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tíizo|tótestület

kikÜltlóttjónek

(szakértőnck) utasíttisai sZcrir]t

';,rrnak el.)
(2) A I{.

$-a szcrint megállapított körzetcil

(2)

A

testület működése

,./"-.. a-=

község (var.os) terüietérc terjerl ki.
Hívatalos nyelv.
3. $.

A

testület lrivatalos nyelve: magyar.
Pecsét és jelvény.

4. $. A
,, 9.

.

.7.1.?.

testület körpecsótje: TűZoltó jcivóny

0*'.

.

űÍ,? ,, körirattal.

önk{ntes tűzoltótcstülct

Jelvénye: a pccsót színes zo.

rnáncos kivitclben.

5. $.
-a (1)

A

Feladatkör.
testúlet feladatköre:

község (város) területén és a körzetébe
a)
eső (180'000/193ó. B. M. sz' rendelet [továbbiak.
ban: R.] 25. $.) szomszótl községekben kitört tüz
az
terjedésénekmcgakadályozása, a tűzoltás éS

2.5.

bclül Íckvő közsógckbcn szüksógcs

kiizrcrnűköciés

céIjából a működő tagok '/s részc vorrul ki. A
tűzoltóság vezctőjc (prrarrcsnok, osZtagpllIancs.
nok, szakaszplratlcsnok, továbbiakbln:,,a tűzo]tíiság vczctője..) a kivontrllrsról a közsógi bírót vlgy
jegyzőt, ilietvc helycttcstt (városban polgárnrcstcIt vagy 1reIycttcsót) éttcsítclri kötcles.
(3) Más város (közsóg) tcrülctón e1őIorduló

tűz

I

te

alapszalrályai"

I. FEJI:ZET

'*

örrkén

oIt1rsában,

vagy a icnt cnlítctt munk1rkban

való közreműködés cóljál;ól a tÍiZoltóSllg csak iik.
kor vonulhat ki, lra a kivorrulást a scgólytkórő r,zi-

ros polgármestere, illctóIcg község bírája vagy
jegyzője (köljegyzője) kóti, chhez

a

tiizoltÓslig

rnűködési terüIetón illetÚkcs polgárrncstcr, illetó.
leg községi (kör-) jcgyző vagy bÍró hozzájárul is
a tűZoltóság működési terűlcténck tűzvédelmit -

megfelelő őrség hátrahagyásával - biztosítja.
(4) Közreműkődik légitámadás cihárításáníI és
1égitámadás veszélye esetén.

Ily veszéIy tartattla

alatt a testület a légitámariás cllríritását irányítT
,'Ieze.
katonai parancsnok, vagy légoitalmi yezető
tóse alatt áIl.

ó. s' A testület cóljínak elóróse vógett 3 R.
23. s. (2) és (3) bekezdésébcn ioglalt, valamint
a Magyar Országos .IúZolto Ször'etsóg részt,iő|
alkotott és a n. kir' belügyminisztcr részóről .iiváhagyott szolgálati és gyakorlati szabá7yzat szerint tagjait kiképezi, a közsóg (város) által íttcngedett tűZo1tási fe1szerelési táIgyakat i)a3znál1t
(s megőrzés végett átveszi, azokrt állandórn hasz.
r,ílrtra kósz ái1apotban tartja.

A

testület jövedelme

és vagyona.

7. $' A testi,ilet jövcdcimc:
a) az alapitő ós pá.rtoló tagok tagdíja;
b) a község(város) rószóriíl nyujtott évi segóiy;
c) a testülct javára tctt aciott-t/tny és cnnek ka-

ezzcl kapcsolatos munkák elvégzése;

mata;

mentési munkálatokban, kü1önósen pedig a nlu.
szaki mentésben segédkezós. (Ilyen esetben a túz.
oltók a mentési munkálatokat irányító lratósás

{yújtús titján sZcr/ctt pótrzÜsszeg.
8. $. A testiiletnck tagjaival szcmben Íennálló
ki)vctelésc az érvónyben lcr,íj törr.én]'ek szerint
bírói úton hajtlrató be.

b) ejyéb elemi csapís (pl. árvíz, földrcngés)
vagy kizvesz,ély, továbbá balcsct alka1mÍrval tl

<í) jutalom

és hrtílsirgi crrgcc1ól1ycl tenilczctt

2

9. $. A testülct

]7. $. Míikijd(' tagul {clvchctő, tki a R. 11' $
bckczdósóbcrr foglnlt rcnrlc]kezóscknek mcgfclel és a ó. $-ben cmlítctt szoigálati és gyakor.
lati szebá1yznt szerint gyekorlaton {s őrszolgálatntr mcgjelcrrósrc, a tónyleges scgólyn-vujtásban

vagyona:

(l)

a) pórrzt:iri kúszlct,
b) tartalók11ap;
c) ingó és ingatlarr vagyol];
d) segélyalap.

l0. $. (1) A tattalékalap íorrásai:
a) az c célta szírnt etlomr'iny;
b) az ívi tiszta jövcdelcm.
(2) "\ tarialókalapot clkülönítr'c kell kcze]ni

részvételre'valamint a tcstület jogerős Iratároza.

tirrrak nrcgtartására kötc1ezi rnagát'
18. s. A tiszteletbcli tagot n virlasztrnány ja.

vaslnta alapján a köz11yűlós vír1asztja.
19. $ Az alapító és plirtoló tag fclr'ótcle tc-

ós

pénzintézetben ke11 gyünrölcsiizteini.
(3) A tartalóka1ep igónybcvételóhez a közgyűlós

kirrtctóbcn a vá}rsztmány határoz.

20' s. (1) }iíiködÍ' taqul fclvótel tckjntetÚbcrl

beleegyezése szüksóges.

11'

$' (1) A sególyalap jövcdelmei:
a) a 7. $-ban felsorolt jiivcdclcm
b) az e cólra 'szánt edotniiny.

a parancslroksilg hntáioz.

(2)
taqul fclvótel vógctt a tűu.n!t6ső!
^{űködő
kcll jclcntkr;znj. r\ tíízoltósáe \.c7'c.
vezctííjónól
t(-íje a jclcntkezcttnck rrcvét, foglrlkozásl-lt, Élet.
korirt és lakásít fc]tülrtotő jelentkczósi ívet az öI-

5%-a;

(2) A segélyalapot elkülönítve kcll kczelni ós
pénzintézetben kell gyümölcsöztetni'
12' s. (1) A segélyalap igénybeveltető:
a) a ,szo|gtt|alban keresetképtelenné vált tagnak

gyógykezelésére vagy scgólyeZéséIe' A scgélyalapból azonban egy tag rószóre 90 napon tljl se.
gélyt adni nem szabad. Ezt az időtattamot a vá1asztmány kivételes esetekben . ... nappal meghosszabbíthatj a;

b) a szolgálatban óletét vesztett tag eJtcmetés;i

hatja.

rószbeni {eclezósére.
sZolgá1atban keresetképtelenrré .rálf
tag a v/rlasztrnánytól segé1yt kór' betegségéta tes.

kö1tsógeinek

21. $. Az új tag három havi próbaszolgáiat
után a testület parancsnoksága előtt a következö

(2) FIa a

tijleti orvos irltal kiá11ítoti bizonyítvánnvtrl

igtr-

zolni, balesetét peciig a balesct napjátó1 szánrított 8 nap alatt a v/rlasztmirnynak bcjclcrrteni kö.
telcs.

(3)

A

'scgélyalapból nem szabad segélyezni azt

a tagot, aki cngecletler-rség r'agy ittasság miati
vált a szolgálatban keresetképtelenlré' Ennek nregítélésóre a tcstülct várlasztmánya lrivntott.
11.

Iogadalmat teszi:,'Íln
ünnepélyesen íogac.lom, hogy Magyarország1roz'
annak alkotmányáLoz ós Magyarolsz+g Kormány.
zőjához hú leszek, s nint a . './.|.a'*'..'.'. ón.

kérrtcs tűzoltótestülct működő

A

22.

Tagok. Felvéte|.

pártoló és működő tagok.
tűz,
14. $. Tiszteletbeli taggá tl|tsztható, aki e
pctlig
különösen
á1talában,
kőrü1
intézmény
oltói

a testü1et érdekében kifejtett működésévcl kivá]T

érdemeket szerzett.
15. $. Alapító taggá vehető iel, aki-a. testület
részóre egyszársmiildenkorra legalább ).9 pengőt
Íizet.

íó. $. Párto1ó telgá vchctíífcl, aki err..r kcitc.
lezi magát, hogy e icstiilct részéreóvi.Z. p.''.
rj
-

.l

Íagja, a .testü.lct

alapszabá[yait és határozetait, a szolgá1ati sz.rbályokat megtartom, előljáróimrrak etrgedelmeskedcm,
szolgáIatombari híven ós pontosnn elj1rrok. Errc
becsületszóval ós kózaclással kötclezem magamat...

EEJEZET,

r3. s' A tcstület tagjai: tiszteletbcli, alapíti'

gőt tizet.

szob.lbxn vng-v a s7cltárban 14 napig kötelcs kj.
füÍgcsztcni, lrogy a jc]cntkczőnck {clvéteIc ellen
a testü1et tagjai nlcgtelrcssók csctlcgcs ószrevéte.
lcikct. A fclvótcl kórrlÚsóbcn .* r bcórkezett
ószrevételck figyelcnrbevételór'cl - kell hatzi.
rozni. A fclvótel lrárom har'i próbaszolgálat rrtín
vóglcgcssó válik, addig a tűzoltóság yezetője ^
próbaszolgálatot te1jesítő tegot bármikor elbocsiit.

tagok jogai.

s. (1) A tiszieletbcli tag az alapító tag

gát (:ilezi, tle rrrcntcs kötclczcttsógótől.

'Jo.

(2) Az' alapító tagnak, továbbá annak a pár.

toló tagnak, aki legalább 1rárom riv óta tagdíjltt
t\zet, a közgyűlésen tanácskozási, szavazősi Ó3
választnráay{ joga van.

(3) Működő tag a tcstíjleti tagság minden cli!nyében részesedik,. a közgyűlésen tanácskozási,
szayazási és választási joga van. I{a

a

működő

tag Ielvótele után egyenruhát es felszerelést krp,
azt csak szolgálatban vagy vasárnapon ós iinnep'
napon szabad viselnie.
(.1) A tűzoltóság rnűkötlő

tagja

a

tűz'oltóság

/

4-r+

,3
vczetőjótÍil alcképcS igazo1várryt kap'
(5) I{a a lniiködő tegot szolg1rlat krizbon bal.
eset éri, a tcstületi orvos bizonyítt.ányr,lval szol.
gálati úton Segélyt kérhct' A segóiy kérósórc e
12. s. (2) bekezdésóbcn loglaltak az irányaclók.
(6) A rnírködő tag kórcimét vagy panaszát a
tíizó|tós^g lezetőjéné| jelentheti bc, aki a hatliskőréhcz tartoző sza|gá|ati ügyben maga iniÚzkc'
dik, egyéb esetben a kórést vagy pa]]3szt a pa.
rrncsnoks1rg vagy a választmírrry eló tcrjcszti.

A

tagok kötelességei.

23. s. (1) Minden tag kötelcs a tiizrenclószet
fejlesztóse érdekébcneljárni vagy közrcmÍiködrri,
1 testületet jogos törckvéseibcn t/lmogatni, ilz

alapszabá1yokat' a közgyűiós és a választrnányl
üIós jogerős hatátozatát mcgtaltanl.
(2) A pártoló tag kötelcs a tagdíjat nrirrden .jv
július 1.ig megfizctni.

(3) A nűködő teg kötcies a tíizoltói szulgir.
lrttal kapcsolatos jogszabályokat, lrrtósligi rcntlel'
kezéscket, szolgá1ati szabáIyzatot il)cgtrItani, íz
clőljárók jogszcrű ptrancsait tcljcsítclri.
24. $. (1)

A talság megszünése.
A tcstülcti ta.gság negszÍi1lik: 1. ]rr-

Lál (jogi személyeknó1 mcqszűnéS), 2. kilópós' 3.
törlós' 4. kizárás áItal.
(2) Halál (jogi szcmólycknél mcgszíínós) a tcs.
tij!eti tagSágot r {izctósi kiitclczcttsó1.tgcl cgyiiit
irzonnal mcgszüntcti'
(3) A pártoló tags/lg

rz óv végóvcl nlciszűnlk,
lra a pártoló tag kilópósi sz1rnclókllt az óv ltolsii
ncgyedóben írásban bejclenti, clicnkcző csctbetr
tagsega ós kötclczcttségc tor'ábbra órvónybcn
marad.

(1) A rnűköLlő tag tcStülcti tagsága tncgSZűnik
tűZo1tóság vczetííjónó1 törtónt clőzctcs szóbi;li
vag1' írásbe1i bcjelcntésscl'
(5) A műkiidő tagot a páIallcsnokság tiirli, lla
a működő tag a 17. $-ban megkív/rrlt kövctelmó.

á
.

nycknek nem {clci mcg.
(ó) A miíködő tag kizárását a tűzoltóság veze'
tőjónck javcslatára a parancsnokság elhatároz.

lrrtjr, ha r nűködő

tex:

illetőleg a szolgálrti sznbályzat rendclkezósót isrnótclt mulasztirssnl vrÍY

a) az

a|apszabá1y,

cngedetlensógge1

mcgszcgi;

tíiztendószct, vagy a tcstiilet órclckcjt lcszé\yezlető cselekmónyt kör'ct cl;
c) közbotrányt okozó magaviselctct tanusit'
(7) A (6) bckezrlósben felsorolt 'okok valatnt:,

b)

a

lyikóIrck fcnnforgása cSctón a tűZoltóSág vczctő1c
n nrűkiir]ő tagot íl pirnncsnokság döntésóig a szol-

gílltból
(8)

kiz1lritatja, egycnruhr.rját bcr'onhatja.
alapitó ós pártoló tagokat a (ó) bekcz.
ós c) pontjában {og1alt esetekbcn a vá-

Az

clós b)

lasztmány z'írhxtja ki. A pártoló tagok {izetésl
kötclczettsóge a kizárlissal megszűnik.
(9) A parancsnokságnak és választm1rnynak a
törlés ós kizárírs tárgyában hozott határozata cl.
lcn a közlóst követíí naptól szárnított i5 rrlrp rlrrtt
nűkődő tag a választmányhoz, alapító ós pártoió
trg a közgyűIóshcz fcllebbczóst rlyujthat be.
(10) A kilópctt, törölt vagy kizárt nrűkőrlő te.
got 1 tcstülettől kapott fclszerclós ós egyelruhá.
zlt visszradásának kötelcZcttsége aiól ncm lehet
fe

lmenteni.

1II. TEJEZtrT.

25.5s.1

Az

itlÍézősze(vck,

teStü1ct ijgycit vczetik:
a) a kózgyíilós;
b) a vrilrsztnrlnY:

c) a parancsnokság;

.

d) a tisztviseiők;
e) a tisztek.

Krlzgyíilés'

2ó. s. (1) A kózgyűlés a tagok összességénck
kópvisclctc és r tcstülct Cllyetcmcs lcgfííbbszcrr'c.
A ki)zgyűlés lc]rct rendcs ós rcndkívü]i.
(2) Mindcn óv első fclóben rcnclcs közgyűlóst
kcll trrtani. A kőzgyűlóst az clntjk |[1.jn összc.
(3) Az elnök jogosu1t rendkír'üli kiizgyű1óllt
ijsszchívni, níg a választmány, a számvizsgáló bizotts/rg határozata alapján, továbbá a rnűködő tlt.

gok egynegycLlónck írásbcii kívlins1rgrira a hatá.
rozat, illctvc t bcnrlvány bcórkczósótő1 számított
l0 nap alatt kötcles a rendkívüli kőZg-vűlést .j.z.
szchívni.

(4) A kozgyűlíst e tcstiilct szék1rclyén kr:ll

tartani ós lcgalább 8 nappal cIőbb a tiirgysoroza.
tot is tarta1mazó írásbeli mcghívóval kcll tjsszc.
1rívni' A mcghívót az őrszob1rban \'lgy 2 szcrtár.
kapun

ki kell

A

függeszteni.

tisztcletbeli' alapító, lnűködő ós pártoló tagnak (n 22. $. (2) bekczdósében foglalt korlritozással) a közgyű1ósen tanácskozrisi, szaYazús|
ós választási jogx van.
28. $. A közgyűlés szavazat-többsóggc1 hozza
hrtitrozatát. Szavazategyenlőség esctén az elniik

27'

clijnt.

rolni.

ss.

A szlvazlt| jogot személyescn kcll gyako.
A szavazás nyilt, dc 10 tng írásbeli kérósóro

a titkos szavazást kell elrendelni.

1

A

s

köz'gy íiIé

A

(2) [lrrök, társelnök' tisztck' titkír, pónzt.1ros,

lla tá r oz at k ( pess( 11e'

cl1cnőr hivatrlból tagjti a választmányrrak.
(3) Elhun5't, kilépett, törölt, lcetIább 1 óv

közgyíílés határozatképes, ha azon
a tcljes jogú lagok (27, $') cgyhnrmada jclen r'a'l.
(2) A kőzgyűlés clnökc r tcstülcti clnök, akaclályoztatásrr esctón a tl,rrsclnijk, iilctő1cg ] tí:\7olt(|
ság -tezetője. A kiizgyű1és jcgvzője a tjtkár, aka.
dályoztatása csetón a scgédtiSZt.
29. $. (1)

30' $. (1)

trgot kcll bchír'ni.
(4) Választmányi iiiést rnindcrr kiizgyíilés clőti
két nappal és legelább lrat havonk('nt kell tartanj.
A válrrsztmrinyi ü1óst legalább az ülóst megeltíl-Ő
lrároIn nrppal a tárgysorozatot tartalnlazó ír1lsbeli
mcghívóval az clnrjk hívja össze. }Iatározatképes.
sógóhez a v1rlasztmányi tagok cg1'htrrmadánnk je-

Á közlyiílés hatzisköre'
A közgyíilós

a) a ,láLasztmány tagjait, pr]ttrgjtlit, továbbir a
a szitmr'izsgáló bizottság tagjait ós póttagjait pcclig cgy ór'rc
vá|asztás alá eső tisztviselíjkct 3 ór'rc,

lenléte szúksógcs.

megválaszt ja;

b) a költségr'ctós ós zárszr]rnrrrllis rrgyóben lratároz, ir fe1elős sz1rmaclók rószórc a fc1rnentvónyt
megadj a;

c) a választnány lratirsköróbc ]1cnl txItozT
szerződésekct (33. s. (1) bek. a) pont) mcgköti, á
testületi vagyon á1lagít órintő jogügyleteket j(')vii.

hagyja;

d) a választnlárry ícllcbbezett hrtirrozat1rt

[c-

LulDrralja;

e) a tagok indítványíi tiLrgyaljr,
l) az alrpszrbíLlyok nródosítása'
g) a testü1ct feiosz11rsának kinrond1tsr ós cz
csetben a \'xgyon lroví!orclitása fclctti ]ratároztt.
hozatal,

h) m1rs tcstü1cttcl e<yesülés,
i,) tartalóka1ap igónybcvétclónck

tll

cgcngcdósc

ügyében batíroz;

l) a tűzoltóság vczctőjónek ós a vii1rsztrnánynak Úvi jelentósót tárgyaljn,
k) tisztclctbeli tagokat mcgválasztja.
3]. $' (1) A közgyűlóserr cstk rzt az indl|.
várryt lchet tárgyalni, nrclyct iegalább 4 nitppal a
közgyű1ós e|őtt az elnöknól vagy hclyettc-lórrél
írásban benyujtotttk.
(2) A kőzgyíllósről a tjtkár jcgyzőkönyvct kó'
szít, nrclybg zr közgyűlóscn jclcrr volt ttqok rrevót'
n közgyűlés lényepcs mozzanatait, ós a hozott hr.
táÍoZatot fe1

kcll tüntctnj'

(3) A jegyzííkönyvet x liözeyíilós clnöke ós
titkár írja alá ós a közgyűlós elnökc áltel kijclóit
két tag hite1csíti'

a

A váIaszímAntí

h

J]. $. (1) A vÍllsztmány,.l...b. ,."a"= c,$.
póttagból áll, kiket a közgyűlés 3 évre vá]aszt. A
vlrlasztmányi tagok ós póttagok cgylrrrmádx íni]l.
clcn óv végénkilép. A kilópők tijra mcgválasztlratók. Elsíj kót évbcn a kilópők nór'sorítt sorshúzással ke1l nreg111lIpítaili.

cltn

távollevő választmányi tag helyett meg[)ízása'
illetve távolléte tartanrára a sorrcndben elsií pói'

(5) A választmány 1ratrirozrthozatelának rnód.
jára a 28. $. rcndclkezéscit kel1 rlkainlazni azza|
az cltóréssel, h,.lgy a titkos szavazrist öt tag íras.
b..li kcrósóLL' krIl clrcnclclni'
33. s.

A

A

váIasz'tmány hatásköre,

r.1rlasztmány

a) a testiilct nevóbcn szcrziíclósckct köt, lla á
szetződós tárgyának éLtóke 1000 I'-nél ncm több
(L| slc|7,ődós él.vényessógóhez rz clrriik vaqy ir:.
lyettesc ós a titkár vagy a lrc15'cttesc alj|íÍ.is1
szüksóges);

tl) a tcstülct vagyonának kezclósót

tcr]re me1lctt ellenőrzi;

c) a tarttlékalrpnak Ús 1

fe.lclősség

scgélyalapnak pónz.

ilrtózctnól cl1relyczéséről;
d) íl1 tűzo\tószerek beszerzésóról határoz;
e) a fcllebbezett parancsnoksági hatálozatot fc.
IulnlrarJr;

l) rlapító ós

pár.toló tagok felvétclér:ő1;

g) llapítri ós pártoló tagok kizálása ós törlósc

kó

rdósóbcn;

h) működő tag scgélyczéséról ós a se$élyalap
9'J ntpon túli igónybcvótclénck megcrrged3sér.ől;

i) a tiizoltói

slc|7'ctt miiködő

szolgírlatban kü1öniis:n érdemct
tagok megjutalrnlzílsáról Ilatá.

ro z;

j) a testiilet

működésórő1

a

közgyűlésnck jc-

IentéSt tesz;
/<)

a

szo1g/rkat Íelfogadja

ós {izctésüket meg.

lrpítj e;
1) n pénztáros jelentése ügyében határrn;
m) a kiizgyú|ós lratásköróhcz tartozó ügyeket
cl iíkószíti.
34. $. (1) A r'1rlrrsztrnányi iilós jegyzóje a titkirr, akatlál)'oztrtítsl csctón r scqócltiszt. '\ r,li.

zil

lrsztm1rnyi ülósről jc91'zőkiinyvct kell készíterri'
rrre]vbc az ülésen jclen volt tagok nevét, a lratti-

5

A

rozatokat és az ijlés lényeges mozzanatait fel l:cll
tüntetni.

(2)

A

jegyzőkőnyvct a választrnírny clnöke

ós

a jegyző írják alá ós a választmány rószólől
célra kije1ölt két tag hitelcsíti.
(3) A választmárry httírozatai el]cn

keltek és a választnrliny tegjai a

az

e

7'it kár

órclc-

ts a

ó

bizot I ság.

c megbízáSuk taltama slátt sem a

\,'l.

lasztmánynak tagjai ncm lehetnek, scm más tisztséget be nem-tölthetnek'
(2) A számvtzsgá1ó bizottSág

a

bármikor megvizsgálhatja' Kijtelcs

pónzkezclrist

az évi rcn.

tles közgyűlést legalább 8 nappal mcgelőzőcn a
zárószitmadást és a pénzkezelést, naplókat és
egyéb okmányokat részletcsen nregvizsgálni ós
vizsgálatának ereclményéről rr választmány úí,ján
a ktizgyűlésnek írásban jelentóst tenni.
(3) FIa a számvizsgáló bizottság tagjai óvkőz.

ben é'szlelnek valame1y szabálytalans1tgí)t, azt

aZ

elnijknek, {ontosabb esetben a kü]ön összclrív.lrrc]ó

rendkívüli közgyíílésnek kötclesek bejclenteli'

A

3ó'

tiszlvtselők.

s. A testület tisztviseiói: az clnijk,

r

társelnök, a titkár, a pénztáros, rz cllcnőr, rz or.
vos és az ügyész'

A

EInök-

testület elnökc vrirosban a polgá..
tnestet, nagy. és kiskózsógbcn a vczctő-icg1':(;
(körjegyző). (R. 20. s. (2) bek.)
(2) Az elnök a kőzgyűlóst {s a vá.lrsztmtlnyi
37. $. (1)

'

könyveket kószíti, a tcstiilet irattárát kezeli, a
testiilet írilsbcli kilrdm1rrryait az clnökkel egytitt

35. $. (1) Az évi rendcs kőzgyűlés r tagok stl.
rábó1 egy évre három tagbó1 és kót póttagból illl.i
szám'izsgáló bizottságot választ, nrclynek tagi.tl

és póttagjai

A titkát

végzi a testúlet, a kőz11yűlós
vá|asztmíny írásbeli tennivalóit, x jcgyző-

39. $' (1)

kifüggesztós;t

kóvető naptól számított 15 nnp alatt a kőzg1lűlishez ÍellebbezésÍnyujthatnak bc.
Számvizsgál

Iársclnök'

$. A t1rrsclnök a tcstü1ct trirsadalrni ter'ó.
kcnysógónck irányítíljr, az elnök hclyettese. A
társelnökőt a tíízoltóság vczetőjc helyettesíti.
38.

nláírj a'

(2)

A titkár

holyettcsc a segédtiszt'
Péttztáros.

r\

pénztáros vagyoni felelősség met.
a testüIet p{nztílrát. A bevótelekről ós

40. $. (1)

lett kczcli
a kiadásokról rcrrdszercs könyvet !ezet, a2 clnók, ilietve t tűzoltóság vezctőjónek utalványo.
zására teljcsíti a kifizrltóscket.

A pónztáros á tCstüIet tartoz.isait, kóvctetagclíjakat nyilvántar.tja s erről, vaJamint
" hclyzetóről a választmánynak jclentést
l péttztár
(2)

te,eit'
tesz.

(3) A pélrztáros az éri z/rrószámrdást ós
tcr.
költság.'ctést elkészítiós,;i víriasztmány elé

:1

jeszti.

í4) A nónztáros a kézipólrzt.irbrrl lc.felielrb

az czt mcghalr.ió
'.4'ű[l p""ti: kiszpó:rzt tarthilt.
összcgei páaig * választmány utrsításc szerjnt

pénzintézctbenclhelyczi'

F llc'nilr

'

41. 5s. (1) Az ellenőr a pénztiirost közvotle'liil
cilenőrzi és l pÚnzkezclóséIt ' pónztilíossal együtl
cgyctemlegcscn ie1elős.
anyagill.q
.
(i) tz ellcnőri tcnnivalókkal cgyik tiszt v:tgy
tisztviselő is nregbízhetó.
Orvos'

g-Y.lkol]]összehívja' oit az clnök iolait gyakorolja'
42. $. Az orvosllak a tűzcsctcknél, a
. a testületet képviseli, a kö1tsógvetós keretén íúl
jelennio
s rz
kell
mcg
szerint
lchct(j:ó1
tokon
sürgős esetekbe" /o-o. pengő legmagllsabb clsszcg ott megsérült vagy sztllgá1atban nrcqbetegcdcl't
ü1óst

a pénztá"r kczelésere {clügyLl'
pétlr'LírÍ,tetszésszcrinti időben rncg.

erejéig utalványc:z,

Az elnök a

tűZoltókat ingycn kell kczcln:c.
Ü

vizsgálhatja.

(3) Az e1nök 1ralasztást ucln tűrő üt1yekbcn
személyes felelősség terhc mellett a tűZoltósíg

vezetőjéveI egyctértően intézkedik; az 1|y ittt'i,z.

kedésekrő1 azonban a legköze1cbbi
ülósen kötclcs jelcntóst tcnni.

választm.n'vÍ

(4; Az elnököt akadá11'oztatirsa csetén a táIs.
elnök hclyettcsíti.

43.

gyósz.

$. Lz ügyósz a testület szcrződóst:it

cl-

kósziti' a testiilct jogi vrlnatkozású üg5'cibcn e1ját'
illctőIeg szakvóleményt ad, a testületet bíróságok
clőtt mind peros, mind pcrenkívüli ügyekbclr kóp.
viseli. Az iigyósz tónykcdéseiért kószkiadásainilk
megtérítósén kívúla tcstülct terhére díja1 fcl nem
számíthat.

6

nap rlett n váltsztnrr.rnyhoz ícllebbezóst lryujthai.

Tisz'tek.

tisztjci: a

44. $' (1) A testülct
zetője, az oSZtagparancSnok,
t segédtiszt és a szertáros.

tíízoltósílg \C-

(2) Minden húsz rjnkéntes tíízo1tó utlin

tiszti állást lehet rendszeresíteni. A

cgy

tíizoltóság

élén,ha annak 1ótszánra lrúsz főből áI]', szakaszparancsnok; lra 20*.40 fő, osztagprI.ancsnok; .ln
40 főnél több' pararrcsnok á1l. (R. 19. S. (3) bck')
(3) A tűzoltósrig vezetőjc, tisztje ós altisztjc
csak az lehet, aki igazolja, hogy a minclenkor hatályban levő jogszabályokban nrcgál1ápított foItó'

tclekkel rendelkezik.
(4) A tűzoltóság lczet.ójtt (paranc::nok' osz_
tagparancsnok' szakaszparancsnok) ós tisztjeit
ahál mas a testület elnökc - *nnak mcghallgr-

a más'odfokÍt tűzrcnclószeti

tása után

hatóság'

az a|tiszleke1-'a testület elnökének ós a tiizoltóság
vczetőjének meghal1gatásával az clsőfokú iűzrcndészeti lratóság visszavonásig nevezi ki. (R. 20. s.
(5), (7) bekczdés.)

a

a

Parancsnokság.
parancsnokslig a tisztvisclőkből és
tcstület tisztjeiből á11. A parancsuokság ü1ésón
I'úzo|tőság vczetője elnököl.
(2) A parancsnoksági ülóst a sziiksóghez kópcst'
45. $. (1)

A

rle minden választmányi ülós előtt lcgalíbb háronr

nrppal kell tartani.
(3) A parancsnoksági ülóst a táIgysorozátot is
tartalmazó írásbcli mcghívóval az ülóst mcgelózőcn

lcgalább 3 neppal a tűZrl1tóság vczctőjc lríl.ja
tis sze.

({) A parancsnokság akkor lratározatkópcs' h'r
annak ülésón a tagoknak lcgalább cgyhlrnttd;t
megjelent.

(5) A parancsrrokság titkos szlvaz1rssi1l, szitr'a,rt-iöbbseggel hozza határozatát. Az clnök rrctlt
sztvaz, de szavazategycn1ősóg esctón dönt.

(ó) A parancsnokság
a) műkiiclő tagok fclvótelóIől, törlésófől ós ki.

zárásárőI határoz.

fogadalmat három havi próbaszo1gÍl1at
után a működő tagoktól kivcszi,

b) a

c)

őrzi,

^

urrk bc.

a szrkaszparlrrcstrtlk,

ÍúzoltősÍLgvczctőjénck műköclósót

c1lcn-

á) a tiszti létszámot ós elncvezóst a R. 19. s-a
rcrrclelkezései szcrint mcgállapítja.
(7) A parancsnokság határozatai clIcn az órdcke1tck és a prrrancsnokság tagiai a kézbesítést,il.
letve a ki{üggesztést kövctő naptól számított l5

A tüzoItóslig

t,ezetöje.

,1 tűZoltóság vezctőjc a tónylegcs nríiködós irányitójt és irrtézője; chJrcz kópcst
4ó.

5s.

a) testűletcn belü1 a tűzrcndószetre r'rln*t'
határozatok' továbbá a szol.
kozó jogszabályok.
gálati' gylko11ati ós egycnruh1Lzrti szabíllyok

nCgtaftását ellenőrzi,
b) az önkéntes tűzoltókat gyakorlatra, sz<llgil
latra és c1mó1eti elijadásra berendeIi,
c) azt az önkéntcs tÍízoltót, aki az oktatási órín
ncnl jelcnik mcg pontosan ós elmaradását 3 nap
alrtt hitelt órdcmlően rrern igazolja, továbbá, aki
aZ oktátási óráról engedély rlélkül távozik, szolgíu
latát hanyagul látja el' vagy előljárójával szemben

a tűzoltás.
ban, vagy más tűzoltói szolgálatbán nem vcsz
engecletlcn rnagatartást trnusít, végül

részt, sza|gtilatra igazolatlanul ncm, vagy későn
jelenik meg, vagy a szolgáIatból engedóly nólkiil

távozik, a közsógi előljáróságnál (po1gármcsternól),
c kötclezcttsógek tcljcsítósónek ismótelt elmuItsztása esetén pcclig az elsőfokú rendőri büntető bí.
róságnál, a R. 23. $. (3) ós (4) bekezdése értelnré.
bcn, feljclenti.
dJ a mÍíkőclő tagrlkat arckópcs igazolvi]rnnyal
cltllÍlx'
e) az iinkéntcs tűzoltótisztck, altisztek ós on.
kóntes tűzo1tók szo1gá.lati bcosztását, a gyrkorlt.
tok, szo1gálatok ós clőadások szárnát ós iclcjót
mcgllat^rozza,

l) a gyakorlatokat vczónyli, az (írszolgálat ncgtartását cllenőrzi,
g) tíiz'vésr',1égi vagy cgyób veszól1' csct{u a7
iinkéntes tűzoltóságnak ke1iő gyorsasággal lne|'-

jclc:léséről goncloskodik,
h) a veszély színhelyén az o1tÍrsi és nrcntési
niunkákat a R. 149. $-ának (2) bckczdósóben meg.
.:é]ratározott kcrctek között vczcti, zr támadás és
<lelcm módjLit' a fccskenclők ós cgyób szerek el.
hc1

1'czósét

ÍDegh^tlL| o?'z^,

i) a condiaira bízott lektanya, szcrtár,

műhcIy,

raktár, szerek, fc1szerclós' anyág, iráttáÍ rendbctl

tartását' i11etőIeg üzemképcssógét, továbbá a mű.
hclyi munkákat ellenőrzj,
i; oly kr;zsogben, ahol hivatásos r.agy kötotes
tűzáltosag nincs, a gyárak, tűzveszélyes üzemck
tervcít, mííszaki lcírását, a gyárrrk és tíízveszélycs
üzemckrc vonatkozó batátozatokat nyilvántartja'
a lretírozatok tűzrcrrdészeti vonatkozású rendeikczóseirrek mcgtartását cllenőrzi,
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k) a tíízoltóság fejlcsztósérc, szcrek, fclszerc.
u vír.
lések,' 4nyagok beszerzósórc
'ono,oo'.'*n
lasztmánynak javaslatot tesz,
l) oly községben, aho1 hivatásos vagy kötelcs
tűzoltóság nincs, a községi előljárőság tűztendé.
szeti szakértője,
m) az l) 'pontban említctt községben l lúz el.
oltása után n tíízről a testűlet elncike útján a köz.
ségi előljáróságnak ós a járási tűzrcndészeti fcl.
ügyelőnek, a tűZo1tóság rnűköclóséről pcdig a It.
20. $.ának (9) bckezdése értelmébenaz elsőfo}lri
tűzrendészeti hatóságnak és községben a várrne'
gyei tűzrendészeti felügyelőnek, végül az elni;k
útján a kőzgyűlésnek jelentést tcsz,
n) túzné|'vagy egyéb nlkalommal kÜlönöscn
kimagasló magatartást tanusító tíí7o1tó kitiintetÚsére javas1atot tesz,

o) működő tagok bclépósi és kilépósi szlrndékántk bcjelentósét átveszi, a Íclvételre, a kizit.
rásra ós a törlésre jávaslitot tosz,

p)

c1nököl,

összehívja

r) a

a plrancsnoki

ülóscket, nzokon

költségvetés ker.etén belül utnlványoz.

A tiizoltóság vezeIőjének helyettese.
47. s. A tűzoltóság vczetőjónck 1rclycttcse az
utána legmagasabb rangír, eZek kőzűl ' Iangb,1n
yezető távollétében vrgv
lcgidősebb tiszt, aki
^
nrcgbízása fo1-vtán annak tennival(lit látjx cl.
Osztag. és szakaszparancsnok.
$. Az osztag. és szakaszparancsnok a tűzoltóság veZetőjének utasítása szerint a tíizollőság tágjái lelett a felügyelctct és ellenőrZéSt gya48,

koro1ja, gyakotlaton, szolgálaton, előadáson részt
vesz, esetIeg azt lezeÍt.

A

Segédtiszt.

munkakörét'

a

iogszab|rlyok, hatrirozatok, szo1gá-

lati és gyakorlati szabályok keretei között
oltóság vezctőjc ál1apítja mcg.

A

a

tűz-

testületi szervek határozatképesséeének
bizÍosÍtása.

51. $. IJa a szabályszcriíen egybehívott közgyű.
lósen; választmányi vag-v parancsnoksági ülésen a
tagok ncm jelcnnónek meg hatáIozatképes szám.

ban' 8-30 nap alatt uqyanazza| a tárgysorozattal

újabb kőzgyűlóst, választmán1'i vagy parancsnok.
Sági ülóSt kcll összelrívni, mclyen a mcgjelen1ek
hrtároznak.
Ál

ap sz

ab ál y mó d

o

sí t á s.

$' (1) Az alapszabliiyok csak a közgyiíléscn
módosíthatók. l1ódosítás, továbbá más egyesíilet.
bc bcolvadás felől az ctre a cólra összehívott köz.
gyűlós határoz. FIatározatképességóhez a sze!a52.

zatra jogosult tagok kótharnradárrak ielenléte, hozott hlttírozatok érvón1.cssógéhez a jcIcn]evők
k

é tlra

rm acl

r..ln

ak

h

ozz'áj

á r

u|á

s

l

s z

iiks é ges.

Ha a szabályszeriien cgybclrívott kőzgyíilésen a trgok ncm jclennének meg hatáfozatkópts
számban, 8..._30 nap a|atL ugyanazzal a tárgysoro.
(.2)

zattal ósszc]rívott újabb közgyűlés a mcgjelentck
számára tekintet nélküi határozatképcs. A lratá.
rozat órvényessígéhez l rncgjclentek kétharmadá.
nak hozzájárulása sziikséges.
(3) A nrridosító indítványok sr'övcgét a ki)zgyűlés előtt 4 rrappal a r'írlasztmányhoz kell bc.
terjeszteni és az őrtanyán kilüggeszteni. A nródo.
.sított alapszabályok csak a m. kjr' be]ügyminiszter
jóváhagyása után Iépnek hatályba.
FeloszIás, vagyon l1ovatordItása.
(i) A testület fcloszlása ügyében rz erle
a célra összehívott közgyűlés hatátozhat; ehhez
rzonban a sz^lnzatÍ^ jogosított tagok kótharm|t.
clának jclenléte és azok kétharmadának beleeg5,g.
53. $.

segódtiszt ké'szítia parancsnoksír1{i
ü1ásek jegyzőkönyvét és !égzi Í'űzoltőság vezc.
^
zése szükséges.
tőjének irodai tccndőit.
(2) Ha az erre a cólra egybchívott közgyííléscn
(2) A segédtiszt a tűzoltósz.rg ,rezetője Íé;zétiil
kiosztott űgyr1arabokra vonÍtkozóan elirrtózósi tcr- a tagok elógséges számmal ncm jelennének meg,
49. s. (1)

vezetet készít.
(3)

A

segédtiszt a titkárnak állandó hclycttcsc.

50. $. (1)

A

Szertátos'
szertáros á tűzoltóSág vezetőjónck

gondjaira bízott ingatlanok ós ingók (laktenyt'
szertár, rrrűlrely, raktár, szer, Íelszetelós, enyag)
tisztán és jókarban tartásáról gondoskodik.

(2) Az önkéntes tíízoltóság többi

taqjainrk

8-30 nap alatt új közgyűlóst kell tartani. Ezt a
közgyíilóst azzal a megjegyzóssel kell összclrívni,
hogy a Íeloszlás ügyében a közgyűlós a megjelcnt
tagok számára tekintet nélkül kótharmad szótöbbséggel fog határozni' Az igy összehivott köz.
gyíi.lósen a jelcnlevők a {closz]ás kérdósóben kót
harrnacl szótöbbséggel határoznak.

(3) Feloszlirs csetón a tcstü1ct

hovafordításáról

a

vagyonárrak

felosz1ást kimontló közg1'űl{s

8

rendelkezik. A vagyon csck tűzrendészeti célokra
fordítlrató. Áz erre vonBtkozó, valamint a Íelosz.
lás tárgyában hozott lutározatot foganatosítÍsa
előtt a m. kir. belügylníniszterhez keli felterjesz.
teni,

A

testüIet viszonya az ()tszágos, valamínt
7'örvényhatóságí 7.üzoltó szöve!ségheZ.

a

54. s. A testület a Magyar Országos Tűzoltó.
Szövetségnek ós a 'Iörvényhatósírgi Tíizoltó Szö.I.úzvetséglrek, lremkülönben a Magyar Orszligos
oltó Szövetség segé]ypénztárának a tarlja, s azok
alapszabályait, szabályzltait és ósszcs lratározatnit
megtartani köteles.

Ezeket az rlapszabályokat

..

hó' {.rr"p.jatl

I]a!óságí

tct/ft:ct

.

'.'V'4*:.Í..'

55. $. A tcstület .
megye (város) e1ső tiszir'iselőjÉnck ós
dészeti hatóság {elügyelcte a1att á1l.

a

vártíj,zten-

KormányfeIügyeIet.
5ó. $. Azokban az esetekben, ha a testület az
alapszabályokban megállÍpított cólját és eljárását

ncm tartja mcg, hatáskörót túllépi,állarnellenes
nrűködést lejt ki, a közbiztoriság és közrend elleir
súlyos vétsóget kijvet cl, vagy a tágok vagyolli
érdekeit veszé1yczteti, a m. kir. belügyminiszter
ellene vizsgálatot rendelhet el, míiködósót ie1füg.
gesztlrcti és végleg fel is oszlathatja'

a .......'4. I'?'z".#.

..iinkéntcs tíizoltótestület lo.a/e,i

tJrtott közg1'űlósc cl[rrgrrltll'

közgyű|ési elnök.
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