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z{'r't'la6ttr'h

/ | FEJE1ET ..'it,'ei-rl.t.l'}^i.'":.l:!:l:t 1q1't9s által 90 napon tul igénybo,nem
,/. l [im' -o*")Jj;ld:t'á;,..kívilclcs csetr'kL.Il azonban 

.a 
válaszilnáiry ezen

. ]. s A zb't fuz"n, .,"un,'."" ]:."i'".iJi;::'::iiil'ili]ji'Jjiii'.e]enné vált tagnaL iogában
tűzo]tót'estü]et. áll a scaély igirlyilcvóte]e 

'végett.'lre.tegség"ónek 
iartama

Székhely: dn, /' / :!xT': #f::t"'Í:Jl}1:' T;Í:1ll,Ti:1:"'il."l,oT"'}f.;g:
2 $.A testiilet szókhelye: /fi/fqta n,'""l',:lll,;':,:"l"l;':1'.,l,il 

a tcstiiieti orvos által kiáIlitott

É{ivatalos nyelv: u'u *'iiii.?o]'x.i'J:::líJ':t',.","11-}'tr:r; i:ii'Í |11.*
3. s. A testii]et hivitalos nyclvc és vezétl1'szirva ' 1".':::||.lí]l!1"-..|."'.";::.kóoteIenné. 

Euuek nregitélésére a
magyar. ._ 

'
Fecsó|: 

8z ! . ; uu. í).,.jlli'.l"o"]iii';:luu".".";:|uJ:;:lÍ;:l:'.j'i"J[::.rjl;
4, $. A testiilet pccsétje: Tíízo|róic]\'ény/4ift,|4u/|. fclaclata goncloskocllii azokról, kik a szoJgálatban meg-

...--.'.. '-.'.]=''.''-. '.-i önkéutes tűzoltótestület n,1L sórü1i 1íí;o]tókat dij né)kiil kezclik.
körjratta]. Uqyanesak a választrnánynak kőtelessóq.e gondos.. Cél' 5::l;:,T"'t|:Íi;.:x:|:l*....",ü"ái"áou1.x...u1.'ulo. #':lr;

és e ci.lból óveIrkónt január havábarr a tagok névsorát a
5. $. A testtilet cólja: A község (város) tcriiletón, |cjcnkónt rncgliila1litott tagsági dijjal eg.y|i|t beterjessze.

e;'ejles 
'a 

szomszéd. községekben }<iütött .ttíz rendszer9s ll. FE]EZL,T.olrasa cs egyeD vcszcseLekuen sogclynyultas, 3 KoTseq
(város) területén kiviil azon}lan a nrűködő taqoknak csak Tasolr.
egynarmao) reszev€l.

i örrkéntes

6. $. A testiiiet cóljának elérése végctt .a Ma.qyar
()rszágos Tűzoltószövetség által alkotott szolpálati szabriiy.
zat szerint tagjait kiképzi, a kőzség (.záros) birtokában lcvci
tűzoltási fe]szerelési'tárgyakat ]<ezc]és és mcgőrzés r,égctt
átveszi, azokat a 7. $.ában inegjelőlt vag.yonából ós jövetlel.
méből 

' 
kiegésziti és állandóan használatrakész állapotllan

tartja.

Testíiieti vagyon.

7' $' A testület jövedelmét képezi;
c) az alapi{ó és pártoIó'tag,rk |árrrIékni;
öl a kózsóg (város) áIta| n/ujtott óvi scgély:
c) a testiilet iavára.tet1 hrgyományok {5 x,lonrirryuk;
df a testület áltai rendezett iinncpélyek és vigalnak

esetleges jővedelme ; .'

e/ jutalmak és előzetes hatósági engedé)lyel rcndezett
gyüjtés utján szerzett pénzösszcgek.

8. $. A testület vagyonát képezik :

a) a Íolyő pénztári készlet; "

ó) a tartalékalap;
c/ minclen lleszerzett ingó és ingatiarr vagyott és
c1l a scpélvalan.
9. s. A" testüiet tc!jailrak köte]ezet{sógeil,ől cr..Jő

minden'követeiés a fennáIló iörvények szerint llirói utorr

13. $. A tcstiilet tagjai: tisztelctbeli, aIapitó, pártoló
ós nlűkö<]ő 1agok.

14. $. Tisztelctlleli taqoi{]<li azok választhatók, akik a
tiízoltr1si intézmény kőrLil áltaiában, kü]önösen pedig a
testü]et iránvában kivá]ó érclenreket szercztek.

I5' $' Á|rpirók 
"zok, ;&'ik. a tcstii]eI' részére cqvszers-

mirrdcrrkórra le.r'alál'b {-2z -penrőt íizetnek.. .1ó 
os. Pártoló taqok, ]rik a tesLülei Jerr-utaalqpá}oz leg.-

a]ál,b 3 évi kötcl.zctisé.qrnl é,i l,/: 4u4-/ ,(
pcngőt negyedévi clőleges részleiekbcn a testirlet pénz-
tírilla beíizcI rr"k.

17. s. Működő tagol<: a 1Vlagyar országos Tűzoltó-
szilvctsóg á]tal alkotott szallályzatbarr megállapitott szer.
vczeIi beosztás szeriut tisztck, al1isztek, mászók, szivattyu.
sok és rendfcnntariók, kik nlaqukat a tettleges segély-
nyujlásban va]rl részvételre, az őrszoIgálatokra, gyakor-
]atokolr va]ó nrcgjelcnósre, valanrint a testÜlet mirrden
haljrrozatának és a sz'olgálati szal;ályoknak a megtartására,
kötc1ezi k.

18' s. A tcstiiIct tagjai sorába csak nragyar állam-
polc'ár vchc|ő íeI. A 20 .évet nreghaladott kiskoruak csak .

i'-ii.iői, j1letue gyánri beleegyezéssc}, 20 éven aIuliak tagokul
clvá]ta]álr Icl ncI'r vellctők'

haitatik be.. 
10. s' A tartalékálap foirásail F,ehétel,

. a) a 7' $-ban {elsoro]t jövedelmek 5"i".a:
ó7 kiil;nl."n e célra 'szánt 

"dor.ányok 
és hag.yo. 19. $. A tiszte.lelbcli.tagok megválasztása al palancs.

''ánvo|. 
: li"kság' il]civc a választnrány javaslala alapján a közgyü|és..".;.; 

netáni évi fclcslcg. á|lal .6rlónik.
Á ü'i"ier.^r"p."'íüí;,,li"" kezcltctik és a válasz.trnín]. 2'0. I Az ,aIapiló.és' pár.loló .t:g:k ,:'ó; vagy 

'irásbcli
halározatához képest biztos hclyen gyiimölcsöztetik' nyitatkoataik áliol a testíilet taqiaivá v.áJnak, szabályszerü

A tartálé]<al'"p igén1b""ét,"Íat.3l " közqyiilés bclc- {clvétcliik azotti'att a vÍlasztnráIlyi 
'iilós 

által történik''

egvezése sziikséges. '21. s. Míikódő, iag .lclret rninrlerr feddheteileo ' 
jellem'ii

".,'í1:t. A.;;!élynt"p jövedelrnei: féríi, cli 20.jk 
' 
é]eiévót lnár betöltötte, iovábbá .ép -és

"l il. s.r'i' í"t.J.Jtt iövedelem Soi.,-a ; cgészséges. FclvétcJ végctt a parancsnokságnál l:ll i"l."t"
aj [úia""a."" " "ai.. 

..";ni' 
.áo.ányát. és hatyo. kázni. A parancsnokság,a i"l;i'1!1'"tt :".::!lj:.*.J:l!''á.ái

mányák. életkorát és lakását az őrszobában vagy szertárbal 14.nap.

h segélyalap elkülönitve kezeltetik és a választnráoy ig ki{ii3geszleni köteies, }]ogv ::,illető felvéte]e.-ellen a

ho.áio"oti .i".i,it bi'to" h.ly";';yil;'öl".ő'tct"n.]ő. tóstiilet".iagiai csetle3cs észrcvételcket megtehessék; a

12, s. A seqélyalap igénvbe;Áető: {elvéte} -'.a neia]áti lreérkezett észrevételeik elbirálása
áj,J .'"rgar.tu"".r."?".éit."pt"ienné vált Laqo]<nak a me]lc1t - Pi'l'.'.":]]:k.ági Üléserr''történik. Ha a parancs.

scséIralan 
"."Téh", 

méri scqé|tezésóre: nokság Ia1lai liözölt. vélcmértykülönbséq van| .a parancs-.'. 
;i l|"";i;."ry i"g"." .í"igár"tu"" élctÉt vc5Zite11é' n"l'sái l.t.}<os szovazás',utján hrLtároz' A szavazatok egyenlő-

el{'emer'éséról _ hr arról "."I'.iaii.u..* t'- 
-..",1o,,'1 

rlnrr, sógc rs.titr oz elrl.jk]ő. paran'.sn.,k'. szava'zata dönt'

roluának képcsek polItlosl.od,'i'- 
".-iál"s,t*ány 

go,'.lns- Az u] ta,j c IcrJncsn(lksíg clclit a követkcző Ünnepólyes

kodik a seqélyalap ér"iójl"z kópest. íogntleJr,'at ki'tclcs [cnrlt :



2

/
Fo!a<la]oln: Én, N. N. fogaclorlt, l,u51y u/l/d/,<. l,

iir'kir:Ír 
'tiízo]tótesiii]etuek rcrrcles ós 1;oilLos llrrikiidő tal1ia leszck

s becsületszavalnrrlal és kézarlirsolllnlirl kötcIczclll !I]agaD)aL
a testü]et alap. és szoJqál;rti szrl';il5'einak, ncrrrLiiliinllcu
lr'ilrden cqy"s lratáruz:r|árrck ],',tIlns rl,n.'llrtj'sitlr.

7'rtpok.fot!rri.

2?. 
"s. 

A tisztc]etbt:]i ta.t1.ok a rlríiltiidij lrrl1r;k joqait
élvezik' azonbalr az a1apiió' 1láriolri és Irlííkiidű taqok
terheitől mentesek.

Az alapitó és pártoló ta.g.ok a kőzq.vii]óscn tarli'.:.-
koz/tsi, szavazádi és válasz'tási joq.qaJ llirnal<.

A mííködő taqok a tesIiilet ilill1 nyirjtott rnindcrl
eltinybcn részesiiinek, a J<özgyiilósctr tanácsliozlisi, szava.
2ási ós vá]asztási jog.gal birnak. A nlííki:cjő talok iel.
véte]ük rrtárr ha a testiiIct efle liézvc c)éq anyaqi cri,l'
vcI .ren.]eIkezik - a 1\,Iagyr.r ()rszrlrgos .fíízoltószi-ivcIséq

áJtal me.;áJJapitott . liijr'is szcrint cgyeurulláva] ós Il:lszc-
relésse] ]tittatnak e), anrit azonbatr csak sz-olgálatllatt sza-
bad viselni. Az esetbcrl, ha szolq.iiIat közllctr s::cretlcsé1-
lenség éri, jogositva vrrlr a tcstiile{i orvos álI'al l(itil]itott
bizonyiivány felmutatása rrre]lctt sr:1élyélt Íol1anrudni'
Kérelnrét vagy panaszát testiiIcti pararicsli.'kárrl Éil,;l]l'.ti,
'aki vag.y rnaga intézkeclik, vagy . {ontosallb csctckllcrr _-
a parencsnol(sági, il]elve a választnrányi iilósnck ierjcszti
e]ő határozaL]rozatal végett

Tagok kötclessíge.

23. .5s. x4;u.1"u műkődő tag kötc]es az alapszallályoka|,
a szolqáiati szabályzatot, továbbá u kijz{..yiiiési, Vjlaszi.
mánvi és parancsnoksági ii]és határozat;rii ós az clöliárók
parancsait köl'cÍni, amire {clvéte1c aIliajrlrával ilIlne1li1yes
{oqadalom ós kézaclás nrcllett bccsLilctszavát adja.

A nlűködő tag.ok e9yéll kiitclczcttséÍ:ei a szoigálaii
szabályzatban íoglaltainal<.

' Tiqsóq ttu "sz 
iitt,:st 

'

24 $. A i(sliileli t..-fsiig rrregsziirril<: L tralril, iorii
szcnréIyckIróI nIegsziinés, 2. kitl1,ós, 3. t;]l l'1s, l. kizár,is
álial'

Halálesct vagy jo8i szcmólyeknóI azok nte.gsziitlése a
tesiii]eti tagságot azontlal mcgszüntcti, a {izeti:si kötelczctt-
séggel eqyiitt.

A pártoló taq netáni kilépési szándi:kát az év utolsr,l
negyedében tartozik a parancsItokságltl.r] szóvlrI vagy irás.
ban bejeIenteni, e]lcnkező eset|len kátclczettsé!c ct.í Lrjabb
évre {enná]l.

A nűkődő tag. testiilcti tagsirgának rnoqsziirrtetósót
4 heti e]őzetes szó: va.gy ir:'rslleJi 

..br:jllcntós 
rr.cllclL r, 1la-

t attcsnokságrrá) kór c]rnezheIi'
A testiileti tag a iétsziirrrI;ó] törölteIik, lra

. . ' ") " tiízoItónál rlrcql<iviirit e]őieltételck ]iiánr,a utr,i]aq
l<i[,,r,ik:, b) ba a testiilette] szeulbell vái]alt ]{ötclezcLtséÍ]éuek
háromszori felhivás dacára elcBet nem tesz.

A testülcti tag kizárását a pararrcstroks1lg.' i1lctve vá-
lasztnrárry elhatároziratja :

a) az alapszabályok és szol!.álati szoJlályzat c]lcrr el-
követett nasyobb vagy töbl)szöri kiháqás csetóbcn ;

ól a testület érdekeiL veszélyeztctő, vaqy hazaiiatlan
cselekedet miatt;

' ''cl 
közLotrjllyt o]{oZó' vagy bccstclcrr niigaviselet, vaqy

tszaKossa! mratt;
dl íellebbvalói iránt szo]j]á]a|])an tanusitott ;llctlen

ma8.avjselct' eng.edetlenséÍ], kiacloLt parancsok Incg.szegésc,
valamiut összeíórhetct]crr tcrtnószr:L, vagy íe!.yolrncllerlsóqet
szitó nagavise]et miatt;

ef ha harnladszor cgJrnásután incIokolatlarlu1 gyalior.
luto't, őrszo)gálatot és t''íie.ctr.L cInttIJnszL

/) ha büntóny miatt.biróila{. elitólteteIi.
Az alapitó és pártoJó tagoi< törlésc a Inost ö) c) és /)

pontok alatt íe]soro]t csctekbcn a vt.rIaszttrránv íiltal töI-
tóni|i, rrtóbi'ic]< {izclósi köt"Iczcllsó3c l. liizl]rási év vti!.''r,
meg.szüuvén.

A tör]és és kizárás tárqyában hozo{t parancsnoksági,
i]ietve választrrrányi határozatokat az érclekcitek a kőz]ést
követő naptól szárnitott 15 napou llc)ül a közQyiilóshcz
meq {ellebbezhetik.

A kilépett, töriili vn1y ltizírt tat r szrv;rlussáp Icrl,t'
a]ó| azoIrbán csak a tcstül"ttől uctúri I<a1l.tt Icl.zt'r]c]is is
egycrrruházat visszaaclása rrtán rnentciik Ícl.'

Irr. TEJEZET"

.4.z intéző szcrvelr'

2l $'.l tcsti.l^t ücyeit icz..t'k:
a/ a kozqyules i
ó) a válasz lmálly ós
c) ir parancsrrol<ság.

ki)4t1íités.

26' s. A Lözgyűlés a cs.'lckvőkipcs taqoJ< 'iJsszesó-
génel< képviselcle ós a testi]let cp.yr:tctncs Ieq{óllil szcrvc.

Ki:tÍtilc : Rellrles ós rendkiviili.
a) R.i?(/c.s /:öz.gaíi[ls. i\,Iinclclr év e!ső feléberr rencles

közgyiilés tartatik. A i<iizqyiilóst az cInök hivia össze.
b ) I?c ndLiuii!i kiizt1q ii li s, ]lcrrt]kivii]í kiizgyiilóst össz<:.

lrivrri a r'á]asztrníruy lla|ározltta aJapján oz 
. 
e1löknck á|]

joqállan, kii1oIcssr''gc pcdiq al<l<r'r, ha azt a nríikiiclő tagok
c!-ytrct]yccI rtlszt: intlokrllás nrcIlctt írlisllarr kivártia.

Az cllriik tar[ozik a l.:r1rvíny lleórkczté|ői szánriiott
30 rlap alalt a kiizgyiilóst összchivni.

A kiizayiilésck,.nielyck nrintli9. a testijlet székhelyén
tar[atnlik, ]cgaláLlb 2 ]róttci clőbll a tárgysorozat közIese
urc]lctt ]rivandók ijssze.

.]/ s 'i ki]zl'yij[óscrt az alopitó, pártol6 és működő
Lrqnk Lrrrr;irskrrzlisi ós szlvazirsi jögcal.birnak; a palaucs-
uo*silg a rrriíkiidő 

. tagok, a tisztikar ós a válaizirrrány,
va]aIrrint a szánivizsgáló l'izuttsíg az összes taqok áltál
váiasztltik. Az cIIrök' a válrsz..rrliny is a szíIlvizsgáló.
llizottsti.q az alapitri és pár|.-l.'' ta1ok snlából' . pn,i','".-
tl.'k..i1 tnqil:i 1rr'.li1 ;' rrlíitö.lő tr1ok sorából vilasztarr-
(](,k. A t;tkái, tr JléIrztáros ós az cllcuőr az alapitó és
1rárlol''' tn1ok s''r..1l,.,l is 

' iInsztl'otók'
'-'r' s. A liöll'y'ilis sz:l.rnzl'tIiillL..1r1el lrozza határo-

zatait; a sziryltzatok cqycnlősé..1c nloIlcti az elnök szava.
zata dönt. A szavazati jo1 szcrnúlyeseu qvakorlandó.
A szervazirt nyilt, de 10 ta1 kórósórc a'titkos siávaz-ást ke]]
nlr, r',1"1 

'1.

' A kőzggiilís lrdtirozatklpességc.

29' s. A közqyiilés álialrirban vévc határozatképes, lra
azon a rne!.ielení:src joqclsitott összes tagok cpyilarmad
risze i.lcrr, vrlt, ttgyilu51 u lrrüI<öclJ taqoknak"icga|ább
]cj('Ií'szc lclcIl leqyeIl'

A)apszal;írlvlnr,lciositás, Lovrlrl,Í rnírs eqyesiiletLe való
Lnolva.lás t;ir.1;;ilrnIl iis<zclrivotl kiizp1iiIós.'lratároz, Iratá.
rozltképc'ssóqóhcz azonball a tagolr lc.qalább kótharmadá.
nak jclenlétc ós az c tár.qyban ]rozolt határozirtok érvó-
nyessóqólrcz a jcieulévők Icgali.r}lb kótharrnadának hozzá.
i1irrr]ása sziiksógcs.

I Ia nz .1y.i)l)<i'nt sza|,liIyszcr.iicrr cq'yllehivol t köz-
gyiili:scn a tzrgok'ueln jcJtlrni.rrck nleg- határozatképes
s7-á'nl)all, a 8- 15 napon lleIiil .,q-yn'.izo,r tárgysorozat
nic]lcLt összeJrivandó 

- 
rl jalll; |yz3yiilés a rrlegjeleIúk szá.

rrrál a r l.lú tr'kirrt"t Ir.1lkiil lratlirozutki'pe5.
A kiizqyiilés ellröke a testiilcti ó]nök, akadá]voztatása

esetón a parancsllok, jeg1'zőjc a titkárr, akadályoztaiása
csetóIr ir scgécltiszt'

I l<;izpgiil,:s t.irgt1,,i.

30' $. Á kiiz.qyiilils hai;is]<ijrólle tartoznak :

.l) llil;rsztrnl''Ily' a szilrlvizsq;''lú Irizottság, a tiszlikar
és a parctrcstrcrksár: ia{]jailrak Ás llóttasjaina[ 3 évi idő-
tarttrnrra való rrlegvírlasztirsa,

óJ a költségvetós és zárszáttrilclás lctárqvalása. a
IcicIős szÍlrraclók részérc a [.']rrr''ntvéuy nregatJás.a- és álta.
lállan a vagyoni ]<Ár<léscl< r,ógső {okon való e)intézése ;cJ a várlasztmány llatáskórét meqhaladó {ontosab|:
s7efződési és kűlönöseu a testLjlc[i vaqyorr állagát érintő
"9y.1h jo'1ii.1ylctek elhatározása és jóválli)r.yása: "

. .tl) a váiasztnírny és a paralrcsnokság nregfellebbezett
]latár"z.rtainnk Ic|;iil'irájásr. ;

c l a in1ok i6'lilv.,,,lr; lriuck tá.rgyalásc :

J ) al. a|apstl,|li|yok lnótlositása:
r'/ a {eloszlás kinlotldása és ez esetben a vaEvol1

IrovaIorditása tárgyában való határozatbozatal ;

/i/ rlás lestiilettel r'aIó egyesii]és (|uzió) elIratározása ;i/ a.1>ararrcsnoksirg és a vá|asztrnány évi jclentésc;
t/ tisztc1ctl;c1i ttgok Dcqválasztása.
31. ns. 1n.1;.uá.'''okat ,18 oiáva] a közqvüiést mea"előző.

leg kcll az c]nökni.l bejelentcrri, kiiIön}iei nenl t"á,pyal-
lr atók.

A közr.yiiiésckről jegyzőkönyvet }rell Íelvenni; ennck
a Í.yiilés iénycqcs lltozzalatait kel1 tartallnaznia, a köz-
tyiiIéscn rósztvett"taqok Íelsorolása nellett.
.' A jeg1,zőkönyvct az clnök és a ieqyzőkőnyvvezető irja

alá és a közÍryiilós álial c célra választott két tag hitelesiii.

/) aálaszInltittt1.

. 32 
"s. 

Á r,ij]asz'tnlány 9 rerrdes és 3 póitagból áll, akik
3 évre vá]asztatnak. A választnráIryi tagok e'qyharnrada,
Iclrjt J rcr'.lc; ós l 1'ÚLta1 rnirrclcrt.óll'cil kiléfr.'Az eiső
? i'.1!tn ." kili:piik névsorát. sorshttzással kell nregállapitanr.
A kiJ.,pők rrillöI választlratöL..

Az c'luök, a pararrcsnokság tagjai, a titkár, a pérrz.
tirros és az e]lenőr ri1lásuknáI {ogva tagjai a választnrány.
rrak. A községi iiíj9gyz!J hiva1a]ból tagja a váIasztmánynak,
illctve Jlarancsnoksá!.rrak.

Az elhunyt, kilópctt, törült vagy bosszasan távollevő
v/rJasztrllányi taí. hclycit annak megüizása, illetve távo]létc
titrtatnára sotrcnl]|leIr az clső pó|taqot ke]l behivni.

V1rlasztnlirrryi iiiést 3 havonkirrI keiI iartani' Az össze.
hivást az elnök eszi<őz]i a tárgysorozat közlése mellett
legaIállll 3 nappal az iilóst nregelőzó)eq. Határozatképes.
:.ólÁlI. z a IIivaIrllróIi is vliIl.sztoit {.r.]''L c.gyÜttes szílná.
nak c9yliarlrlari ri'szc sziiksóí.cs.



A lő loszttnti ny ktlrís/tő rc

?

Az óvi z:\t.szílllL.lírst i's költst!!.vctóst e]késziti s azokat
33. s' A tcstiilet tlcvóllen szerziicléscket kiitni, rric, a vi!lrszlrtlíl;y eló tcrieszti.' .. fn

n"t. e*ai.y"u"oftÁ"f ", "i"i;r. ";' ;..''.',;u,;;i' é.; ;. iiik.:1; ,,i',.'l..,';.ií.iinl,,;l''l];i' ,']:lii]i;li! o',!,"?", .. lli;l?.ffialáirása sziiksé1cs.
z. A t""tilÍJ vagyonáL icl<lIőssélJ icrlrr: rltcilr'tt ]<r'zcll'i' tt[;'.:tl:rs r sz''ttrl[ !rillrriil.siilllr'ij'
3. A- tcstiiIct l'eiyi.óq.i.uc]. é1);{(];(j, j!!ctőlcq. jlr]r]ctrirr.ji

s a szerej< bcszcrzésiirűl,- va]alniirt azok rerr<{|.'.llrtrr|isl,rr.,,l l.'.!Itrtiir,
gorcloskocln i.., 

4. Szolp'ákat ÍelvclIti s lizok íjzciísót trtcl.iri.iÁrllzrii' ,11. s.A 1létlzIilroiI L:ijzlet]crliiI <:]|t:nőrzi s a pénz.
6. Olya;

ban Liilötiös órclenlcket 
.i,...",i..k' 

liitiirrir:Ili 'u,1y ,....'1- |:r:lr']r1sól i.
jrtalrnrziTi.. 

7. KözgyüIést összelrivlri s r:nnel< n tcsiiilcl visi:rlrryei. 
()|i;()s.

ról jelerrtóst tenni. .,l'?' ii. All ()l,Yos a tíizcsctckrrél és a qyakorlatoknál e

. 8. A icfoIyt évi z1rrsz1rllladást s a jöl'ő ó.''i l-ijlr..1ll- l"l'ct.]:''1q ;'ll'tiIlr trle!jc]ctttli, az .,tt rr,.t;irr rireqsérült ' vagy
vetést előter3eszteni. sztlll1,illi|il:iIl tllcl1llltcq't:rlctt tíizo]tóklt cl;j nétkii] kczeiii;
. 9. A k1iz{:yülésnck tiszLciel1llcIi ta{okai' rlcqvii]asz|.i.;ra 1:.tlrlr. lr.

cjárllani és-e!:yéb intlrtványc'l<at tcrlni. l\z orvol a parancsItoJ<sáqnak is l:ivatalilrll tagja'.
,,' ,1,o' 

Afo|vo pónzt:ir.i tészieÍllől és a scgóJ,l.lilnpl,l,l lcl1-
te)jeb^b . .2 ?' .'.' pcn'qőig utalváuyozí'st cszkiiziiirri' Üg'tl,!,z,34. s. A választnrálvi iilós c]nökc a tclliiilcii l]rriiI:
akat1ál1'oz[atrisa esetán a 1rarancsttok; joni'zőjc a liLll1', .. ,l] lS Az l,.jl''s': a tcstiiict által j<öicllc]ő szerződésekct
akaclályoztatása esetéu a sertócjtiszt. A váliszLrri;irri'i iiií:ll ,l . lli1 iiii, l' i.siiIIct il'illlic;l jogi ki:pzc|1sé.Bet iqérrylő ügyó-
jcgyzőkörryvet kell Íclveutri, rnclynek az i]lés lérlyc9cs i r:lr :zl'Lr,ó]r'itrl'tr.yt atl és a. ti.stiiletet.(tqy p"'"i, '''íi't p"..u.
nrozzattrr|ait]<c]ltarta]nazuia,a'iiiósenjc.lcrivolti,ri:okj<it'ili'i.iir]]'cl.llcrral;irósi!qokiljrlképviseli'
{clsoro]ása nre]]ctt' ' 

'i.r,rrykcllóscór'L lrész]<iarlásairrak rrregiéritésón kiviil a
A jegyzőkönyvei az cinök és; ajcgyzőkiinyvvczctti irjii< tc::,liilc,. tcrirórrl cl'r'óll lIjjcz-isi lr"m szl1lriitllat {el.

alá és a váiasztrnányi iiiés á1tal e cé]ila vilaszto,tL ('::, ltz ,,\z iil1i,ósz a 1lat-irttcsu.lksi:r.'nak itivata1br1l taqja.
ii|éscrr je1eri voit 2 taq hitelesiti.

35. s. A váIasztiriíiIty határozaiai 15 rlapÜn i,clirl a
KOZ! JTUICSITeZ tellCl)DeZlrCtok.

S z ti t t tz, i z s q á 1 tj - b i z o t i s cí q'

36. $. Az i:yi renc]es kiizliyiilós a taqok sorril;ól lrill,orlr
évre 3 tagbói áiló szárrrvizs11rlr]-bizoLtsá!.ot válirsz|, anrcl1'-
nei< tagjai e nregbizásuk tartatria a]irtL scrn ir vál:rsztirtírl;
nak taqj;ri neIrr lchctuck, sctlt lnás tisz-tstil'et Llc tlerlr
tőithetnek.

A számvizsgáló.bizotls:i11 rlcqbizatlisi,lnok Lariilnra ala[|
a pénzkezelóst bírrrrrikor rrregvizs1ilJllltja, a szírrnarJísi . v
lczártával pedi1. az évi rcntlcs i<iizgyi1lóst lc.qaláll}l .i ria1,-
pal nlege)őzőerr az évi zársziirrl;rr]ast ós ir ilónzllt'zr']ósrc
vouatl<ozó oknlírrryokat, naplól<at ós c?.yóll oliilll.rllyo!il l.

részletcsen nre!vi2sa.i]rli és vizsqíil;rLitr:ak crtdlrólti.rill a
válásztrnány utján a közgyiilósIrek irrisl;lli jelcntósL tclrrri
lartozik.

Ameulyiben pcc1ig évkiizben ószlc]ueJ< .;l.I;rnlc]}, szli.
bálytalarrsá{.ot, azt az e]tlöksóqrlek, {otttosa}lll cscIl,cll ir
kiilön összehivanció rcuc]kivii]i ltöz1yiiiósrrck sziIrlólt ]lc-
jeIenterri liötelesek'

FarancsrroLság.

44. s. A tcstiilct parancsnoksá!át képezik:
o/ |i:;ztck : a 1l;rrancsnok, az iriporancsnok' és a sza.

kaszparancsrokok;
b) tiszLvisclőL : a scgódtisz( (szoJgáiatvezető) és a

:.zcrLarl'i.

'. , .llzci<cit kiviil a ptiratrcsuoI<sáqnak Irivatalból taqjai a
llLKiif, tz o|vo5 es alz Uqycsz'].iszii á]iisra tsakis olYatr nrííködő tas válaszihato
rnr:9, al<i Í tiízo]tí)j isrncrctcl< illin<len áqál)at jáitassáqgal])ir'

! 
) 
n ro nc s t t o k sri.g I r ulti s/<ti rc.

.15' s. 1. A rniík;jdő taqok ÍelvéteJc, minősitése, kilé-
1,is, is Lizirl. ' ilgJ 'i '.n l';r'.ir "zni.2, Az i}rszoly!ialok, q1'akorlalok és cliiadások i<lejót
rrlcIlijllrl.i1ruj ís aiok prlntos tllcqtarIitsára {c1ügyelni.

li' Az őr.sroI!riiniok, !yakorlato]<, e]őar]ások ós iűz.
cstici,'rrii it)cg l]clll ie]cnt nrii]<iiclő tagok}<al szemben az
lLlap- <::s szl;l1/.lati szab;il1'zaillarr rrleg határozcti megtorlást
csr:l<ijzi]]Iti s a rrri]]<ijlj1j Iaqclr közt szrj1eálali iiqlekből fel.
rrlr:riiIL visz:il1.ol:aI c]irrLézrri.

A tisztikar' 4. A tt:stii]r:t rószi:rc sziiksé1lcnilő o]tószerek, személyi

37. s. A testü]ét tisztikar.át kóprzi: az elrrijk, a iirlrlir, i:l:::;.lÍ: ]'j)',."ou",'',..ho 
lleszcrzósét ir vál;rsztmánynak

"péT.í::.::':i."l"'.,:|::l-,'.,"..'"s.ésaziig.yész'''A tiszÜkart 
,s,'köz:ryiiJós v.ílasz-tja ]J óvi it]őtarIiirnra Iriiiilltrtctt "llii.'.,"l'i|* rlrcqjtrtalniazrisitt, vaÍ.y a séri,iléstaz alcpi|.ó és piir{oIó taqok sor'.1lróJ. a.z o(!|'''., is jilr,iri 

szg,1' ql''1t.'i1,lpk s,1i|1.'7.l.';'l.ki;.;;; ;il'.;. 
., '

tisztség lrctöi|és;ic ."|"II"3' ..r'11t.rnellik irr |}|.cli ul'lcs)''.. 
^;:l'|.:4- ..ii.'i.r:"r,." jnl.'it :z.rLvizsca all.pján rnög-illctvc iiq5véd.'t liéri |cl l.z clrrj]l<só3' 

''lr.:.i:iá,h'i ,::: 
-r 

I l)urttrtc:srroJ<.

Elnölc \s,rt:';..'{.:';7
...1.,i l ti . l 1'o.{ir l\ p:'rarIcstloL r {'.1ttylcL]t's rlriikőrlés Íöirrtézőjc

38. $. Az el'r.ii' . kiiz!]}Ül,1s. ll, rr .1s v;''In'zir''í'i[l-'}$.$b;.;.'IJi.', r.lil'l',r n l atjs.i.j .iltrl ttr rn ]<orliitozh''1ó, atnenn5i.
iilésckerr e]nököI. Ezckct össi:ciiivja; kiils1i ós ]1i:|5/í iigytll'. llcIl ij Ir:iclős a ilrijrz: ]<i ryl(r]ii]tlés teIil;tetéllcIl tctt vezény.
bcn és a hatóságok cliítt a tCs1íilctct lrópvise}i; u"'"ii n ií.lii|. A 1;arancsroLot ril]risái:rau a {őszol.qa}liró meghallga.
testiilet iigyeit, ; liö1tsé!vctés kerCtirr Ilqliil. i:or'].'tl,'llrl]' 1 ''.síri'l] az cr.isiii lncg'.
siirgős, kiiliségvetésen Iiji,iili iiqycl<l,tn L0 l',''l ij lrlijtt.]cs a vísz lrelr'élr ]laiadóklalanirj nleqjelenni s az
leginaqasal,L össz-ea erejéi9.irtaivárryoz. A 1lérlz,tír L.::ci.l- r,]Lr1si cll tlictrLi'si 'rlttrrkÍloto]<rlt vczetni'.i-(ízvész rrtán Irala-
sórc íelüqvel és a. pé..itá.t 1e1szó'sszerinti' i<iőllcll lLlc;:' tli.]lI;rlallrll tartozjli i;ásLeli je!<nLést tcnni a |tatósáqna}<. és
vizsr{álja'", r ji'.isi lirzrr rrr|','sznti t. li!tjcli:,l"k. A lr:.tósá11al i"",,rt,c,'

'HalasztásI nenr tiirő iigyekbcu szcinólycs íclcIii::ló.; klipviseJ'ljc a nrií]<ijr|.j ta9oI<llal< l'arancsai ós utasitásai
terlre alatt a pararrcsnokkai egyctértő1el' in|íizkcdilt' liz il1 itli'it]clliil tcli.'..i{.cilr].i]r; :t tleiátr engeclct1enkedő tagokat
intézkedésekről azonball a le'gkiizelell)li i'álasztnlr,rnyi iiiói- .'r'rrireuil'rita''i is a hel}'szinéről vaio tltávo]itásukra a
ueL jcientést terrni ]<öteles. - lraiósl'iqot feikórrri joqril)an áll. o rcncle]i el ir tárnadás és

Az e]nökőt. akaclá)yoztrrtása esctín a P.LIíll]l.3n(Jli vlitll1c.ln ruridjlii, a lccskcntlijk ós cgyéb szcrek mikénti
heiyét|esiti' . rlliíl<ijdósi:L. Vczényli a tal1ok q.yaliollatát, összehivja a

Titklir, i::iii:i'.i:ll,t'i1,ilii;.'' 
'.lílli'",1ill[;ii 

'i::|;..il":'i'.i"'t".l'

,'.-.]?;,!..1 }.il]:ul :il,ll' u tcsl.iilci, . a l.állrlzIrtláni, 1's :li:li;l:}":".:.lJ:';jil}l|.i i]"i,i"][L',';.Í"i;Í,..'\|;-, "x]közryülés i'r.á,sl'eli teod1iit, 
. 
ve zcli a jcÍvz(il(i;n]'vck1'l :r t ]rijli]rlllcrr lz, össt,l:s lrlttároz;ltok tletartís:it. Az clnököt

t"ttu 
lt'.t^o-t 

t?,'-':
A LcsiuIei ll.il)])c I k|í..l'njill\'j ll i7 ci!l.)l(t:( l ' ''\''.tL

aIáiria.
He}yettcse a seg.édtiszt. Alporuttcsttok.

. A titkár a parattcsiroksá.gnak is hivatalllóJ Laqi;r, .17. 
"s. 

4" ltl1lltallcbtlok ir paratlcsnok távoi]étében vagy
Pétiztdros, lIc4llizása fol1tÍn a 46. szakaszbll körii]iri teendőkben

altnk i:t:iJ'cltclc,
40' s. A pénztáros va!yon; fcielős5éq terlrc a]a|t kcut'ir

a testtileí pénitá.át. A bcu]dtclckiől és j<íaciitso]rról rr:rli"s 5:,tl<dszPQrqtrc|nokok.

i:í'..}.u.?l.l:l".'tcljcsiii az eluők rrlalvályoziisrl fo1yláu tL .,ls. $' Á szakaszparttncsnokok a közve{]err vezetésük

'.._'+.*!l:"!ói..1.i..].,..á.á1iásáról.-ar,irlasz-trllán.,.nlrl:lil!i,.l'':,'.,i1''';':.'ll:..liÍu;i.;,;Í:.:"J;,'i;'i."'i:,""okritrulatast ncj : a lo.r'jtlFI l:r'i:'z;isril, l<:;'..1.];..ii, ;, I

cJiiakat"nyilváríartia s t.rrij] a vjllasztln;.ln1.llol. '.",1i,..ió'.,:,' i:'|,:iil];;.i.]i':r'.l],'];.l'):i:x;.|i::l:::i*'",,it:1..'i"'"l*'l?]
ként jelcntést tesz. zi'nr,lcLct.



Segédtiszt'

49' s. A segédtiszt (szolgálatvezeiő) vezeti a testiilet
anvakönvvét. ]eltárát' a tüzkár kimutatását stb., a paraúcs.
nolsági 

, 
ülések jegyzőkönyvét, szóval a parananokság

ősszeJ irodai és szoigálati teendőit. A titkárnak állandó
helyettese.

' Szertáros,

50. s. A szertáros gondoskodik a személyi Íölszere]és,
eqvenruházat s az össies oltószereknek és a szertárnak
ájlándó tiszta ds iókarban tartásáról ós neglétéről'

Szervezet.

51. s. A szervezet, egyenruha, rangjelzés ós{elszerelésre
nézve a testület a Magyár C)rszágos Tűzoltószövetség áItal
a magyarországi .tűzoitótesttiletek számára megállapitott s
a m. kir. belügyminiszter által jóváhagyott ,,Szervezeti,
egyenruházati, rangjelzési ós {öIszerelési szabályzat..-barr
{oslaltakat ismcri el kötelezőnek'

Alapszabálymódositás'
52' €. Az a]aoszabá]vok csakis kőzqyÍi|ésen módosit-

l,atók ; a" módositáshoz o.o',b",. u lratá.oiátképes számban
mecieIcnt. szaVazalr3 iogositott tagok két}rormacljnnk lleIc-
elvl'zése szükséges. A módositásrá vonatkozó indiLványok
.iöu"go u közgytilés clőtt 8 nappai a váIasztrrlányhoz-bc-
terjesitendő éJ-az.őrtanyán kifiiggcszteIldő' A módositott
ala-trszabálvok csak a m. kir. bcliigyminiszter ur ióvá-
hagyás" uián lépnek é|etLe.

FeIosz!ás, vagyonhovafordítós.
53, s. A testűlet {elolzlása üEyébeu csak az e célból

összehivott közs.vülés hátározhat; ehhez azonban a szava.
zatra iosositoti' tapok iétszáma báromnegyed részénelc
ic]errléte"ós azok kttharmadánck beleeqyezése szü}<séges.' Ha az e célra egybchivott kö.zgyüJóseu a tagok e)ég.
séges számban -eg 

-ne- 
!ellennének, 15 rrap n'ulva 30

naporr be)üi uj kózgyűlés tartatik, melyet azon határozotl
megjegyzéssel kell összehívni, hogy a feloszlás ügyében
a közgyülés a rneqjelent tagok számára való tekintet riélkül
:'',-ad szótöbbséggcl Íog llatározni.

FeIoszlás esetén a testii]eti vagyon hovaforditásáról
a feloszlást kimondó közgyiilés rende]kezik. A vagyon azon-
ban csakis tüzoltási célokra forditható s az erre vonatkoz.j
határozat foganatositása e]őtt a m. kir. belügyrniníszter
urhoz íeItcrjesztcndő'

A testület viszonya az olszágos és vármegyei tiizoltd.
szövetségekhez

54' .s A testület ugy az országos, valamint a vár.
rne!'yei tűzoitószővetsógnek, nenrkülönben a Maqyar orszá.
gos T'űzoltószöveiséq sególyző.périztárának tagjai sorába
belópni köteles s azok alapszabályainak, szabályzatainak
és összcs határozatainak magát alávetni tartozik'

a;;r;-
szabály.
illetőle$

A tiizvész szirrhelyén a tcstii]et köteles 
,rendőri 

tekin-
tetben rrragát a lrelyi rendőrhatósáe intézkedéseinek alá-
vetni, nrűszaki tekintetben azonban őnállóan működík.

Kormán y fel ügy el et.
56. sS. Azokban az esetekllen, ha a testület 'az alap.

szabályokban előirt cóIját és eljárásait be nem tartja, hatás-
körét iúiIópi' áIlameller:es működést Íejt ki; a közbiztonság
és közrenti ellen súlyos vótséget követ cl' vagy a .tágok
va'.Ivoni ércickeit veszéiyczteti, a m. kir.. belügyminiizter
cllcnc vizsgálatol' rcnrlelhet el, műk!dését felíüggesztheti
u' "i:'""u'".'.l'''.i#i|tx\',1;o".,,,/,,hoí'- i''/
önkéntrs tőz(,ltótc;tiilet ., \qD 2 évj' 4l?r4u,oal
hó / naplán tartotL l<özgyűlése el|ogarlta.

\
hite]esite{'ték;

I,,, Jdr. j]c1ü8J|íi1"íLi 5zt er

-sgsígi. -Ls Ü.991,á2]á- jlIJ.E. -

lllttm a $. kíf. iirr}fu3m1.n.isz!*r

su*ape$!, L.-i35 iívi rlxljus hó j.*én

t er - rr:rrüe}i' t' ó1rű}. :

/ágü? ; 
il} g,3 l\,lín i?

XAszÁ5 (öNYVNYoMDÁ sz€KszÁRD' 1c)2q'

megyei illetve a kiizségi , rvárosi) tűzrendészeti
rendeletnek végrehajtása körül közreműkődni,
azokhoz alkalrnazkodni kiiteles.

l,l í]r ̂

il[]V\AN rÚ\^Vv*u,*-
u;"q'yííio;i j;gyia

raíni*rttlrl.


