós áltisztjc

csak az 1ehet, aki igazolja, hogy a mindenkor ha-

tálybrn levő jogszabályokban megí1lapított feItó-

telekkel rendclkezik.
(4) Á tűzoltósáE ,rezetőjóL (parancsnok, o.sz-

tagparariosnok, szakaszpararrcsnok) ós tisztjeit _

"hll. 
*ás a testület elnöke - annak meghallga.

tása után _ a másodfokú tűzrendészeti hatóság'

az a1tiszteket'a testülct elnőkének és a tűzoltóság

vezctőjének meghallgatásával az elsőfokú iúzret..
deszeti hatoság visszavonásig nevezi ki. (R. 20. s.

(5)' (7) bekezdés')

Parancsnokság.

45. s. (1) A parancsnokság a tisztviselőkből és

a testület tisztjeibő1 á1l. r\ parancstrokság ülésón

a túzo|tőság vezetője elnököl.
(2) A parancsnoksági ülést a szüksóghez kópest'

de minden vílasztmányi ülés előtt legalább háron

nappal kell tartani.
(3) A parancsnoksági ü1ést á táIgysor,ozatot is

tzrtaimazó írásbeli meghívóval az ülést megelőzőcn

iegaiább 3 rrappal a tűzoltóság vczetője hívja

össze.
(.1) A parancsnokság akkor hatrirozatkópcs, h't

annak ülósén a tagoknnk lcgalább egylrrrnladt
megjelent.

(5) A parancsnokság titkos szavazássa],, szlva-

zat.iöbbséggel hozza határozatát. Az elnök nettt

szavaz, óe szavazategyen|őség esetén dönt.

(ó) A parancsnokság

a) műköclő tagok Íelvétclóről, tijrléséről és ki.

zárilsáről llaÍátoz,

b) a fogadalmat három havi pr(lbaszo1g1rlat

ut1rn a működő tagoktól kiveszi,

c) a tűzoltóság vezetőjének működését cilen-

iirzi,
' áj a tiszti.létszámot és elneve;lóst a R. 19. $.a

rendelkezései szerint megá1lapítja.

(7)-A parancsnokság határozatai ellcn az érde-

t.eti.i:o' a pcrancsnokság tagja\ a kózbesítóst, il-

letve a kifülgesztést követő napt(il számított ]5

nap alatt a választmányhoz {ellebbezóst nyujtha'|
nrk be.

A tüzottóság veze!öje.

46. $' A tűZoltóság lezetője a tényleges műkö.
dós irányítója és intézője; ehhez képest

a) a testületen belü1 a tűzrendészetre r'onat.

kozó jogszabrilyok, határozatok, továbbá a szol.
gálati, gyakorlati és egycnruházati szabályok
mcgtartását el|enőtzi''

ó) az önkéntes tűzoltókát gyakorlatra, szolgá.

1atra és elmóleti előadásra berendeli,
c) azt az őnkéntes |úzolÍót, aki az oktatási órán

nem jelenik meg pontosan és elmaradását 3 nap

al^tt hitelt érdemlően ncm igazolja, továbbá, aki

az oktatási órár.ól engedély nélkü1 távozik' szolgá.

latái hanyagul látja el, vagy előljárójával szemben

engedetlen magataItást txnusít, végül a tűzo1tás.

ban, vagy ÍnáS tűzoltói szolgálatban nem vesz

ré.szt, szolgálatra igazolatlanul nem, vagy későn

jelenik meg, vagy a szo|gálatból engedély nólkiil
távozik, a közsógi clőljálóságnál (polgármesternól),

e kötelezettségek teljesítésének ismételt elmulmz-

tása esetén pedlg az elsőÍokú rendőri büntető bi
róságnál, a R' 23. $. (3) és (4) bekezdése értelmé-

ben, feljelenti
d) a műkődő iagokat arcképcs igazolvánnyal

ellátja,
e) az önkéntes tűzo1tótisztek, altisztek és on.

kéntes tűzoltók szolgálati bcosztását, a gyakorla.

tok, szolgálaiok és clőadások számát és idejét

meghatátozza,
}) a gyakorlatokat vezényli, az őrszolgálat meg.

tart,asát ellenőrzi'

g) tűzvész', légi vagy cgyéb veszól;' esetón az

önkéntes tűzoltóságnak kellő gyorsasággal meg.

jclenéséről gondoskodik,

h) a veszély színhelyén 
'az olrási és mentési

.nunlák.t a R' 149. $.ának (2) bekczdésében meg.

határozott keretek között lezeti, a támadás és vé-

deleni móclját, a Íecskendők és egyéb szerek el-

h elyczését meghatár ozza,

i) a gondjaira bízott laktanya, szerÍít, mi'rhely'

raktát, szerek, lelszerelós, anyag, iIattáf r9ndbcn

tartását, iiletőlcg üzemképességét, továbbá a mű-

helyi munkákat ellenőrzi'
j; oty tozsogben, ahol lrivatásos vagy köteles

ttizoitosig nincs, a gyárak, tűzveszélyes üzemck

terr'eit, Áiíszaki leírását, a gyárak és tíízveszélyes

üzemekre vonatkozó határozatokat nyilVántartja,

a határozatok tűzreirdészeti vonatkozású rendel-

kezóseinek megtaÍtását ellenőrzi,



k) a tíízoltóság fejlcsztésérc, szcrek, felszcrc.
lések, anyagok beszerzésóre vonatkozóan a vír-
lasztmánynak javaslatot tesz,

l) oly községben, ahol hivatásos vagy kötelcs
tíizo1tóság nincs, a kózsógi elő1járóság tiÍzrendé-
szet| szakéttője,

m) az l) pontben említeti községben a tíjz c|.
oltása után a tűzrő\ a testület elnöke útján a kőz-

, ségi előljáróságnak és a járási tűzrcndészeti fc]-
ügyelőnek, a tűzo|tísáLg rniiködósóről pedig a R.
20. $-ának (9) bekezdése értelmében az elsőfollú
tűzrendészeti 1ratóságnak és községben a várrne-
gyei tűzrendészeti felügyelőnek, vésül az elnbk
útján a közgyűlésnek jelentést tesz'

n) tűzné| vagy egyéb alkalommal külónő-^cu
kimagasló magatartást tanuSító tűZoltó kitüntetó-
sére javaslatot tesz,

o) működő tagok belópési ós kilépési szÍrndó.
kának bejelentósét ítveszi, a lelvételre, a kizá-
rásra és a törlésre javaslatot tesz,

p) összehívja a parancsnoki ülésekct, nzokr:n
elnőkö1,

r) a költsógvetés keretén belül utalvárryoz'

A tíizoltósáB vezetójének helyettese.
47. s, A tljzo\tóság vczetőjének lrelycttese az

utána legmagasabb rangú, ezek közül a rangban
legidősebb tiszt, aki a vezctő távo1lótóbcrr vagy
megbizása folytán annak tennivalóit látja el.

Osztag- is szakaszparancsnok.
48. $. Az osztag. és szakaszparancsnok ir tűz-

oltóság vezetőjének utasítása szerint a tijzo|tó-
ság tagjai felett a felügyeletet és ellenőrzést gya-
korolja, gyakorlaton, szolgálaton, előadásorr rószt
vesz, esetlcg azt yczcti.

Segédtiszt'

' 49. $. (1) A scgédtiszt készíti a parancsnoksrigi
ülések jegyzőkönyvét és végzi a t(tzoltóság veze-
tőjének irodai teendőit.

(2) A segédtiszt a túzo|tóság vez,etője részóről
kiosztott ügydarabokra vonatkozóan elintózósi tcr.
vezetet kíszit.

(3) A segédti,szt a titkárnak állandó lrelycttcsc.

Szertáros'
50. s. (1) A szertáros a tűzoltósírg vezetőjénck

gondjaira bízott ingatlanok és ingók (laktanya'
szertár, műhely, raktár, szer, felszerelés, enyag)
tisztán és jókarban tartásfuó| gondoskodik.

(2) Az önkéntes tűzoltóság többi tagjainrk

:7

munkakőrót a jogsznbályok, határozatok, szolgá.
lati és gyakorInti sznbályok keretei közijti ri tűz-
oltóság vezetiíje ál1apítja meg.

A ÍesIüIct i szervck lta!ároza!képesség()nck
bíztosltása.

51. $' Ha a szabályszcriíerr egybehívott közqyű-
lésen, választmányi vagy parancsnoksági ülósen a

tagok nem jelcnn{nek meg hntáIozatképes szím-
ben, 8*30 nap alatt ulyanazza| a tárgysorozattal
újabb kőz$yűlést, vá1esztmányi vagy parancsnok-
sági ülést keli ijsszehívnj' melyen a megjelenlek
1r a tároznak.
, 

AlapszabáI1,modosí!ás.
52. s. (1) Az alapszabályok csak a közgyűlésr:n

módosíthatók. Módosítás, továbbá más egyesület-
be beolvadás Íelől az etre a cólra összehívott köz.
gyűIós határoz. Flatárr:zatképessógélrcz a szaya-
zatra jogosult tagok kótharnradáriak jelenlóte, ho.
zott hatírozatok érvénycssógéhez a jelenievők
kétharmadának hozzájáru|ása szükséges.

(2) Ha a szabályszerííen egybehívott közgyíilé.
sen a iagok nem jelcnnének mcg határozatkópes
számban, 8-30 nap alalt ugyanazzal a tárgysoÍo-
zattaI összehívott újabb közgyűlés a megjelentck
szá.máÍn tekintct nélkül határozatképes. A hatá.
rozat érvényessÍgéhcz a megjelentek kétharmadá-
nak hozzáj áru|lsa szükséges.

(3) A módosító inclítl'ányok szövegét a kiiz-
gyűIés cIőtt 4 nappal a r'álasztmánylroz kell be.
tcrjeSzteni és az őrtanyán kifüggeszteni. A módo.
sított alapszabályok csak a m. kir. belügyminiszter
jóváhagyása után lépnek hatályba.

F eloszlás,' vagyon hovaf otdttása.
53. $. (1) A testület feloszlása üg]'óben az crre

a cólra összelrívott közgyűlés hatátozhat; ehhez
azonban a szlv^zatÍa jogosított tagok kéthermrr.
dának jelenlóte ós azok kétharmadának beleegye-
zóse szükséges.

(2) I1a v erre a célra egybchívott közgyűIésen
a tagok elógséges számmal ncm jelennénck meg,
8-30 nap alatt új kőzgyűlést kelt tariani' Ezt a
közgyűlést azza| a megjegyzéssel kell összehívni,
hogy a feloszlás ügyében a közgyűlés a megjelerrt
tagok számára tekintet nélkül kétharmad szó.
többséggel fog határozni' Az így összehívott kőz-
g1'íilóscn a jclenlevők a Iclosziás kérdésóben két.
harmad szótöbbséggel határoznak.

(3) Feloszli1s csetén a testiilet r'agyonának
hovafordításáról a Íeloszlást kimoncló közgyű1és
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rendelkezik. A vagyon csak tűzrendószeti cólokla
fordítható. Az erre vonatkozó, valarnint a fcIosz'
lás tárgyában hozott hatátoz'atot foganatosítírsa
előtt a m. kir. beliigyminiszterhez keil fclterjcsz.
teni.

A testület viszonya az ()rszágos, valanlint a

T ör vén y Ití osági T íjzol t ó s z öv e t s é g]rc Z.

54. s. A testület a Megyar orszáqos .Iűzoltt,l-

Szővetségnek és a TörvÉnyhatósligi l]íizo1tó sZii-
vetségnek, nemliülönben a Mag1'ar orszligos Tíiz.
oItó szövetség sególypónztáIának a tngje, S a70k
alapszabá1yait, szribá1yzlrtait és összcs lrat/rrozltait
megtartani köteles'

I I n I i,siti I cliinv alat.
5'5. 5C. l\ tc<tültt . .. . 'W..i, -q' . ]. . vár-

rncgye (város) első tisztr'iscltíjÉnek ós a tíizrel-
rlószeti lrntriság fclügyclcte alatt á1l.

Kotmányf e lügyelet.

5ó, $. Azokban az esetekben, ]ra a testület az
alrpszlrháIyokhrrr megáll:pított cúIját ór cIiáráslit
ncn tartja rncg, hatáskörót túllópi, államellencs
nriiködóst Íejt ki, a kőzbiztonság és közrend ellelr
súlyos vétsóget kövei el, vagy a tagok vagvorti
órclckejt vcszélycztcti, a m' kir. belügyminiszter
cl1ene vizsgálatot rcirdcllrct ei, mííkö11ésót {elfiig.
geszthcti és vógicg fcl is oszlathatja'
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