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. A seiólyalap egy taq által 90 nopon tu} igénybe nern
vehető;- kivótclcs csctekbetl azotrban a váIaszlmány ezen
lrutriri,l, t mellrosszrhbilhatja.

A szolqáJaLban keresetképteIenrré vált tagnak iogában
áIi a sególy igénybevéteie végeit Lclegséqónek tartgma
a]att a választmányhoz íordrr1rri, köteies azouban betcg-
séqét a balesct napjától szirmitott rryo)c napon belül be-
jcientcui s egyultal azt a tcstületi orvos á]tal kiállitott
bizonyitválnyai igazoini

A scgéJyalap jótéteményéből kizáratnak azok a taqok,
kik öIllribájuk, en!.edct]ensóg va9y ittassáÍ] foIyián váJtak
a szolqálatban keresetképtclenrré. Ennek nregitéIésére a
pirratrcsnokság varr hivaIva, arrói azottban a választnlány
rrak jcIcn|óst tcnrri tartozi|c.

A segélyalap minél kevésbbé leendő Inegterhelése céIjá.
llól, va)arnint a miíködő {agol< ércleJ<ében a választmány
{cladata goncloskodni azokról, kik a szolgálatban meg.
sóriilt tíízo]tókat dij nélkül kezelik.

Ugyancsai< a r'álasztmányrrak kötelessége gondos.
ko<lni arról, hogy nríiködő tagjaival a testület a Magyar
orszár1os'I'iízoltószövetség segélyzőpénztárába belépien
ós c cólbó] évenkórlt jatrrtár havában a tagok névsorát a
{ejenkónt nicgá1Japi{ott tagsá*i dijjai egyiitt beterjessze

rr. FEJEZEI'.

Tagok.

]3. s' A testiilet tagjai: tiszteletbeli, alapitó, pártoló
és nlÍíkódő taqok'

14. $. 'Iiszteletlleli tagokká nzok vá]aszthatók, akik a
i'űzolLási inióznrény köriil ir]talában, kü]önösen pedig a
tesIiiIet irányában kiváló érdcmeket szereztek.

15. $. Alapi|ók azok,,.r!k,61$estii]et^,Ászére egyszers-
mind",'ko.,a legalább ' /r /v4:1414.3L/ ' . 

.

Densőt {izetnek.' "16. s. Pártoló tagok, kik a tés!'Ü}€.L[étntartásához leg.
aláLl' 3 évi kci|eIczetlséqgel óvi , /,'</.
pengőt rregyedévi eliíleges rész}etekbqrl. a testület pénz-
1árál'a b"Íízetnek. :

i7. s. MÍíködő tagbk'l a dYlogJf.. ors'.gos Tűzoltó-
szövetség áltai alkotott szabá]y-zatban. megállapitott szer.
vezeti bJosziáó szerint tisztck, á1tszte)<, mászók, szivaltyu.
sok és rcndfenniartók, kik magrrkat a tettIeges segély-
nvui|ásban r,rló lészvéte]re, az őrszolgáIaiokra, gyakor.
látoion való mcgjelcnésre, vaiamint a testiilet minden
határozatánaI< és a szolgálati szabályoknak a megtartására
kő tciczi k.

18. s. A 1cstület tagjai sorábr csak magyar .állam-
po]pár vehető íe]. A 20 évct meqbaladott .kiskoruak csak
iziilői, jlietve qyámi belecqyczésscI, 20 éven alulia}: tagokuI
cqyái[alán Íel ncm vehctők.

Falvőtel'

19. .s. A iiszteletbe]i taq'o!. megválasztása a parancs.
nokság, illetve a választmirny javaslata alapján a közgyülés
által tőrténik.

20. $. Az alapitó és pártoló tagok .s.zó. vagy -irásbeli
rrvilat}<ozataik állnj a tesLiilet tagia,vá válnak, szabáIyszerü
fálvóreliik azonl,ctt a válaszlmányi iilés á]tal történik'

21. q. Miíködő tai. ]chet minden íeddhetetlen jellemü
térti, r'].i 20.;k életévét már betöltötte' továbbá ép és
.gészségos. Fí'lVéte] vógeit' i Yi1"ii'"":|:19'iLj:ll.]:|"^ii
}<czni. A paratrcsnoksig a jclentkczett IleVet' Ío8.ialKozasaL'
é]etkorát 

.és 
lakását az őrszobában vaqy szertárban 14 nap-

ig ki{Üggeszteni köteles' l1ogy a.z.jIlető felvétele el]en a

testiilct toljoi csellrgcs cszrcvetclcket .megtelresseK; a

í.lvótcl - a netalán bcérkcz"It észrevéteIeik eIbrrá]ása

nlelle[t -' parancsrroksáQi ülósen történik. Ha a parancs.
nokság ta1jei köz:iit - t élcmórryl<ülöItlrg van, 

' 
a| Parancs.

r.oksr]r ti1kos szavazás rrIján ha|ároz' A szavazatok egyenlő-

sÁre csctin az cIrrök]ő pari tt.'sltok szavazaLa tlönt.
Az.,rj tu3 a parnncsnoi<s...r el..,t1 u l<övetkező iinnepélycs
íoqadrln'al k.'t.Ies t"rrni :

I irtr TF 7F'Í.

önkóntes
^ ^ ,1 ,^Ci\'

t' s' 
^ 

ql'0#{'do'%
tíízo]LóLestület. I .

Székhe|y:c

2' S' A testüjct s7ó](l)é]}e ?i"14,;%
tr{ivatalos nyolv:

3. s' A testii]et hivatalos nyclve és vezón1'szava:
magyar,

Fecsét:
^L^t

4' $i A testiilet pecséLje: Tiízoltó!e lvény 
",7,o"?7L

kórirattal'
i önkérrtes tíízo|tóÍestiilet Ú3 Z

CéI :

5. $. A tesiiilet céija: A község (város) tcriiletén,
esetleg a szomszéd községekben kiiitött tiíz rcnclszercs
oltása és eqyéb vészesetekben segélynyujtás, a kőzsóg
(város) területén kiviii azonban a működő tagokrrirk csak
egyharmad részévei.- 6. s' A testüict céijának elérése végett a Níagyar
()rszágos Tűzoltószövetség által aikotott szolgáiati szabá)y.
zat szerint tagjait l<iképzi, a kőzség (város) birtokában levő
tűzoltási Íelszerelési tárgyakat kezelés és meqőrzés végett
átveszi, azokat a 7. $.ában negjeiölt vagyonából és jöve<iel.
méből kiegésziti és állandóan haszrrálatrakész állapotban
tartla.

Testületi vagyon.

7. $. A tesiület jövedelmét képezi:
a) az a|apitó és pártoió tagok járulékai ;

ó/ a község (várás) által riyujtott évi scqóiy-:
c/ a testülét javára tett hagyonrányok és adornányok;
jJ a testülct'áItal rendeze.Íl ünnÁpélyek és viqalrnak

esetleges jövedeIrne ;

e)-jutalmuk és előzetes hatósági engedéllye| rondezctt
gyüjtés utján szcrzett pénzösszcgek. ', ' ' .. ] ''

8. li. A testiilct vagyorrát kópczil< :

a)'-a Íoly6 pénztári készlet j
óJ a iartalékalap;
cJ minden beszérzett ingó és inqatlaIr van.yon és
dJ a segéiyalap.
9. s' A" iistüiet tagjainak kötelezettségcibőln ercdő

nrinden'követeIés a {ennálló törvények szcrirrt birói uton
haitatik be.. 

10' s' A tartaiékalap {orrásai:
o/ a 7. $-ban felsorolt jövedelnel< 5ui,.a.:
ól különósen e célra szánt adományok és hagyo.

nrárrvok ;.c) 
a netáni évi felesleg.

Á tartalékalap eikülörrltve keze}te{ik és a válasz-tnlány
lratározatához képcst biztos hclyen 91'ürnö|.söztetik'

A tartalékalap igénybévételéhez a közgyiilés bele-
egvczése sziikséges..'- 

1l. 6. A seó'ólvajap iöverl"|rnei:
o7 a.7. $-l,nn TeIsó'olt jövedclcnr 5'''-c;.
ó) ktit;"l""" e célra 

.szánt 
adomárryok és lragyo.

má rrvok."A seré]valap elktilöuitve kezeltetik és a választmány
Irarározcti "'".int 

['i'to' helyen gyiimölcsöztc|.enclo.
l2' $. A se.:élva|ap igénybevchctő:
n7 .r. szolgálátÚon.keinsetkóptclenué vált lagokrrak a

scgóI1'aIa.p ere]éhez 
, 
nritt scgélyezésórc ; 

!| ^| : | ''^^-|| ^, 
,

áJ ha valcmely lag a szolgaIathan clctfl vcszlteDc'
e}tenretéséről -_ ha ayról családja vaqy hozzataltozo] l1cm

lolnának képesek q.on<losi<odni - a váIasztntány tontlos-
Lodik a segélyalap érejéhez kópest.



Fogaclalonl: Én, N' N' fogu.Ion,, h.,ry 
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iii""Hji""tili"i""r.,."i'.I"", a, p",'t""''.it.áaj .,."j:''T;J.,;i
s becsületszavammal és tr<ózadásotnmal ]<öte]czetrr nlagamaI
a testiilet alap- és szoIgáIati szabályainak, nernkiiiőnbcn
ml.ndeIl eq'yes határozatának pontos tncqtartitsára.

Tuqok.ioBaí,

' 22. s. A tiszieletbr:]i tap.ok a nrÍi1tiitlő La!ok joqait
élvezik, azonbarr az alapiió, pírtoló i,s rrriíköclő taqrlk
ierhéitől mentesek'
, Az alapiió és pártoló tag'ok a közi.t.vii]ósen tanács-
kozási, szavazási és váiasztiLsi jopQai birnak'

A rnűködő tagok a testiilet á]ial nynjtott rnilrdeu
ciőnyben részestilnek, a közgyü)éscn tanácskozási, szava-
zási'és választási |oqgaI bi;;k' Á lnűkiiciő tagok fel.
véieiük utárr _: ha a testiilet erre nézve ciég anyagi erő-
vcl rendelkezik - a Magyar országos.fiízoltószövetsóg
áItal meqá]lapiiott elöirás szerint egyenru]lár'a] és |e]szc-
relóssel ]áttainai< el, arnit azonbarr csak szol9'álatbarr sza.
bad viselni. Az esetbeI:, ha szolgálat kijzllen szorerrcsót.
lerrség éri, jogositva vaIt a tcstiileti orvos álial kiállitott
bizonvitvánv [e]IrrutatÍsa nrellcLt 5nqólyór{ ÍoIynmodrri'
Kéreimét voqí ponaszát testiileti 1laranc"nokáral [ö,öih"ti,
aki vagy 'Ínaqá i'rtézkc.!ik, vagy _ fottLosc|,ll cs.tclil,en
o p"."í""noÉ"ági, il]etve a választrnányi iilésnek terjcszti
eIő határozathoz.atal végett

Tttgok kötelessége.

23' 5s. 14;u4"n n(íködő tag kötc]es az alapszabályokat,
a szolgálati szabályzatot, továbbír a közg.yiilési, válasz't.
mányi és parancsrroksági iilés határozatait és az elöJjárók
parancsait Lövetni, amire ieIvéteIe alkalrrrával iirrnepélyes
Iogadalom és kézadás rlreliett llecsii1etszrrvát adja.

A műkódő tagok egyéb köte]ezettségei a szoli.:álati
szabályzatbarr foglaltatnak'

I aqsag nrcgszutrcse.

24. 5t. 4 Lcstiileti tagsirg nregsziinil<: 1. )ral/rl, jo-1i

szeInólyeknél rrreqsr-iinés, 2' kilópés' 3. tőrlés, ,1. kizírrás
által.,Haláleset vagy jogi szcnrtilyeknól azrrk meg.sziitróse a

testüIeti taqságot azonnal rnegsziirrteti, a íizetósi kőte]czett-
sóg.gel együtt.

A pártoló taq uetáni kilépési szándékál az év tto]só
.negyedében tartozik a parancsnokságrlál szóviri vagy irás.
ban bejelenteni, ellenkező eseLbcn köic]czettséqc egy ujabb
évre {enná]l.

A rnííkődő tag. testiileti tagságának rneqsziintetését
4 heti előzetes szó- vaqy irásbeIi bejelenti:s rnellett a pa.
rattcsnokságttál kérclm"zlleii.

A testüleii ta!. a lótszámból 1öröiteiik, lra
a] a tiizoltónál rne.qkivirrrt elijicliótclek }riánya utóla!'

kiiiinik:, b) ha a testii]ettel szemben r'á]lalt kötelezcttséqének
báromszori felhivás dacára elcg.et ncrn tcsz.

A testiileti tag kizárását a paran.csnoksirp', iilctvc vri.
llszLmánv cllrctározlratia :

n)'iz alapszabályok és szolgálati szallályzat e]lcn el.
követett.nagyobb vagy tóbbszöri kih/rgás esetébcn ;

á/ a testiilet érdekeit veszólyeztctő, vagy haza{iatian
cselekedet miatt;

c/ közbotrányt okozó, vapy Lccstclcn magavisclet, vag'y
iszákosság miatt:

d/ fe}lebbvalói iránt szolgálatban tanitsitott illetlcrr
magaviselet, en.gecletIenség, kiadott pararrcsok nlel.szegése,
valámint összeférIretct]cn ternlószct, vagy {cqyc)rllcilcnséqeL
szitó magaviselei miatt;
' . e) hi lrarmaciszor, egymásután irrdokolatlauul gyakor-

latot, őrszolgála,tot és t(izesetct elrnrrlaszt ;

/) lrc büntérry mi.rtt biróil;r'; eiitélt{'tcLt.
Áz alapitó éi pártoJó ta!.ol(' törlése a nrost ó) rJ ós /)

ponlok aIati íeIsorblt csctr']iLen o vála.zI'mán1 últal tjr.
. iénik, utobbiol. {izetési kötclezetlsóqc a kizárási óv végén

m e gszütlv étl." A tórléS és kizárás tárgyábarr lrozoit parancsnoksági'
iiletve választnrányi határozatokat az érdekeliek a közlést
követő'naptól számitott 15 rrapon- beliil a kőzgyiiléshez
m e3 Ícll el,be zhc t i k'

A kilépett, töriilL va!y kizárt tog a szavaiosság terllc
alóI azonban csak a tes{i]];ttőj nctári- kapoti íclszcielés és
egyenruházat visszaaclása után rrentctik {cl'

IIl. FEJEZEI'.
. hz lntéző szcrve}r.

. 25' s. A testület íip.yeit vezetik :

o) a közgyiilés ;

á) a választulálry és
c) a parancsnokság.

,( i}zgt1ü!,js.

' 26. s. A l.iizgyíílt!s a cselekvőkópcs tagok összesó.
gélcl< kéP'lisclete és a tcstiilct e:Jyctcl}les icqfő];b siervc.

Két|óie : Relrcles és rcnd]<iviili'
a) Rendt:s kőzguülés. Minden év első felében rendes.

közÍ.yiili:s iartatik. A kőzqyiilí:st az elnök hivja őssze.
l>) Renclkit'iili közggiiIís. Ilendkiviili közgyü1ést őssze.

|rivrri ir vá]aszttrlány lratározata alapján az elnóknek ájl
jogáilan, kii|clcssóqc pedig akkor, Ita azt a nrűkötlő tagok
eqyncqyccl ri:sze irrdoko1ás mellcti irásban kivánja.

Az clnök tartozik a ]<érvónv beérkeztétő] száÍnitor!'
:l(l lrlll, uI',lt r k;izq1iili.st összchivrri.

A közqviilósck, rrrt'lyck lninclig a testiilct székhelyón
lartatnak, lcgalál'b 2 héttel előbb a tárgysorozat közlése
llrcll^ll hii cr'Júk összt'.

27. s. A közgyölésen az alapitó, pártoló és működő
tagok tanácskozási és szavazási jogg'al birnak; a parancs.
rlokság a rniíkődő tagok, a tisztikar ós a választmány,
va]anint a számvizsgáló bizottság az ijsszes tagok által
vá]asztatik. Az e]n<jk, a választmány és a számvizsgáló-
llizottsá3. az alapitó és pártoló tagok sorábóI, a paráncs.
noi<s/lp. tagjai pedi.q a rnűködő taeok sorából választan.
dók. A iiikár' a pénztáros és az.e]lenőr az alapitó és
pártoló taqoI< sorából is vá]asztlratók.

2lJ. s. A közqyii)i:s szavazattöbbsóggel hozza lratáro-
zatait; a szavilzatok eqyenlőséae mellett az elnök szava-
zata dönt. A szavazati jog szcmélyesen .gyakorlandó.
A szavazat nyilt, de l0 tag kórésére a titkos szavazást kel|
elrendelni.

A kí)zggti lős lntrí rozátképessége.

29. 
"s. 

4 közqyiilés áitalában vévc határozatképes, ha
azorr a meq]elerrósre jogosi|ott összc! iagok egyharmad
részc jelen varl, rt9yhoqy a miíkődő tag.oknak legalább
[.'ierészc j*Ien icgt'nn.

Alapsza}lályinóilositás, továllbli más egyesiiletlre való
Ileolvadás tárqy1rban iisszchivott kiizgyülés határoz, hatá.
rozatképcssóg.óhcz azollban a tagok lcgalább kétharmadá.
rlak jelcrrléte és az e tárgyban hozott határozatok érvé-
nyr:sségéhez a jeleulévők legalább kétharmadának hozzá.
jártrlása sziikséges'

IJa az cgyóbkóIlt szallályszeriicu egybehivott köz.
eyiilóscn a tirgok rrerrr jc)ennónek nreg határozatképes
szirrnl;atl, a 8- 15 lrapon lleliil ugyanazon tárgysorozat
nrcllctt iisszehivanclri rrjabb }'őzgyiiiés a megjelentek szá.
tnára vlrló teI<intet ué]kiii hatlrrozatképes.

A köz{yiiii:s elniike a testiiie|i elnök, akadályoztatása
csetén a parancslrok, jegyzőjc a titkár, akadályoztatása
ec, tir ;, s' g,iJtiszt.

13' közg7i.il!s tárggai.

30. s. A l.öz1yiilés hatáskölóLe larLoznakl
o) tá|aszimóny. a számvizs3áIó hizottság' a tiszlikar

ós a pirrancsnokság taqjainak és póttagjainak 3 évi idő.
tartamra való nregvtil:rsztása ;

ö/ a költsé.qvetés és zárszánladás letárgyalásá, a
ícleiős szániaclók részére a {clurcrrtvóny megadása és álta-
lállan a vagyorri kértlések végső fokon való elintézése ;

cJ a választrnány hatáskőrét meghaladó fontosabb
szerződési és kiilöuösen a testiileti vaqyon állagát érintő
egyéb jogiigyletek e}határozása és jóváhagyása;

df a választrnány és a parancsnokság nregfellebbezett
Iratározatairak Íclii)birálása ;

e/ a tagok inclitvárryainak tárgyalása;
f ) az alapszabáIyok móclositása :

.g/ a Íeloszlás kirnonc]ása és ez esetben a vagyon
llovclordilása tárg1ábalr való határozothozataI;

Á/ urás testülettel való egyesülés (iuzió) elhatározása;
r./ a parattcsttokság és a választmány óvi jelentóse;
.tl tisztcletbeli tagok nregválasziása.
31. $, Inditványokat 4E órtival a kiizgyülést megelőző.

leg keli az elnöknél llejelenteni, kijlönben nem tárgyal-
llatók.

A !özgyiilésekrőI iegyzőkönyvet ke]l felvenni; ennek
a ÍIyülés lérryegcs mozzarratait kell {artalmaznia, a köz-
gyiilésen résztvett tagok fe]sorolása mellett.

A jeÍ:yzőköuyvet az e]nök és a jegyzőkőnyvvezető irja
a]á ós a közgyiilés által e cé]ra választott két tag hitelesiti.

A pá,laszlnűnil,

32. 
"s.4 

választnrány 9 rendes és 3 póttagbóI áll, akik
3 évre r'álasztatIrak' A választnrányi taqok egyharmada,
tehát 3 rclrcles és 1 póttag nrindcn évben kilép. Az első
2 óvllelr a kilépők rrí:vsorát sorshuzással kelI megállapitani.
A kilépők lrjbóI választhaLó]<.

Az elnők, a parancsnokság taa.jai, a titkár, a pénz.
taros és az ellenőr áIlásukuái íogva tagjai a válásztmány.
nak. A közsóqi {őjeqyző hivatalból tagja a váIasztmányna}<,
illetve parancsnoksá!nak.

Az elhr:nyt, kilépctt, tciriilt vagy Ilosszasan távollevő
válaszimá.nyi taÍ. hciyett annak negbizása, illetve távolléte
tartamírra sorrcndben az e)ső póttaqot kel] bchivni'

Válasz{nlányi íi]ést 3 havonkint kell tariani. Az össze.
hivást az eluök eszkózli a tár!.ysolozat kőzlése mellett
legalább 3 nappal az ülóst neg'előzőIeg. Határozatképes.
ségéhcz a hivatalbóii ós vá]asziott tagok er.yüttes számá-
Irak cgybarrnaci rósz-c szüi<sépes.
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aláirása.szükséges. irtasitása szeriut qyiirnölcsózteti.
2. A testűlet vag.yonát {clelősséq terire nreliett kczelnr.
3. A testiilei helyiségének épitése, ilietőlcg bérletéről

s a szerek beszerzéséről] valanint azok rendÜcntartírsírró] Ellenőr'
gondoskodni.

4' Szo}g:ákat felvenni s azok {izetósét rneghatározni. 4i. s. A pénztárost közr'et]cniil el]enőrzi s a pénz.
o. ól|i" 

^titáJa..l"g.]..t, akik a tűzoitói szo]qálat. }:."::",i!:"*v.''. anyagilaq cg1'e|ernleq.escn felelős a pénz.
ban különös érderneket 

"szereztek, kitünietni uogy 
.-"a.- kczcl.sert'

lutalmazDl.
7. Közgyülést összehivni s. ennek a testület viszou1'ai-

ról jelentést tenni.
8. A le{olyt, évi zárszánadást s a jövő évi kiittóg.

vetést előterjeszteni.
9. A közgyüiésnek tiszteletbeli tagokat nregvírlasztásra

ajánJaní és egyéb indiiványokat lenni'
10. Afia|yó pénztári készletből és a segéiyalapból leg-

IeljeL'b .. ?? ' 
.pengőig 

utalványo'ásL esiközötni'
34. $. A választmányi ülés e]nöke a 1esiii]cti c]nől<

akadáIyoztatása esetén a parancsnok; jegyzője a ti{kir,
akadá}yoztatása esetón a seg'édtiszt. A választrnányi iilésrői
jegyzőkönyvet kell feivenni, melynek az ii-lés téLrycges
mozzanatait kell tarta]maznia, az iiiésen jelerr volt taqok
{eisorolása nlellett.

A.jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető irják
'aIá ós a választmányi ü}és á]tal e cé]ra vá]asztott ós az
ülésen jelen vo}t 2 tag hiteiesiti.

35. s: A választmány határozatai 15 napon belöl a
közsvii]éshez Iellebbezhetők.

' 
Szántaizsgá!ó-bizottscig.

36. $. Az évi rerrdes közgyülés a tag'ok sorából háronl
évre 3 tagból álló számvizsgáió.bizottság.ot választ, anrely.
nek iagjai e megbizásuk tartama alatt sem a váIasztrnány-
nak.tagjai nenr lehetnek, scm nlás 'tisz-tséget bc uenr
töItIretnek'

A számvizsgáló-bizottság megbizaiásának tartama alatt
a pénzkezelést bármikor rne.gvizsgálhatja, a számadási óv
|ezártával pedig. az évi rendes közgyülést legalább 8 nap.
pal megelőzően az évi z'árszátradást és a pénzkezelésre
vonatkozó okmányokat, naplókat és egyéb okmányokat
részletesen megvizsgáini és vizsgálalának eredmén1'éről a
választmány utján a közgyülésrrek irásban je)entést tennl
tartozik.

Amennyiben pedig évközben ész]e]nek valame)y sza.
.bálytalangágot, azt az c]nökségnek, Íontosabb esetben a
külön összehivandó rendkiviili közqviilésnek szin{én lle-
jelenteni köte]esek.

A otilasztntáng |ntásköre

Az elnóköt akadályoztatása esetén
helyettesiti.

Títkár.

39. $. A titkár végzi a testület, a választnrány ós
közEyülés irásbe]i teendőit, vezeti a jegyzőkönyveket s a

tesLüIet irattárát rendbcr:tartja.
- A testület irásbe1i kiadmányait az clnökkcl egyiitt

al ái rja.
' Helyettese a segédtiszt.

A titkár a parancsnoksí.gna}< is hivata]ból taqia.

" Pénztáros,

40' s. A pénztáros vapyoni felelősséq' terbe alatt kcze]i
a testiilet pénztárát. A bevételekről és kiadásokról rendcs
könyvet vezet, teljesiti az elnök utalványozása folytán a
kifizeJéseket.

Evnegyedenként a pórrztár áI|ásáról a választmánynak
kimutatást ad; a testület tartozásait, követeléseit, a tag.
cliiakat'nyilvántartja s errői a választmánynak neqyctlóvcrr.
kén! |elentést tesz'

J

Az évi zárszámadást és köliségvetést elkésziti s azokat

O rpos.

42. os. 4" ofvos a tűzesetekrrél és a gyakorlatoknál a
leheiősi:q szeriirt nregjclenni, az o[t netán megsérült vagy
szolqÁlatban nreq1lctegedett tűzo]tókat dij nélkiil kezelni
lartozr k.

Az orvos a parancsnoksáqnai< is hivatalból taq.ja.

- Ügvé'z.
4l3' $. Az iigyósz a testiilei által köteudő szcrződéseket

elkésziti, a 1estijlet nrinden joqi képzettséget igérrylő ügyé-
bcn gzakvélernónyt acl és a testiilctct uqY pereS, mitrt peren.
kivírli iit]yeLhcrr á l,irósáqokrlá| kÉpviseii'.I.ónykedóseórt készkiadásainak nlegtóritésén kiviil a
testiilet terhérc egyób di!azást nem számithat fe].

Az ii2-yész a parancsnokságnak hivatalból tagja.

Parancsnokság.

44. s' A tcstiilet pirancsnokságát képezik:
af tisztek l a parattcsnok, az aIparancsnok, és a sza.

kaszparancsnokok;
ól tisztviselők: a segédtiszi (szolgálatvezető) és a

szertáros.
Ezeken kiviil a parancsnokságnak hivatalból tagjai a

tiiklrr, az orvos és az ügyész'
Tiszti ál]ásra csakis olyan rniíködő tag választható

nleg, aki a tiízoltói isnreretek minden ágában jártassággal bir.

l' a rancsnokság ltatásköre'

45. s. 1. A nlűködő tagok feivétele, minősitése, kilé.
1rése és liizárása iigyében határozni.

2. Az.őrszolpáIatok, g.yakorlaiok és előadások idejét
nregáilapiiani ós azok pontos megtartására Íeliigyelni.

3. Az őrszolgálatok, gya}<orlatok, előadások és tűz.
esetekrrél nle8 nen] jeient műktidő tagokkal szemben az
alop. és szolgálati szabályzaiban nreghatározott megtorlást
eszközöini s a miíködő tagok közt szolqálati iieyekből Íel-
rrrerült viszályokat e]inLézni.

Parancsnok,

' 46, $. A paraIrcsnok a tényleges nrűködés íőintézője
;s vezetője, mibell a hatóság által nem korlátoz]rató, amennyi.

ben ő felelős a nlűszaki műkődés tekinteiében tett vezénv-
lésért' A parancsnokot á]lásában a Íőszolqabiró meqhallga.
tásával az crősiti mcr.

Kijteles a vész lrclyén lra]adékta]anul megjelenni s a2
o]iási és mentési munká]atokat vezetni. Tűzvész után hala.
dékla]anu] tartozik irásbeli ie]entést tenni a hatósásnak és
a járási tűzrendészeti fciiigyelőneIi. A hatósággal izemben
képviselőie a műkődő tagoknak. Parancsai és utasitásai
feltétlenül teljesitendők; a neiíin engedetlenkedő tagokai
rcndreutasitani és a helyszinéről valo eitávoliiásukla a
hatóságot felkérni jogában áll. o rcndeli el a támadás és
védelenr nódjírt, a fccskcndők és cgyéb szerek mikénti
niiködését. Vezényli a tagok gyakorlatát' ősszehivja a
parancsnoksági iiiést s azotr elnököl l meglratározza a mű-
kődő tagok szo1gálati köte]eZettségét, bcosztja a tiszteket'
altisztekct és a tíizo]tókat rr mepfelelő szakaszokba; Végül
e)lcnőrzi az alap-, szolgála1i és g1akorlati szabáIyok, irern.
kö1őnbcn az összes határozatok bctartását. Az eInököt
ennek akadáIyoztatása es.etén mindenben helyettesiti'

Alparancsnok.

47. $. Az alpar1ncsnok a parancsnok távo}létéb,en vagy
nteqbizása folytán a 46. szakaszban körü]irt teendőkberr
annrrk lrcl5 ettese

' Szakaszparancsnokok,

48. s. A szakaszparancsnokok a közvetlen vezetésük
alatt álió szakaszok működésóre felügycJnek és a nvert
utasitáshoz kópest adják ki porarlcsrika"[. Ha a tűzvésznéI
a parancsnok és a)parancsttok hi1uyoznók, akkor a rangban
köveikcző le!.icliíseJlb szakaszparancsttok gyakorolja a vc.
zénylctct'

A tisztikar. 4. A testiilct részére sziikséglendő oltószerek, személyi

37. s. A testü]et tisztikarát képezi; az elnök, a 1itkár' l;i::::;i:: hj..n,'"*'"n,uh" 
beszerzését a váJasztmánynák

a péIrz!áros,' az' e]]enőr' az''otvos,és az íiqYész. . ..' 5. .I.űzveszélyeknél és egyéb vészeseteknél nragukatA tisztikart a- közgyiilés v'álaszlja 1] évi időtarianlra kiiiintcte|t cgyó,.,el.nek megjritá1mazását, uagy . séiülést
aZ alapitó'és..pártoló tagok sorából, a.z.orvosí.és iig.yészi szenvcclettckiék s"gély"'a.éi'kieszközólni.
ti-sztség betö'ltés.ére .esetlcg. wIamelyik llelyhcli orvosfi-.,:. .;."...6 Az ultiszteli"t, a letett szakvizsga alap ján nleg.
iJletve ügyvédet kéri {el az elIröksóg. ,.. íilá.sztu'ti.

/ 'r I

Elnö]i. / ,:;J,

38. $' Az elnök a kiizgyülésekeu és választmán1'i
iiléseken elnököl. Ezeket összehivja; külső és belső iigyck.
ben és a hatóságok előtt a testületet képviseli ; vezeti a

testület ügyeit,i a kiiltségvetés keretén b;{jiJ 'korlállanui,
sürgős, k5liségvetésen kiiüli ügyekben - T pelrqő
legmagasabb összeg erejéig utalvárryoz. A pénztár kezeló-
sére. felügyel és a pénztárt 1etszésszerirrti időben Ineg.
vizsgália.

Halasztást nem liirő ügyekben személyes {elc)ősséq.
terhe alatt a Parancsnokkal egyetértőleg intézkedik, az jly
intézkedésekről azonban a ]esközeIebbi választnrárrvi ülés.
nek jelentést terrui köteles.

a parancsnok
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. Segédtiszt,

49. s. A seqécltiszt (szolgálalvezető) vezcti a testület
anvakönvvét, Ieitárát, a tüzkar kirrrutatását sill', a paríncs-
noksási 

. 
ü1éi.k iecvzőkönyvót, szóval a parancsnokság

.összes".itodai é" "siolgil"ti' teendőit. A titkárnak állandó
helyeLLcse.

Sz c r!á rus.

50. s. A szertáros gondoskodik a személyi íölszerelés,
esvenrubázat s az összes oltószereknek és a szertárnok
áiiándó tiszta é.s jókarban tartásáról és nreglétéről.

Szervezet.

51. $. A szervezet, egyenrulra, rangjelzés ésíe]szerelósrc
nézve a testület a Magyar Orszáqos Tíízoltószövetség által
a magyarországi tűzoltótesiületek számára megaIlapitott s, o rn.'kir. belügyrniniszter által jóváhagyo|t ,'Szervezeti,
esvenruházati, riilqielzési és {ölszerelési szabályzat,.-balr
fó[lultakat ismeri eI'kótclezőnek.

Álapszabálymódositás.

' 52' s. Az alapszabályok csakis kőzgyiilésen módosit-
hatók ; J módpsitáihoz azonban a határozaiképes számban
meo.ie]ent. szavazatra iogositott' taqok kétharrnadának be]e.

"s\L'"é.. 
szükséses. A irodositásrá vonatkozó inditványok

"iöu.p" " kazqviiIós clő|'t B nap1'al a vlilcsztrnálryhoz |'".
teriesiLendő ós-az őrtalryán [<iíü\lgeszIcn.lő. A rnódosiiott
ala.pszabálvok csak a " m. kir. 

. 
beltiqynriniszter 

.rrr jóvá-

huóyása uiá,l lóprrck ólelbe.

Feloszlás, vagyonhovaforditás.

53. $. A tcstiilet feloszlása ügyében csak az e céiből
összehivótt liözgyiilés határozhat; ehhez azonban a szava-
zatra iopositotI- tagok létszáma háromnegyed részének
ieIenlóte.és azok k-étharrnadának belecqyezése szüksóges.' Ha az c célra egybohir,otL közgyÜlóserr a tatok ei:t
séges számban *"g.i'".. jellennéIrek, 15 nap mulva 30

t 
,, I

napon belül rrj közgyíilés [eitátik, melyöt azon.'határozott
nregjegyzóssel kel| összglrívni, hogy a' feloszlás iigyéberr
a közgyiilés a me'qieleít.'tágok számárá való tékintet né|kül
"i,-ad szótöbbséggel fog határo.zni..

Felosz1ás esetérr'.a testülléti vagyori hoüa{orditásáról
a ieloszlást kimoncló közgyülés rendelkezik. A vagyon szon.
l'an csakis tüzo]tási célo]iru íorditItató s 

.oz 
erre-vonatkozó

határozat {oganatositása előtt a m. kir,. belügyminiszter
urhoz Íeltcrjesztendő

,I

A testület viszonya az országos és vármegyei tűzoltó.
szövotségekliez'

54, .5\ A testiilet ugy az országos' va|amint a vár.
neqyei tűzoltószövctségrrek, nemkülönben a Magyar Orszá.
gos .l'íízoltószövetséE segéiyző.pénztárának' tagjai sorába
belépni kötelcs s azok alapszabályainak, szabályzatainak
és*összes ]ratározatainak magát alávetni tartozik.

Törvényh;aÚs/gi felügyelet.
55' ,s. 4 tcstüIet 

' w*e vármegye
törvényhc toságá n ak és ry1rez
közsóq (város) liatÚságáirak íelü{yeletc alait á1l és a vár-
megyci illctvc a községi ívárosi) tiízrendószeti szabály.

'"nj.I"tn"k végrehajtáú köriil közreműködrii, iiIetőleg
azokhoz alkaImaz}<odui köte]es.

A ttizvész szinhelyén a leslii]et köteles rendőri tekin-
tctben rna!.át a helyi rer.rdőrhatósáE intézkedéseinek a]á.
vetni, mííszaki tekintctben azonbarr őná]ióan mííködik.

Kormányfelügyelet'
56. $. Azokbaí az csetekben, ha a testület az - alap.

szabályokllan előirt céI!át és eljárásait be nem tartja, hatás-
körét iú]iépi, államel]enes miíi<ödést fe!r ki' a közbiztonság
és közrend ellen síllyos vétséget kóvet el, vagy a tagok
vrrqvorri érdekcit veszélyezteti, a m. kir' belügyminiszter
eIlóne vizsgálatot rendelhet cl, működósét {el{iiggesztheti
ós vótlct [el is oszllrtlraIjc ., . fu;",t;"/*Ezcknt az alapszabrill'oknt q !7n-" (- ,". , i
önkéatcs tőzoltótcsLület o,.t'Ib?| évi 4j44,4L4L
6, 4, napján tartoti közg5 íílésc cllogaJta.
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