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I' FEJEZET. A scgélyalap e.qy taq álial 90 nnpon tul igénybe ncm
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. - vclreiő; lrivéteJes esetekben azonban a válaszlmány ezen

l' $.A á4a?4€/"z- örlkéIltes 
u".n1".:;1:1;i;:r?Jj*jii;,-elenué 

váit t"gn"k jogáb.'
|'iízo]tót;stiliet. ,/ áll a scgélv iÍIéIyllcvóte'Je -végett. belegségének taitana

i önkéntes

alatt a iráIasztinánylroz fordulni, kötcles azouban beteg.
t,'u.o *t,%bonJt 

i;:;i""",''J':;;i,,i:1nj::i' ""illi,','i,,"*i"J"oull",oil:l,,,?:;2. $. A iestü|ct székhelye. 
Flivatalos nyelv: / u'o .*n1i1íi.],xi'J:5:T;::i.'T]-i'lll:jr} iiii'Í i,l{ix';

3. s A tcstii]et hivatalos nyelve ós vczónyszava. :.'::"^1"*l:!i... *',T:^..\Í."]:::'"...1.l".'.. :"9]..'.]::.:j.". 
.

rnr'.lilcsiloksag vArl nlvnlvJ. Brlol fzor)lJan a valasztnlnily
'rro<Jar' r'ck i, l"f ii51 lcrrni tartozili

?ecsét ;rffi?< /l- 7 ,' Á,segéJyalap ininéI j<evésbbé leenclő megterhelése.céljá-

. 'r{gg / . ,,',o,i,},i.i,iíl.;..Jio1iá...iil1j'""i' ;"::""....,:T".'-ii;i;;0ól: orszáqos Tiízoltószövetséq segélyzőpénztárába belépjen

.b4.-e tes|üict 1rccsétjc '6öt}J"y 
Effiara'b;l|.'lil"l"T]niull*o1"'"'l:;'1u 

o.,io.ju1J'x',i'"li|x"'.l""}t.-T-ű' 13 ' ; a"r;{o$ tiízoltótesLiikt./] (.€ sóriilt {iiz'ltÚkai c1ij nélkiil kczclik.ko;i;;i.;l.-. '".\fr1l\s)/, ./. 
*.o,'Y.;';:J;.i1;J..Jí|TÍ.''i:l1:'*' },1"J"",.J'""í". í,i:Í;;;

5. $. A testület cóija: A község (város) területé,.' ii.i"'i1"'1|.,|."J;'iI;i:,j1:li:*l'ii'ílí':ni.'..."1,""T";;.'""""Ju. 
.

eselleg a szbmszéd közsólck|,cn kiütött tűz, renr]szel'es Il trF |tr7|-.T
oIl'ása és egyé|l vészeset"kl'qn 5eqóIynyLrjLás, a közsÉq'
(város) területéri kiviil azonban a niíkődő tag.oknak csak Tagok.
egyharmad részével.

6' s. A testiilet céljának elérése. véqett a lvlaqyar ]3. ti. A testiilet tagjai: tiszteletbeli, a)apitó, pártoló
()rszágos Tűzoltószövetség által al}<otott szolgálati szab1rJy- és nrűköclő 1aqok.
zat szerint tagjait kíképzi, a kőzség (város) birtokában lcvő 14' $. 

.I'isztcletbeli tagokk1r azok választhatók, akik a
tűzoltási fe]szerelési tárqyaI(at kezelés és megőrzés végett tűzoltisi irrtézmény köriil általában, kiilönösen pedig a
átveszi' azokat a 7. $.ában mcgjelöit vacyonábóI és jövcd"i. ttstiilcL irállyáI'an kiváló órlgnlnl.'ct szcIeztck.
mébo( kiegésziti és állándóan használatrakósz állapotban 15. $. Alapitók azok,(y'Í.k a-testii]et részére egyszers-
tartja. .. urinclcnkjrra leÍ.a]ább \.l a,q)

Testületi vagyon. o"".Íá.'b:.ilo"};ló 
tagok, kik a testi!]et fgltn'.r\ápához leg.

j;s-'1,]::.i:.l"..'.:I-"'*l-.".-\Ío:i].:,-,'^. ' ;,í,]';J''::;,5;!i1"':'.jí"T.1"' ,i:,:,,",.ffi*l"t .pen"-

al a7.a|ap||o es parlo|o.tágoK lartl|exa| i .. iirá['a L'elii"trrck.ó/ a közsóq (várcs) áltul,ltyujtotl óvi sególy: 17. $' Míiküdő tirLok: a Maq1''rr. C}rszágos 'fűzoltó-
c] a !estülct iavára tetl ha91'ományok is 9don1rIt1,o|'1 ..;""t**. ll'i,l.'lij."üii-..).ü;ry'"iji"'' "'"*lriűtott szer-. 

.'r17 
a t.estiilet áltai rerrdezett ünuepélyek és vigalrnok ;".;;;]J";;;;; *"'il.i.l,',"r., altisztek, mászók, szivattyu.csctleges.l:velPlr'ne]'. 

' . ' suk ós ,ctrrlfcIlniartok' kik nragukat a tcttleges segély-
.cl ]utal|nak es elozetes. haLosaQl eng.(l.llyeI l'elI(lcznll n1'tii'ásllrrl vr]ó részvótclre, az" ő'szolgá|atokia, gyakor-

ryiijtés^utján szerzett pénzösszegek. il.",l",'-'.""rj'. "'.gl"i.no"'", valanlint a iestiiiet ;inden. 8. s. A testület vagyonát képezil< : határozatának é" ;,;'.i;ái"ii "^ú;i|"i""t . -"gt".ia"i."
Í1 " l"|Y.,'Pói'tári készlcti köt.]cz-ik',/ a.tartajeKalap: . ' lB. {' A tcstiilcl tatiai sor.á|,a csak magvqr állam-('/ lnlndeli. beszcrzett ln!o es )|]qatlcn vaAyon cs oo]lár villctű fc]. A 20 ór:"t meg|raiadott kisiióruak csak. 9) a 'se€:élYalop. ]....--.'- 

'-..^'^-^lr^:'-^iL^] 
.*..l; íaiia;, iii.i"" gvá''l.l"L"n'y"'e"';i 

'0 
é;;'' .Juliá[ t.gokul.

9. $. A testület tagjain?lk kötelezettségciből . ert
minden követelés a {ennál]ó törvények szerint llirói utoi cr1yáltalán Íc] ncrlr vchctők.

haitatii< be.. 
10. $' A tartalékalap Íorrásai: Fehétel.

. 
") i 7' $.ban íelsorolt jövedelInet 5)1'.,.a.:

ó/ kü|önösen c cé|rc "szánt a.lon'árij.ok és lraq1'o- . l9. $' A tiszLelctl,cli'lap.ok mcgválasztlisa o, Pá."n""-
,,';niot.i.."..'". |:k:''|.'.i|lc|vc a váIaszlnrány javaslal'a alcpján a kózgyülós

c) a netáni évi Íe|eslep.. al íoricn)K. !...|. ^-:Á t"*uiiI."t.p e}külön.iive kezeltetik és a választrrány .' ?,0. s. Az 
'alapitó.!:,rl,..".|:.:?-s.."k..;'."^;. ":-*1.i::"-t]:ll

ha|'ározatához képisl biztos helvcn gviimöl"süztctik' rryiIatkozatalk llLol a testulct }^g]o]'Y1 u.1]''|1l. szaDalyszeru

A tartalékaIap igénybevóteléhei a J<özqyÜlós l,nlc- fclré1eliik ozonl,atl a valasztnranyI rllcs altal torL€nIK.

egvezése szrikséqes. 
- 

21. $. M.űk6c1ő. iarr lehet rninderr feddhetetlen . 
jeliern-ií.-,.í1: 

s: A 
";"n!iya"p 

jövedelnrei : iér|i, llri 20.ik . élctévét mrir betőltötte, 1ovábbá .ép és

.) .":z. $.l,".,, Í"t"á.o'It iöve<leicm 5.'1.'.a ; egészséL1cs. Fclvéte] véteti a parancsnokságnál kell ielent-
ól küIöniiseu u "al.o 

.i"ini.';á;á',y;k és lra!yo- k.zni' Á paron.csnokság a ieientkezeLt nevi:t, foglalkozását'

mányok. óler:korát ós lrkását .z őrszobÁban vagy 
'szertárbal 

14 nap-..'...,Á..."crIyol"p 
clkülöni|ve kczcltetik és c váIasz{mány ig kitűg1csztcni kötc]cs, |:o' r,ll|:|d !l11i{:"^"]'..".. 1

harározati.ie.int bi"tos he]verr lviimötcsözteter:dő. testiilct Icxjat csctl..gcs r'sZreVctcleket 
'nlegtencsseK; 

a

12. $. A segélyalap igoíyr,"*jr'"ia.' {e]vétel -.,a nctrrlári lleérkezett észrevótelerk elbirálása

;) J'.'"rgái.tr,.''.r."..".Jiíipüi"iné uáIt tagokrrak a nelieIt - paran.csrroksági tiléscn'történik' Ha a parancs.

sccélvalapereiéhezmórtseqó]yezésúro:noksá..]taglaiközi]lt'vólemónykülön}lrgvau|'üparancs-".".;i.fi...;i".";' i^"-;.'"i"i"lüLi,"' óIctrlt vcszitenó, rroksát liLlts szovazás utjín határoz. A szavazatok egyenlő-

"r.""íJ,a.i1ai'1.'r."'"..ui'*"raai"".'*v..r'o''átu.to"oi 
n"." s.óge. csetén az elnök]ő parancsnok szavazata dönt.

rolnának képesek qondoskodni - a váIasztmáiny t]ontlos. Ai, uj 1ag a parancsno}<ság.eióit a itövetkező iinnepélyts

k;;ii. ;..;-á;;iop i'"1!h"' k;p".t. í"rucl:|rnnt ki,i"les tcnrri :



, Í+
logadallrni:En,,N. N. foqaciorn, t rgy , -fu'q,

Á2.v%4/4?z- _# .önkéntes
tÍízoJ,{ótestiiletnek rendes és pon1os niíköclő tagja leszek
s becsületszavammaI és kézadásonlmal kötelezerl magamat
a testü]et alap. és szolgálati szabáIyainak, ncn:kiilcjnben
nrinden eg.yes határozatirnak pontos rlegtartírsára.

' Tagok .iogLti.

22. $. A tisztelctbe]i tagok a nlíiködci taqok jogait
éIvezik, azonban az alapitó, pártoló és miíködő taqok
terheitől mentesek.

Az alapitó és pártoJó tagok a közq.yiilésen tanács.
kozásj, szavazási és választási joggal birnak'

A működő tagok a testület álial nyujtott nrindcn
előnyben részesiilnek, a közgyiiléscn tanácskozási, szava.
zási"és választási joggal bi'u;1.' A műkötlő tagok íel.
vételük utáIr ..' ha a testület erre nézve ciéq anyagi erő.
vel rendelkezik - a Nlag.yar orszírg.os'fíízoltósziivctsé!
áltaI megáIlápitott előirás szerint egyenruháva] és {e]sze-
rcléssel láttatnak e), amit azonbatr csak szolg.á1atbarr sza-
bad vise]ni. Az ese|ben, ha szolg.álat }<özben szerencsét'
lenség éri, jogositva varr a testii]eti orvos által kiállitott
bizonyitvány {elmrrtatása nre}lett scgélyért folyamodui.
Kéreímét űpy p.'oszát testületi paraúsnokával kö'ö}het',
aki vagy ma!á irItézkerlik, Vagy {outosal'b esetcklrcn --
a parancsnokságj, il]etve a választmányi iilósnek terjeszti
elő határozathozatal végett

' I,ogok kötelessége.

23, $' Minden műkőclő tag köte]es az alapszabályokat,
a szo]eálati szabályzatot, továbbá a közgyülési; választ-
mányi és parancsnoksá1i Lilés határozatait és az eIóljárók
parancsait. követni, amire felvéte]c alkalnrával iinnepólyes
ioqada]om ós kózadás rrreilett becsiiletszavát aclja." A rnűkődő tagok eq'yéb kötelezcttségci a szolgtilati
szabályzatban {oglaItatnak.

. Tagság ntegsziínése'

2t. s. A rcstiileti tcgsig nrcgsziiuik: l. hclál, joqi
szerrrélyeknéI megsziinés' 2. kilépés,3. töIlés, 4. kizárris
áita1.

Haláleset vagy jogi szcméIyeknóI azok rnegsziinése a
testületi tagságot azonnal megsziintcii, a fizetósi kötelezeit-
sóssel epvütt.""A páitolo iag rretáni kiIépési száudókát az óv utoIsó
negyedében tartozik a parancsnokságnál szóval vagy irás-
ban bejelenteni, ellenkező esetben kötelczcitsége egy ujabb
évre {enná]l.

A működő tag tcstületi taqságáuak negszüntetését
4 heti előzetes szó. vagy iiásbeJi bejelerrtós nrellett a pa.
ralrcsnokságnáL kérelrnczheti.

A testületi tag a létszámból tiirőltetik' ha
oJ a tűzoltóná1 mcgkivárrt előfeliételek hiánya utólaq

kitürlik:
: ' b) hu a testüIettel szenlben vállalt kötelezettségének

háromszori {elhivás dacára eleget tlcm tcsz.
A testületi tag kizárását a parancsnokság' illetvc lá-

lasztmánv elhatározhaiia :

a/ az alapszabálvok ós szotrá|ali szahályzat ellcrr e]-
kóvetátt n"gyobb vagv többszöri"kihágás ese{ébcrl ;

ó/ a teiiiilet aáele;t veszélyeztótő, vagy hazafiatla,r
cselekedet miatt;
.' c) közho|rányt okozó, vagy becstelen nagaviseiet, vagy

iszákossáq miait;
dJ iellebbvaIói irínt szolgálatban tanusitott illetlerr

magaviselet; engedetlenség, kiadott parancsok negszegése,
valarnint összeÍérhetct]err természet, vagy {e!.yelmctlensétet
szitó magaviselet miatt:

e/ ha -harmadszor egy-másután indokolatlanul !yakor-
latot, őrszolgálatot és tűzesetet elmu)aszt ;

. Í) b^ biintény miatt biróilag elitó]tetett.
Áz alapiLó ói párroló {agok I'örlósc a most ó) c) ós /)

pontok alati íelsorolt csetekbcn a váIasztnlány á|ta) tör-
iénik, 

"tobbi"k 
{izetési kőtelezettsóge a kizárási év végén

meS szunven.
A tör]és és kizárás tárgyábarr hozott parancsnoksági,

illetve választrnáníi határozatokat az érdekeltek a közlést
követő naftól "iá*itott 15 napon bclül a közgyüléshez
'- ^^l-tt- Ll-. 

" 
L -+;L,..".A'I.ll;;;il.iá.iilt 

vogy kizárt tag a szavatosság terLe
alöl azonban csak a tesliilcitő] netán kapott felszerelés és
egyenrrrházat visszaadása után mentetik |cl.

I1l. FEJEZET.

Az intéző szervelr.

25. .$. A testiilct üg'yeit vezetik:
o) a közgyiilés ;

ó) a választrnány és
c) a parancsnokság.

LOZplJLlles.

26. $. A közgyűlés a csclnkvőkipns tcqol< ősszesÁ.
gének kópviseletc ós a tcsiiilct e!yct.lnc5 le.1főllll szctvc.

Kétíéie : Rendes és rerrdkiviili.
o) Rendes kőzggíilós. Minden év e]ső {elében rendes

kőzgyíilés tartatik. A közqyülést az elnők hivia őssze.
b) RendkioüIi közggülós. Rendkivüli közgyülóÉt össze.

bivni a választmány határozata alapján az elnöknek áll
jogában, kötelessóge pedig akkor, ha azt a rnűködő tagok
cgynegye<l rósze indokolás mcllctt irásban kivánia.

Az elnök tartozik a kérvény beérkeztótől számitott
30 nap alatt a közgyiilést összehivni.

A közÍ.yiilések, rrrelyek nrindig. a testiilet székhelyéu
tartatnak, legalább 2 héttcl c]őbb a trirgysorozat közlése
me]]ett hivandók össze.

27. s' A közgyiilésen az alapitó, pártoló és működő
tagok tanácskozási és szavazási joggal birnak; a Parancs-
nokság a nűködő tagok, a tisztikar és a váIasztmány,
va]amirrt a számvizsgáló llizoitság az összes tagok álial
választatik. Az clnök, a választmány és a számvizsgáló-
llizottsáq az alapitó ós pártoló tagok sorábói, a parancs.
nokság tagjai pcclig a rnííködő taqo]< s'orából választan.
dók. A iitkár' a pénztáros és az ejlenőr az alapitó és
pártoló tagok sorából is vá]aszthatók.

2B. s. A köz.q'yüIés szavazaitöbbsóqgel lrozza határo-
zatait; a szavazatok egyenlősége nrellett az elnök szava-
zata dönt. A szavazati joq személyesen gyakorlandó.
A szavazat nyilt, de 10 tag kérésére a titkosszavazást kell
el ren de ln i.

A közggiiIés lntározatképessége,

29. s. A közgytilés általábau véve határozatképes, ha
azon a inegjclenésre jogositott összes tagok egyharmad
része jelen vau, ugylrogy a működő taqoknak legalább
Íelerészn jcicrr Iegy"n.

AlapszabáIynródositás, tovirllbá nlárs egyesületbe való
beo]vadás tárgyállalt iisszchivott közgyülés határoz, hatá-
rozatképességéhez azonban a tagok legalább kétharmadá.
nak jelenlóte és az e tárqyban hozott lratározatok érvé.
nyességéhez a jelcnlévők legalábll kétharmadának ' hozzá-
járulása sziiksóges'

I{a az egyébkérrt szalláJyszerüen eqybehivott köz-
gyüli.sen a tago11 -nem jclennének rneg határozatképes
számllatr, a 8_rg lrapon beliil Ugyallazon tárgysorozat
mc]lett ősszchivandó rrjabb közgyülós a megjelentek szá-
mára való tekintet nélklil határozatképes'

A közgyiilós c]nijke a testiiIeti clnők, akadályoztatása
esetén a parancsnok, jegyzőie a iitkár, akadályoztatása
csc[ótt a scg/'d115'1.

A kőzggülés tárBgai.

30. $. A közgyiilés hatáskőrébe tartoznak l
o) választmány, a számvizsgáló bizottság, a tisztikar

éí.a parancsnokság tagjainak ós póttagjaínak 3 évi idő.
IartamIa vclú nrcgválasztása ;

ó) a költségvetés és zárszámadás letárgyalása, a
iele]ős szánadók részére a íelmentvérry megadása és álta.
lában a vagyoni kérdések végső fokon való elintézése ;

c) a választmány hatáskörét meghaladó {ontosabb
szerződési és külöuösen a testüleii vagyon állagát érintő
egyéb |ogügyletek elhatározása és jóváhagyása; .

df a választmány és a parancsnokság nregÍellebbezett
határozatainak felülbirálása ;

e] a tagok inditványainak tárgyalása;
f) az a|apszabáIyok rnódositása:
gJ a feloszlás kimondása ós ez esetben a vagyon

hova{orditása tárgyában való határozathozatal ;

/r) más testületiel való egyesülés (ftrzió) 'eihatározásá;l'/ a parancsnokság és a.választmány évi jelentése;''
/<] tiszteletbeli tagok megváias?tása.

. 31. $. Inclitványokat 48 órával a közgyűlést megelőző.
Ieg keii az elnöknél bejelenieni, különben nem tárgyal-
lI ató k.

A közgyiilésekről iegyzőLönyvet kell Íelvenni; énnek
a gyülés lényeges nrozzanatait keii tartalrnaznia, a köz.
qvÚiéscn résztvcl't tcgok íclsoroláia meIlct|'.

A jegyzőkönyvcfaz elnők és a jegyzőkönyvvezető irja
alá és a közgyiilés álial e célra váIasztott két tag hitelesiti.

A uálasztmáng'

32. $. A választmány 9 rendes és 3 póttagból álI, akik
3 évre választatnak. A választmányi tagok egyharmada,
tehát 3 ren<Ies és 1 póttag minden évben kilép. ' Az első
2 évben a kilépők névsorát sorsbuzással kell megállapitani.
A kiléoők uillól vá|asztIratók.

Ai elnöi, a parancsnokság tagjai, a titkár, a pénz.
tgros és az e)lenőr á]lásuknál foqva taqjai a választmány.
nak' A közsógi Íőjegyző hivata]ból tagja a választmánynax,
illetvc paroncsnokságnak.

Az eIhunyt, kilépett, ' töriilt vagy bqsszasán távollevő
választmányi tag helyétt anrrak nregbizása, illetve távoliéte
tartanrára sorrendben az első póttagot ke]l behivni.

Választmányi ű]ést 3 havonkint kell tartani' Az össze.
hivást az clnök eszközli a tár!]"vsorozat közlése mellerr
legalább 3 nappal az iilést n.egáő'ő].g. Határozatképes.
ségéhez a hivatalbóli és választott tagok cgyüttes száná.
uak egyharrtla<l részc sziikség'es



: A ucilasztmtíng llatáskőre.

. 9s' s. a tesLiilet ncvében szerzíidóseket kötrri, nlcIy.
ne} érvényességéhcz az e|nök vagy parancsnok és a tiikár
alalrasa szukseges.

2. A tesLÜ|et vaqyouírt {cIe|ősség tcrJre rrrnlIelt LczcIrri'
3. A.testület heiyisé.qének épité.'se, illetőleE bérletéről

s a szerek beszcrzóséről, va]arnint azok rentiberrtartásáról
gondoskodni.

4. Szolgákat {eIvcnni s azok íizeiését rneghatrirozrri.
ó' oiyau működő ta1okat, aklk a t(ízoitói szolqrilat.

ban kü|önös érdcnleket szereztek, kitüütetni uogy 
...q.

iutalmazni;-
7. Közgyülést összehivrri s ennek a testület

róI ielentést tenni.

Áz tivi zárszánraclást és köiiségvetJst elkésziti s azokata vá]nsztttlálrv r'lú lcrieszti. r/.|n
A kézit,Árrztárilari leqtcljcIJL // [/U. 

'penqő kész-
1rónzt 'Irrtlrr|.. 

az czl n,eqlta]a.dó összcget a vá|alztntány
tltasitiisa szcrint gyiirrlölcsóztcti.

' Elleniir.

11' 5' A pélztirrost közr,etlcnül eI]enőrzi s a pénz.
tlirossal, cqyiitt nny''g1lag cgyetenilcgcsen ÍeIelős a pénz.
KCZCI( Seft.

Orz,os.

4:]. :'s Az orvos a tíízesete]<nél ós a !.yakoriatoknái'a
IeltcIrjs,i:] "z-erittr nteljeIc-nlti, az ott netán meqsérüit vagy
szol1:illrt|'rrt nrcg-I'ctcgedctt iűzoliókat dij nélküi kezei;-i
lartozik.

Az orvos a parancsnokságnak is hivata]ból iagja.

i),uggesz,
,1:}' $. Az iigyósz a testiilet által l<ötendő szcrződéseket

n]k'l.ijt;. r'lcsliilcl n'irlIelr joqi kt1pzettségqI igéuylő ügyé.
| ^|] Zilkv('lcnlellyt a(j es a icslÜlctPt ll!y Derest mittt perel,-
k.viIli iil':yc;.Ilclr n |,iroságoklrál |.épviseii'"

'I'inyke-dóseért készkiadásainák nregtóritésón kiviii.a
tcsIiilet terlrérc egyób riijazást nern szánlithat fel.

Az il1yész a paralrcsnoksá.q.nak hivatalból taqja.

Parancsnokság.

41. s' A tnsiiiIot parancsnoksrigái-képezik:

' u/ tisztek.: a parancsnok, az alparancsnok, és a sza-
kaszparancsnokok;

ó) tisztvisclők: a scgédtiszt (szolgálatvezető) és a
szerlrros.
. .i:]zekel kiviil a parancsIrokságnak hivatalból tagjai a

Iilk;1l. az orvos és rz iigyász.

vlszo nyat

' 
8. A- lefrilyt évi zárszánradást s a jővő évi ki.iltó,;

vetést előterjeszteni.

.. .9. 'A kőzgyülésnek tiszteletbeli taqokat megválasztásra
aián]ani és eqyéb irrLlitványokat tcrrni'

,^ i"l: 2r b 
u 

5:l'T; l,| n:li:|#. ;;. Í j.";l"J l;i ; l] 

b ó l ] e i. -

34. $. A választmányi ülés elnöke a tcstiiIeti c]nök
okadá|yoztatásn cset.irr i 1tarattcsrrok : jcqyzöie a trikli,,
akadályoztatása cselótt a scqódtiszr' A ráIaszLrliánt.i ii|1sr Ir

iegyzőköriyvet keJl feivollni, rnelynek az iilés lérryeq'es
mozzanatait kejl tarta]maznia, az üléserl iclen volt tai:ok
felsorolása mellett.
.. A iegyzőkönyvet az elnök és ajegyzőkönyvvczctií irj;ik

aiá és a választrnányi ülés által e céIia válásztoLt é.s az
ülésen jelerr volt 2 taq hiielesiti.

35. s' A válaszLmány lratározatai !5 napon t'c]irl u
közsvüléshez iellehbezhekik' -Yts-'.-----*,',5:,;áiw.ffi-úfr,,"oa{va;;rr

S zőnlu iz s g á I ő -Il i z ottsá g'

' 39. s. Az évi rerrc]es közgyüIés a tagok sorál;ói )ráronr
évrp 3 tagból álló szánrvizs!áTó.bizottság.ót választ, aIneiy-
nek tagjai e megbizásuk tartartra alatt scnr a választrrrárry-
nak- tagjai ncrn lehetnek, setn nrirs tisztsóget be ncttl
tö| tIr et nck.

A számvizs}áió-]'izottsáir rrlcgbizatásáruk tartanra aiatt
a pénzl<ezelést bármikor nlegvizsgálha[i.r, c szárr.adÍsi ív
lezártáva] pedig az évi renc]es l<jzqyülést lcgaláI,b l1 nap.
pal megelőzően az éyi zárszálla<]ást és a pénzkczclósrc
vonatkozó okmányokat' naplókat és egyób 

" 
oknr:irryokat

rész|eiesen rncgvizsgálni ós vizspálaiár:ak crecIinén5éról a
vá,laszt.nlány utjárr r- közgyii)isrleL iriisbarr jcIcntósi (,'lrIri
tartozik.

Amennyiben pedig évközben észlclrrek valanc1y sza.
bálytalansáqot, azt az eluökségnek, Iontosabb eseil,en a
kü]ön ősszehivandó , rcndkiviili. közqyiilésnek szinión ]lc-
ielenteni köie]ese]<.

' A tisztikar.
.37. 

s. Atestüiet iisztikarát képezi: az elnök, a.tiikár,
a pénz|áros, az elienőr, az orvos ós az iigyész,

A tisztikart a közgyülés választja l]' évi iclőtartanlra
az aiapitó és pártoló |aqok sorábÚi, az otvosi Ás iil)i.szi
tisztséq betöltésére csctleg valarncJyik hcl1 I,r li ol v"st'
illetve ügyvédcI' kéri ÍeI az éIrröksóq.

.' 
Elnők.

qB, $' Az elrrök a közgyiilésel(en és válaszlnl:iu1,i
iiléseken elnökö]. Ezeket összeiiivja; kiilső ós t>első iigyck.
ben és a hatóságok e]őtt a testiiletet képviselí ; vczeti a
testület ügyeil, a költsó8\etés }<cretéIr Üeliil<korli1lanrri,
siirg'ős, költsépvetésen kiviili üqyek|'en p.. pctt1ő
Ie3.magasabb összeg crejéig utalványoz. A pénziár l<czeló.
Sére íeJüg.yel és a pénztárt 1ctszésszerinti időbeu nreg-
vr zsS ar I a.

Halasztást nem tiirő iig'yekben szenrélyes felclősséq
terhe alatt a parancsnokkal egyetórtőler intózkedik, az ily
intézkedésekró] azon];an a lelközcIeblli választmárryi iiIós.
nek jelentést tenni köteles.

Az elnököt akadáiyoztatása esetón. a paráncstIol<'
heiyettesiti.

i i. (,'
f..'," .Titkár.''

39' s. A titkár végzi a testüJet, o válaszlrnárl1 ós
közgyüIéi irásbeli teenilőit, v,ézeti a- jcgyzőkőnyvekcÍ s n
tcsiüIet irattárát rendllentnrtja.

A testület' irásbe]i kiadmányait az elnökkel c!.yiitt
aláiria' '

Helyettese a seqédtiszt.
A titkár a'parancsnokság.nak Js hivatalból taqja'

, Pónztrjros,

4U' s. A pénzláros vagyoni Íelelősséq. terlre a]att keze]i
a testüIet pénztárát. A bevételékről és }iiadásokról rendes

}<ölyvet vezet, tcijesiti az elnők utalványozása {olytán a
kltrzeteseket.

Evnegyedenként a pénztár írliásárói a választnlánynak
kimutatást ad ; a testiiJct tariozásait, követelóseit, a'taq..
dijakat.Ityiivántartja s crről a vírIasztrllánynak negycrlí:vcrr-
k.irrt iclcrltóst tcsa

.l.iszti íl];isra csakis rllyan rrríiköclő tag választható
Itrc1' ai<i a tiízoltói jsneretek minden á.qában jáitasságqal bir'

},u ru tt cs noksóg /, qtásk,; rc'

, l| $. ] .A rlliíködó tago} {eIvétele, minősitése, kilé-
l'csc . s klzáIas1 iiqyÁbcn Jrr1ározui.

2'.. Az ősz,'|1á|atok, gyakorlatok és előadások idejét
ntc!,iIIj l)il.ni is azok 1lontos tncqtcrtására íe]ügvelni'

]l' Az őrszoI'l;'latok, gyakoriatok, eIőadáiák és tűz.
esctckIli,] nie!. nenl jeIent műkódő ta!.okkal szemben az
alap. í:s szolqálati szablr)yzatban rlegIlitározott meqtorlást
eszl<ijzi]lni s a lliíkijdő taÍIok közt szolgáIati üqyekb]ől fel-
nlcriilL viszál5'okat e]inLézni.

4. A iestij}et részóre sziilrségiendő oltószerek, személyi
fclszercjés ' ós 

- 
cgycnruha beszcrzósét a választmánynak

javaslatba Jrozni.

' . .. 
5. 'l'íízveszélycknéi és cpyóll vészcscteknél magukat

kilíilrt' tt.it c1yónelrIck mrgirrla]n'azását, uapv o séiülést
szer'vcdctiekIrek sngól1 "zésót kicszki.ző|ni.

Ó' Az altisztcket a ietett szakvizsga aIapján rneg-
r'álasztani.

P aro ncsnok.

46. s. A parancsnok a tényleges rnűkődés főintézője
s vczr tóje, lrliLr rr a hctöság íltoI nern korJá|ozlrató, amennyi-
bcn ő ÍcleIős a n'iiszaki nűködés tekintetében tett vezény.
lólért.-A parancsnokot ál]ásában a {őszolgabiró m9ghaliga-
|ásáral rz cr'ősiti mcq.

Ki'tr.les a vész hcIyórr I,alnd.1ktcIrnrrl megicIenni s az
o]tlisi és rneutési rnunkálatokat vezctlri. TűzvéJz után haia-
<]éklalanul tartozik irásbe]i jeJentóst tenni a hatóságrrak és
a járási tűzrendészeti ielii{.yelrirrek. A hatósáqqal izemben
kópvise)i;je a miíkör|ű ta3oknak. l,crancsaj és utasilásai
{e]tétIeniil teljesitendők; a ttciátl engccletlenkedő taqokat
rcIrcIreutasitani és a lrelyszinéről viIo cItávo]itásuk-ra a
ha.tósáqot-íelkérni jogában áll' o rendeli el a támadás.és
vóclcJ}n módját, a íccskcpclők ós cgyéb szerek mikénti
nrűkődóséi. Vezényli a'..tagok q1'akóllctát, összehivia a
parancsIloksáqi ülóst s azon elrrököl; ntcghatározza a 

.mű-

ködő tagok szolgálati kötelezettségét, beósztla a tiszteket,
altisztckct és a tíízo]tókat a me!Íélelő szakuizokba' Vósüi
c]lcrrjrzi oz ala1r.' szol1á|ati és g1akorlati szclrá|vok' nJm.
kölörrLen nz üsszcs lratírozctok i'ctaltását. Az clnököt
cnnck akaclá]voztattisa esetón mindenben helyettesiti.

. Alparancsnok.

a:.,$ A: alparottcsnok a parancsnok távollótében vagy
mcgbizisa {ol1lárr a 46, szakaszban }<örü]irt tecndőkben
flnilaK ltct] ettcse.

Szakaszpara ncsnokok.

4h' s. A szckaszparrncsnokok a J<őzvet]err vezetésük
a]atl áIló' szaklszok műkÜdósóIe ícliiqyclnek i's a trverr
utnsitáslroz kóp.51 

^.115p 
ki pcrarrcsuikc'i. Ha a tűzvésinél

a..pcrancsllo[ .ós. a|'parancsIrok hiányoznék, akkor a rangban
l((,vc.tRrz/) lc! lrt rqci))) szakaszparaDcsnok gyakorolja a ve_zény)ctet. {p



Sepédtiszt'

49; $. A segécliiszt (szo|gálatvezető) vezeti a testii]et
anyakőnyvét, leltáIát, a tüzkár kimutatását stb., a parancs.
nokságÍ ülései< jegyző}<önyvét, szóval a parancinoksáq
összes irodai és szoIqálati teenciőit. A iitkárnok állandó
helyeILese.

Szertáros.

50. 
,s. A szertáros gondos[odik a személyi fölszerelés,

eqyenruházat s az összes oltószereknek és a szertárnak
állandó tiszta és jókarban tartásáról és negiétéről.

' Szervezet.

51. s. A szervezet, egyenruha, ranqjeIzés ésíelszerc]ésrc
nézve a testiilet a Magyar Országos Tűzoltószövetsóq által
a magyarországi tűzoltótestiil€tek számára megálIapitott s
a nr. kir. bcliip.yrniniszter által jóválragyott ,,Szervczc{i'
egyenruházati, rangjelzési és {ö]szerelési szabáiyzat..-ban
foglaltakat ismeri el kötelezőnek.

Alapszabálymódositás,
52' s. Az alapszabályok csakis közgyülésen módosit.

hatók ; a módositásiroz azonban a határozatképes szánban
ileg.jelent, szavazatra iogositott tagok kétharmadának be]e.
egyezése szükséges. A módositásra vonatkozó incli|ványok
szővege a kőzgyí!lés előtt 8 nappal a váIasztnlányhoz be.
terjesztendő és az őrtanyán ki{üg.gesztendő. A nródositott
alapszabályok csak a m.- kir. beliigyminiszter ur jóvá-
llágyása utárl lópnek é|etbe.

Feloszlás, vagyonhovaforditás'
53. s. A testület {eloszlása ügyében csak az e cé]ból

ősszehivott kőzg.yülés határozhat; ehhez azonban a s'ava-

naporr beiül uj közgyülés tartatik, nlelyet azon határozott
megjeqyzóssel kell összehívrri, hogy á feloszlás üEvében
a küzgyiiles a megjelent iagok sruÁára való tekinte t*áélkül',.-a.l szotor)Dseggcl tog l)ataroznt.

FeloszIás 
""öten á testiileti vagyon. hovaforditásáról

a [e|osz]ást kimorrdó közgyülés rende]kezik. A vagvon azorr-
bnrr csckis tüzo]tási céIokra forditható s az erre.vonatkozó
határozat foganatositása előtt a m. kir. belüsvminiszter
urIIoz íelIerjcsztendő.

Á. testület viszonya az.. országos és vármegyei tűzoltó-
szövetségekhez.

54. ..s A testiilet ugy az országos, valamint a vár-
rnegyei.tűzoltószövetségnek, nemkiilönben a Magyar Orszá.
qos.'I\,ízoltószővetséE segélyző-pénztárának tailai sorába
bclépni köteles s azok alapszabálvainak, szabálvzatainak
és"összcs hatlirozalainak rnagát a|ávetni Lartozik. '

. Tiirvényhgfilslgi felíigyelet.
55. .}. A 1""1ii1e1 /1|í?|{./ '/*,

törr óuyhatoságának és %-a,/a.a.ee.a
közsóg (város) hctóságának fcIügyele/ aIait á]i
rnegyci illctvc a közsé1i {városi) 4űzrendészeti
renrleletnek végrehajtása köriil közreműködni,
azokhoz alkaimazkodni köteles.

vármegye

es a var-
' szabály-

illetőleg

A tiizvész szinhelyén a testü]et köteles rendőri tekin.
tetben magát a helyi renclőrhatóság intézkedéseinek alá-
vetni, nríiszaki tekintctben azonban őná]lóan nriíködik.

KormányfeIügyelet.
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