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I. RESZ.

Á|ta|anos meghatározások.

r. $. Czinr: >A döbrőközi önkéntes tüzoltó.tes.
tület. <

z. $. Czél : A testület célja, lrogy ön]<énte.sen
szervezett és sza]<szerüerr betanr.rlt személyzetével tiiz.
vósz esetén a tüzoltást, az élet- és vagyonr:rentést esz-
közölje, s általában lr-rinden, a tüzrendészetllez tartozó
teendöket teijesitse.

3. $. Szé1thely : Döbrőköz'
4, $. Hivatalos nyelv: a magyar nyelv.
5. $' Pecsót : A testüiet pccsétjén egy sisait van,

l<ét keresztbeíektetett szekercével, s körületén l<övet-
kezö felirat á11: ydöbrol<özi öni<éntes tüzoltó-testiilet
ISgo(.

6' $. Jelvény: A mászók jeivénye két keresztbe
íektetett létra, sisak és nrászókötél; a szivattyúsoké
két keresztbe fektetet szekerce és sisak.

7. $. Megaiaktr]ás: A testület nregalakúl, ha tag-
jainak száma annyira emeikedik, hogy egyrészt az
anyagi íenná]llratás, másrészt a testüiet céljának meg-
feleló sikeres müködés biztositottaknak látszanak' melv.
nek megfelelóen a nrüködő tagok száma legalább 3ó.
ban állapittatik n-reg. -

8. s. A testület jövedelmét képezik:
a) az alapitó tagok alapitványi tokéi s ezei<nek

kamatai;
b) az évi iagdijak;
cl az örrkónvf cs rr]nmánrrol. .-t "" -"'-'"J
d) a mennyiben a testűlet szül<ségletei a íentebbi

íorrásol<bó1 kielésithetöli nem volrrának, a testület a
köz.ség segélyezését a tüzrendészeti kormánvrendelet
l/. $-ában negállapitott értelemben igén5'bg veheti.



, 9-. $: A testület vagyonát képezil< a kegyes ado.
nránycl<ból. 

. 
meg.Szeízenc]ő szere]t 

^ 
és Í.elszeréíések, a

netaián ajándél<ozott s egyálta]án a testiilet tulajdo-
nába jutott ingó és irrgatlan javali

ii. IIESZ.

A tagok..

Io. t\. A testület taa.izr lchet trrinc1cn, icgaiább t8
éi'et betö]tött, |cc1d1reiIerr jcilenlíi fértlrr.

A testüle t ál] : alapitci, pártoiti, trsztcle tlreli és
mLlKooo tii.goKDol:

a7 alailitó tag az, lti a tcsiü]et pénztárába a tes.
tületbe 1é1:ésc1<or legaiabb ' zc; itLrsz for.irrtclt befizet ;b) partoló tago1< az,ok, l<iii belépósöktöl szaniitvaj évre nragul<at lega):lbb {31 hárorn" iorint évi tagc1ij
]cfizctósére kötcjczi'i .

c) tiszteietbeli tag ..tz, 1;l ..tz -tgvesuletnek bárnrily,
de legalább. (5) öt íorírrt ér:tékii dJigot egYszer s mln-
denkorra adományoz;

d) nrüliödő tagoli azoi< i<iit a tuzo1tói nriil<ödést
a szolgá.iati szabál,vz.at érielnléberi legalább (3) 1rárorrl
óvig teijesiteni kötelcsek.

Ti. 5(. F.elvétel,: A. belépni iiivánók szóvai r,ag.yi'í:b'l.: az igazgató.válaszinritrrr'niil .jeientke,nek ; ftÍ.vétclöi< az igazgató-i..i1;Ls::tr-rránr'. siotobbségge1 lro-
zancló határ ozatávaI eszközö]tetiÉ.

r2 
"<, 

-\ tagoli jogai :

|/.' i., Az, alapit,ó, pártoló és rriü]tödc]-tagoli a közgyü.iesen 1anácskozási és szar'azati joggal birnal<, 'iúr'jogot csak szernélyesetr gyat<orott^ntiiát'

, ,r\z. alapitó.tagok nevei e3.-v ezen céira ]<észü]t
crnleklionyvbe rktattatnak

, |iszteletbeli tagoi< az egyict gyülésén részt veltet-
nek ugyanr cie szavazati jocgal ncrn birnali.



II. A mirl<öció tagok testületi jelvényeltet viselnijogosultak' Szolgálatbai, mínt hatósági közegek, a tör.
vóny ltölönös ótalmában részesülrrek 

*és 
őkeT milködé-

sük közben érf, - nem öniribajul<ból eredő kár vagy
sériiiés esetén a testüIet álta} a iLizrendészeti kormání.
rendeiet intézkedéseinek nregíelelően - segélyeztetíi
s gyógykezeltetni foenak.

.1 3 $. A tagok kötelességei:
T. Á testiiieti tagok kötelisek a testü]et alapsza.

bá'lyait 
'megtartani, a úgsági clijakat a testü]et pénztá-

rába |é]ér'enkirlt elöre befiietni' A befizetett ciij nrég
]<izárás eiőtt senr adatil< vissza.

II. l,Tinden miiködő taQ. köte1es :

ir) a testüIet alapszabáiyait ós a szolgálati szabiÍly-
zatot pontosan megtartani 

;

. b) rninden rencles tag belépésekor ajáirásávai kö-
tele zi 

, 
nragát arra,.' ho.g;1' 1egaiábi:-3 évig a testuiet tagja

marad ; ezcn iclő eiőtt vaió kilépés csak renakiíúti
esetekben engeclteti1r rrreg, me1;' éseteket elbirálni az
igazgató-l,álasztnr;ínl' van hivatva.
, tz.' $. I Az aiapitó, pártcrló és tiszteletbeli tag.

ság nlegsziinik:
a) e1hai;ílozás íolytán ;

b) kizáras folyt;rn: lra a tag az alapszabályokat
lraronlsz.ort megrntis ut,rn;em teljesiti :

c; ha erkö1csi hibája miatt biróiIag elmarasztalva ]őn,
II. A mirködő tagság rnegszünit:
l, elha|áIoz,ás folytán :

z. íelmerltcs áItaí a Í3 ts. II. b; pontja esetében
3' kizárás által, és pedig :

a) ha a t.estület alapszabályait és szolgálati sza.
báIyzatát háromszori intéÁ után senl teljesiti I

,b) ha erkö]csi lribája mratt biróilag elmarasztalva;
10n. es

. c) ha közmegbotránl<oztató magaviseletet tanu.
srtott ;

:''"iy',*r:l.ií*:':x';.."T##Í'x..T:Í'i''jff T#?.:í
iereDDezheto.



I]I' RÉSZ.

Ügy'itel'
I5. s. A testület ügyei vezettetnek:
I. a közgyülés. és
II. az igazgató választlnán1- altal'
l' Az igazgató.vá]asztmány ;rll :

a) einök, b) ale'}nök, c) fóparancsnok, cl) alpa-
rancsnok, e) titlrár, í) pénztuirnok, g) orvos, b) hat rcnc]es
ós két póttagbó1.

z' A szolgálati ügvek vezettetne]< :

a) föparanc.snclk, b; a)parancsnok, c) osztelypa-
rancsnokok, cl1 szai;asz-parancsnokok, c) szertarnok fJ
segédtiszt, g) orvos, h) nrászók és szivatt1.úsok áitai.

t6. $. 1l.endes közgyülés a testü]et széiihelyén
évenkint egyszer ós pedig januái. iróban tartatik; erre
a tago}< az igazgató.választnrarrl' határozar" r]n^i-í. ".
el nö]< által l e galáb b í 

" "íp^i .io i;; i;;uffij,;',, i;ah Í
vókkal hivatnak nre11.

Renc]kivüli közgyiilés tartatiratik, ha azt az igaz.-
gató.választniány vagy a testü]eii taeok egy negyecle

:: ll"-' 
"" 

T 3lo'3,lli i'.T,'# i i:: i', Y Ji ";1 
^ 

;oj il::l l,';;
kciteles.

I7. A közg1'ülés határozatait álta]ános szc1több.
séggel |lozza, Ervényére az össze.s tagoi< ,l".ad részé.
nek jeleniéte szükséges' Ha a szárri ilső ilben össze
nem jönne, 8 nap a]att ismót irj közgyülés hivatik
össze, mely - tekintet nélkül a rneejelent tagcik szá.
mára * határozatkéoes'

l8. $. A k<izgyti}és tárgyai:
r. titkári jelentés az elmult év esernényeiról ;

z. pénztárnok évi számadásának rrregvizsgálása ;

J' a jövő évi költségvetés rnegállapitása; 
'

+., a, alapszabályok neta]ání módositása vagy
nregváltoztatása 

;

5' a tísztviselök és választmányi tagok nregvá.
iasztása :



6. javaslatok elíiterjesztése, melyre minden tiizoltó
jogosult 

;

/. a testüIet netáni íeioszjásának tárgyalása, nrely
a testületi tagok iegalább í|. részének indol<olt irásbelí
inditván1'.íra történhetil< nreg ;

}]. általíiban mindazon iigy, melyet jelen alapsza-
bályzat a l<özgyri|{5 iratásl<örébe utal'

]9. s.A tcstüjcti tísztr'iseIók és választnrányi ta.
gok lráron-r {1,1g _ nrégjs a 24, 27. és 3o. 5"s.52n ;.1.
soro]t tisztvise]ők a |é'parancsnok meghalIgatása rrrel-
]ett' ;iltalános szótöbbséggel vá]asztatnak; to tag in.
clitványára titl<os szar,'azás is e]rendelhetö.

A l.'özgyi"iiési jegyzóliönyvet elnök, fóparancsnok,
titk:ir és ]iót r'á]asztrnányi tag 1rite]esiti.

zo. $. Az ieazgató.választnrán}' minden határo-
zatáért a ltözg')liilésne]; |elelós. A melrnyiben va]a-
nrely tisztviselö akaciályoz-va vo1na tjszténel< tovább.
vitelében, 1reIyét rrj választásig a választrr}any saját
kebe]óbő], va.q}/ a póttagol< közül betölteni l<öteies.
Az rgazgató-választmárry határ ozatai á|talában szótöbb-
séggei hozatnak; határozat-b'azata|ra az elnökkel ies.
a|ább 7 tag jelenléte szül<séges Szavazatok eg1,errlősége
esetén az e]nö.I< szava clönt.

Az igazgató.választmány }ratásl<öre :

a) a testülctet l<épviselrii ; nevében szerzódései<et
l<ötni. melvek érvényéliez elnöii és titkár aláirása szük.
séges ;

b) a testüicti vagyont kezelni, a körülnrényekhez
képest g1'ürnöIcsöztetnl, a foiyó vagyorr ügyvitelét ve.
zetui, a tagsági dijak pontos beszeáése Íelett örködni;

c) pénztárrrok negyedévi jelentéseit megvizsgáini ;

' d) a tagok felvétele és ]<izárása felctt határozatot
lloznr;

,. ") a tüzoitói szolgálati szabá|yz.atot ]riciolsozni s
éietbe léptetni:

f) á testiilet heiyiségei, épitkezéseiról, az 
'eszkó.zök beszerzése és megörzése félett gondoskocini;

g) a közgyülést egybelrivni ; annak a testüIeti
üsy'ek állásáról jelentóst terrrri és a jövő évi köitség.
yetést megerósités végett elöterjeszteni 

;



h), 5o' forint -pénzösszeg erejéig utalványozni. Az
lgazgato.vaIasZtnlany a szükscgirez képest legalább
minden 

' '. 
é:!"1 gyülést tart, nielr.nei. rlapja eI'i<;kileg

tüzetil< ki ; ülésében a titkar rent]es je$v-zől<onyvei
ve zet, nrelye i az einöl<. főparancsrioi<, tiii<a r és }<ét
választmányi tag hitelcsit. A vaiasztrrránvi cyülés elnöi<
által 3 nappal e]őbb hivatik össze.

iv. Rllsz.

A tisztviseltik.

?I. s E']nök a testü]eti hatóságok és 1rarnradik
szcmélyek irán1'irban képr'iseli. Elnökol a gyüléseken 

;

1 Y3J1.it']án1' \.agy l<özg1'iilés i.rltal e.sz]tözc;-i< és eg1'éb
}<eliékeli beszerzésérc t.}leg.szal'aZOit összcgeket Lrtáivá'
nvoz?'a: a jeg1.zökiinvr.eltet és egyéb ]rir]etaios kiad.
rnányol<at aláirja és őrzi a te.stiiiet pecsótjit ; felüg1,ei
a testl"iiet vagvonára

Az elnök egyuttal fő;;ar:rncsno1< js ]elret.
22. b\ AIelnok: elrrö]röt al<adiilyoztatása esetén_ rnínclen lrivata'los teerrdöiben jreivettesiti 

; aIparancs-
noi< is lehet.

23. s !.őparancsnc,].: gyakorlati lrrü]cüdés tekin.
tetéberr a testü1et vezényliije ,: t|izvész ai]<almával a
vész helyé,n rrlegjelenvén, az egész nrirliör1é."t okszerüen
vezényli. o. vezényli a testii]ct g1'lri<orJatait, rrreghatá-
ro?'za a nrüköc]ők szabályszerii szt'rJgáiatait , - iz al.
parancsnolr, illetve porancsnolrok kal egyeiemben ok,
tatja és tanitja a müköc]o taqokat' A vi]asztmányn61.
valanreiy eszköz beszerz.ésére nézr.e javaslatot teÁz; a
szertárnok á1tal nyrivántartott le lta;t nrindannyiszor
ellenőrzi ; szakl<érdésekber-r a }.lözgyülésnek és a választ.
nránynak javaslatot terjeszt elo; ;rz altiszteket kinevezi.
Tüzesetek alkalmávai tett intézkec]éseiért íelelős'

24. g, Alparancsnol<: főparancsnokr:al< rninden



hivatalos teenc{öiben segédje ; távollétében peclig he.
lyettesse.

25. s.Titl<ár: Az iilések jegyzókónvveit és a
testület levelezéseit vezeti ; tüzcsete.l<röl, eze1< részletes
leirásával - a választmánynak Ielerrtést tett; rltinc]en
irásbeli teendőt végez.

z6 $ Pénztárrro.l<: személyes feleiőség terlre nrel-
lett keze.li a testület péaztárát és a szabály.szerüieg
utalványozott fizetéseket telj esiti ; a jöveclelemröl és a
kiadásoi<ról rencles pénztári naplót vezet; a vá)asztmán1-
kivánatára bármikor, rendesen perlig évnegyedenkint
számaclást és a pénztár zíllásáról pontos jelentést l<észit'
A testület künn ler'ö követeléset 

'lyilvántartja.zl. $. osztálvparancsnokok: a rrriiködö tag.okról
rendes nyilvántartást vezet; a szakaszparancsnol<okkal a
nriiliödö 1agokirt oktatjált, tanitják: |c)ügr.clnelt a köz.
vetlen vezenyletölt alatt álló osztály rrrilköciésére, azt
vezénylik és a |ó. ilietr'e alparancsnok utasitása szerint
eljárnak.

z8. $' Szertárrrok: késziti a íelüa'yelete alatt á11ó

tárg.}'a]irói a leltárt, eszközli a gépei< és ttjzoItósz.ere1i
renclbentartását és azok javitását; a rabizott tárg,1'3ft{11

fe1eiös ;

z9. $. Segécltiszt : vezeti a nrül<öclö tagok szol-
gálati ügyeii; beoszt ja az órséget; feljegyzi az é:ji irsé-
get és a gyakorlatot nrulasztókat, vezeti az anyaköny-
r,et s n-rinden a technikai szolgálathoz tartozó ügye}<et.

3o. $ Szakaszparancsnokok: szakszerüen beoktat.
ják a mirl<ödő tagol<at és felügyelrrel< a ]<özvetlerl ve.
zénylet<;l< alatt álló nlászó- és szivattyus-csapat nrtiltö-
désére. Mirl<öc1ésük szinhelyén a rend és csend szigoru
n-regtartására felügyelnek.

3i. 53. orvos: a választnrány és pararrcsrrol<ság
tagja ; mint szakértó szerepel a tago.!< íelvétclórréi ; a
testiilet taoiaif n1go"ll=nitntt áiiÁrt 

- rnely a tcsttiiet
pénztárát terheii, _ sérijlésö]< esetén gyógyl<ezeLi.

32, $. Szolgák: ezeket a szüksóghez képest a
választinány fogadja rendes fizetésse1; a gépek, eszkö.
zők s az egész felszerelés tisztán és rendberr.tartását
eszköziik, s egyéb szolgáIatokat teszqek,



V RiiSZ.

Ruházat.

33 s EgyenrLr1ra: A nlükodo tagoli egr'eIrrrrlr;i-ia:
télen vörös zstnorral szegelyezett, a trlellen vörös o. T.
betuk.kel e]látott sötét]rÓk posztózr-rbbony és nadriig .

n1':iron pecltg vászc'n.zrrbbony és nadrágbói á}l, veres
}<arl<ötöve] és íekete o. T betiikkcl. A nlász-ók |elsze-
relése: a testü1eti jell'énr nve1 e}iátort Í.én.''ezett íej<ete
bórsjsak és borsapl<a, csaitan1', öv, zirl<apocscsal rrlentö.
kötel és sitl. :\ szir'attyr-rsok íelszereiósc : bőrsisak és
börsaplta, cleré}<öv, balta és sip'

34 :* I{angje 1 : a nlag.yar orsZ tüz.o.irószövctscg
1.Tlt .... l.. l-:*-..j:)óqcIr e]for";rrlo1r ranr,.ielz'Ús.\ lrl. rulrucs KU/.s) ur__,.. _. -_--51

vI. ir.l,isz.

35.s A testiiletnek a l<özigazgatási hatósiiglroz
va1ó viszon1zá l ;\ testiiiet magíít a túzvész lieiyélr és
l<özvctlentii az oitasnái a köz,igazgatósagi lratóságira1<
alarende}i ; a technrkai nriiködésberl azonban független'

.]6' sq. r\ tcstüietnek a nr. kir. korrrránvhoz való
vlszonya :

Azon esctben, ha a tesir-iiet az alapszabalyokban
kitüzött czélt és cljárást, ilIetóleg hatásl<örét n]eg nem
tartja, a rJlagas '}tornián1- alta], _ a mcnrryiben to.
vábbi mirl<ödése által az irl]arn \'agv testületi t;rgok
vzrgyoni érdel<e veszéiyeztetIrél<, - haladéktalantrl fel-
fúggesztetii< és a feIfiiggcsztés ut:iri elrende1er.rcló sza
bályszerü vizsgiílat eredményóhez képest végleg is
feloszlattatik, vagy esetleg az alapsza|,ályok pontr,rs
betartására, ]<ülönbeni feioszlatás terhe meilett -_ kö.
teleztetik.

37' $. Feloszlás:' A test|ilet feloszltk, lra iegalább



30 napPal elöre kitiizött közgyülésen az összes testü.
leti tagok szótöbbséggel hozott lratározattal a felosz.
lást kirnondják, Az összes tagok meg nenr jelenése
esetéri ily módon összehivott közgyülésnek megjelent
tagjai szóttblrséggel határoznak- Feloszlás esetén a testületi vagyon valanreiy _
közgyiilés áital nleghatározan<ló, Ddbrököz községet
érciekló közlraszrrrr czélra íorciittatik.

Az irlapszabáiyok rlródosítása, a testü.let ieioszlása
ös az esetben vagyonának hcrvaíordItása iránr i-roz,andó

határozatok foganatos'ttirtásuk elott a nagynréltóságrr
m. kir. belügvminiszteriumhoz felterjesztenclól<.

Döbrököz, l89o' augusztus }ró Io.

Az alakitó.választmá11' ner'ében :

IFJ. TóTH ANDoR GRóNAY IMRE
jegyzö. elnö]i.

8ot88. szám

- \iÍjí-
Látta a tTlagyar kir' belüg.vminister.
Budapesten, i89o. évi rrovember hó 8.án

a minister helyett :

Lukács György
á]]xlntitkár.

irlEi!


