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Székhely:

2; $' A testü)et széi<helyc. .{1|rín']:í.r]i

Elivatalos nyelv:
3. $ A testíi]ct hivatalos nyelve és vczényszava:

magyar.

Pecsét:

4. $. A teslülei pecsétje; Tiízoltójelvény.,.-'
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i önkóntcs tűzoltótesiiilct 19]il

Cél:

5. $. A testület célja: A község (város) teriiletén,
esetleg a szomszéd községékben kiiitijtt tűz renr]szeres
oltása és egyéb vészesctekben segélynyujtás, a község
(város) területén kivül azonban a működő tagoknak csak
egyharmad részéve].

6.$.A testület céljáoak elérése végett a Maqyar
()rszágos Tűzoltószövetség által alkotott szolgálati szabály-
zat szerint tagiait kiképzi, a község (város) birtokában levő
tűzoltási {elszerelési tárgyakat kezeIés és megőrzés véqett
átveszi, azokat a 7. $.ában megjelőlt vagyonából és jövedel.
méből kiegésziti és á]landóan lrasználatrakész á1lapotban
tartjá.

Testületi vagyon.

7' $. A testület jövedelmét képezi:
a) az a|apiÍő és pártoJó iagok járulékai;
b) a kőzség (város) áital nyujtott évi segély ;
c/ a testület javára tett hagyományok és adornányok;
d) a testület által rendezett tinnepélyek és vigalrrrak

.".}|.-.< iÁ..J.l..^ .

ef iutalnak és előzetes hatósági engedéllyel rendezett
gyiijtés u|'ján szerzett pénzösszeqek.. 8. s. A testület vagyonát képezik :

a) ]a folyó -pénztári készlet ;
ó/ a tartalékalap;' c/ minden beszer1ctt ingó és ingatlan vagyon és

, d) " segélyalap.
9. s. A testület tagjainak kőtelezettségeiből eredő

minden követelés a fennáI]ó törvények szerint birói rrton
hajtatik be.

10. s. A tartalékaiap Íorrásai:
a,/ a 7' $.bau Íelsorolt iövcdeImck 5u 

',-a:ö7 ktiionBsen e !élrc 'szánt adomáiryok és hagyo.

t
,3,

tűzoítótestiilet I ! rl
aíapSZahaiyal.

A seg'élyalap egy tag által 90 napon tul iqénybe nem
vehető; kivételes esetel<ben azonban a vá|aszlmáiry ezeu
lratír i. loL meghosszabl,itllatia.

A szolqáIatban kereseiképtelenné vált tagnak ioqábanáll a scgéiy igéuyl;evéteIe végett beteqséqének iaitama
alat|. a v1rIasztrlrállyhoz íortlrrlrii, köte]cs a;c]lban beteE-
sé.géi a baleset napjától szálnitott nyolc napou beiül bi.
jclcuteni s egyuttai azt a testijleti orvos 

.á]tal 
kiáliitott

l'izolryiLvárrrl}cI igazo]ni
fr s"{]ó|yolap jólételnérryéLől kizáiatnak azok a tagok,

kik őr.hibájrrk, crrgcdctlclrsó3 vaqy i1tasság fo]vtán váltak
a szoigálatl:an kcrcsetképúJerlrié. Ennek"''"qitólé'é," .
paruncsnokság van }rivatva, arról azonban a választmány
rral< i"itlrLést icrrr,i tartozik.

A scgélya)ap ninél kevésbbé lcendö megterhelése céljá.
ból, valamirrt a működő tagoli órdekélren a lálasztmálry
feIadata gondoskoc}ni azoIcróJ, kik a szoIgáIatban meg.
sériilt 1íízoltókat dij nólkül kezeiik'

Usyancsak a választrnányiiak kötelcssége gondos-
kodni arró),.hogy működő taÍ.jaival a testiilet a Magyar
Ország.os Tiizol|ószövetség segé|yzőpélztárába beléplen
és e célból évcnként január havában a tagok névsorát a
{ejenként megállapitott tagsári clijjal együtt beterjessze'

tr. FEJEZL]'.

Tagok.

13. $. A tesiület taqjai: tíszteletbcli, a)apitó, pártoló
és működő 1.aqok.
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14. $. Tiszteletbeli taqokI(á azok válasz|hatók, akik a
tű7olt;1si ínLózn,ény körirI áJtclábarr, különösen pedig a
testülct irán1'áharr kiváló órtIemekeI szereztek.

15. $. Alapitói< azok, jki!' a testület részére egyszers-
mirrdenkoira legalább - .s{'/.1.44.
pcngőt íizetnek'

i6' $' Pártoló tagok, kik a teslü-Je-! Íenn+&t$ához leg.
alább 3 évi kőtelezetiséggel évi 4.Z{-44;' _ .
penqőt negyedévi előleges részletekben a testület pénz.
táráLa beíizetnek.

17. s. Mííkődő tagok: a Magyar országos Tűzoltó.
szövetség áital alkotott szabályzatban megállapított szer-

, vezeti bcosztirs szerint tisztek, ahisztek' mászók, szivaityu-
sok és rendÍenntartók, kik magukat a tettleges segély-
nyrrjlásllan való részvéieIrc, az őrszo|gá),atokra., gyakor-
]atokorl való megjclenésre, valamint a testület mindén
határozatának és a szolgálati szabáiyoknak a megtartására
kö teIezik.

18. S

által tőrténik

fe]. A 20 óvet
It taglal soraba csak magyar allam.
20 óvet rneghaladott kiskoruak csak

beieegyezéssei, 20 éven aluliak tagokuléven aluliak tagokulml Deteeq'
.'veheiőt.

rEvr!1s*{Mry:.A tiszteletbeli tagok me.gválasztása a parancs.
lokság, iiIetvc a választmán/javaslaü alapján a kózgyülés

1óstüiet tagjai sorába csak

FeIaétel'

állam.

manyok;
c/ a netáni évi {elesleg.

' A tartalékalap e}különitve kezeltetik és a választnlány
határozátához képest biztos helyen gyümölcsöztetik.

A. tartalékaüp igény,bevételéhJi a közgyülés bele'
egyezese szuKseSes.

11. $. A segélyalap iővedelrnei:
c/ a"7. $-ban Íelsorolt jövedelem 5.,1.,.a;

.á) kiitön"a""n e célra szánt adonányok és haqyo.
mányok.

A sesélvalap elkülönitve kezeltetik és a váIasztrnány
barározata sierjnt bi"tos heiyen gyiimölcsöztctcntjő.

12' s. A sc.gélyalap igénybcvehető
a) a szolgálatbarr keresetképteIenné vált tagoknuk a

segélyalap ereiéhez mért segélyezésí.rel. 
t'1 i" válamely tag i siolgáIrLhan é]etét veszitené,

eltemátéséről - ha'arrói család!a- vagy hozzátartozói ncul
volnának képesek goncloskodni - a választrnány !.ont{os.
kodik a segélyalap ereiéhez képest.

20. s. Az alapitó és pártoló tagok szó- vagy irásbeli
nyilatI<ozataik által a testiilct tagiaivá válnak, szabályszerü
íéIvételtlk azotiban a' válaszimányi üiós által történik'

21' $. Műkő,clő tag lehet rninclen feddlretetlen jellemü
íérÍi, aLi 20.ik életévét már betöltöite, továbbá ép.ós
cgészséges. Felvétei végeit a parancsnokságnál kell ielent-
kézni. Á parancsnokság a jeientkezett nevét, foglalkozását,
életkorát és lakását az őrszobábarr vaEy szertárban 14 nap.
ii1 kiÍüg1e;zterri kötcIes' hogy az iilctő íelvétele 'elIen a

tcstiilct- lc.1iai esotle.qes 11szrcvétcleket megtehessék; a

{elvéte] - a nctalán beérkezett észrevételei]< elbirálása
mcllett - parancsnoksági iilésen történi!' Ha a parancs-
noksár Irgini között vójeményJ<iiIőnbség. v!nI a Parancs-
r:oksái titkos szavazás utján határoz. A szavazatok cgyenlő-
sége csctén az "inökló para ncsnok szavazata dönt'
Ai rrj ta:1 " paran"snoi.ság előtt a kóvetkező íinnepélyes
{oj]acla]rnat kóteles tenni :

.-:;jái..,
I t 'i':'d/)n,

onkentt$"i
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Fogc-tlaIon': 'Éq' 
N. N. Iogad.rrl, lr.,qy r]

.' ;-'i.j. L ' ].....'.: } ;l]kí|lL.i
tíízoltótestiilétnek reuclcs és porl{os rrlíikiicJó tlgja ieszek
s becsületszavamnlai és kézadirsotnlnal köte]czcnr nlag.arniit
a testü]et alap' és szolgáiaii szallályainak, nc:trlkiilijn]lel
mindeu eqyes ha1iirozatárrak poIrtos rrte9t:rrtirs;ira.

. T'dpok josai.

22. S. A tiszteletbcli tagok a rniikiiclii ta!ok joqait

:i":'i|l, azonban, az aIepitó' pártolil és nrííkiidő ia.]ok
Ierneltol mcnteseK.

Az alapitó és párto)ó lagok ;r kiiz!.yiilóscrr tanács-
kozási, szavazási és vá]asztási jogq.al llirlal<.

A működő tasok a tesiiiiet álial nyujtott nrirrdcrl
előnyberr részesiilrrek, a közgyiilésen tanárcskozási, szava.
zási és íálasztási joggal birnak. A niííkődő ta.qok Íel.
vételük rrtárr ha a testii]et crre nézve clóg anyaqi crii-'vel rendelkezik * a Magyar Orszáqos .l.iízolLószövetséL-

á1tal megáJlapitott qlőirás szerinL eqyeuruhtlvai és Ielsze.
reléssel Iáttatnair eJ, anlit irzonllan csak szol9álaillan sza.
bacl vise]ni. Az esciben, l:a szo]!.á]at kijzbell szcrerrcsót-
lerrség éri, joqositva varl a testii]cti orvos jrl[al kiálljtott
bizonyitvány íe]lnutatása ncllett scgólyért {olyamodni.
Kérelmét Va8y pa!aszát testiiIeIi parancsnokjrval l<őzij]heti,
aki vcgy rrraqa irrtózkedik, vagy íorrtosa];b csctckbcrl
a parancsnoksági, iIletve a választrnálryi iiii'snck ierjcszti
elő határozat]iozatal vógett

7, o pok lcöteIcss<igí:.

23' .$. Mindeh műköclcí taq kötc]es az alapszallályokai,
a szoigálati szabályzatot, továllbí a i<öz9.yiilési, v/rlasz|.
rnányi és paraucsnoksági iilós hatírrozatait és az ciii}jririlk
parancsait követui, anlire {eivéte]e allialnrával iinnc1lóly.:s
íogadalom és kézadás rne]lett becsijIetszav1rt aclja.

A rnűkiidő tagok eq'yób kőtc]czetiséqei a szoIi1álati.
szabályzatban fog'laltatnr.k.

T'agsrig nrcyszii tt<ise.

24. 5s. 4 testü]cti ta!ság ltletsziirtik: 1' halril, jogi
szenrólyeknéI nrcgsziinés,. 2' kiló1,és' 3. tiirlés, 4' ]<izr'rrris
által'

Ha]áleset vigy jogi személycknél azok nlcBszütrésc ..

testiileti tagsrigot azonnal megsziinteti, a fizetési köiciczeIt.
séggel együtt.

A pártoló tag lretání kiiópési szirnriékát az év rlLo]só
negyedében tartozik a parancsnoksáqlá]' szóval vagy irás.
bau bejelenteni, eilen|<ező esetben kőte]czcttsége e.qy u!abb
évre [cnnáI].

A nrűkődő tag testiileli tagsáqrlnak nrcqsziintetósi-t
4 heti előzetes szó- vagy irásbeJi bejelcntés ncllett a pa.
rancsnokságnál kéreIrnezlleti.

A testületi ia{. a létszámbói tőrölteiik' ha
a/ a tiízoltónál rrregkivánt előieltétclck Jliánya utólag

kitünik:
ó/ ha a testiilettel szetnben vá]lalt kötclezettséqének

háromszori Íelhivás c]acára elcg.et nenr tesz.
A testii]eti tag kizárását a paralrcsnoksáq, illctve vá-

Iasztmán1' cihatározbatja :

af az alapszabályok és szolgálati szallályzat e]lcn el-
kövctett nagyobb vaqy tóbbszöri kihágárs esetébcn ;

ó/ a testiilet érdekeit vcszólyeztető, vrrqy hazaiírrtlan
cselekedet miatt;
. .,c) közbotrá'nyI okozc, vapy becstclen nlagavíselet, vaqy
rszoKossa! mlatt I

r| iellebbvalói iránt szo)gálaLbarr 1ontisito1t i1lctlen
maEavt.selct, engedetlenség., kiadott pzirancsok nreq'szegósc,
valaniut összeférhete|icn tcrmészct, va!]y [c!'ye]mctIensé!et
szitó nraq.aviselet miatt;

ef ha harmadszor eg;'másután indokolatlanLll gyakor.
latot, őrszolgá1atot és tíizesctct eJnrulaszt ;

/) ha biintóny nriatt biróilag cliti:ltr:tcLt'
Az alapitó ós pártoló taq.ok törlí]se a lrost ó) c) ós /)

pontok alatt Íelsorolt esctckben a válaszlnrány által tö|.
ténik, utóbbiak {izetési kötclezetlsége a kizrirási év végórr
megszünvén.

A törlés és kizár1ls tár!yában hozott paraIlcsnoksági,
i]letve váIasztnrálryi határozatokat az órdckcltek a köz]ést
követő napiól. számitott 15 naporl bcliil a közqyiiióshez
m egfelleb b e z h etik.

A kilépett, töriilt vagy kizárt tag a szavatosság tcrhe
alól azonbatl csak a testiilettőI netl'rn kapolt feJszcrelés ós
egyenruházat visszaadása ut1rn rnentcti]< [cl.

Iil. FEJEZE'f.

Az intéző szervek.

25. .$. A tesitilet iigyeit vezctrk i

c) a közgyiilés ;

ó) a virlasztrnány és
c) a parancsnoksirn.

KőzgIltiIés,

26' s. A i<özgyiilés a cselckvő}<épcs tagok. összesó-
q.énck kópvisclc|e ós a ies.iiiict egyctcmcs }cq[őLb szerve.

Kót{.'lc : Rcndcs ós rendkiviiIi.
o) Rcnr1e.s köz?1iiIős. Minc,len óv c1ső |elében rences

közqyiilí:s tartatik. A kőzqyiilést az e]nök hivja össze.
h) l|etLdkiutili ktizgqiiIés, ReIrdkivüli közgyülést összc.

hivni a v;rlasztnl1riry iratározata alapján az e]nöknek áll
jol1í.ban, kőtt:lessógc pcdig akkor, ]ra ozt a miíködő tagok
cgyttcg1'e<l rósze intlokolás rrrcllctI irás|larr kivánja.

Az clnöl< tartozik lr kérvóny |;eórkeztétől számitott
30 rraP alrilt a kijzqviiióst ijsszchivni.

A közr.yiilésok, nrclyck rrriucliq a testület szókhelyén
tarLatn.}k, legalribb 2 l}éttcl clőbb a tárgysorozat közlóse
Irrc||cIt ltirarrrlók iisszc.

27. 
"s.71 

ki!zqyiiiésclr az aiapit<i, pártoló és működő
tirgok tanr.rcskozási és szavazási joqpal birnak; a parancs'
noksáq. a nriiköclő tagok, a tisztikar és a választrnány,
valaritint a szánrvizsqáJó llizoitság az összes taqok áltál
válaszlatik. Az elrrök, a váiasztnűIry és a szám-vizsráló-
l'izottsáq cz ala1ri1ó É5 1rártoló tagok sorából, o pu.áncs-
noksáe. taqiai pedig a műkődő tago,k sorából választan-
dók. A titkár, a pónzt1rros és az e]]enőr az alapitó és
píirtoló taqok sorából is választhatók.

28. s. A közgyiilÜs szavazaitöbi:ségqel hozza lratáro.
zatait; a szavazittok e3yenlőség.e mcllett az elnők szava.
zata diirrt. A szavazati iolr szelnólvesen svakorlandi.
A szavazat ny1lt, dc 10 ta9'k/-résórc t."titi<os siávazást kell
clrcndcini.

A' közggii!és határozaLl<őpe|ssége,

29. s. A kiizqyiilós áltaIáIlan vév.. határozatképes' ha
azon a .megie]enésre 'jogosiiotL ,'összes .tagok ,egyharmadrésze jelcrl van, Ii9yJlogy l. nriikijdő tagoknak legalább
íc]crészc jt'lcn le!.yen.

Alapszallályrnódosi|ás, továllllár rnás egyesiiIetbe való
beolvadás tár2yában összehivott kijzgyiilés határoz, hatá.
rozatképcsség.óhcz azonban a laqok legalább kétharmadá-

i nak jelenlí:tc ils az e i;irgyban hozott ha|ározaiök érvé-
nycsségóircz t jclcrrléviJJ< ]c.la]állb kóthornradának hoz,zá.
íirr u]ása szii ksógcs.

l-{a rrz c!yóbki:nt szallályszeriicu eqybehivott köz.
gyiilóscn a tagok ' ucnr jeIcnnének nteg határozatképes
szii'r.batt, a 8 --15 na1lon lreIiil lI!}/al].lzon tárEysorozat
lrrcl]"iL ör.zchivcIl.l" .rj.'l'l' k.lzqyiilÉi' a Inepieleiúk szá-
mlira vlt]rl tcj<iIrtct nélkiil határozatképes.

A közgyiilés e]rrökc a tcstiiieti ejniik, akadályoztatása
csciérr a parancsnok, jcg.yzője a tiikár, akadályoztatása
eseté'n a scqécJtiszt.

A. kőzggijI{s tárguai:

30. s' A kijzqyiilós hatáskörébe tartoznak:
o) választrlány, a szánrvizsq.áló. llizottság, a tisztikar

és a parirnc'snoksír!. tc!.jainak és póttagjainak 3 évi idő.
tartan]Ia való nregválasztása 

'ól a költségvciós és zárszánlariás letárgyalása, a
{cle]ős szárnadólc részére a {elnlerttvény megadásá. és álta.
lábarr a vagyoni kérdések vé!.ső Íokon va!ó elintézése ;c/ a választrnány hatáskörét meghaladó fontosabb
szcrződósi és kÜlönösen a |cstiiJeti vagyon állagát érintő
c95í.ll jo3iiqyIcLck r'ilratározusa és jóvália'!yásal .'

r// a választmány és a parancsnokság nleqÍellebbezett
hat:irozatainak IcliiIbiráltisa ;

cf a tagok inc1itványairrak trirqyalása;
f) az a|apsza|>ályok nródositása:
gf a íeloszlás kirllontlása és ez esetben a Yagvon

]rova1.orditása tárgyában valrl határozathozatal ;

Á) rnás testiilettcl való e.gyesülés (|Lrzió) ellratározása;
i/ a paraItcslokság ós a választmány évi jelentése;
,(/ tiszteleIbcli taqok nrcgválasztása.
1}1. $. irlditványokat 48 órával a közgyiiiést megelőző-

leg kell az cluőknél llr:jelerlteni, kiiiönben nern tárgyal-
ir atók.

A közgyiilésekről jeqyzőkönyvet kell {elvenni; ennek
a.gyiiiés lérryeqcs ttlozzanatait keIl tartalrrraznia, a köz.
gyiiIi:scn résztvotL lagok felsorolása rne]lett.

A jcgyzőkönyvct az e]nök és a jegyzőkőnyvvezető irja
alá ós a közqyüli:s áital e céIra választott két taq hite]esiti.

.1 uála,z!ntűn1.

32. s. A váiasztnrány 9 rencles és 3 póttagból á1l, ai<itrc
3 i:vrc választatrrak. A váJasztrllárryi taq.ok egyharmarla,
icllál ]{ rcrr.Ics és 1 pátiag n,int]"rr.óvbci kiléi.'Az clső
2 ílvben a kilópcik nóvsorái sorshuzással kell .megállapitani.
A kiló1'rii. rI!hói v.ilasztiraták.

Az elnök' a parancsuoksáq tagjai, a titkár, a pénz.
[;rros és az c]lenőr álIásukná) íogva tagjai a vá|asztmány.
rrak. A kiizségi {őj!gy'í hivatalból tagji a váIásztmánynat,
illctvc parancsnokságnak.

Az elhunyt, kilépett, törüit vagy hosszasan távollevő
vá1asztrláuyi taq lrelyeit annak megbizása; illetve távolléte
tartalnára sorrondbetr az első póttagot kell behivni.

Vr'rlasztmányi ijlést 3 havonkint ke]l tartani. Az össze.
hivást az cInök cszköz)i a tárgysorozat közlése mellett
Iegalállll 3 nappal az iilést nlcgelőzőleq. Határozatképes-
:út'1.'.lr..z li i'ivata1hÜli ós r';ilasztoLt ta3ok együttes számá.
t ek c91liirrlrlrrl tószt. szijksói1cs.



9' A közgyiilésnek tiszte]eibeli tagokat megválrrsz'tírsra
aiánlani és egyéb inditványol<at tenni.

10. A ÍoJyó pénztári készletből és a segélya)apból le.g-
Íeliebb ' -=''fQ pengőig utalványozáSt esikö;öl'li.

34. $. A választmányi ülés elnöke a testiilcti elnök
akadáIyoztatása esetén a parancsnok ; jegyzője a titklir,
akadályoztatása esetén a segédtiszt. A választmányi iilésrői
jegyzőkiinyvet kell felvenni, melynek az iilés lényeÍ:es
mozzanatait kell tartalmaznia' az üiésen jcleu volt taqok
íelsoro1ása nrellett.

A jegyzőkönyvet az e]nök és u !egyzőkönyvvczető irjirk
alá és a választmányi iilés által e cé]ra vá]asztott és az
ülésen jelen vo}t 2 tag hitelcsiti.

35. $' A választtnány határozatai 15 Irapon l'oliil a
közgyüléshez íelIebbczhctők.

S zámu iz s g á l ő. b iz o t l s á g'

. 36. $. Az évi rendes közgyülés a tagok sorállól h1rrorrr
évre 3 tagból álló szánrvizsgáló.bizottságot választ, amely.
nek tagjai e megbizásuk tartanla alatt sem a választmány.
nak taglai. nem lchetnek' sem nlás tisztségct lle nenl
tölthetnek'

A számvizsgáló-bizottság megbizatásának tartarla trlatt
a pénzkezelést bármikor megvizsqáIhatja, a szárnadási óv
lezártával pedíg az évi rendes kőzgytilést legalább 8 nap.
pal melelőzően az éyi zárszámadást és a pénzkezelésre
vonatkozó okmányokat, naplókat ós egyéb okrnányokat
részletesen megvízsgálni és vizsgá)atának eredményéről ar

választmány utján a kiízgyülésnek irásban ielentést tcnni
tartozik.

Amennyiben pedig évkózben észielnek vaIamely sza.
bálytalanságot, azt az e]nökséqnek, Íontosabb esetben a

küiön összehivandó rendkivü]i közgvü]ésnek szintén be.
ielenteni köte]esek.

A tisztikar.

37. s. A testület tisziikarát kópezi; az elnök, a {itkár,
a pénztáros, az ellenőr, az oIVoS és az iiB.yész.- A tisztikart a kőzgyiilés váiaszija l] évi ir]őtartaInra
az rlapitó és pártoIó taqo}< sor.ihól, az orvosi ,is ii!yészi
tisztsé; betöitésére eietleg valanlelyik helybeli orvost,
ilietve ügyvédet kéri fel az elnökség.

Elnök.

38. $. Az elnők a Lözgyüléseken és váiasztnrán1'r
iiléseken eInöLö]. Ezbket összehivja ; kiiiső és bclső üg.yek-
ben és a hatóságok előli a testiilelet képvise}i ; vezcti a

testület ügyeit, a költségvetés kcretén bel|iI }o'1látlanul'
sürgős, köliségvetósen kivüli iigyekben '. ' . 1.jl peIr1ő
Iegmagasabb összeg erejéíg utalványoz. A pénztrir kezeió.
sére felügyel és a péuztárt tetszésszerinti időberr meg.
vizssá]i a."Hálasztást nenr tiirő ügyekbcn személyes íeleliísség.
terhe alatt a parancsnokkal egyctór|őlcg intézkcdik, az i1y
intézkedésekről azonban a leBközelebbi választrrránvi Íiiés-

1csliilcL ier'lrál c cqy.1b Jijozási nem szánritIrat fcl. +.:..
Az ii1yész a prratt"snokságnak hiva,tclbpi tai!bl:.i.lJ;"

a..f{

A váIusztnűng hateiskőre.

33' s. A testü]et ncvébcn szerződésekeI kötni, mcly.
nek érvényesség.éhez az elnök vagy parancsnok és a iitkár
aláirása szükséges.

2' A testület vagyonát felelősség terhe mellett kezelni.
3. A testület helyiségének épitése, illetőleg bér]etéről

s a szerek beszerzéséről, va]anlint azok rendbentartásáról
gondoskodni.

4. Szolgákat {elvcnrri s azoi< {izetését me.ghatározni.
6. oiyan rlűködő tagokat, akik a iíízoltói szoli1.álat-

ban küIönös érdemeket szcreztek, kitüntetni vagy meg.
jutalmazni.

testület viszonyai.

jövő évi költég.

3

Az évi zltrsz.ámadást és költségvetést elkésziti s azokat
a vÁlasztmány elé terjeszti.

A kézip,énztárbari legfeljebb .1.üJ. pengő kész.
pónzt tarthct' cz czt rneghaladó ősszeget a választmány
lrtasitása szerint lvi1mölcsöztcti.

Ellenőr.

41. $. A pénztá,osi közvetlenüI el]enőrzi s a pénz.
tárossal egyiitt anyaqilag eqyetem]egesen íelelős a pénz-
kezelésért.

O rt os.

42. .s. 4' orvos a tűzeseteknéI és a qyakorlatoknál a
lehct.ísó.g szeriltt nlegjcIenni, az ott netán megsérült vaqy
szolqílatban rrrcqllcteaeflett tíízoltókai dij nélkiiI kezeIni
t a rtozi k.

Az orvos a parancsnokságnak is bivataiból tagja,

t),
u g!.J esz,

4l}. $. Az iigyész a testület által kötenr,lő szerződéseket
c]készjti, a tesliilet minden jogi képzeitséget igénylő ügyé.
llcn szakvéleményt ad és a testiiletet ugyperes' mint perenj
kivüli iiqye}'ben a llirósáqoknjrl képviseli'

T'ényi<edi:scért készkjaclásainak meg.téritésén kivii1 a

7. Közgyiilést összehivni s ennek a
ról jelentést tenni.

8. A leíolyt évi zárszárnadást s a
vetést eIőter!eszteni.

a paralcsnok

..Titkár,

39. s. A titkár vógzi a tesiiilet, a választrl1rny és
közgyülés irásbeli teendőit, vezeti a jegyzőkölyveket s a

testület irattárá[ lerrtlbcntartja..A testiilet irásbc]i kiadmányait az elnökkel cgyiitt
a)áirja.

Helyettese a seqódtiszt.
A titkár á parancsnoksá.gnak is lrivatalból taqja.

Pénztcíros '

40. s' A pónztáros vaqyoni {cleiőssé.q terhe a]att keze]i
a testü]et pénztárát. A bcvéte|ekrőI és kiadásokrói rendes
könyvet vezet, te}jesiti az e|nök utalványozása folytán a
kifizeJéseket.

Evnegyedenként a pénztár á1Irisáról a váIasztmi,rnynal<
kimuiatást ad; a.tesLii1et tarLoz/rsait, követeléseit, a 1ag.
dijakat nyilvántartja s erről a választmánynak ncgycdóvcn-
L.Á.t i.]."t;"+ |.""

nek leientést tenni köteles.
Az elnökijt akaclályoztatása esetén

helyetiesiti.

Parancsnokság. {i'í!'lI'{'s
44. s. A tesiiilet parancsnokságát
o/ tisztek : a parancsnok' az a|parancsnoL, és a sza-

kaszparaucsnokok;
óJ tisztviselők : a segédtiszt (szolgálatvezető) és a

szcrlJros.
Ezekcn kiviil a parancsnoksáqnak hivatalból taEjai a

titkár, az orvos és az ügyész.
Tiszii álIásra csakis olyan rnűködő tag válasz{ható

nleg, aki a tiízoitói ismeretck rninden ágában jártassággal bir.

P o rqncs noksá 8 hatáskő re.

45. s. 1. A miíkörlő taqok íelvétele, minősitése, kilé-
pése és kizárása ii{ryében határozni'

2. Az őrszolgá|atok, gyakorlatok és előadások idejét
meqlillapitani és azok pontos megtartására felügyelni'

3. Az őrszolqálatok, gyakorlatok, előadások és 'iűz.
eseteknél meg neül je)cnt működő tagokkai szemben az
alap- és szol.q.tilati szabáiyzatban meghatározott meptorlást
eszközölni s a mííkődő tagok közt szolgálali iigyekből-fgl-
rneriilt viszá|yokat e]intézni.

4. A testüIet részére sziikséglenciő o]tószerek, személyi
Íe)szerelós ós cgyelrruha beszerzését a választmánynak
javaslatba hozni.

5. Tiízveszélye[tnél és egyéb vészeseteknél magukat
Litiintetett cqyéneLnek megjut;rlmazását, vagy a sériilést
szenvedetteknek segé|yezését kieszközölni.

6. Az altiszieket a letett szakvizsga alapján meg.
váIasztani.

P arancsnok.

46' s. A paIancsnok a. tény]eges nűködés Íői;iézője
s vczetője, miben ir batóság által nem korlátozható, amennyi.
ben ő {e]eiős a nriiszaki riiködés tekinietében iett vezény-
1ógért. A parancsnokot áll1rsában a íőszolgabiró meghallga.
tásával az erősiti nleg.

. Kiiteles a vész helyéu ha]adéktalanrrl nlegjelenni s az
oltási és nlentési nrunká]atokat vezetni. Tiízvész után hala.
]déktalanul tartozik irás]leli jeJentést ienni a hatóságnak és
a járási tiízrerrdészeii feliigyelólnek. A hatósággaI szemberr
kóJlviselríje a miiködő tap.oknak. Parancsai és utasitásai
íe]tétleniil teljesitendők; a neLán engedctlenkedő tagokat
rendrcuIasitani és a hc}yszini;-ől valo cltávolitásrrkra a
lratóságot Íelkérni joaában ál]. o rendeli el a támadás és
véclelen rlódját, a [ecskendők és eg.yób szcrek mikénti
nrűködósét' Vezényli a tagok gyakorlatát, összehivja a
parancsnoksági iilést s azon elnököl; rleghatározza a mű.
ködő tap.ok szolgálati kötelezettségét, beosztia a tiszteket,
altiszteket ós a tiízoltókat a nregfelelő szakaszokba. Végül
cllenőrzi az alap-, szola.álati és qJakorlati szabályok, nem.
kö]önben az összes }ratározatok bctartásái. Az e]nököt
etrrrcI< akctIjlyozlrtlisa rs-tétt lninrlenben hclyettesiti'

Alparancsnok.

47' $, Az iilparancsnok a paral'csnok távollétében vagy
meEbizása folyiirn a 46' szakaszban körülirt teenclőkben
annak hclycttcse,

Sz uk aszpa t n nc sn olco'k,

48' s. A szakaszparltncsnokok a közveilen vezetésiik
alait ál]ó szirkaszok miíköclésére Íelii1 yeIrrek és a nvert
utasitáslroz kópcst adják ki paralrcsaikii. Ha a tűzvésiné1
a 1larancsnok és aiparancsnok hiányoznék, aki<or a iangban
kövr:tkczij lclidiísebb szakaszparancsnok gyakorolja a ve.
zórrylelct.



' Segédtiszt.

49. s. A segédtiszt (szolgálatvezető) vezeti a testiilet
anyakönyvét, leltárát, a tiizkár kimrrtatását stb', a parancs-
noksági ülések |egyzökönyvét, szóval a parancsnokság
összes irodai és szolgálati teendőit. A tiikárnak állandó
helyettese,

Szertáros..

50. s. A szertáros goncloskodik.a szernélyi Íölszerelés,
egyenru}rázat s az összes oltószereknek és a szertárnak
á]landó tisz|a és jókarban tartásáróI és nregiéiéről.

Szervezet.

] 51. s. A szervezet, egyenruha, ranBjelzés és[eIszerelésre
nézve a testüiet a Magyar országos.I.iízoltószövetség áltat
a magyarországi tűzoitótestűletek számára nlcgállapitott s
. m.'ki.. beliiÍlynriniszter által ióváhagyott',Szervezeti,
egyenruIrázati, rangjelzési és {ö]szere]ési szabályzat...ban
{oglaltakat ismeri el kötelezőnek.

Alapszabályrnódositás,

52' $. Az alapszabályok csakis közgyülésen módo-sit.
ha|ók ; a.nódositáihoz azotlban a határozatképes szánr}ran
m.pie]eut' szavazatra ioqositott tcgok kótIratnrcdárral< l,ele.
elriezése sziikséles' A módositásra vonatkozó irr<lirváliyok
,,áo".q" u kőzgytJés eJőtt 8 nappal a választlnányhoz be.
terjesitendő éJ'az őrtanyán ki{iiggesztendő. A nró<lositott
ajapszabáiyok csak a m. kir. beliigymilriszter ur jóvá-
hagyásu uián lépnek éleibe.

Feloszl.ás, vagyonhovaforditás'

- 53. .$. A testület Íeloszlása ügyében csak az c cé]ból
összehivott közByülés határozhat; ellhez azonl'at] a szava-
zatra iopositot! 

- iaqok ]étszáma háromncgyed részének
ie]enléte"és azok kétharnladának beJeegyezése szükséges.. 

!{a az c célra e.qybchivott k6zgyülésen a tagok elég-
séges számban nreg nem lellennének, 15 nap nlulva 30

napon belül uj közgyülés tartatik,. rnel'!'et azon határozott
megjegyzéssel kel1 ősszehívni, hogy a feloszlás ügyében
a közqyiilés a megielerrt tagok számára való tekintet néIkiil
.' ,.cd szótiiJ'bséggel fog halározni'

Feloszlás eseti:n a testiileti vasvon hovaiorditásáról
á felo-.z]ást kimorrdó közgyiilés renc]ej"kizik' A vagyon azon-
ban csakis tÜzo]tási có]okra forditható s az erre vonatkozo
határozat {oganatositása e]őtt a rn. kir. belligynriniszter
urhoz íeIierjesztendő'

A iestület viszonya az országos és vármegyei tűzoltó-
szövetségekhez.

54' '.'s 4 testiilet ugy az országos, valatnint a vár-
megyei tíízoltószövetségnek, nemkiilónben a Magyar orszá.
gos Tűzoltószövetség segélyző.pénz'tárának tagjai sorába
belépni i<öteles s azok alapszabályainak, szabályzatainak
és összcs határozatainak rnagát alávetni tartozik.

Törvényhatósági felügyelet.
55. .$. A testiilet. TCl:fa , v{rJnesyeta '^--.:1-''lurvcnJ'l]jlltlsr8.annk es '.':'ll' ;íj /U]! .'

község. (város) haióságának {cliigyeletc a]att á]l. és a vár.
megyei illctve a községi ívárosi) tűzrendészeti szabá|y.
rcndeletrrek végréhajtása körü| közreműködni, illetőJcg
azokhoz alkalmazkoclni köteles.

A liizvész szinhelyéu a lestü]et köteles rendőri tekin-
tctben nagiit a helyi rerrdőrbatóság intézkedéseinek alá'
vetni, rnííszaki tekíntetben azonbarr öná]Ióan működik.

Kormányfel iigyelet'
5ó' sS. Azokban az esetekben' ha a testii]et az a}'ap.

szabályokban előirt céiját és eljárásait be nem tartja, hatás-
körét túllépi' á]larne]lenes miíködést fejt ki, a közbizionság
és közrend eJlen súlyos vétsóget követ eJ, vagy a tagok
vagyoni érclekeit veszélyezteti, a m. kir. belügyminiszter
elline vizsgálatot rendeIhct el, műkődésót felfüggesztlreti.
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}etve kiegiszíiő negjogyzésekkel:
Az a.lapszabalyok 15,16,3[],3B és 4i.t $-aíban lóvő

vítások és törlrjseb ]ú,ttanozus €tőtt a vozotős é,,; tiszót;I, B" 29 Ác

$$ $-aíban lóvő jabitások pedig hívata}os tolla1 1;örtcntok.-
Buclapest,1930.óvi f ebruár hi1 20-iir:.
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