í öll

A
I

I

a IitI)szátt}il

T.

FE]EZLT.

testü1et

önkórrtcs

tíizo1tótesttiIci

:

szók1relyc

r/'!,-*,z.

Prz-r

-

község (város) teriiletór.c tcrjed ki.

Hivatalos nyelv,

A

testület IlivataIos nyclve: magyar.
Pecsét és jelvény.

. A

testület körpccsótje:

,?rilr'

Tíjzoltó jelvérrv

önkéntes tűzoltótestüIct

7r,
19Ja ' ,, krir'irnttgl. Jclvénye: a pcosét színes zo

máncos kivitelben'

' 5 $.

cl.)

cúljából lr rnűl<ödií tugokl/r rú.zc vorruI ki..\
tíizoltósíg vczctóíjc (pararrcsnrck, osztagpill.ancs.
nok, szakaszilirLartcstlok, továbbiakbarr :,,a tíizoltri.
sáq vezetőjc..) a kivonulrisról a községi bírót vlgy
jcgyzőt, illetvc helyettcsét (vár.osban polg,1rrrre s.
tc1.t Vxgy helyettesét) értesíteniköte1es.

(3)

ttlz
r'lló

llás

vár.os (közsóg)

tcrii]ctón

,

Feladatkör'

(1) A testi.ilet fclndatkijre:
a) a község (város) területón és a körzctébc
eső (iB0.000/1936, B, M. sz. rerrdelet [fovábbilk-

ban: R.] 25. $.) szomszérl községckbcn kitört tiiz
terjedésének mcgakadályozása, a tűzr:1tás és lrz
e2zcl kapcsolatos munkák elvégzóse;

b) egyéb elemi csapL,rs (p|' árvíz, földrengés)
vagy közveszóly, továbbá bl1esct alkalmírvll; rr

mcntósi munkálatokban, különösen peclig a nrrr.
szaki mentésben segédkezés. (Ilyen esetben a .1-űzoltók a mentési munkálatokat irányító lretóság

c|őforctuló

oltl':sában, vtlgy lr fcIlt cmlitctt nrLrrlkákban
közremÍiköclés célj1lbó1 a tiizoltós/rg csak zrkkor vorrulhlt ki, lra a kivonul/rst a se!é1ytkérőr,ár.os polgirrmestcre, illetőlcg község bírája vagy

jegyzője (köLjeg1'zője) kéri, ehlrez

,.

.3' $.

t{izotrtőtest,iilet

(2) A li. 2.5' $-a szerillt nlegirllapitott körzctr:rr
bcliil fckvő községckbcn szükségcs l:cjzr'cnrűkijc]ós

Székhelye és mtiködési tertileIe.

A

ólttes

kiküldilttj('nck (sznkóltíirrek) utasítlisai sZcIillt

Is.A

2. s. (1)

le

l }'át I.

jrirnek

Cínz'

.

,!

a

tííZoltósLig

működrjsi területén i11etékes polgármcstct', iIlctő.
lcg közsógi (kör.) jegyző vagy bíi.ó hozzirjár'ul és
..l' tíizoltóság mííködési
tctületének tíizvóc-lelmét --

mcgÍelelő őrsóg hátralragyásával
- biztosítja.
(4) Közreműködik lógitámadás el]rárítris:rnril is
légitámadirs veszélye esetén' Ily veszély tartaltla
alatt a tcstülct a 1égitámadás elhárítását irányítT
katonrií parancsnok, vagy légoltalmi vezető yezetósc alatt áll.
ó, $. A testület céljínakeiérésevégctt n R.
23. s. (2) és (3) bckezdósében foglalt, v'llamint
Lr Magyar országos Tíj,zoltő Ször.etség részórőI
alkotott és a nt. kir. belügyminíszter részérő1jó.
váhagyott szolgálati és gyakorlati szabá\yzat szerittt tngjait kil<épczi, a község (város) által iit.
cnqcdctt tiízolt1lsi felszcre1ósi tárgyakat baszn,3|;tt
cs me!őrzés végett átveszi, azokat állanilóan hasznirlatr.a kósz' áilapotban tartja.
7. $'

A testüIet jövedelme és vagyona.
A testület'jövedelnre:

:.

a) az altlpitó és pártoló tagok tagdíid;
ü) a község (v/rros) tészér.ől .nyujtott óvi segóiy;
c) a testület javzira tett adom/iny és cnnck i.la.

mata;

d) jutalom és lratósági engcdóllycl fendezctt
gyüjtis itt|án szetzett pénzösszcg.
B. s. A testiiietnck tagjaival szembcn fennáltó
kövctc]óse az érr.ónybcn lcl'ií tör:vények
'"lcriIrt
bírói úton hait]rat(l bc.

:

'.

$.

l/. $. Működő tagul felvehetcí, aki a R. 1l. $
(1) bekezdósében Íog1alt rendelkezéseknek mcg.
felel ós a ó' $-ban említett szolgálati és gyakot.
|ati szabÍiyzat szerint gyekorlaton és őrszofuála-

A testülct vagyona:
a) pénzÍ.átikészlet;
b) tartalékalap;
c) ingó ós ingrrtlalr vag)/()ll;
d) segélyalap.

/0. $. (1)

A

mcgjelenósrc, a tón1'leges segéiynyujtásban
részvételre, va1amint a te stület jogerős határoza.
tának megtartására kötelezi nagát.
18. $. A tiszteletbe1i tagot a választmárry jrvaslatir alapján a közgyiilés vá|asztja'

totr

tattalókalap forrásai:

a) az e cólra szánt adomirnr';
b) az évi tiszta jövedelem.

(2) A tartalékalapot elkülörrítve kell kezelni ós
pénzintézetben kell gyümölcsöztetni.
(3) A tartalékalap igérrybevéte|éheza közgyíílós

19' S.

beleegyezóse szükséges.

l/.

$. (1) A segélyalap jövedelmei:
a) a 7. $'ban felsoro1t jijveclel.enr
b) az e célra szánt adomány.

Az

alapító és pártoló tag felvétele ie-

kintetóben a váIasztmány haIároz,

a
52á-rL;

(2) A segélyalapot elkülönítve kell kezclni és
pénzintézetben kell gyümölcsöztetni'
.t2. $. (1) A segé1yalap igénybevehető:
a) a 'szo|gá7atban ketesetképtelenné vált tagnak
gyógykezelésére vagy segélyezésére.A segéI1'alapból azonban egy tag részére90 napon túl segélyt adni nem szabad. Ezt az időtartamot a váiu.it*a,,y kivételes esetekben Q'o. nappal meg.

20. $. (1) Mí1ködő tagul feil'étel tekintetében

parancsnokság hatá.:oz.

(2) Működő tagul felvétel vógett a

vezetőjéné| kell jclentkezni.

A

tűzoltósá!.l

túzo|tóság :,ezetője a jelentkezettnek nevót, foglalkozását, é1et.
korát és lakását ieltüntető jelentkezési ivet az örszobában vagy a szertárban 14 napig köteies ki.
függeszteni, hogy a jelentkezőnek felvétele ellen
a testüIet tagjai megtehcssók esetlcges észrevóte-

lciket' A felvétel kórdésébcn a beérkezett
É.szrevételek figyelembevételévelkell hatá.

hosszabbíthatj a;
b) a szolgá|atban élctétvesztett tag 'elternctósi

A felvétel három havi próbaszolgálat után
túzoltósá'g vezetőie íl
véglegesséválik, addig
tagot bármikor elbocsát.
ptóbaszolgálatot teljesítő ^

kiiltségcinek részbeni íeclezésére.
(2) Ha a szolgáIalban keresetképtelenrré'zálf
tag a válasz|mánytól segélyt kér, betegségét a tes.

21. $. Az i:j tag három havi próbaszolgálat
után n testiilet parnncsnoksága. előtt g.következö

hatja.

tületi orvos által kiá1lított bizonyitvánnyal igazolni, balesetét pedig a baleset napjátó| széttnitott 8 nap alatt a yáIasztmánynak bejelenteni kii.

teic.s.

I

l

(3) A.segélyalapból nem szabad segélyezni azt
a' tagot, aki engedetlenség vagy ittasság miatt
váirt a ,szolgálatban keresetképtelenrré. Ennek mcg-

ítélésérea testü1et választmánya hivatott.

FEJEZET.
Taflok. Felvétel.

rozni'

fogadalmat teszi:,,tn

ünnepélyesen fogadom, togy Magyarország1roz,
anyannak alkotmányáhaz és Magyarsstszág

a .F?!"?f{+n... ons mint *'7"'
kéntes tűzoltótestület működő Íagja, a testüiet
alapszabályait és lratározatait, a .szo1gálati szabá.
zőjához hű leszek,

#
t

lyokat megtartom, előljáróimnak engedelmeskedem,
szolgálatombzrn híven és pontosan eljírok. Erre
becsületszóval é's kézadással kötelezem magamat...

II.

A

A tugok

iogai.

tiszteletbe|i tag az a1apító tag jo.
gát
kötelezettségétől.
mentes
é|vezi,
de
a|apitó,
tiszteletbcli,
tagjaí:
r3. $. A testület
tagnak, továbbá annak a pár.
Az
alapító
js
Q)
tagok.
működő
pártoló
toló tagnak, aki legalább három év óta tagdíjat
14. $. Tiszteletbeli taggá vla1asztb'ató, akí a iíjzfizet, a .!özgyiilésen tatrácskozási, szavazá'si és
petlig
oitól intézmény körül á|talában, különösen
joga van.
választ$s$g!
kilál<1
működésével
a testület érdektben kifejtett
(3) Működő tag a testületi tagság minclen eiii.
érdemeket szerzett.
15. $. Alapító taggá vehető fel, aki,a- tcstüiet nyében részesedik, a közg5lűlésen tanácskozási'
tészéreegyszer.smindenkorra legalább ./í.. pengőt szayazási és választási joga van. Ha a működű
-'
l ,: )
tag felvétcle után egyenruhát és felszerelést kap'
Í|zet.
íó' $. Pártoió taggá vchető Íel, aki arra kcjte- @zt cs^k szo7gálalban vagy vasár.napon és iinnep.
|ezi magát, hogy a testület részéreévi .':,'r. pen-. napon szrbad viseinie.
gót fizet'
!; (4) A túzoltóság műkörtő tegja a tűzoltóság
22. $. (1)

s
h

J
vezetőjét!ől aÍcképes igazo1váiryt kap.

(5)

Ha a működő tagot szolgálai közben

bal-

eset éri, a testületi orvos bizonyítvány1rval
szol.
gitaJi lton segélyt kérhet. Á segély kéoé,é."a
12' s' (2) bek'ezdésébenfoglaltak izirányadők.
(ó) A rnűködő tag kérelmétvagy panaszát
a
tí|zo|tőság vezetőjéné|jelentlreti b., -"t.l
a hatás.
köréhez taúozó sza\gá|ati ügyben maga int.ézke.

dik, egyéb esetben a k'ér.ést. ungy pun"n.ut a
rancsnokság ya1y a választmány
t"'.i._."t'.

A

pa-

"tj

tagok kötelességei.

lyikének fenrrforgása esetén a tűzoltóság
\|ezetőle

a.1i]ködő ta1ot a parancsnokság döntésZig
a szol.
gá|atb
ó1 kizárhatja, egyenruhájít t.uo,'hit3^.
(8) Az alapÍtó és pártoló tagokat

.

a

(ó)

iekez.

dés ö) és c/ pontjában foglalt e,"1et.uií
a

ki. A !artolo talok

]a1z|mánv zárhatja

köteleZettsége

fizetesr

a kizárlrssal megszűnik.
(9) A parancsnokságnak és választmánvnak
törlés.ós
tárgyában hozott határo,,ta
'kizárás

a

a. testületet jogos törekvéseiben támogatni,

i]'z

alapszabályokat, a közgyűlés és a válisztmányt
ülés jogerős batározatát megtartani.
(2) A pártoló tag köteles a tagdijat minden
Jv

július 1-ig megfizetni.
(?)' A működő tag köteies
,

a

lá1

.

Íelmenteni.

III. FEJEZET.

Az intéző szert,ek.
A testület ügyeit vezetik:
a) a közgyíi\és;

25. $.

tíizo|tói szoigá.

tagsága
(4)

és kötelezettsége továbbra

érvényben

A

működő tag testületi tagsága megszűnik
e tíjzoltőseg vezetőjéné| történt előzetes szóbeli
vagy írá.sbeli bejelentéssel.
(5) A működő tagot a parancsnokság törli, )ra
a rnűködő tag a 17. $-bau megkívánt követelrné.
nyeknek nem felel meg.
(6) A rnűködő tag kizátását a tíízolt<jsőQ vez'etőjének javaslatára a parancsnoksáp elh"atározhetja, ha a működő tag:
.bá|yzat
.a) az alapszabáIy, illetőleg a szolgáleti sza.
rendelkezését ismételt mula,sztással vaÍ]v

cngedetlenséggel mcgszcgi

;

b) a tűztendészet, vagy a testület érdekeit vo-

szé\yeztető cselekményt követ el;

c) közbaftányt okozó magaviseietet tanusít.
(7)

tr

A

d,)

1. ha.

törlés, 4. kizátás á|tal.
Ha|á\(jogi személyeknélmegszűnés) a tes.
...(2)
tületí tagsffif*á* ffrbte'i kötelezcItséggel együit
azonla| megszünteti.
. (3) A párto1ó tagság az év végévelmegszűnlk,
ha a pártoló tag kilópé.si szándékát az év, utolsrl
negyedében írásban bejelenti, ellenkező esetbcn
marad.

b) a váLasztmány;

c) a parancsnokság;
e)

(jogi személyeknél megszűnés), 2. kilépós, 3.

(6) bekezdésbcn felsorolt .okok vaiatrrc.

t..

és egyerrruhá.
zat visszaadásának kötelezettsége alól nem
lehet

ratt3l kapcsolatos jogszabályokat, hatósági rendclkezóseket, szo|gá|ati szabá|yzatot megtaitan;, í\z
előijárók jogszerű parancsait teljesíteni.

A tagság megszünése.
24. $. (1) A testületi tagság megszűnik:

a

len a közlést követő naptól számított
"tri nap alatt
működő tag a vÍittsztmányhoz, alapító
és Jartoló

tag a közgyí,iIóshez fellebbezest
tíizrend'észet
''yujthat be'
(10) A kilépett, törölt vagy ti"a.t
fejlesztése érdekében eljárni vagy közreműkörlrri,
got a. testülettől kapott felszerelés -,it.;ao

23. $' (1) Minden tag kciteles

.r,a.

a tisztviselők:

a

tisztek.

Közp,ytilés,

(1) A közgyűiés a tagok össze.sségének
.26. f.
'képviselete
és a te'stület egyetemes legfőbb ."".."".
A közgyűlés iehet rendes és rendkíviili.
(2) Minden év első felében rendes közgyűlést
kell,.tartani. A közgyűlést az elnök hiv;a
tisize.

.. (3) Az elnök jogosult rendkívüli közgyűtóct

összehívni, míg a választmány, u sza*,i,s{iló
bizottság határozata alapján, továbbá a mtk6dő
te.
gok egynegyedének írásbeli kívánságára a
1ratá-

rozat,

illetve a beadvány beérkezés'é1őlszámikstt
10 nap alatt köteles a rendkívüli közgyűl.ést
ösz.

szehívni.

(4) .{ közgyűIést a testület széklrelyénkell
tartani é's legalább B nappal előbb a tárjysoroza.
tot is tartalmazó irásbe|i meghívóval k"ll ös.,"hívni. A meghívót az őr,szobában vagy a szertárkapun
27.

ki kell függesztcni.
s' A tiszteletbeli,

alapító, működő ós pár(a 22. $. (2) bekezdósét"n foglalt to.l^g".1k
látozá.ssaI) a közgyűIésen tanírqskoz/rsi,

j:]ó

szavazás|

és választási joga van.

28' s. A közgyűlés szavazat.többséggeI hozr'a
'hatfuozatát'
Szavazategyenlőség esetén"i" .r'or
dö''l 1 szavazati jogot szemáy'esen kell-gyakorolni. A 'szavazás nyilt, de 10 ta! írásbeli
ké?sere

a titk'os szavazást kell

elrenc]elni,

4

A

Í<özgyiilés határozatképesséle.

29. s. (1) A közgyűlés határozatkópes, ha
a teljes jogú tagok (27' s.) egyharmada jelen r.an.
-elnöke
(2) A közgyűlés
a testületi clnök, akaclillyoztat/lsa esctérl lr tirr.sc]nök, illetíílega iiizoltriság vezetője. Á közgyűlés jcg5'zője a titkirr, nka.
nzon

dá|s,aztatása esetórr

a

sjcgócltiszt.

Á közgyült)s ln!iskt,rc.
s. (1) A közgyűl'és
a) a választmány tlgjait, póttegjeit, tovilbbá a
vá1asztás alá cső tisztviselőkct 3 óv:e, a szl,tmr,izs.
gáló bizottság tagjait és ptittagjait pcdig cgy óvrc
30.

megválaszt ja;

b) a költsógvctés ós

i:1rrszán.rll1is üi]yében ha.

fc1elős számedók r.észóre e fclrncntvényt

tirot, tt
megadja;

c) a r'álasztm1tny hatriskörébe llem tnrtozo
szerzőc]óseket (33. s. (1) hck. a) pont) lnegköti, á
testü1eti \ragyon á11agát ór.irrtő jogiig5'1cteket jóv.i.
h

agyj a;

o']

a

lülbírtilj

v1rlasztni1rny fc11cbbezctt hotározatzit fc'

a;

t) az ilapszab1rlyok módosít1r,sa,
g) a testülct Íclosz11rsának kin-roncljlsa,ós
a vagyon 1rováiclrdítá;tr fc1ctti

b.oz.ata7,

i) tartalóka1ap
ügyében haLároz;
j) a

cz
határ.ozat-

egyesülés,

túz.o\tóság veze|őjónek és a vr,rlasztmárry.

nak évi jelentéséttfugyalja,

indtt.

írásban benyujiottak.
(2) l\ kcizgyiíléstő1 a titkiir icgi-vzőkörryvet kószít, rnelybe a kt)zgyű1óscrr jc1cn r'r:llt tegok nevÚt,
zr közgyűlés lényeges mozzanate1t' és lr hozr;tt hlr.
tátozatot fel kell tüntetni.
(3) A je91,zíikiinvvet x kiiZgj'űlós clnöke Ús a
titkát írja alá és a köze5'íilés elnöke á1tlll };ijelijlt

két tag hitelesíti.

A

vá1asztm1rnyi üiósi lega1lrbb az ülést megelózű
lrárclm nappal a tílr.gysorozatot tartalnazó írlrsbeli

I

mcghívóvai az elrrök hívja össze. }latározatkép.es.
sógélrez rr vá1asztmányi tagok cg5'lrernradrinak jc.

lenli'tc szüli sóE!ls'
(5) A választmány hatírrozilthozatnlának n.rócj.
jílra a 28, $. rendelkczéscit kcll alknlniezni rzzal
az cltitésscl, lrugy a titkos sz*vaz1lst iit tag íras.
bl.li kÚrósór.e kel1 elrendclni.
33.

5s. 4

A

választnlány ltat.tisköre.

I

I
,

,

t

'

r'i'rlasztmlrny

a) a testület nevóben szcrződésckct köt' ha. a
szerzőrlés tárgyának ór.tóke 1000 P-nél nem töbtt
(l szetződ,és é:.vényességélrezaz e1nök vaqy 1r;-

a

helyettese aláír.isr

b) a tcstülct vag)Ionán.lk keze 1ésétIelelőssé.g
terhe mel1ett el1cnőr.zi;
c) a

tarta1ékallpr.rak ós
intózetnól clh clvezí:sórííl

a

i
I

scgél5'a1aprrak pónz-

B
r,

új tű,zoltőszcrek bcszcrzésérijl hlt/rroz;
e) a fel1cbbezett pllancsnoksági hat/r:.ozatot felulDlrxila;
f ) ala,pitó ós p1rrto1ó tagok fclvótelél.ő1;
g) alrrpító és pártoló tagok kizálása és törlósc
<1)

I

A

#

(

'{

kór.clósóbcn;

/r) rnűködő tag segélyezés'óről ós a segélyrlap
90 nrrpon túli igélrybevótc.lói.rek nregctlgcd.jsórő1;
i) a tíizo|tői 'szo19álatban kii1öntis:n érdemet
szerzett nrűkijdő tlgok megjutrtlrlazás1rr:ti1 lratá.
toz;

j) l

tcstület míikötlésórő1 lr közgyiilésnck

lcntést tesz;

k) a szolglikat

li

Ú's&/..
32. $. (1)
póttagból á11, kiket a közgyűlés 3 évle r.irlzrszt. A
választmirnyi tagok ós prittagok cg|ylrlrmrdx ntitt'
den év végérrkilép. A kilópők újra megviilasztlratók. Első kéi ór'ben a kilóp.íl.: tlór'sor.1lt sots]rú-

zíss.ri kcll mc!:illlpítrrli.

(4) Vá1nsztmányi ülóst rninden közgyíilés clött
kót rrappai és legrlább hat havonkórrt kell :tartrrrj.

.

ványt lehet tárgyalni, meiyet 1egalább 4 rrappal a
közgyűlés e1őtt az elnöknól vagy helycttesérrél

Á válaszImány.,
A választmírn5, ,..f. |cndcs

meqbízása,

sor'renclben első ptit.

;

igónybev'ételór"rek Il}cgcngc(ló3c

k) tiszteletbe1i tagokat megválasztja.
3r. $. (1) A közgyűiésen csak azt az

tltJ.rt kell bchívni.

a

szüksógcs);

l

h) más testülettel

távollevíj választmányi trrg helyett.

il1etve távol1éte tartamáta

lyettese és o titkirr vagy

e) a tagok iirdítványiit tárgyalja'

c.setben

(2) Iilnök, társe1nök, tisztek, titkár, pénztáro.s,
cllcnőr lrivatalból tagj ai a választmánynak.
(3) Eilrun1't, kiiépett, törö1t, lega1ább 1 év 'íita

ll :r pí t.1

lr

I

l'

I

,11

I

,

jt.-

feliogtt1ja ós fizctésükct mog.

:

I) tt pénztáros jclentésc ü11yóben határaz;
m) a ki)zgyűiós hatásköréhcz tattozó ügyeliet

c1őkésziti.

31. $. (l) A vrilrrsztri-ráiryi ü1és jcgyzője l tlt.
akacl:i15'0ztatásr csetón a scgécltiszt. A vÍ.

kár,

lasztrnán5ri ülósLíjl jcgvz(íkörr-vvct keil készítetr],
rnelvbe az iilóscll .jcJcrl r'olt tlgoii nev.ót, a hatri.

KG
ffi

rozatokat és az ülés lényeges
n.tozzanttta,it

tütr

tetni.

A
.(2)

5

fcl

}:cll

jegyzőkönyvet

a l,álaszimÍitly einöke is
a
fuják alá és a vá1asztn''i.ny ,l.,e,.ot
'jcgyző
célra kijelölt
(3)

A

is

két tag hitelcsíti.
"
váIasztrnzitry határozatai. cllcn
az irrIc.
a',vá1a,sztLrrány tagjai o" r.ir,'i.i.."tu,,

5:]].j, nrptói
lto\'ctU
sZámított 15 nap alatt a köz]1yűt{s-

hoz fellebbezést nyujthatnak be.

Számv iz" sgáI ó bizot Í sitg,
35. s. (1) Az óvi r.endes közgvÍílés
.
a taqok so.
rábó1 egy évte hároln tagból

os kót poi,üüor

i.rr.'

sz1rmvizxpáió bizottságot választ,
.n"15',r"k tngJ. i
ós póttagjai'e megbízásrl]t tlrtllnn
nlati sen, u .'.itagjai ncm 1ehetnck, sem más tiszt'
]]"|t'm3nv"'t
scget:'
bc nem tölt]ictnck.

J8' $.

A

A

társcln(jk.

lnök a tcsti'i1et tl'rrsad
..i'J;;;;;"..
rlnri ter.ékcnysógének irirnyítój;r,
A
'" "rn.;r.
t:,rrsclnököt tt tíizll|tósitg vczetőjc
r."ryJti",iti.
trirse

Titkár'

ós'

(1) A titkáf végzi n tcstület,
r köz11yűlés
wilaszturán5, írl,rsheli tcnrrivelóit,

:j9. $].

c

könyvekct késziti, a tostii]et ir,att/rrjt ""iie,,o.
t"""ri, ,
íLásbeli kiadmán1,ait az e lnökkel
eg5zLrtt
:::j-L1'",

alal fJ a.

(2)

Á

titk1rr helycttest: a segécltiszt.

40.

s

(1)

Pénztáros.

A

péirztáros \7agJloni felelősség nrc:i.
' kczcli a testület
lctt
pé,tlztárát' A bcvételelil'í;]ós

számvjzsgá]ó bizottság a pérrzkczelést a kiadásokról lendszetes könyvet vezet, az clnök, illetve t,(izo|tóság vezctőjónek utalv.-rnytr.
megvizsgálhatja. Köteles az é:,i fcn^ a
oes. kozgyülést icg.rlább 8 nappal
zására
teljesiti
kifizetéseket.
ncgelőzően il
zárószámadást ós a . pórrzkezelést,
(2) ,H, pé,nztáros a testület tartozjrsait,
.;;s;';;;;i;;
..
egyó'b. okmányokat részietesen
'""iJt* ós léseit, a tagclíjakat llyi1r'ántar.tja s crrő], kijvctcvalamint
vizsgá1atána|i er.eclrnónyérői
n .,i.io,il-n,..y'.n,.;on tt pé,nztitt holvzetóIől a r.lilasztmánynak jelentést
a közgyűlósnek írásban je1entóst tenni.
tesz.
í,]
r. számvizsgáló bizottság t"jJ.l
(3)
e"kö,
(2).,

A

.
,Darm1}iot

']i
'lill , .tt'.t1.t
valrmely szab:i13,1nlaqs
elnokllCk,
tontosabb csetbcn

irgot,

A

azt

az
a ]<üiön összclrív.lnc]ó

rendkívüii közg5'űiésnek kötc1esck
t'"j.i";;;';i.

A

36. s. A testület tisztviseIői:
az clnijk'
társelrrök, a titkár, a péllztáros, ttz
ellenőt,

vos és az ü'gyész. '

ez él.i z|trószámaclást is tl
a r,írlasztmriny elé ter-

'\ pórrztáros a kézipénzitirban le3{eljebb
pcngö kúszpótÍzt tarthat' az ezt megha|l<i(l
ósszcget peclig a választm:,rnv utasít11sa szerjnt
pórrzintózctben clhelyezi,
",.!9.
.-].-.
1:

lisztvjiscIők,

s,z

pénzt áros

ktiltsógvctóst clkészítiós
jcszti.

a

ot,-

.

4/.

E,Inök.

5c.

(1)

Az

Ellenőr

ellenőr a pónztárost közvctleirüI

37. $' (t) A testület elnök.e városban
együtt
a polgá.. ;:l;:;iii,:-].J:;í:;:;::'.;:,;láJ''ztárossal
ncstet, nagy. és kisközsógbcn a vez'etijjjcgs,.lö
(2) iz e'licnőr.i terrrrival<]kkal egyii( tIszt
(körjegyző). (R. 20.
\'1gy
s' (2) b;k.)
tisztl.isel(í is rnc.Lbíz1r:ltó.
(2) Az e]nök a ktizg1,í1Jóst és
a vírllrsztrllirlyi
.
iilóst összelrívja, ott az elnök.;o.1nit
Orl,os.
gy"k.,'.ct;o,
a..testületct.képviseli, a költsógveie'
$..Az olr'ostrak a tiízcsetcknél, a gyrlkorirr.er..,n''l"i
sürgős csetckaen ,{.Q.C,perrgő
'+z. lchctií.Ú.l szerirrt nlcg
icgnrrga,.bb-;;.";; tcrlttln
ketl jelerrntc s :rz
ott
pÍ,lz,titr
a
l,ai]l,
kczela]t, e f"lüg;.I]
szolgálatban
rr're.gbetcgeclctt
:Iejéie .utalványcz,
.rrlc.qsérü]t
Az e1nök a pérrzt1rt.t tetszésszetint; i.lob"n ,ii..sl. ttiZí)ltókít
ingycrr kcll kczelrrie.
vízsgálhntj
r.

(3)

Az elnök

halasztást r-renr tíirő ügyckbc

vez.etőjévc\ eSYctór.tőcrr

Ugyész.

11

d2 '( '1 '. ::
a til)árto.a., ,". ij,. s '''1'.'ügyó.' l tcstiilet szerzőcli.;eit t:|'
ügycibcrr cljl,rr.,
intézkcclik; ,.' ily'i;;i;:
I,"*'.^^.."jllt'i,]i-l;:rgt
szlrkvólcinónyt ,r.rlnatkozítsít

személyes. fcle1ősség terlre n-rel1ctt

kedésekről azonbarr a legközeicbt'i .,.itn',,tn,]i,'í' ']:::'"q
ad, a testületet bíróságok
cLott mltld peres, milrd percnkír'üii
ülésen köteles jelerrt{st tcnni.
iígyekbcn kip.
$) Az elnököt ot..r.irv",t"t.ise csetétl a t:ir.s- I,]lii;,'i,:..'?;l1 jT{|u"[Í';:..i...:.:ix]l;n;"líi:
elnök helyettesíti'
szlin.rít]rat.

Tisztek.

s. G) A testület tisztjei: a tűzoltóság rc.
zetője, az osztagparancsnok, a szakaszparancsntrk,
44.

a segédtiszt és a szertáros.

(2) Minden húsz önkéntes tűzoltó utírn egy
tiszti á1lást iehet rendszeresíteni. A tűzaIt(:sb'g
élén,ha annak létszáma lrúsz Iőbő| ál,J, szakaszparanosnok; ha 20--40 fií, osztagpararrcsnok; hn
főnél több, par.ancsnok á11. (R. 19' S. (3) bek.)
(3) A tűzoitóság vezetője, tisztjc és altisztje
csak az lehet, aki igazoTja, hogy a mindenkor hatáiyban levő jogszabályokban megállapított feltrl.10

nap alatt a választmánylroz íel1ebbezést nyujtha!

nak

be.

A tüzoltóstig vezetőie.
túzoltósáe vezetője a tényleges működés iLányítója és |ntézője; ehhez képest
a) a testületen belül a tűzrendé'szetre vonatA

46. s.

kozó jogszabályok, határozatok, továbbá a szo|.
g^l^ti, gyakor1ati és egyenruházati szabályok
rnegtar.tását eIlenőrzi,

b) az önkéntes tűzoltókát gyakorlatra, szolgá.
iatra és elméleti elóadásra berendeli,
c) azÍ az önkéntes tűzoltót, akí az aktatási órán
telekkel rendelkezik.
jelenik meg ponto'san és eimaradását 3 nap
nem
(4) L tíízoltóság vezetőjét (lararrcsnok, o'sz.
alatt
hitelt érdemlően nem igazolja, továbbá, aki
_
tagparanosnok, szakaszpatancsnok) és tísztjeit
az
oktatási
óráról engedély nélkül ttrvozik, szolgá'_
ahol más a ' testüle! elnöke
annak meglrallga.
tása után
a másodfokú tűzrendészeti hatóság' latát hanyagul látja el, vagy előljárójával szemben
- a testület einökének ós a tűzoltóság engedetlen magatártást tanusít, végül a tűzoltásaz a|tiszteket
vezetőjének meglrallgatásáyal az elsőfokú iúzret. ban, vagy más tűzoltói szolgálatban nem vcsz
dészeti hatóság visszavonásig nevezi ki. (R. 20. s' részt, szolgá|atra igazolatlanul nem, vagy későn
je1enik meg' vagy a szo|gá|atbóI engedély nóikiil
(5), (i) bekezdés.)
títvozik, a községi előljáróságnál (polgármesternél),

Parancsnokság'

s' (1) A parancsnokság a tisztviselőkből és
a testület tisztjeibői á1l, .{ parancsnokság ülésén
45'

a tíjzoltóság vezetője elnököl.

A

parancsnoksági üló.st a szükséghez kópest'
de minden választmányi ülés e1őtt legalább háronr
nappal kell tartani.
(3) A parancsnoksági ülést a táIgysorozatot is
tatta7mazó írá'sbeli meghívóval az ú}éstmegelőzőcn
(2)

3 nappal a

legalább
össze'

(4)

A

tíjzoltóság l,ezetője hivja

parancsnokság akkor határozatképes, hr

annak üléséna tagoknak legalább cgyharnrnda
megjelent.

(5) A parancsnokság titkos szavazással, .szava.
zat-többségge| hozza határozatát, Az elnök nerir
szayaz, de szavazategyenlőség esetén dönt.
(ó) A parancsnokság
a) működő tagok ÍelvételéLől,törléséről és ki.
zárásáró| hatfuoz,

b) a

után

fogadalmat három havi
a működő tagoktól kiveszi,

c) a

próbaszolgálat

tűzoltóság vezetójének működését cllen.

őrzi,

d) a tiszti létszámot és elnevezóst a R.

19. $-a

renc1elkezései szerint megá11apítja.
(7) A parancsnokság határozata\ ellen az érde.

keltek és a parancsnoksíg tagjai a kézbesítést,il.
letve a kifüggesztést követő naptril szánrított 15

e kötelezettségek teljcsítéséneki.smételt elmullsztása esetón pedig az elsőfokú rendőri büntető bi
róságnál, a R. 23. S' (3) és (4) bekezdése értelmében, feljelenti.

d) a működő tagokat

Cl1á tJ

a

{"

.E

arcképes igazoivánnyal

'

e) az önkéntes tűzoltótisztek, altisztek ós onkéntes tűzoltók szolgálati bcosztását, a gynkorla.
tok, szolgálatok és előadások számát és idejí.t
meghatározza,

l) a gyakorlatokat vezényli, az őrczo|gálat meg.
tartását ellenőrzi,
g) tíj.zvész, légi vagy egyéb veszóly esetén az
ör-rkéntes tűzoltóságnak kellő gyorsasággaI rneg.
jelenéséről gondoskodik,
It)

a

veszé|y színhelyénaz oltási és mentósi

R. 149. $-ának (2) bekezdésében meg.
hatrir.ozott ker'etek között vezeti, a támadás és r'i.
mtrnkákat a

delem módját, a fecskendők és egyéb szerek el.
hclyezésétmegh^táÍozz,a,
i) a gondjaila bizott laktanya, .szertár, műhely,

raktár, szerek, felszerelés, anyag, iÍattt|r rendbcrl
tartását, illetőleg üzemképességét,továbbá a míi.
lrelyi munkákrt ellenőrzi,

j) oly

községben, ahol hivatásos vagy kötelcs
a gyárak, ttizveszélyes üzemck
terveit, műszaki leírását, a gyáIak és tűzveszélyes
[izemekre vonatkozó hat/rrozatokat nyilvár-rtartje'
a határozatok tűzrendészeti vonatkozású rendei.
kezéseinek mcgtartását elienőrzi,
tűz01tóság nincs,

j*-

7

k.)

u

tűzo|tósáE fejlesztésérc, szerek' felszerc'

'.
lések,
anyagok beszerzésóre vonatkozóan

a

Iasztmánynak javaslatot tesz,
// olv községben, ahol lrivatásos vagy kötelcs
t(|zo|tósárg nincs, a községi' előljárósáo
tíiztendé-

szeti szakértője,
m) az I) pontban említett községben a tűz

a

nrunkakcirót

jogszabál1iok, határozatok,
szolgri.

lati és gyakorlati szabályok keretei r'irziit',
tu,.
oltóság vezetője állapítja meg.

vá.

A Iestületi',,,,ik

határozatképességének
biztosítésa.

,'. $;, Hu a szebályszcríierr ccyhehívof t köz.qr,ű.
.
Icscn,
\.álasZtmányi r.e.qy perlncsnoksági
iilésen a
tagok nem jelcnnének meg ható,Íoza.t.ep",
."n*.
nap alatt uqyanazzal a tárgysorozattat
9:i''B'
9o
úrjabb közgyűlést, vá1asztmányi vagy

e|.

o|tása után a tűzről a testüIet elnők"e r'tii.n
a ko,-

,

ségl előljáróságnak és a jlirási tűzrenclészeti fc]-

a tűzoitóság

míiködéséről per{ig a I(.
i^sv"10""5'
20. $.ának (9) bekezdóse értelmében á"
.i,otot.'.i
tűzrendészeti hatóságnak és községben a'várIItegyei tűzrendészeti felügye1őnck, véÍülaz elnbk
útján a közgyírlésnek jelentést te.sz.

st,tgi

ülóst kcll

határoznak.

összelrír'r.ri, mg|ygn

1

lo.o.'.u,'ok-

meg;elentek

n) tűzné| vagy cgyéb alkalommal küliinöscir
AlapszabáIymcldosítás,
'.
kimagasló
magatartást tanusító tíizo|tő kitüntetó.
52' $. (l) l\z alapszabílyok csak c
közgytíIéscn
séte javaslatot tesz,
mórlosítlrntók. Mórlosítás, i"'ur,JJ.,,'i,
cgyesület,
A^
1-||,
o) míiködő tagok L.lÁ.t^:
'
belépési ós kilépésiseándíl- be beolvac]ás feiő] az etrc a
célra
összehívott
köz.
kának bejelentését átveszi, a felvételie, a kizá- gyűlés hat/rroz.
FIatározatképességóhez a szavarásra és a törlé,sre javaslatot tosz,
Zatra jogosult tagok kétlrarmadának jelen1éte,
hopJ összehívja a parancsnoki üléseket, azokr:n zott határozatok érvényes.ségéhez
.
a
;elenler'őt
clnököl'
kétharmadának hozzájáru|ása-."rit,e*.'
r) a

költsógvetós

keretén belül

A

Q) Ha a

utalvárryoz.

tíizoltóság vezeÍőjének helyettese.
47. s. A tíLzo|tóság vczetőjének helyettese az
utána legmagasabb rangú, ezek közül a rangban
legidősebb tiszt, aki a vezctő távollétében iuo,
megbiziLsa lolytán annak tenniv alóit látja e|,

szabá1y,s'ierű""

.gÉ;h]"""; közgyíílé.

#*l^ii';i;"T,;.:TT"::,:::":^,:;i3*::::

zattal ősszehívott újabb kö)!5,ű1és a
meg.;elentek
számára tekintet nélkül hatir";;.kuo";
A hatá-

rozat. érvényességéheza megjelel]tek
kétlrarrnadá.

nak hozzájárulása 'szükséges.

Osztag. és szakaszparancsnok. ,,'1i] 1.,TTTÍ,",^1"i'']'iil,.:|-lffi.ul,,uij.
osztag- és szaka.szparancsnok a tűz- terjeszteni és az őrtanyan kifriggesziJ'
.
A módooltóság vezetőjének utasítása szerint a tűzoltó- sított alapszabályok csak
a m. kir. belügyminisztel
ság tagjai felett a íelügyeletet és ellenőr.zést gya- jóválragyirsa után lépnek
r'atalvbn. '
korolja, gyakorlaton, szolgálaton, előadásorr Észt
vesz, esetleg azt vezeti.
Felosz!ás, vagyon havafordltása.
48: $.

Az

Segédtiszt.

,

49' s. (l) A segédtiszt.készítia parancsnoksirgi
ülések jegyzőkönyvét és vógzi a iúzoltóság veze.

tőjének irodai teendőit'

a

53, $. (1)

A

testület felosz1ása ügyóben (Lz eÍÍe

célra összehívott közgyűlés h^ti,,o,l',at;
.t,t-..,

azonban

a

szavazatra jogosított tagok ketha.nra.

clárrak jelenléte és azok kétharmacláak

b;L;gy..

zése szük'séges.
A segédtiszt a tíjzo|tóság vezetője részér(j|
(2) Ha az eile a célra egybelrívott
közgyűIésen
kiosztott ügydarabokra vonatkozóan elintézésitcr. a
tagok elégségesszámma] nem jelennénIi.
vezetet készít,
-.g,
8-30 nap alatt új közgyűlést k"il tu.tnni p"t
(3) A segédtiszt a titkárnak áilandó helyettcse.
közgyűlóst azza\ a megjegyzésser r..rr
.;,JJi""i,^
u feloszlás ügyében a közgyűlés
|oe{
Szertátos.
tagok 'számitra tekintet néIküi kétharmad" -"e;r""'
szó.
50. s. (1) A szertáros a tűZoltőság vezetőjénck
többséggel fog határozni. Az igy
o,,,.t'iuott ko"gorrdjaira bizoti ingat|anok és ingók (laktan1-a,
gyűIósen a jelenlevők a feloszlás
t<eraoseJen r<etszettát, műlrely, raktát, szer, feiszerelés, anyag) harmad
szótöbbsóggel határoznak,
jókarban
tisztán
(2)

és

tartásáró7 gondoskodik.

(2) Az önkóntes tíizo|tósáÉ többi tagjrinrk

(3) Feloszlás esetén a testü1et vagyonának
a feloszlást kimondó ?.;lo,'iirt,

hovafordításáróI

I
rl

'lendelkezik. A vagyon csak tiiztenclószcti cólrrkla
fordítható. Az erte vonatkoZó, valamint a felosz.
lás tárgyában hozott liatátozatot íoganltoSítása
előtt. a m. kir. belügymirrisztethez kcll íclterjcsztcnl.

Á

testület víszonya az Országos, valanlinl
.I'örvény|talósági

Tüzoltó szövet

a

séghez.

A

testület a Magyar orszígos TűzoltóSzövetsi'gnck ós e Törvónyhatósligi 1.űzoltó Szii54. $'

vetségnek, nemkülönben a Magyat. OrszÍrgos Tűzoltó szövetség SególypónztáI'lnak a trgja, s azok
alapszabályait, szabályzntait ós összcs lratrirozrtaít
megtartani köteles.

Ezeket az alapszabrilyokat.a
/

e..7?:r...

b,ax,1T.^p:an

I

tó súQi Í et|ig'' ele l'n

Kormányf elíigyele t '
5ó, $. Azokban az cseiekben, ha a testiilct az
r|.rpszlrb.il5.okhln mcÉá|l'lpít('tt cólját ós cljárásít
nem tat't.ja me g, hatáskörót túl1ópi, rillame llérrcs
ntűkiidóst fejt ki, a közbiztonság és közrend ellell
srilyos vótsógct kövei el, vagy a tagok vagyolli
ótdekcit veszólyeztcti, a m. kir' belügyníiniszter
ellenc vizsgálatot rcnc.lclhct el, műkődés.étÍclfiig.
gcsztlreti ós vógleg Íel is oszlathaija.
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