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(2) A Ir' 25. $-a szelint meglilIapított kijrzetr:ir
bolül fckvíj kiizsógekben szükségcs közrcműköriés
céljt.rb(ll a rnű]<öc1ő telok ]/: rószc vorrril ki. A
tíiza|tóság vczetőjc (par'ancsnok, osztagpirlilncs'
nok, szakaszpararicsnok, továbbiakban ,,,d (.úzait(>
srir; vezetője..) a kivonulásról a községi bírót vlgy
.icgyzőt, illetvc helyettesét (városban po1gírrrrrcs-
tctt vagy lrelyettesét) éttcsíteni köteles.

(3) }Iás város (község) teriiietén e1őforclu1ó
ttiz oltásában, vagy a fcnt cmlített rnunkákban
r.aló közrernííkiidés céljából a tíízoltóság csak ak-
kor vonulhat ki, ha a kivonr.rlást a sesólytkérő r'á-
rrls polgárnrcstere, illetőlcg kr;zsog birája vJsy
jegyzője (körjegyzíjje) kéti, ehhez a tíizo1tóstig
n-ríiködósi terülctén illetékes pol$árme stcr, lttc t.;.
lcg közsigi (kör.) jegyző vagy bíró hozzíjárul ós
a tűzoltóság működési tei.ületónek tűzvécielmét -megicleiő őrsóg hátralragyásirval - biztosítja.

(4) Közremíiköclik 1égitámadás ellrriríizisánril és
légitíirnad1rs vcszólye esetén. Iiy vcszély tattattia
alatt a tcstülct a 1égitámaclás elhárítását 

.irányítT

kntonai parancsnok' vagy IégoltalIni vezctő veze-.
tóse alirtt áll.

ó. $. A tcstület céljának elérése vógctt n R.
23. s' (2) és (3) bckezdésében Ioglalt, ' v:rlamjnt
a Magyar országos Tűzo1tó Ször,etség tészéről
alkotott és a m' kir. belügymirrisztei részérői jó-
váhagyott szolgálati ós gyakot1ati szlbáIyzat sze.
rint tagjait kiképczi' a közsóg (város) áltat ilt.
cngcclett tiizoltzisi f elszcr.eiési tátgy akat Llaszni|at
ós rncgőrzós végctt átveszi, azokat állandóan hasz-
ná1atra kész' lrl1lrpotblrn taltja.

A í,estület jövedelme és vagyona,
7. s. A tcstület jövedelme:
a) az a|apiti és pártoló tagok tagdíja;
ó) a község (város) rószéről nyujtott évi sególy;
c) a testüiet javára tett adomliny és cnnek ka-

mata;
d) jutalom és hatósági cngedóllycl rcndezctt

gyüjtós útján szcrzctt pónzösszcg.
8. s. A tcstületnek tegjair'al szemben fenrrá1ló

l.:rivete]óse az érvólryben 1cvő trjrvérryck szetint
bírÚi útoir hlr itIt:rtri llc'

tjnkórrtcs tűzoliótesttiici.

Székhelye és mijködési terüíete.

2. s. (1) A testület széklielye:.r'ijr
C,TÍl.s 4. t 7' !.i1-n. ? r.s.t'""'i "'r-""'

i'?

község (város) ter.ületérc ter.jed ki.

Hivatalos nyelv,

3. $. A testiilet hivateios nyelve: mxgyar.

Pecsét és jeIvény'

4. $. A testület körpecsótje: ,t^űzo\tó jclr'iuvÍ|
^fr!,r{i'fi'2.!q il , 

..1 , . g.'l cinkóntcs tiizoltótcstülct

2íj
|t) ! '/ ,, körirattal. Jclvénye: a pccsét színcs zo-

máncos kivitclbcn.

Felzldatkör,
5. $. (l) A tcstLilet feladatköre:
a) a község (város) területórr és a kötzctóbe

eső (180.000/Í936. B. .Nl' sz' rendelet [továbbilk-
ban: R.] 25' $.) szomszérl közsógckben kitijrt tüz
terjedésének megakadályozása, a tűzo1tás ils lz
ezzcl kapcsolatos munkák elvégzóse;

b) egyéb elemi csápás (p|. átviz, földrengr3s)
vagy ' közveszély, továbbá brr1esct alkllmávnl t1

mentési munkálstokban, különösen pedig a filt1.
szaki mentésben ,segédkezés. (Ilyen esetben a 1űz.
oltók a mentési munkálatokat irányító ltrtóság
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9. $. A testület vagyona:
a) pénztáti készlet;
b) tartalókalop;
c) ingó és ingatlatl vaÉ.v()ll;
d) segéiyalap'

10. $. (1) A tattalókalap for.rásai:
a) az e cé|ta szánt adomátrt.;
b) az évi tiszta jövcclelem.

(2) A tartalékalapot elkülönítve kell kezclni és
pénzintézetben kell gyümölcsöztetni.

(3) A tartalékalap igénybevételéhez a közgyíi1ós
beleegyezése szük.séges.

/1. $' (l) A sególyalap jövedelmei:
a} a 7. $-ban felsorolt jijvedelem 59á-a;
b) az e céba szánt adomírny.

(2) A segélyalapot elkülönítve kell kezelni ós
pénzintézetben ke1l gyümölcsöztetni.

/2. $' (1) A segélyalap igénybevchető:
a) a szolgáIatban keresetképtelenné váit tagnak

gyógykezelé.sére vagy segélyezéséIe. A sepély.
alapból azonban egy tag részére 90 napon túl se-
gélyt adni nem szabad. Ezt az.idó.tartamot a vá.
lasztmány kivételes esetekben .. . . nappal rncg.
hosszabbíthatj a;

b) a szo|gá|atban élctét vesztett tag oltemetési

költségeinek rószbeni fedezesére.
(2) I{a a szo|gá|atban keresetképtelenrré .rólt

taÉ a válaszlmánytól se$élyt kér, betegségét a tes.
tületi orvos által kiállított bizonyítvánnyal iga-
zolni, balesetét pedíg a baleset napjátó|' száttti.
tott 8 nap alalt a választmánynak bejelenteni ktj-
telc.s. 
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(3) A segélyalapból nem szabad segélyezni azt
a tagot, aki engedetlenség vagv ittasság miatt
válrt a szo|gálatban keresetképtelenrré' Ennek meg.
ítélésóre a testület választmánya hivatott.

II. FEJEZET.

Tagok. Felvétel.

l3. s. A testület tagjai; tiszteletbeli, alapító,
pártoló és működő tagok.

í4. $. Tiszteletbeli taggá vá|aszthaLó, aki :l tűz-

o1tói irrtizmény körü1 általában, külcir-rösen petIig

a testület érdekében kifejtett működésével kivál<]

érdemeket szeÍzett.
15. $. Alapítő taggá vehető fel, aki 'J 

testüiet

részére egyszersmirrdenkorra iegalább ..,.. peng(it

Íizet.
16. $. Pártoló taggá vchető fel,

|ezi magát, hogy a testület részére
gőt fizet.

aki arr'a kotc-
É.'i nplf-

17. $. &lűködő tagul felvehető, aki a R. 1l. $
(1) bekezdésébcri fog1alt rendelkezéseknek mcg-
felel ós a 6. $ ban említett szalgá|ati és gyakot.
Iati szabá|yzat szerint gyakorlaton és őtszolgála-
ton mcgjclenésrc, a tén1'leges segélynyujtásban
részvételre, valamint a testüIet jogerős határoz'a.
tának megtar.tísára kötelezi magát.

18' $' A tiszteletbeli tagot a választmárry' ja-
vaslata alapján a közgyűlés választ1a,

19. $ Az alapító és pártoló tag felvétele te-
kintetéberl a v álasztmány határoz.

20. $. (1) 
^{űködő 

tagul feivóte1 tekjntetéberr
a parancsnokság határ.oz.

(2) Működő tagul Íclvétel végett a tűzoltósáJ
lezető1énéI kell jelentkezni' A túzo|tóság teze'
tője a jelentkezettnek nevét, {oglalkozását, éIet.
korát és lakását feltüntető jelentkezési ivet az ör.
szobában vagy a szertárban 14 napig köteles ki.
függeszteni, hogy a jclentkezőnek fclvétele ellen
a testület tagjai negtehcssék esetleges észrevéte-
lei.ket. A felvétel kérdésében a beérkezett
észrevéielek figyelembevételével kell hatá.
rozni. A felvétel három havi próba,szolgálat rrtán
véglegessé válik, addig 

^ 
túzo\tóság vezető1e a

próbaszolgá|atot teljesítő tagot bármikor elbocsát-
hatjc.

21. $. Az új tag három havi próbaszolgálat
után r testü|et parancsnoksága előtt a következö
fogadalmat teszi:,,Én
ürrnepólyesen fogaclom, hogy Magyarországlroz,
annak alkotmányáhaz és Maflyarország Kormány.
zójához hű leszek, s mint a................ ön.
kéntes tűzoItótestü1et működő tagj,a, a testülct
alapszabá1yait és határozatait, a .szolgáIati szabá.
lyokat megtartonr, elő1járóimnak engedelmeskedem,
szoigálatomban híven és pontosan eljárok. Erre
becsü1etszóval és kézadással kötelezem magamat...

A tagok jogai. -

22. s. G) A tiszteletbeli tag az alapító tag jo.
gltt é|vezi, de mentes kötelezettségétől.

(2) Az alapító tagrrak, tovíbbá annak a pár.
toló tagnak, aki legalább három év óta tagdíjat
Íizet, a közgyű1ésen tariácskozási, s7avazási ós
vÍrlrsztmányrí jogr van. é-t

(3) Míit'ödő tag a testületi iagság minden ei(i.
nyében részesedik, a közgvűlésen tanácskozási,
szavazás\ és választási joga van. Ha a működő
tag felvétele után egyenruhát és felszerelést kap,
azt csak szolgálatban vagy vasárnapon és iinnep.
napon szrhnd viselnie.

(4) A tűzoltóság nríiködő tagja a tíizoltóság



vczetőjétő| alcképes igazolváilyt kap.
(5) Ha a működő tagot szolgáIat közben bal-

eset 'éri, a testületi orvos bizonyítvány1rval szol.
gálati úton segélyt kórhet. A sególy kérésére a

12. s. (2) bekezdésében foglaltak az irányadrik.
(ó) A működő tag kérelmót vagy panaszát a

túzo|tósag vezetőjénél jelcntheti be, aki a hatás.
köréhez tartoző sza\gttlaii ügyben maga int,ózkc-
dik' egyéb esetben a kérést vagy panaszt a pa-
rarrcsnohság vagy a választmány elé tcrjeszti

Á tagok k,ötelességei.
23' s. (1) Minden tag köteles a tuztendó,szet

fej1esztése érdekében eljárni vagy közremíiköclni,
a testületet jogos törekvéseiben t1rmogatni, .1z

. alapszabályokat, a közgyűlé.s és a választrnányi
ülés jogerős 7latfuozatát megtaltani.

(2) A pártoló tag kötele's a tagdíjat minden jv
július 1.ig meglizetni.

(3) A műkö dő tag köteles 
^ 

tíjzo|tói szrrlgá.
lattal kapcso1atos jogszabályokat, hatósági renclcl-
kezéseket, szolgá|ati szabá|yzatot nlegtartani, i|z

előijár,ók jogszerű parancsait toljesítcni.

A tagság megszíjnése.
24. $. (1) A testületi tagság megszűnik: i. ha-

lál (jogi személyeknél megszűnés), 2' kilépés' 3.

töriés, 4. klzátás áItal.
Q) HaráI fiogi személyeknél megszűnés) a tes.

tületi tagságot a fizetési kötelezettséggcl együtt
azonna| rnegszünteti.

(3) A pártoló tagság az év végével megszűnlk,
ha a pártoló tag kilépési szárrdékát az év utolsó
rregyedében írásban bejelenti, ellenkező esetben
tagsága és kötelezettsége továbbra érvényben

rn rrad.
(4) A működő tag testületi tagsága megszűnik

a tűzoltóság vezetőjénéi történt előzetes szóbeli
. vagy írásbeli bejelentéssel.

(5) A működő tagot a paranosnokság törli, )ra

a működő tag a 17. $-ban megkívánt követelrné-
nyeknek nem íelel meg.

(ó) A működő tag k\zátását e tíizoltóSág .'leze.

töjének javaslatára a parancsnokság elhatároz-
hatja, ha a működő tag:

a) az alapszabá|y, illetőleg a 'szolgálati szlt-
bá|yzat rendelkezését isméte1t mu1aszti,rssal vagy
cngedetlenséggei megszegi;

b) a tí|ztendészet, vagy a testiilet órdekeit r c.

széIyeztető cselekményt követ el;
c) közbotrányt okozó magáviseletet tarrusít.
(7) A (ó) bekezdésben felsorolt okok vaiarnc:,

3

lyikónck fcnrlforg1rsa csetén a tűzoltóSág vezető.tc
a nrűködő tagot a p:rrirncsnokság döntéséig a szol.
gálatból kizárhatja, cgyenruháját bevonhatja.

(8) Az aiapító és pártoló tagokat a (ó) bekez.
dés b) ós c,) pontjírban foglalt esetekben a vá.
lasztmány zárhatja ki. A pártoló tagok fizetést
kötelezettsége a kizárrissal megszűnik.

(9) A parancsnokságnak és választmánynaft a

törlés és kizárás tárgyában hozott határoztta el.
len a közlóst kövctő naptól számított 15 rrap alatt
működő tag a vlt,|asztmányhoz, alapitó és pártoló
tag a közgyűléshcz fellebbezést nyujthat be.

(10) A kilépett, tőlölt vagy kizárt működő ta.
got a testülettől kapott felszerelés ós egyenruhá.
zat visszaadásának kötelezettsége alól nem lehet
felmenteni.

III. FEJEZET.

Az intéző szen,ek,
25' $' A testület ügyeit vezetik:

a) a közgyűlés;
Ó,) a vlilasztnrány;
c) a parancsnokság;
d) a tisztviselők;
e) a tisztek.

Közgyiilés.
26. s. (1) A közgyűlés a tagok össze.sségének

képviselete és a testület egyetemes legfőbb szolve.
A közgyűlés lehct rendes és rendkívüli.

(2) Minden óv elsíí felében rendes közgyűlést
kelI tartani. A közgyűiést az elnök hívja össze.

(3) Az elnök jogosult rendkívüli közgyü1ést
összehívni, míg a vá1asztmány, a számvizsgáló bi.
zottság határozata alapján, továbbá a működő ta-
gok egynegyedének írásbeli kívánsírgzira a hatá.
rozat, illetve a beadváriy beér.kezós.étől ,számított
10 nap alatt köteles a rendkívüii közgyűlóst ölz.
szelrívni.

(4) A közgyűIést a testület székhelyén kcll
tartani é.s iegalább 8 nappal előbb a tárgysoroza.
tot is tartalmazó írásbeli meghívóval kcli össze.
hívni. A meghívót az őt,szobában vagy a szertár.
kapun ki kell függeszteni.

27, s. 
^ 

tiszteletbeli, alapító, működő és pár-
toló iagnak (a 22' $. (2) bekezclés.ében f'oglalt kot-
[átozással) a közg-r'űIósen tanácskozási, szavazás|
ós választási joga van.

28. $. A közgyíílés szavazat'többségge| hozza
határozatát. Szavazategyenlőség esetén az elnök
dönt. A szavazat| jogot 'személye'sen kell gyako-
iolni. A szavazás nyilt, de 10 tag írásbeli kérésére
l titkos szavazást kell elrerrclelni'
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A közgytÍlés határozatképessép'e.

29. s. (1) A közgyűlés határozatkópes, ha azon
a teljes jogú tagok (27. s.) egyharmada jeien r'ar'r.

(2) A közgyűlés elnöke a iestületi elnök, aka-
clályoztatása e'setón a társelnök, iiletőieg a Lűzo1t.(>-

ság lezetője. A kiizgyűlés jcgvzője a titkár, aka.
dá|yaztatása esetén a scgédtiszt.

A közgyiilés hatásk,öre.
30. $. (1) A közgyűlés
a) a -lá|asztmány tagjait, pí,rttngjait, továbbá a

választás alá esíj tisztviselőket 3 óv:e, a számr'izs.
gáió bizottsáE tagjeit és póttagjait pedig cgy ór're
n-regválasztja;

b) a költségvctós ós zárszám r..lás l-igyéberi }ra-

títoz, tt Ícielős számadók részót.c a lolrnentvényt
megadja;

c) a váIasztmány hatáskörébe llem tartozt1

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

testületi vagyoll il|agát étintő jogügylcteket jóvJr.

hagyja;
d) a virlasztmány feilebbezctt határozntírt Í.e-

lü1bírálj a;

e) a tagok inciítványirt tárgya1je,
f) az a|apszabr.r1yok módosítá,sa,
g) a tcstülct Íc1osz11rsílnak kimorrdása 'ós cr

e'setben a vegyon jrováiorclítá,;a fclctti l-ratrirozlt-
h<>zatal,

h) más testülcttel egyesülés,
i) tartaiékalap igónybevételónek tnegengedise

iigyében batátoz;
j) a tuz'oltóság vezetőjének ós a v1rlasztmátry-

nak óvi jelentését tárgyalja,
k) tiszteletbeli tagokat megválasztja.
3/. s. (1) A közgyűiésen csak azt az' indtt.

ványt lehet tárgyalni' melyet legalább 4 rrappal a

közgyű1ós e|őtt az elnöknél vagy lrelyettesénél
írirsban ber-ryu j iottak.

(2) A közgyűlésr:ől a titk/rt jcgyzőkörryvet kó.
szít, rnelybe a közgyűlésen jelcn volt tagok nevÓt,
a közgyűlés lónycges mozzanaLait, és a hozott ha.
tátozatat fel kell tüntetrri.

(3) A jegyzőkönyvet a közgyűlós elnöke ós a

titkát írja a|á és a közp)'íilés elnöke által kijcltilt
kót tag hítelesíti.

A választmány.,|
32. $. (1) A választmán y .. ' .i. rencles es .l. .

póttagból á11, kiket a közgyűiés 8 óvr.e választ. A
választm'ányi tagok ós póttagok cgyharmodn min.

dén év végén kllép. A kilépők újra megválasztlth.
tók. Első kót évben a kilépiík nóvsorát sor'shú.

zí'ssal kell meglillepítrrri.

(2) Elnök' társelnök, tisztek, titkár, pénztáros,
ellenőr hivatalból tagjai a választmánynak.

(3) Elhunyt' kilépett, törölt, lega1ább 1 év óta
távollevő választmányi tag helyett megbízása,
illetve tÍrvrrlléte tartamáta a sorrcndben első pót.
tagot kell behívni.

(4) YáLasztmányi ülést minden ktizgyűlés előtt
két nappal és legalább l.rat havonként ke1l tartar-ri.

A választm1rnyi ülóst legalább nz ülé'st megelőzŰ
lrálom nappal a tár.gy:;orozatot tartaimazó irásbel'i
meghívóvái az elnök hívja össze. }latározatképes-
ségéhez a választmányi tagok cg5'harmadának jc-
lenléte szükséges'

(5) A váIasztmány hat1rrozathozatalának nlócj.
jitta a 28. $. rendelkczéseit ke1l alka|nlazni azza|
nz clt{t.éssel, hogy a titkos szar'azirst öt tag írás.
bcli kérésórc kcl1 elrendelni,

A váIasztmány hatás!<öte.

33. $. A választnrírn5'
a) a testüiet nevében szerződésekct köL ha a

szetződés tárgyának éLtóke 1000 P.nél ncm több
(a szer.ződós é::vónyessógóhez az elnök vaqy irc.
lyettese ós n titk:iL vagy a l-relyctte:sc aláírjsa
szükséges);

b) a testület vagyonának kezelését felelősség
tcr.he mcllctt cIIcrrőrzi;

c) a tartalékalapnak Ús a scgélyalapnak pénz.
intózetnó1 clhely.ezésériil;

d) t|j tíjzo|tószerek beszerzésétőI batárrsz;
e) a lcllebbr:zett prrancsnoksági határozatot fe-

lurDlraua;

f) alapitó ós pr.rrtoló tagok feivétcléről;
g) alapitó és pártoló tagok kizátása ó's törlósc

k órclésóben;
/r) működő tag segé|yczésóről és a segélyalÍp

D0 napon túli igónybevótclónck negellgedíséről;
i) a' tíjzo\'Lői szo1gálatban különös:n érdemet

szeÍzett műk<jcíő tagok megjLrtalmazásirról hatá.
toz;

j) a tcstü1et rníiködésérő1 l közgyűr1ésnck jc-
lentést tesz;

/<) l szolgL.rkat felfogaclja és {izetésüket meg.
xllsprtlxi

I) a pénztíros jclentóse ügyében hatátoz;
m) a közgyíi1és hatásköréhez ta'ttozó ügyekct

előkészíti.
34. $. (1) A r'1l]lsztrnányi ülés jegyzője a tit.

ktir, akadályozt^t^sD cseién a segódti'sZt. A vá.
lasztmányi üiésrői ieg'vziíkönyvet kell készíterri,
melybe az ülóscn jclen vo1t trgok ner'ót, a hatí.



rozatokat és az üiés lényeges nozzantltait fel llcll
tüntetni'

(2) A jegyzőkönyr'ct a választlriirrly cinölie ,:s

a jegyző ir ják aIá és a választmárry rószólíil e

cóIra kijelölt két tag hitelesíti.
(3) A választmány iratározatai cllcn :rz érclc-

keltek és a vá],asztrirán5l fagj3i a kifüggcsztÓst
követő naptól számított 15 nap alatt a közg.,'íil{s-
hez fcllebbezést nyujthatnak be.

S zámv, iz sgáIó bi zot t ság.

35. s. (1) Az évi rerrdes kózgyűIés a tagok so-
rából egy évre három tagból é's két póttagból iltló
számv\zsgá|ó bizottstigot vá|aszt, mclyllek tagií|i
ós póttagjai e megbíZáSuk tartarna a1att senr lt ii.l.
lasztmánynak tagjai nem lehetnek, sem mírs tiszt-
séget be nem tölthetnek.

(2) A szttmvizsgáIó bizottság a pénzkezelést
bármikol megvizsgálhatja' Kötele,s az évi ]:tn.
des közgyíílást legalább B nappal mcgciőzijr:rr á

zátószámadást és a pénzkezelést, naplókat ós
egyéb okmányokat részletesen mcgvizsgá1ni ós
vizsgá1atánaI eredrnényérő1 tr válasz|mány írtján
a közgyűlósnek írásban jelerrt.óst tenrri.

(3) Ha a. számvizsgáló bizottság tagjai óvltöz.
bcn észlelrrek valameiy sznbálytalanságot, azt az
elnöknek, fontosabb esetbcn a ]<ülön összelrívancló
rcndkívüli közgyűlésnek k<jtolcsek bejelenteni.

A tisztviselők.
3ó. $' A te'stület tjsztviselői: az c1nök, iL

társelnök, a titkár, a pélrztár.os, az e|Ienőr, .lz ot.-

vos és az igyész,

Elnök.
3/. $. (1) A testület elr-röke városban a polllál-

mester, nagy. és kiskcizs,ógben a vezetíj'jcg)'Zó
(köLjegyző). (R. 20. $. (2) bek.)

, (2) Az elnök a kiizgyíilést ós a v1llasztmrinyi
ülést összelrívja, ott az elnök jo;ait gylrkorclja,
a te'stületet képvisqlj,. a költségvetés keretón tül
sürgős esetekben .*/.... pengő lcgrnagasabb összcg
erejr3ig utabányoz, a póilzt.i}. kezelós,t1Le fclÜgycl'
Az elnök a .pórrztált tetszésszcrinti iclőber.r rncg-
vizsgálhatj a.

(3) Az elnök halasztást t.rem tűrő iigyckbcn
személyes f ele1ősség terhe mellctt a tűzo1tóság
veZetőjével egyctéftően intéz1icclik; ttz I|y in|'éz"
kedésekrő1 azonban a 1egközc1ebbi vir1asztmirryI
ü1ésen köteles jelent.ést terrni.

Q) Az elnököt akedályoztatl,isa esetórr a társ.
elnök lrelyettesíti.

,4 társelnök.
.i8. 5s. 6 tiu'sclniik a tcstiilet thrsad,rirni tevc-

l;cnvsÚgének irlrnyítóia, az e1nök helyettese' A
társelnököt a tíizD\t()sáE vezetője helyettesíti.

Titkár.

39. $. (1) A titkár végzi tt testület, a köz11yíilés
ós a választmírny ír1rsbeli tenrrivalóit, a jcgyz(|.
körryvekct kószíti, a tcstület irattlrr.át kcze]i, a

tcstület írásbeli kia<Ímányait az c1nökke 1 e.gyr-itt

alriírja.
(2) A titkát helyettcsc a .segédtiszt.

Pénztát.os.

40. $. (l).A pénztár'os vagyorri felelősség nrci.
lctt kezcli a testület pí,nztírát' A bevételekr'íjl ós
a kiadásokról rendszeres könyvet yezet', 

^z 
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nök, il1etve a tűzo1tóság vezetőjének utaIvirn5'r1-

zására teljcsíti a kifizetéseket.

(2) A pénztálos a testü1et tartozirsait, kövctc-
1éseit, a tagclíjakat nyilvántar.tja s er:ről, velamint
l péllztitt hcl5'zetór.ől a virlasztmánynak jelcntést
tesz.

(3) A pénzt áros az éti zátószi,lnradást is il

kiiltségl'ctó:;t elkószíti ís a v/rlasztrnr,rny eló ter.
jeszti.

(4) A pénztáros a kézipénzLitrbarr legfel.jebb
. *..{' pengő készptltzt ta.r.tirrrt, az ezt mcgba|l,<ió

összcgct pedig tr v/r1a,sztnány utasításn szerint
pórrzil"rtézctben elhe1yezi.

Ellenrt.
41, s. G) Az ellenór l pénztárost közvctleirüI

c11erriírzi és a pi:nz\<eze].ósórt a pénztáfossal .g)'ijtt
nnylgilag cgyetelnlegcsen fe1elős.

(2) Hz ellenőr:i tcnnivalókkel cgyik tiszt vrgy
tisztvise1ő is megbízható.

Orvos'
42. $. Az orvosrrak a tíízcseteknól, a gytikoric-

tokon lel.retősóg szerint nrcg liell jelcnnie s:lz
ott megsérii1t vxlJY sz'Jlgálatbxn megbetegcdett
tíizoltókat ingyen kell kezelnie.

u gyesz.

13. p. A.z ügyész a testiilet szelződé:;cit cl.
kószíti' a tcstiilet joÉi r.onatkozásÚr iigyeibcn c1jár,
illető1cg szakl'élemérly1 atl, a testü1etet bírósá.xok
előtt mind peles, rnind perenkívüli' ügyekbcn kóp- 

.

vise1i. Az üg'iesz ténykec1éseiért készkiadásainak
lncgtérítósén kívijl a testület tcrhóre clíjat tel nen
s z ir rníth a t'



(l

7'isztek.
44. $. (1) A testület tisztjei: a tűzoltóság r'c-

zetője, az osztagpuancsnok, a szakaszparancsntlk,
a segódtiszt és a szertáros.

(2) Minden húsz önkéntes túzoltó utl,rn egy
tiszti állást ]ehet rendszeresíteni. A tíizaltósig
élén, ha annak létszáma húsz főből áll, szakasz'
parancsnok; lra 20-40 fő' osztagparalrcsnok; 'rn
40 Iőnél több, parancsnok á1l. (R. 19. $. (3) bek.)

(3) A tűzoltósirg vezetője, tisztje és altisztje
csak az lehet, aki igazolja, irogy a mir.rcienkor ha-
tri1yban 1evő jogszabályokban rncgíl1apított ieltc-
teiekkel rendelkezik.

(4) A túzoltóság vezetőjót (parancsnok, osz-
tagparancsnok, szakaszparancsnok) és tisztjeit -
ahol más a testület e1nöke - :rnnak rneghallge-
tása után _ a másodfokú tűzrendészeti hatóság,
az a7tiszteket a testülot elnökének és a tíizo|tiság
vezetőjérrek meghallgatásáyal az eisőfr-rkú iúzren.
dészeti ható'ság visszavonásig nevezi ki. (R. 20. s.
(5)' (7) bekezdés.)

Parancsnokság'
45. $. (1) A parancsnokság a tisztvisclőkből és

a tostület tisztjeibő1 á11. A. parancsnokság ülésen
e tűzoltóság vezetője' elnököl.

(2) A parancsnoksági ülóst a szükséghcz kópest,
de minden választmárryi ülés clőtt 1egalább lláronl
nappal kell tartani.

(3) A parancsnoksági ü1ést a tárgysorozatot is
tartalmazó írásbeli meghívóval az ülóst megelőzőctl
legalább 3 nappal a tűzoltóság ,lezetője hív,j.t

össze.
(4) A parancsnokság akkor határozatképes, h.t

annak üiósérr a tagoknak legalább egylrarnrldlt
megjelent.

(5) A par.ancsnokság titkos szavazással, sznva.
zat-többséggel hozza határozatát. Az e1nök nerlr

szayaz' de szayazategyenlőség esetén dönt.

(ó) A parancsnokság

a) működő tagok fe1vótcl,óről, törlésórő1 és ki.
z|,lrásátó7 hatátoz,

b) a f ogacíalmat három lravi prtibaszolgt,rllt
trtán a működő tagoktói kil'eszi,

c) l tíizoltóság vez'etőjének működését cllcn.
őrz1,

d) a tiszti létszámot és e]ner,ezóst a I{' 19. $-n
rendelkezései szerint megállapítja.

(7) A parancsnokság határozata\ ellen az értlc.
keltek és a parancsnokság tagjai a kézbesítist, il.
letve a kifüggesztést követő naptril számított ]5

nap aIltt a választm/trrylroz fellebbezést nyujthat-
riak be.

A tíizoltóság vezetője,
4ó. $. A tűzoltóság vezetője a tényleges míikö-

dós irányítója és intézője; ehhez képest
a) a testületen beiül a tíjzrendészetre r'onat.

koz(l jogszabá1yok, határozatok, továbbá a szol.
gálati, gyakorlati és egyentuházati szabályok
nrcgtartását e1lenőrzi,

b) az önkéntes tűzoltókat gyakorlatra, szolgá.
1atra és elmé1eti előadásra berendeli,

c) azt az önkéntes tíjzo|tót, aki az oktatási órán
nenr jeienik meg ponto.san és elmaladását 3 nap
alatt l.ritelt órdcmlően nem igazolja, továbbá, aki
az oktatási óráról engeclély nélkül távozik, szolgí-
lat1rt hanyagul látja el' va$y eiőljárójával szemben
errgedetlen magataItást fanusít, végü1 a tíjzoItás-
ban, vagy más tíjzoltói szolgálatban nem vesz
részl, sza|'gitlatra igazoIatlanul nem, vagy későn
jelenik meg' vagy a 'szolgáIatból engedély n'ilkiil
távozik, a községi előljáróságnál (polgármesternól),
e kötelezettségek teljesítésének ismételt einlullrsz-
tása esetén pedig az elsőíokú rendőli büntető bí-
rósrignál, a R. 23. S. (3) és (4) bekezdése értelmi-
bcn, fcljeleuti.

dJ a műköc{ő tagokat arcképes igazolvánrryaI
cl1átja,

e) az örrkéritcs tűzo1tótisztek, a1tisztek és on.
kéntes tűzoltók szoigálati bcosztását, a gyakorla.
tok, szolgálatok és előarlások 'szánát és idejót
meg,hatátazza,

l) a gyakorlatokat vezényli, az őrszo|gálat meg-

tartását ellenőrzi.

!) túzvész, légi vagy egyób vesz'ély esetén az

örrkéntes tűzoltóságnak kellő gyorsasággal meg.
jc1enéséről gondoskodik,

h) a veszély színhelyén az oltási és mentési
n:rurrkákat a R. 149. $-ának (2) bekezdésében meg.
határ,ozott keretek között -,tezet\ a támadás és vó.
cle1em módját, a fecskendők és egyéb szerek el-

helyczésót meghataÍazza,

i) a gondjaira bízott laktanya, szertát, műhely,
raktár, szerek, felszerelós, anyag, irattár renclbcn
tartását, illető1eg üzemképessógét, továbbá a tníi.
lrelyi munkákat ellenőrzi,

j) o1y közsógben, ahol l.rivatásos vagy kötcles
tíizolt<isrig nincs, a gyárak, tűzveszélyes üzemck
terveit, niiiszaki lcírását, a gyárak és tűzveszélyes
üzcmekre vonatkozó llatátozatokat nyilvántartja.
a hatiLrozatok tűzrendészeti vonatkozású rendel.
kezóseinek mcgtartását ellenőrzi,



k) a tűzo|tóság fejlesztcsór.e, szcrck, fclszcrc-
lések, anyágok beszerzésirc ..'ou'.,oo'.,-,un . v1r.

lesztrnánynak javas1atot tesz,
l) oly községben, ahol 1rivatásos vagy kötelcs

tűZo|tós^g nincs, a közsógi elóljáróság tűzt'entló-
szeti szakértője,

m) az I) porrtban említett kiizsógbcn a tíiz e|-

oltása után a tíizrőI a testület elnöke útián a kijz-
ségi clőljáróságnlk és a járási tűzrenc]ószeti fcl-
ügyelőnek, a tűzoltóSág működósóről pctlig a I{.

20. $-ának (9) bekezdése értelmében az elsíjfo}ll.r
tűzrendészeti lratóságnak és községben a várlne-
gyei tűzrendészeti feliicyclőnek, végül az elnok
útján n közgyűlésnek jelentést tesz,

n) tíiznéI vagy cgyéb alkalornmal küliinöscLr
kitnagasló magatartást tanrrsító tíjzo|tő kitünteti.
sére javaslatot tesz'

o) műkcidő tagok belópési és kilépési szánc1í:.

kának bcjelerrtósét 1rtveszi, a fell'ételrc, a kiz.,t-

r/rsra és a töriéste javasiatot tesz,

p) risszelrívja a parancsnoki ülésckct, azoi<ort

e1nököl,
r) a költségvetés keretén belü1 utalvány<lz.

Á tíizoltósás vezetőjének helyettese.

47. $. A tűZ01tóság vczetőjónek 1rclyettcse llz
utána legmagasabb rangú, ezek közüi e langbán
legidősebb tiszt, aki a vezet(5 tár'o1létébcl-r vnL.1y

negbíZása folytálr annak tenr-rivalóit látja cl.

Osztag. és szakaszpatancsnok,
48. $. Az osztag- és szaka'szparancsnok a tíjz-

o1tóság veZető jének utasít1rsa sZeÍint a t,űzolÚ',l'

ság tagjai {elett a feliigyelctet és el,lenőrzóst .qya-
korolja, gyakollaton, szo1gá1aton, előadásrrrr rószt

vesz, esetleg 
^zl 

\ezel|.

Segédtíszt,

49. s. 0) A segédtiszt készíti a parancsnoksr.rgi

ülósek jcgyzőkönyvét és végzi a túzo7t()ság yeze.

tőjének irodai teendőit.
(2) A segédtjszt a túzo|tóság vezetője részér.(íl

kiosztott ügydatabokra vonatkozóan c1intózési tct..
vezetet készít.

(3) A scgédtiszt a tltkárnak /illandó helycttcsc.

Szer táros.

50. s. (1) A szertáros a tűzoltóság vczetőjónck
gorrdjaira bízott ingatlanok és ingók (1aktenya'

szertár, műhely, r.aktár, szer, felszerc1és, anyag)

t\sztán és jókarban tartásfu ,3]. goncloskoclik'
(2) Az önkéntes tűzoltóság többi tagjein:lk

'nrrrnkakijr.ét a joqszabirlyok, hat:irozatok, szolgri.
lati és gyakorlati szabályok keretei kö.,ött tt túz'
oltóslig \,c7cti;jc álIlpítjr rrrcg.

,4 ÍestüIeti szervek |ntfuozatképességé11ek
biztosi.tása.

57. $. tTa a szabál5'szcrííen egybehívott krizg1'íi.
l(lscrr, r,álasztmányi \.agy parancsnoksági ü1ésen a
tagok ncm jelcnnirlcll meg határozatkópes szirrn.
b:rn, B--30 nap alatt ttgyanazzaT a trirgysorozattal
újebb közEyűlóst, vá1asztnrílnyi v,tgy parancsnoJ<.
s1rqi ii1óst kc11 rjsszcilívrli, rnelycn a megjelen{ek
hatá roznak.
. 

Alapszabál),mcjt1osí!ás.

52. $' (1) i\z alapszabályok csak a kiizgyíilésorr
m<idosíthatók. NIódosítás, továbbá rnás egyesülct-
be beolr'ac]/rs Íclő| a'z ctre a cilra összehíl'ott köz-
gyíilóS hátároZ' I Ilrtjrr,rz.rtkópcssógélrcz 1 s7cV3.
zatre jogosult tegok kótlrarrnadának jelenléte, ho-
zott lratározatok élvén5'cssógéhez a jeienler'(ík
kótlrarmadának hor'zájátu|ása szükségcs.

(2) }Ia a szabrilyszerűen egybehír.ott közgyűlé-
sen a tagok nem jelennónek n-reg határozatkópes
számben' 8-30 nap alatt rrgyanazzál a táIgysolo-
zattal összehívott újabb közgyűiés a nregjelcntck
szírmára tekirrtct nólkiil hat/rrozatképes. A hetii-
rozat órr'ényessígó1rez a megje1e1ltek kétlralrnadá-
nlk hozzáj árulásr .sziikséges.

(3) A módosító indítr'ányok szrlvcgét a kijz.
gyű1és előtt 4 nappal a r'írlasztmányhoz kell bc.
terjcsztcni és az íír.tanyán kifíigleszteni. A módo'
sított alapszabályok csak a m. kir. bcliigyminiszter
ióvirhegy1lsa után 1éprrek hatá1yba.

Feloszlits, vagyon hovafotdÍtása.

53. $' (r) A tesiület Ícloszlása ügyébcn ftz eÍ|e
a célr.a összehír,ott közgyűiés batározhat; ehhez
azotli;nn a szavlzatrlt jogosított trrgok kóthrrnrlr.
díntrk jelerrlóte és azok kétharmedának beleegye.
zósc szüksóges.

(2) IJa az eÍte c célra egybehívott közgyűIóscn
a tagok elógséges számmal nem jelennónek meg,
B-_-30 nap a1att új közg1'ű1ést kel1 tartani. Ezt a

közgyíilést azzal l> lncgjegyz,ósSel kel1 összehívni,
lrogy a feloszlás ügyében a közcyűlés a megjelent
tagok számára tckintet nélkül kótharmac1 sző-
tiibbséggel fng hatírrozni. Az így össze1'rívott köz.
É],űlóseri a jclcnlcr'ők a fcloszlás kérdésében két-
hlrmad szótöbbsóggel hatliroznak'

(J) liclrlszlÍs csctótt a tcstijlet vagyrlnánlk
hovafordítírsír.ól a Íelosz1ást kimoncló közg1'íílós
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rendelkezik. A vag5'6n csnk tílzrenc]észeti cólokl a

fordítható' Az ete vonatkozó, valnmint a felosz-
lás tárgyában h'ozott hatátozaIot foganatosíilisa
előtt a m. kir' beliigyminiszterhez kcll fc1tcr'jcsz.
teni.

A testület viszonya az ()rszágos, valamint a
,I 

ör v énj: Itat ó s ági 7, íi z. o I t o S z öv e t s é gI rc z.

54. s' A testiilct a l{agyar orsztigtls Tíízolttj-
Szövetségnek és a Ttirvónyhatósírgi .I.űto|tó szii-
vetségnek, nemkü1önberr a Magyat orsziLgos Tíiz-
|r1tó Szövetség segé1ypóllZtárának a tagja,.s azok
alapszabályait, sz,abál.yzl,tait és összcs hai1lrozlltrrit
megtartani köteles.

I I 3 í (1 sá !'i f eÍüg.v et e t.

.'5. s. A tcstülct .' '. '. vár.
mcri\|c (v.,l1.os) első tisztviselijjónek és a túzren.
cl't1szcti hlrtr1lság f cliigyclcto n1att áll.

Karmányf elügyelet.

5ó' $. Azokban az esetekben, ira a testület az
alapszabályokbnn nlegáll;rpított célját és eiiárásirt
ncm tartja mcg, lrattiskör.ét tírllópi, itllarne1lencs
nrííködóst fejt ki' a közbiztorrság ós közrend elleil
súlyr:s vótséget kövct el, vagy a tagok vagyorri
órclekcit vcszé|yczteti, a m. kir. bc1ügyminisztcr
cl1enc vizsgálatot i.cntlellrct el, nrűködésót fclfirr;.
gcsztlrcti ós végleg fci is osz1atlratja.

ijnkóntcs tíizoltótestiilc t pl. f*i
r!
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