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önkéntes tűzoltótesttilei'

Székhelye és müködési tetüIeíe.

2. $. (1)

(2)

A

Á testület

székhelye:

testület míiködése

-riL'il/ui rli!i'ili{/
község (város) telüIetére terjed ki.
Hivatalos nyelv,
3. $.

A

testület lrivatalos nyelve: magyar.
Pecsét és jelvény,

4. $. A testület körpecsótje: Tűzoltó jelvény
',,":.l:t'+i'+it!r.:I
4Íl

LgJJ,,

jl}.9lí

önkéntes tűzo1tótestülci

kÍirircttal. Jctvúnye: 3 pecsét színcs zo-

máncos kivitelbcn.

5. $. (1)

A

Feladatköt.

testület feladntköre:
a) a kőzség (város) területón és a körzetébe

(180.000/1936. B' M. sz. rendelet [továbbirkban: R.] 25. $') szomszéd közsógekben kitört tűz
terjedésénekmegakadályozása, a túza|tás és az
ezzcl kapcsolatos munkák elvégzése;

eső

b) egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés)
vagy kőzveszély, továbbí baleset alkalmÁval Íl

mentési munkálatokban, különösen pedig a nrti.
szaki mentésben oegédkezés'(Ilyen esetben a túz.
oltók a mentési munkálatokat irányító llatóság

kiküldöttjónck (szakórtőnek) utrsítlisai szc.itlt
járnek
(2)

el.)

A R.

25' $.a szerínt megállapított kórzeten

bclül fekvő községckben szükségcs kőzreműködés

céljábóI a műkődő tagok 1/r része vonul ki. A
tűzoltóság vezelője (parancsnok, osziagparancs'
nok, szakaszparancsnok, továbbiakban:,,a LűZo:tő.
sirg vezetője..) a kivonulásról a kózségi bílót vagy
jegyzőt, illetve helyetteset (városban polgárrnestert vagy helyettesét) értesíteniköteles.
(3) Más város (község) területén előforduló
tűz oltásában, vagy a fent említett munkákban
való közreműködés céljából a tűzoIÍőság csak ak.
kor vonulhat ki, ha a kivonulást a segélytkérő Yá.

ros polgármestere, illetőleg község birája vagy
jegyzője (kc,irjegyzóíje) kéri, ehhez a tűzoltóság
műkődési területén illetékes po19áImcstcr' il1etőlcg közsógi (kör.) jegyző vagy bíró hozz,ll1fuu| es
a túzo|tóstlE működési teriiletének tűzvédelmét

-

megieielő őrség hátrahagyásával
biztosítja.
(4) Közreműködik ]égitámadás elhárításánál és
légitámadás veszélyé esetén' Ily veszély tartatua
alatt a tcstület a légitámadás elhárításái iIányítÓ
katonai parancsnok, vagy légoltalmi vezető vezetése alatt áll.
ó. $' A testület céljának elérése végett R R.
23. s' (2) és (3) bekezdésében foglalt, valamint
a Magyar Országos "tíizo|tó Szövetsóg részé;ől
alkotott és a m' kir. belügyminiszter részéről .ió.
váhagyott szolgálati és gyakorlati szabá|yzat sze.
rint tagjait kiképezi' a község (város) által írtcngedett tí,izoltási f elszerelési tárgy akat haszná|at
ós megőr.zés végett átveszi, azokat állarrdóan használatra kész állapotban taltja.

A
A

testület jövedelme és vtgyona'
testiilet jövedelme:
a) az a|apíti és pártoló tagok tagdíja;
b) a község (város) részérő1 nyujtott évi segéiy;
c) o testület javára tett adomány és ennek ka7, $.

mata;

d) jutalom és hatósági engcdóllycl tendezett
gyüjtús útjlin szcIzett pénzősszcg.
8. $' A testületrrck tagjaival szemben fennálló
kővcteiése az érvónyben levő törvények szerint
bírói úton haitható bc.

)

9' $.

tcstüict vilgyultl:
^pónztilri kószlct;
a)
b) tartalókalap;
c) inrló ós inqltlrrr vli]yí)lr;
tl) sc11ó11'alrp.
10. 5S. (1) A tattalókalap íorrírsli:
a') az' e' cé|ttt szirnt rtlomirn1';
b) .az i:li tiszta jövct1elenl.
(2) A tartalékalapot clkülrinítve lcll kczclni

ós

pénzirrtózetben kell gyúnölcsöztctni.
(3) A tartalókalap ígénybcvéteiólrez a közgyűlós
bcleegyczése sziiksóges.
11. $. (1) A segé1yalap jövedelmci:

a) a 7. $-ban fclsornlt iiivcdclcnl
b) az c cólÍa sz1lnt aclonllilly'

57í-a;

(2) r\ segélyalapot elkülönítve kell kezcIni és
pónzintézetben kel1 gyümtilcsőztetni.
]2. $. (i) A segélyalap igénybcvelrctő:
a) a .szolgálatban keresctkÚptclenné vált tagnak

gyógykezeiésére vagy segélyezósére' A segélyalapból azorrban egy tag rószére 90 napon túl se.
gólyt adni nem szrbrd. Ezt az i!ötarnmot r ví.
lrsztmány kjvétcIcs esctekben J.9 nappal mcg.
hosszabbíthatj a;

bJ a szolgálatban életétvesztett tag eltemctósi
kiiltsógeinek részbeni fedezésérc.
(2) Ha a szo1gá1atban keresetkóptelenlié válf
tag a vállsztmánytól segélyt kór, betcgsógét a tes.

tiileti orvos á}tal kiirllított bizonyítvánnyel

iga-

zo1ni, ba1esetót peclig a balesct napjától szánrí.
tott 8 nap a1att a választmánynak bejclenteni kötclc.s.

(3) A sególyalapból ::em szabad
x tagot, aki enge<letlcnség vngy

sególyezni azt

ittass/lg minti
vá1t a szolglilatban kcresetkÉptelennó. Ennek ncgítélósére a testü1et vílasztmánya hivatott'
IT. TEJEZIIT.

Tagok. Felvéte|.

13. $. A testiilet tagjai:.tisztclctbcli, aIapító'
pártoló és nrírkiidő tagok.
,,íiz14. $. Tisztelctbeli taggá választható, aki a
pc(iig
különösen
áital1rban,
körül
oltói intózmény
a tcstiilet órdckóben kifcjtett műkötlésóvcl kil álT
érdemeket szeÍzett,
/5. $. Alapító taggá rclrctő [cl, nkíne tcstiilct
részórc egyszersmitrdcnkorrr lcgrIább JV pcn11íít

Í'izat.

16. $.

lczi

1

]

]

Páttoló taggá vehető Íel, aki arr1 }ótc.

magát' hogy
gő| Í\zet.

tngu1 |clvclictő, aki a R. ll. $
^{űki]díj fog1alt rcndelkezéseknck mcg.
bckezdósóbcn
felcl ós a ó. $ brn említett szolgálati ós gynkot.
latí szabályzrii szcrint gyakorlaton ós őrszo|giLlat()ll mCgjclenósIc, r tÚn1'legcs scgó1)'n.Yujtásban
rÚszvótclre, vaiamjnt a testüIct jogerős h'táIoZr.
tirnek megtart/ts/lra kötclezi magát.
18. s. A tisztcletbcli tagot a .választmárry ja.
vasltta alnpján t kiizgyíilós r'álesztja'
19, $' Az nlapító ós pártolti tag fclvótelc tc-

(l)

a testület részóre év\ . '#'pen'

]/. $.

kirrtctébcn a választmány határoz.

20. $. (1) Miikijdő tagul fclvótcl tckjntetÉbcn
a parancsnokság hxtílfoz.

(2) MÍiködő tagul fclvótel vógett a tíizi:ltósáj
vczetőjónól kcll jclcntkczni. r\ tűzo]tóság \,ezt.
tője a jelentkczettnek nevót, foglalkozásít, éiet.
korát és lakását Íeltüntető jelentkezósi ivct az örszobábrn \'agy a s7cItíiIban 14 napig kőtelcs ki.
Iüggcs7tcni, lrogy a jc1cntkczijnck fclr.étele el]cn
a testület tá.éjÍimcgtchessék esctlcgcs észrevóte.

lcikct. Afclvéte1 kór11ésében -

abcérkezctt
ószrevétclck figyelembevéte1ér'el - ke1l határozni. A fclvétel három havi próbaszolgálat után
vóglcgcssó válik, addig a tűzo|tóság vezetőie a
ptóbaszolgálatot teljesítő tagot bírmikor e]bocsíthatja.

21. $. Az Írj tag hárorrr havi próbaszolgálat
utírn a tcstület parancsnoks:iga clőtt r következö
fogaclalnat teszi:,,lin
iJrnne

pólyesen

f

oge

dom, 1rogy

lIngyaror*zág1roz,

annak a]kotmányához és Magyarország Kormány.
zójához Ilű leszek, s nrint ri d'i] $.Z i.'.;.' l j ir:in ciónkétltes tíizoltótcstülct rnűködő tagp, a testűlet
o1rpszab1r1yait ós hrtírrozrtnit, a szo1gálati sz:bá.
11'okat ncgtartorn, clőljirróirnnak cngcrlclmeskedcm,
szolgálatombarr híven ós pontoSin eljlirok' lirrc
bccsülctszóval ós kózadással kötclezem mzgámat...

A tagok jogai'
22. $' (1) A tiszteletbcli tag nz alapító tag jo.
gát ó|vezi, de mentes kötelezettségétől.
(2) Az alapító tagnak, továbbá annak a pár.

tol(i tagn{k, aki lcgalább három óv óta tagdíjlt

fizet' a közgyűlésen

tatrácskoz1rsi, szavazási U3 ,
választn*óntf joga van'
f
(3) l{íil:ijdő fag a tcstületi tagság minclcn eií.

nyében részesedik, a kőzgyűlésen tanácskozási;
szavlzl,tsi i:s választási joga van. FIa a működő
tag lclvótcle után egycnÍuhil1 65 fgi57g1g|f5| krrp,
ozt csak szolgálatban vágy vasíllnapon és iinnep'
napon szabad vísclnic.
(.1) r\ tűzoltóság műköclő tegja a tűzoltóság

/ .
e.q.

3

vczetőjétől alckópcs'ignzolványt kap.
(5) I{a a.rnűködő taeol' szoIgálat közben baleset éri, a testületi orvos bizonyítvírnyával szol.
gíl1ati úton segélyt kéIhet' A segély kórósórc a
12. s. (2) bekezdésóben foglaltak az irirnyrtlrlk'
(ó) A működő tag kórelrrrét vagy panaszát a
túzo|,tóság vezetőjénéi jelentheti bc, aki a haiLisköréhez tattozó sza|gá|ati ügyben maga intizkc.
dik, egyób esetben a kólóst YÍgy pal]!Szt il l)2rrrncstrokság

vígy a

Á

választmány cló tcrjeszti.

tagok kötelességei'

(1) Mindcn tag köteles a t|izrenclészet
Íejlesztése érdekében elj.;rrni vagy közremíikődni'
23. €.

a

testületet jogos törekvóseiben t/rmogatni, i\z
ulapszabályokat' a kőzgyűLís és n választrnánvl
ülés jogerős Hat'ározatát megtaltani.
(2) A pártoló tag kőteles rr tagdíjat tnirrdcn jr'
július 1-ig megfizetni.
(3) A működő tág köteles a tűZo1tói :rz,J]g.ilattal kapcsolatos jogszabályokat, hntr1s1rgi rcntlclkezéseket, szo1gálati szabáIyzatot lnegtaItani, az
előljárók jogszerű páIancsait teljcsítcni'

A taeság meqsziinése.
A testületi tagság ncgszÍínik: 1. ]rr-

24. s' (1)
1ál (jogi személyeknélmegszűnás), 2. kilópis' 3.
törlés, 4. kizárás áltel.
(2) Halál (jogi szernólyeknól nrcgszűrrós) a tes.
tületi tagságot a fizetósi kötciozcttsóggcl cgyLiit

azonnal rRegsziinteti.
(3) A pártoló tagság az év végévelmclszűnlk,
ha a pártoló tag kilépésiszárrcjékát az óv utols.j

ncgyedében írásban bejelcnti, ellcnkcző csetbcn
tagsága ós kötelczcttsége továbbra ÚrvÚnybcn
marad.

í

A

műköLlő tag testiiieti trrgsága nrcgszűnik
tíiZoltósáÉ vezctőjénél törtónt clőzctcs szlibi:li
(4)

vagy írásbelíbcjelentésscl.
(5) A rnűködő tagot a parancsrrokság tijr]i, ha
a működő tag a Í7, $-ban megkívirllt ktjvetelrnénycknek nem {elel meg
(ó) A nűköclő tag kizárását r tiízoltí}sílg\'czctőjének javaslatára a parancsnokság cllratároz.
h)ítjái ha a működő tag:
a)' az a|apszabály, illetőleg a sztligá1llti szn.
bályzat rendclkezéSét ismótelt nulasztlrssal vrgy
.cngedetlenséggcl

mcgszegi;

b) a tűzrendószet, vilgy c tcstiilet ércickoít rcsz'é|yeztető cselekményt követ cl;
.c) közbotrányt okozó rnagaviseictct tnnrlsít.

(7)

A

(6) bekezdósbcn |cliorolt okok \'aitLIl]i,

lyikónck fcrrtlforgirsa csctón l tiiZoltó.ság vczctőlc
a miiködő tágot r poIrncsnokság döntésóig rr szol-

cgyenruháját bevonIratja.
alapító ós pártoló tagokat a (ó) bekcz.
dós b) és c) ptlntjirban foglalt esctekbclr a válnsztmány z'irhatjl ki. A p/lrtolri tagok {izctési
köteleZcttsége a kizír1rssal mcgszűnik.
(9) A prrancsrrokságnak ós válnsztmánynak a
tiirlés ós kizárlis tárgyában hozott hatítrozota cl.
Icn t közlést ktivctő rraptól szánritott 15 nep elatt
miiktjdő tag t választmányhoz, alapító és pártoló
trg n közgyűlÚshcz IcI]cbbczóst r:yujihet be.
(10) A kilópett, tiirö1t r'agy kizárt műkődő tn.
got x tcstülettől kapott fclszcreiés ós egyenrulri.
zat visszladásának kötelezettsége aló1 nem lehet
gri1atbó1 kizár1ratja,

(8)

Az

Íclmentení.

III. FEJEZET.

Az intéző szervek.
25. $. A tcstülct ügyeit vezctik:
a) a közgyűlés;
b) a választmány;
c) a parancsnokság;
d) a tisztviselők;
e) a tisztck.

Közgyülés'

2ó. $. (1) A ktizgyűlés a tagok ősszességéneii
képvisclcte és e tcstület cgyetemes legfíibb szerve.
A kiizgyűlós lclrct rcndes ós rcndkívüli.
(2) Minclcn év clső Íelébenlcndes köZgyűlóst
kcll tartani. A közgyűlóst az clnök lrír.ja össze.'
(3) Az elnök jogosult rendkívüli kőzgyűlólt
összehívni, míg a választmány' a szrimr'izsgáló biZottság hatáTozata tiapján, tovíLbbá a rnűködő trgoli cgyncgyetlónck írásbcli kívánsrigár.a a lratá.

rozrt' illetvc a beaclvány beór.kczósóttíl számított

10 nap alatt kötcles a rendkívüli kiJzg5'űlóst ösz.
szclrívrri.

(4) z\ kijzgyíilist a tcstülct szóklrelyérr

ko1l

tar|ani é.s lcgalább 8 nappal clőbb a tárgy.sorozatot is tartalmazó írásbeli meghívóval kcll össze.
hívni. A mcghí\'ót az őrszob|tban vagy a szertár.
kapun

ki kell

függeszteni.

27. s,
tiszteletbcii, alapító, működő ós pál^ (a 22. $. (2) bckczdésében foglalt kor.
toló tagnak
iátozássa1) a közgyűlósen trrrícskozási, sz'ltyazitst'
és választási joge van.
28. $. A közgyűlós sza\'azat.többsóggeI hozza
határozatát. Szavazatcgyenlőség esetón az cinök
dönt. A szxyazlli jogot személyesen kell gyako.
rolrri' A szayazás nyilt, clc 10 tag írásbcli k{résórc
r titkos szrvr;:ist kcll clrcrr,lclni.

4

A

közgytilés lútározatké pesséBe,
A közgyűlés határozatkópes, ha azon
s.
a teljes jogú tagok (27. $') egyhatmada jelen van.
(2) A közgyűlés elnöke a testületi elnök, nka.
dályoztatása esetón a társelnök, illetőleg tű7o1tó.
(1)

29.

A

ság vezetője.

^
közgyűIés jtgyzője a titkár, aka-

dályaztatása esetén a segédtiszt.

A

közgyülés hatásköre.

30. $. (1) A közgyűl'ós
a) a ,lá|asztmány tagjait, póttagjait, továbbá a
vá|asztás alá eső tisztviselőket 3 óv:e, a számvlzsgáló bizottság tagjait és póttagjait pedig Cgy é\'rc
megválasztj a;

bJ a költségvetés és zátszámldtis ügyében

lra-

títoz, a fólelős számadók rószére a fclmentvényt
megadja;

c) a választmány

hatáskörébe nem tartozÖ

szerződéseket (33. s. (1) bek. a) pont) megköti, a
testületi vagyon állagát órintő jogügyleteket jóváhagyja;

d) l választnány Ícllebbezett h'tározatát

lu

Íe-

lDlra lJ 3;

e) a tagok indítványát

tárgyalja,

f) az a|apszabályok módosítasa,
g) a testűlct fcloszlásának kimondása ós cl

c'setben
bozatal,

a vagyon hováfordítása felctti határozrt-

h) más testü1cttel

egyesülés,

i,) tartalékalap igénybevételéneknregengedésc
ügyében határoz;
j) a túzoltóság vezetőjének es a vr,rlasztmánynak évi jelentését tárgyalja,

k) tiszteletbeli tagokat megválasztja.
3l. $. (1) Á közgyűlé.sen csak azt az

indÍt.

ványt lehet tárgyalni, melyet legalább 4 nappal

a

közgyűles előtt az elnöknél vagy heiyettesénél

írásban benyujtottak.

(2) Elnök' társelnők, tisztek, titkár, pénztÁIos,
ellenőr hivatalbó1 tagjai a választmánynak.
(3) Elhunyt' kilépett, iörö1t, legalább 1 év óta
távol1evő választmányi tag helyett megbízása,
illetve távollóte tartamára a sorrendben első pói.

tagot kell behívni.
(4) Választmányi ülést minden közgyűI.és előtt
két nappa1 és legalább lrat havonként kell tartanl.

A

választmányi ülóst legalírbb az iilest megelőzr5

három nappal

a táÍgysotozatot tartalmazó írásbeli

meghívóval az elnök hívja őssze' Határozatképességéheza választmányi tagok cgyharmadának je.
lenléte szükséges.

(5)

A

választmány határozalhoza|alának

m(lr]-

jfua'a 28, $. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal
az eltérésse], hogy a titkos szlyazást öt tbg írás.
bcli kérésérekell elrcndelnj.
33. $.

A

Á

vltlasztnlány

lta Í ijsköre.

vá},asztmány

a) a testület nevóben szerződésekct köt, ha á
szerződés tárgyának értéke 1000 P-nél nem több
(a szerződés érvén'".uu'un.z az e|nők vagy hc.
lyettese ós

a titkár vagy a

lrelyettesc aláírrisa

szükséges);

bJ a tcstület vagyonának kezeiésétfelelősség

terhe mellett ellenőrzi;

c) a tartalékalapnak és a Segélyalapnak pénz.
intózetnél clhclyezéscrő| ;
d) új tíizo|tószerek beszerzésérői lratároz;

e) a fellebbezett parancsnoksági határozatot le.
lülbírálj a;
f) a|apitő és pártoló tagok felvételéről;
g) a|apító és pártoló tagok kizárása s törlésc
kérdésében;

fi) működő tag segélyezésóról é's a sepélyalap
90 napon túli igénybevétclénckmegengedísóíől;
i) a tíjzoltői szolgálatban küIönöson érdemet
sze|zett működő tagok megjutalmazásáról hatá.

(2) A közgyűlésről a titkár jegyzőkönyvet kó.
szít, melybe a közgyűlésen jelen volt tagok nevct,
a közgyűlés lényegos mozzan^ta|l, es a hozott hl- Ío I';
jJ a iestiilet működésérő1 a közgyűlésnek jetátozatot fel kell tüntetni.
lentést
tesz;
(3) A jegyzőkönyvet a közlyíilés elnöke és a
k) a szolgákat felfogadja és fizetésüket meg.
titkár írja a|á és a közgyűlés elnöke által kije1ölt
állapítja;
két tag hiielesíti.
.pénztáros
jelentése ügyében határcn;
I) a

A váIasztmánv.f

h, \

J , m) a közgyűlés hatásköréhez tartoz' ügyeket
választmány ''..(0, ,"nd"" *#
póttagból áll, kiket a köz$yűlés 8 évre vá]aszt./A előkészíti.
34. s. (1) A választmányi ülés jegyzője a titválasztmán5'i tagok és póttagok egyharmada minden óv végénkiiép. A kilépők újra megválasztha. kár, akadályoztatáse csetén a scgódti,szt. A v.í.
iók' Első két €vben a kilép.'k névsorát sorshú- lasztmányi ülósről jcgyzőkönyvet kell készitcrrj,
melybe az üléscn jclen r'olt trgok nevét, a hatti.
zá'ssal kell megállapítani.
32. $. (1)

A

5

rozatokat és az üIés lényeges mozzanatait

fel

l:clI

tüntetni.

(2) A jegyzőkönyvet a választmány elnöke ös
t jegyzö itják a|á és a választmány részóről c

oélra kijelölt kót tag hitelesíti.

(3)

A

választmány határozatai ellcn az órdc-

keltek és a választmány tagjal a kifüggesztóst

követő naptól számítirtt 15 nap alatt a közgyűlís'
hez fe]lebbezést nyujthatnak be'
Számv izsgáló bízottság.

35. $. (1) Az évi rendes közgyűlés a tagok so.
rából egy óvre három tagbóI és kót póttagból írll(i
számvizsgá1ó bizottságot vá1aszt, melynek tagjri
és póttagjai e megbíZásuk taltama alett sem e Yálasztmárrynak tagjai nem lehetnek, sem más tiszt.
séget be nem tölthetnek.
(2) A számvizsgáló bizottság a pónzkezelóst

bármikor megvizsgálhatja. Köteles

az él'i rcrr.

des közgyűlést iegalább 8 nappal mcgelőzően a
zátószámadást ós a pénzkezelóst, napló}:at és
egyéb okmányokat részietesen megr'izsgílni és
vizsgálatárra]i eredrnónyéről a válasz!máriy útján
a közgyűlésnek írásban jelentést tenni.
(3) I{a a szímvizsgáIó bizottság tagjai évköz'
ben észlelnek valamely szabálytalanságot, azt L\Z
elncikneR, fontosabb csetben a külön ősszeliívancló
rendkívüli közgyűlésnek kötclesek bejclenteni.

A tisztviselők'
te6tü1et tisztviselőj: az clnök, a
társelnök, a titkát, a pénztáros, az ellenőr, rz or3ó.$. A

vos es az ügyész'

Elnök,
testület elnöke városban a pr'llgái
mestef, nagy. és kisközségben a vezető-jeg)'ző
37. $' (1)

(kötjegyző).

,

{'

A

(R' 20. s' (2) bek.)

(2) Az elnök a közgyűlést és a választmÍrnyi
ülést összehívja, ott az elnök jogait gyakorclja'
a testületet képvise};a költsógvetÚs kerctón tül
sürgős csetckbe, ./,,.Y. pengő Icgmagasabh összcg
erejóig utalványoz,, a pélzt:ár kezelésere fclügyel.
Az elnök a pónztárt tetszésszer,inti időben rncg.
vizsgálhatja.

Az elnök

halasztást nem tíirő ügyekbcn
személyes felelőssóg terhe mellctt a tiizoltóság
vezetőjóvel egyetértően intézkedik; az \Iy in|éz.
kedésekről azonban a legközelebbi választmányI
üIésen kötcles jelentóst tcnni'
(4) Az elnököt akrrdályoztatísa esetérr a társ.
elnök helyettesíti.

(3)

A

társelnök.

38' s. A társelnök a testület társadnlmi ter'ékcnységónek irányítója, az elnök belyettese. A
társclnököt a tűzri1tóság,lczetője helyettesíti.
Titkár.
39. $. (1)

A titkár

végzi a testület, a közgyűlés

ós a választmány írásbeli tennivalóit, a jegyző.
könyveket készíti, a tcstüiet irattárát kczeli, a
testület írásbeli kiaclmányait
aláÍrj a.

(2)

A

c1nökkel egyútt

titkár helyettesc a segédtiszt.

A

Pénztáros.

pénztáros vagyoni felelőssóg mc]kezcli a testület pénzlátitt, A ber'ételekről ós

40. $. (1)

lctt

az

e kiadásokról rendszeres ktinyvet yeze|' az e|.
nök, illetve a tiizoltósóg vezetőjónek utalviin;,1l-

zására teljcsíti rr kifizctéscket'
(2) L pénztáros a testület tartoz1rsait, kijvetelóseit' a tagclíjakat nyilvántartja s erről, va1amint
a péaztát: hclyzctétől a választmánynak jelentést
tesz.

(3) A pónztáros az ér.i zárószárnadást ós a
költségvctóst clkészíii és t r'1rlasztrnírny eló ter.
jcszti.

púnztáros a kózipcnztírbrn legfclicltb
rI1I
^ kószpénzt taÍt])3t, az ezt mcghalr(ió
/|,''42 p""ga
ósszeget pedig a vá1asztmány utasítása szerint
pónzintézctben elhelyezi.
Ellenőr.
pénztárost közvotleirül
ellenőrzi Ésa pónzkezelr3séIt a pénztáfossal együtt
üny.1gilag egyetemlegesen felelős'
(2) Az ellcnőri tennivalókkal cgyik tiszt v:tgy
tisztviselő is negbízható.

4í. $. (1) Az ellenőr a

42. $.

OrYos'
tűzcscteknél, a $yakorla-

Az orvosnak a

tokón ielretősóg szerint Íneg kell jelennie s..tz

ott

rnegsórült vai.1y szo1gálatban nregbetegedc..t
tíízoltókat ingyen kell kezelnie.
Ügyész.

43. $. Az ügyósz a tcstület szcrzőtlóreit eI.
készíti,a tcstület jogi vonatkozású ügycibcn eljár'
illctőlcg szakvéleménytad, a testületet bíróságok
eiőtt mind peres, mincl perenkívüli ügyekbcn kép.
viseli. Az ügyész tónykedéseiért készkiadásainak
rncgtérítósón kíviil a testület tcrhérc rlíjat fel nem
sz1rrnítlrat.

6

44.

s' 0) A

Tisztek.

testiilot tisztjei:

a

zetője, az osZtagparancsnok, a szakaszparancsIrtlk,
a segédtiszt és a szertáIos.
(2) Mirrclcn húsz önkóntes tíizo1tó utiin cgy
tiszti állást lclret rcndszercsítcnj. A tűzoltóság
élétr,ha annak létszáma húsz főből áll, szakasz.
paranosnok; ha 20_.10 fő, osztlrgpat.arlcsnok; lll
40 főnél több, parancsnok áll. (R. 19. $. (3) bek.)
. (3) A túzo|tóság vezetője, tisztje ós altisztjc
csak az lelret, aki ígazolja, ltogy a ninclenkor ha.
tályban levő jogsznbirlyokban ilregl.lilápít0tt leItó.

tclekkel rendclkezik.
(4) Á tűZoltósÁg vezetőjét (parancsnok, osztagparancsnok, szakaszparnncsnok) ós tisztjcit
alrol más a testülct elnöke
annak rncglraLlga-

-

tása után
nrásodfokú tíizrcndószeti hntóslig,
- aa testülct
az a|ijszteket
clnökónek és a tűzoltóság
vezetőjének meghállgatásával az elsőfokú iűzrcn.
dészeti hatóság visszavonásig nevezi ki. (R' 20. s.
(5)' (7) bekczdós.)

s. (1) A parancsnokság a tisztvisclőkből

(2)

A

és

a testület tisztjeiből áll. ,A parancsnokság ülésón
2 tűZoltóság vezetőye elnököl.

lega1ább

3 nappal a tűzoltóság vczctőjc

}rír.ja

Á

(4;

po,on.,nokság akkor lratározatkópcs, }r.t
annak üléséna tagoknak lcgalább cgylrarnllrti't
me

gjelent.

A

(5)

parancsnokság titkos szavazással, szrr't'

zat-többsóggcl hozza lntároz'atílt. Az clnijk
szavaz' de szavazetcg)'ep|fisóg csctón dönt.

.

(ó)

A

rlcrrr

parancsnokság

aJ működő tngok ÍelvótclÚríí1, tijLlósóről ós l:i.

zárásáró| határoz,

b) a

utárr

n

c)

í)tzi,

fogatlalmat három havi prr,lbaszolqálllt

rnűködtj trgoktril kivcszi,
r tíízoltrisígr'ezct(í,jónck miikiidósót cl]cq-

d) a tiszti lótszitmnt ós clncr'czóst n li' 19' \ rt
rcnclelkezései szerint mcgírl1apítja.
(7) A parancsnokság hrtározatai ellcn lz értIc.
keltek ós a pcrancsnokság trgiai a kózbcsítúst, il.
letve a kifüggesztóst kövctő rraptr,ll szi,rmított 15

l'álasztmánylroz

A

A

íellebbezést nyujthat.

s.

tüzoltóság vezetője,

ban, vagy más tíízoltói szolgílatban nem

vcsZ

részt, szolgáiatra igazolatlanul nem, vagy későn
jelcnik meg, vagy a szolgálatból engedély nólkiil
távozik, a közsógi előljárósírgnr,rl (polgármesternól),
kötele2eitségek teljesítésónek isnrételt elmu1.sz-

titsa esetén pedig az elsőíokú rendőri büniető bí.
róságnál, a R. 23. $' (3) és (4) bekezdése értelmi.
trcn, {eljelenti.

d) a rnííkődő tagokat

parancsnoks/rgi ülést r sziiksóghcz kópcst,

de minden választmányi ülés előtt lcgalább háron
nappal kell tartanir
(3) A parancsnoksági ü1ést a tárgysofozÍitot iS
tartalmazó irásbeli mcghivóval az ülóst megclőzőcn

l

tűzoltóSág vczetője a ténylegcs műkciclós irányítója és intózője; ehhez képest
a) a testületcn bcliil a tűzrerrdészetre volrat.
kozó jogszabá1yok, lratírozatok, továbbá a szolgálati, gyakorlati ós cgycnruházati szabályok
megtattását cllcnőrzi,
ó) az örrkóntes tűzoltókát gyakorlatra, szolgá.
latra és elméleti előadásra betendeli,
c) azt az önkóntes túzoltót, aki az oktatási órár-r
lrcm jclcnik mcp pol)tosan ós elmaradását 3 nlrp
alatt hitclt órdcmlően ncm igazoJja, továbbá, aki
az oktatrísi órár.ól engedily nélkül távozik' szolgír.
lat1rt hanyngul látja el, vagy előljáIójával szemben
engedetlen 1)]ágatártást terrusít, végül a tíjzo|Lás4ó.

c

Parancsnokság'

45.

össze.

nap alatt
nak be.

tíizoltóslig \c-

c

r

tltl

arcképcs igazdlvánnyal

a,

e) az iirrkéntes tűzo1tóti'sztek, altisztck és on.

kéntes tűzo1tók szolgá1ati bcosztását' a gyakoIIatok, szo1gálatok ós előadások szlrnát ós idejót
IÍ\eÉhetáÍozza,

l) a

tnrfii cót

gyakorlatokat vezényli, az őrszolgálat meg.
nilonÁrzi

!) tűzvt,sz, légi vagy cgyéb veszó11' csetón az
ijnkórrtes tűzoltóságnak keliő gyorsasággál me!'.
jc1enóséről gonLloskodik,
h) a lcszóly színhclyén az oltási ós

mentósi

rnuIlkirkat a I(. 149. $-ának (2) bckezdésébenmeglratírozrrtt kcretck kőzött \tezeti, a támadl.is és vó'

clclcm mridjlit, a fecskendők és egvéb szerck el.
cl yczósót n7c871^tát oz zL1,
i) a gondjaira bízott lllktanyn , sz'crtár, mű.hely,
rrtkt:,tr, szcrck' fclszcrclós, xnya!1, irrttllÍ rcnt,lltcn
taLt/rslit, illctőlcg i-izemkópcsségót, tovÍlbbá a míí.
jrcll'i nrrrnkÍkrt c1lcrtiirzi,
j) o1y ki-izsógben, ahcl ilivetásos vagy kötelcs
tíizoltóslig nincs, a gyárak, t(izveszólyes üzemck
tcrr.eit, míiszaki lcírását, a gy1rrak és tíizveszó1yos
iizemckrc vonatkozti hatírrozatokat nyilvántartjc,
a hltározatok tűzrcrrdészeti vonatkozású Iendei.
kczóscinck mcqta|tását cllenőrzi,
lr

7

/<) a tíizoltílság Icjlcs;ztósól:c, szcrck, fclszcrc
lésck, anyn11ok beszcrzósórc 1'9pnf[p71,1xn x r'ii-

lrsztmánynak javaslatot tesz,
/J olv közséeberr, ahol lrivatásos vagy kőtelcs
tiízoltóság nincs, a közsóei előliáróslig tűztentló-

szeti szakértője,
m) az l) pontbán cmlítctt közsóÍ]bcn a tÍiz t|-

oltása után a tűzrő\ a tcstület elnijke Litjrlrn e ktjzós a járási tűzrcndószeti ícliigyelőnek, a tíízoliós1rÉműkörl{sóről pcdig a ll.
20. $-ának (9) bekezdósc órtclnóbcn az clsíjfollú
tűzrcndészeti hatóságnak és kiizségben a vl'ttrn.:Íjyei tűzrendószeti felűr1yclőnck, r.óqiil az clnitk

ségi előljáróságnak

útján a közgyíilésnek jelcntést tcsz,
n) tiizné| VagY cqyéb alkaIomnral kü1Íiniiscrr
kirnagasló rnagatartást tenusító tíiZoltó kitiiÜtctÚsóre javaslatot tesz,
o) működő taqok belépósi ós kilópósi sz/rndó.
kának beielentésót átveszi, a fclrttelre, a kizir.
rísra és a törlóste jávaslatot tesz,
p) összehívja á parancsnoki üléseket, rzok..rn
cinököl,

r) a

költségvetés keretén bclü1 utaIvlin].oz.

Á

tüzoltóság vezetőjé|lek helyel lesc.
A túzoltőság r'czctíjjónck lrclycttcsc lrz
utána Iegmagasabb rangú, ezck közü1 n IangI]..n
lcgidősebb tiszt, aki a Yczctő távollétóbcrr vlg.1
megbíZásá io1yt/rn annak tcnnivalóit iírtjr cl'

4z. $.

osztag- és lzakaszparancsnok.

48' $. Áz osztag- éS szakaszparancsilok ;r tíjzoltóság vezetíjjónek utnsít/rsa szerint a tíizoltils/rg tagjai fclctt a felügyelctet és e]]cníjr.zóSt (iya.
koro1ja, gyakorlaton, szolgá1tton' előaclásori részt
vesz, esetleg azt vezeti.
Segédtiszt '

segédtiszt készítil paIáncsnoks'iqi
ülések jcgyzőkiinyvét és yégzi tűZoltőság vczc.
^
tőjének irodai tcendőit'
(2) A segódtiszt a tűzoltóslrg vezetője rószéről
kiosztott ügydarattokra vonatkozóan clirrtózósi tcr.

.

49. $. (1)

A

vezetet készít.
(3)

A

segérltiszt a titkírrntk áilandó lrclycttcsc.

50' $. (1)

A

S

zet táros.

szertáros a tLizoltósirg vezetőjóncl''

goncljaira bízott ingatlanok ós ingrik (ltktln;.a,
szertár, műlrcly, raktár, szer, fclszerclós, xny,le)
tisztán és jókarban tartásáról goncloskodik.

(2) Az önkóntcs

tűzoltó's1rg

tiibbí tagjeinrk

nrtrnkrrkiirót

r

irl:1szltllli]],ltk, Irrtrirozatok, szolgÍ'

Iati ós gvlkcrIati sznbÍlyok kctctci ktjzijtt a tÍiz.
oltóság r'czctíí|c á1lapítja nleg.

A

tcstiileti szarvek határrlzaíképességének
biztos{tása.

51. is. ]Ia a szabályszcr(icn cgybc1rírott ki\z,11,íi-

jóscn, választmányi vaqy prrencsnoksági ii,lóscn a
trrqok ncnr jclcnninck mcQ hat/.1Io7Ítkópcs szÍmban, 8_30 nap alatt Ű8yan^t'Zal a tárgysorozattaI
újebb közgyíílóst, vítlrrszttnlinyi vrgy parencsnok.
síli ülóst kc]1 ijsszclrívni, tncl1'cn a }ncQjclcn1ck
h n

tá rozn ak.
A.I

ap

sz ab ál y

núc\ o sí | ás.

s. (l) Áz rlrpszrblilyok csak a kiizgyiilósclr
nródosíthatók. }1r]closít/rs, tovírbbá mírs cgycsü!et.
.52.

be bcolvaclLis íc]iíIaz errc a có]ra összelrír,ott köz.
gyíi1éshatliroz' IIatározrrtképessógélrcz á sZáv3zatrr jogosult tegok kótharmadának'jelcnléte, ho.
zott hatirrozatok órvérrycssógéhez a jclcn1er.iik
kótharlnac{ának hozzájárulisa szüksóges.
(2) FIa a szabitlyszcriícn cgybehír'ott közgyíilésen n trgok ncm jelennónck meg határozatkópes
számbrn,8-30 nap alatt uQyanazzal a tárqvsoroznttrl összchívott rijnbll kiizg..Íílós a mcgjclcntck
szánráta tckintct né]kül hatlirozatkópcs. A hetir'
Iozat érvónyessóÉóllcz a nrcgjc]e1rtek kót1rarnraclánek hozzájárullisr "szüksóges.
(3) Á módosító inrlítványok sziir'egót a köz.
gyűlÚs előtt 4 nappnl a r'álosztmányhoz kell bc.
tcrjesztcni ós az ijrtnnr'jtn kiliicscszteni. A módo.
síhltt aJapszrbályrlk cstk a m. kjr. bcJüeyminisztcr
jóvílheg1'ása r:tárr lópnck hrtálvba.
FeIosz'lás'

5j. $. (1)

A

valyon lnvaforrlítása.

tcstülct fcloszlása üE)lóbclr tZ crlc
a có]ra tjs:;zehívott kiizg1'íi1ós hatíitozhat; chhez
rzonllan a szayltzatra jogosított tagok kÚthrrrnrrr.
cllinak jelenlótc ós azok kétharnltlának bclceg1':.

zósc szükséges'
(2) IIa az erre a cólra eg5'l;elrívott közgy(ílóscn
a trrgok c1ógsóÉcs számmal ncrn jclcnnónck me11,
3-3c nap alatt új kőzgyií1ést kc1l tartnni. Ezt a
kiizr1yíilóst azzal c nlcgjeg1'zóssc1 kcll összchívni,
hoqy a IcloszláS üg)'óbcn a kiizg1'íÍlós a mcpjclerrt

tnqok számára tekirrtet Ilé]kiil kótlrarrnaci szó-

tiibbsóggcl Íog lratározni. Az így összchívott közeyűlóscn a jelcnlcvők a fcIoszlás kórclósóbcn kétilrrrnad szótijbbsóggci határoznak.
(.3) Feloszlás csctón

a tcstiilct

r'ngyon..rnak

hrlvafordíti,lsilitil a felosziást liiurondó közgyíÍlis

IJ

rendelkezik. A
fordítható. Az
lás tárgyában
előtt a m. kir.

vagyon csak tűzrenclószeti cólokrn
erte vonatkozó, valamint a felosz-

IJa|ós:ili Ícliigycle!,1/

hozott hatátozatot foganatosítása
belügyminisz!'ethez

kell fclteljesz.

testüIet viszonya az Országos, valanlínt
TörvényhaÍósági TíjzolÍó Szövelséghez'

a
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i.

.'.i' ' ..: :,:.ilii
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KormányfelügyeIet.
5ó. $. Ázokban az esetekben, ha a testület az
alapszabályokben megállepított célját és e|járásÍú

a

54. $. A testület a Magyar orszirgos TűzoltóSzövetségnek és a TőrvÉnyhatósági .I.iizo1tó Szii'
vetségnek, nemkülőnben a Magyar Orszligos Tiizoltó szövetség segélypónztárának a tagja, s azok
aIapszabáIy ait, szabályzltait és összes lra tá rozlrta it
megtaItani köteles.

Ezeket az alapszabályokat

n

dészeti hatóság {elügyelete alatt áll'

teni.

A

s A tcstülct .

''.J.P!?W./. "a,rncgyc (város) első tisztr'iselőjének és a tűzíen.
5'5.

ncm tartja meg, hatáskörét túllópi, állarne1Ierrcs
nrííködést fcjt ki, a közbiztonság és közrend ellerr
súlyos vótségct kijvci cl, vagy a tagok vagyoni
órdekeit veszólyeztcti, a m. kir. belügyminisztcr
cI1ene vizsgálatot rendcllrct

el, működésót felfi'ig-

gesztlreti és vógleg fcl is oszlathatja.

l

,;'.1'1tl4.........ijnkóntes tűzoltótcstüt"t \gJfle,i

napjárr tartott kiizgyűlésc clftigatlta

$gá
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I,átta a n.kír.be1ügynín1.sater ez,üaL a segJegyzéssol'
hogy az alapszabályok 32. i T, $-aíban levő jav1tás hi.vatalos
tollal tör tónt.
Butlapest i19}9" éY1 szoptenber bó 23-óI
i

m1n1sater rendelatéből
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d1nlsgterí o sz tálytaná;{iíjdl
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