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tuzoltotestii lapszabáIyai.

I. jr'EJMIIT

í onkéntes

r'rlluíurltk Ji11pt'.stlli goiti1tlslirlrlli. t r.rillrsztttlitly goltios.
lioi1i)i ir scgóJ1.ala1l cltjólrcz kópcst.

;\ scgi;J1.tlap egy trg ílttl 9(] naPol1 íír1 igénybe rrem
velretii; irirételcs e..etcjr.ben azoltJlttt il r írlasztníluy czcn
lratírrir-lőt Incgltos.sztbbítlratja.

A szo1gíLit|1latl ](trr'seikópt()il.lrl(i \.li1t tsgn!'k jogÍrJlau
írll rr sr:gól.y igrinyllerótcle v(igett betegsógóuclr tartana a]att
li vítlasztnrítri.y]rrlz forilulni, kötelcs lrzotrbal ilctr:csógót a bal-
i:sct ntpjíLtól szrinrított rr1'o1tl nirpoll bcliil llejelcntcni s
('gr.úita] azt l 1'c'stiilr:ti r;rros íl1ta1 l{i.ll1ított JlizonyítvÍltlr.vl{
igrzolui.

l\ scg('I.ralalr jótótclrólvóbő1 kizíLltltna]i azolr a tagoli,
ki)r iinllillÍrjuli, cugr:11ctlcnsóg rtg"Y ittaS"\|it] Í.o1'ytíLn vá1talr a
szlrlgÍi1atllan iiel'est'tIiilptclcnrró. I|ntlc]i rlrcgitólósóre a pa.
ttltcsnol<síg r'trtr 1livtrtva, arr'ó] trzorrllarr a virltsztnítnynalr
jrirlittl-st tcrrLi tariozili.

Á segélytinp tlrirról ketósbbó lccnilő lrir:gtcr}te1isc cé1jír
}lr1l, vrltntint tr lrliillijrllí tlLgolt órclclrÚJlut a vít1tt-sztnrítltJ'
í.c1tli1irtlr gourloslroclrri azoJtrtii, Jrilr tr szltJgír1litbarr nregsóriilt
til7UIlUIilll .li.j n.liliül linzelik.

Ug1'altrl'.a1r a válnsztrnín"vrtaii kijtr:Ir:.qsóge gtlnt'loslroc1rri
lrriril, lrilg.r. nLiikiir1i) trrgjairai a t,estiilr:t a r\lagyar országos
.l.iizo1t'ilsziir'ctsóg segi'lyzőprirrztlirri]llr ile1riJriol ís e célbó.l
t,:i'elt]i(lnt.jlrtruÍtr.Jltv/rllau a tirgllJr rrrir'silt'íit a 1icjcnkóIrt nrcg'
Í1Jap1tott tngsági tlíjjal cgviitt betcrjcs-sze.

r i. t'I,l,1DZl!',i'.

Tagok.

13. $. r\ testület tagjai: tisztc]et}]eJi' alapítri, pírrtolli ós
lriíköi1ő t'agoll.

14. $'.|isztelel,bcli tago1ikír azok víLllrszt1ratók, altík a
tiizo]tirsi iritózmóny lrilrü1 íltalíllau, lrii]i1rriisen pcc1ig ir tes.
tiilct irílnyíiilan kivÍilii órrlcrnrlket szercztr:lr.

15' $. Álapitóir zrzolr, akil6 a testü1..t részére eg;.szcrs-
nrittclelrliolra lcgalíbb . " .a/4^w ... .... ".-. ' "
I'nrrj:,it Jizei neli.

|Ü. $' l'liItoL'1,tlrgoli. kik x loSl.il''l {6n11trr'rásálroz Jcg.
lL]li]'h l '1ti ki:t.lozoIt.ógs.'l í\\.......:&#]L, . ' .

pungiit, ncgycr1ór'i clőleges rószlctekberr, a testii}et pónz-
tíLrírbtr beÍi zctttek.

17' $. }Iiikiiclij tagtrk: a lIag;.ar orszílgos Ttizoltü.
szövetsóg ílital alltotott szallírlyzatban megíúlapított szerr'c-
zeti beosz|.ts szcrint a tisztek, altisztek, niászóIr, szivatt!úsok
ós retrdfcnntlrtli}i, kili nagrtlitrt a tettleges sogóJynyújtírsJlan
ralri rószr'litclrc, az örszolgír1atokra, gyakorlatokon való rneg'
jc1c,nósrc, r'aJatnint a testiilct niintletr llatározatának és a
szol gír1tti szabíLl"l'olrnak a nregtar.tíl.sílra kijtolezi Ii.

]8. $. A testiilcl; tagjai soríbn csa]< nagyar áilompo1gár
vc1Letíi Íel.;\ 20 Livet nrcglialadotí kislror'íra]i csa]r sziiliii,
illetr'e g.r.írnri 1lclei:gr.czósse1, J0 óvcl a1uliak tagu1 cgy.
íltn]:jn í''J ll('|'| \'o]ll'l''il{.

Tt'hétel.
19. $. A tiszieletlxii tagrlk nregvíL1trsztílsir a pararlcsnok'

sírg, illetre iI Yí!la.sZtl}lány javaslata rrJapjírr a közgyülés
írlta] törtónik.

20. $' Az trln1litri ós pírrtolri tagolr szó'vagy íríLsbeli
nyilatkrrztttili liltr] rr tcstülllt tagjaiVít víllnak, szallá1yszerLi
íl'lvételiik azonLarr t víLlasztnrírnyi iilós ílta1 törtónik.

21. $' N{tilriirlii iag lclrct nrilrtlen foilclhetetlel je1lenü
íórfi, tki 2(].ik életóvót nlÍ'r }lett)ltöttc, tovíbbá ép és egész.
sóges. }.o1vétel Yógctt á, paralcsnokságníl1 keJl je1entkezni.
.l 1lalarrcsnoksílg :r jclentliezett neYót, foglalkozását, ólet.
1roiíit'tls ]akíLsírt az iir'szollílllan vlrg"r. szcrtírrban 1il napig
kíl,iiggcs4teli kiitclcs, hog"v az il1ető Ícjvótele e1lcn a testülct
tagjti esetlegcs ószrevótcleikct lncEtcheSsél(; n felrótel, .]. a
rretalíln beérkeze|t ószrevóte1elr elbírír]Írsa nrcllctt, * parancs.
ITlrsíÍgi iilóSeu tijrtónik. lIa rr parancsntllrsírg tagjai között
vÚ1cnlónyliiilönbsóg vrtn, a parancsnokság titkos szavazás
útján határoz. Á szavaztitok egvenliisóge esetórr az elnö]r1ő

1t:tl'tlncslroli szavazata dönt. r\z új tag a pnrarrcsnokság előtt
a kijretliczij ürrnc1lólycs íogtilalrntrt ktjtelcs tcnlri:

l.$.-\.
t íizo1tói'esiii1et.

iitriiótrtcs

' Székhely: 
I

J. r\. l\ tcstiiltlt széli1rcl;'c; 4fu.yJ,*a

Ilivatalos nYelv:

l]. $. .{ testiil!-t hirataIos Iiyelvc cls tezórr;.szlrr.a:

nr.r g)-aI.

Pecsét:

.|. $. Á: tcstiilet ICcsótjc: TiizoltójcIr.óny:..

4r"-r.1 J-u 4..:....'...'i'ijrllróntcg tiiZ01t(jtestiilct r ilJÍ:....'

hiirirattai.
cél:

5. $. Á telstülct céljt: ,! közsóg (r'áros) tcriiietón' cset.
1cg a szornszéd községckirerr kiiiiött tűz lcnclszeres o]tít.q:r

ós* bgyéb vószesetciibeu sególynyujtíis, a kiizsi'g {víros)
terülóién liíriil azotllllrrt a nlűkör]ij tagoIrnak csak cgyhar'rnttl
r'ószélcl.

6' $' '{ testület có1jírna]r elóróse Yégett a N{agyar
0rszágos Tüzo1tószövetsóg íltal al1rotott szolgí1ati szallály'
zat sierint tagjait kiliópzi, a lrÜzség (r'írros) llirtokíban
1evtj tűzoltási felszerelósi tírrgyalrat lrezelós ós nlt'giírzós
végctt átveszi, azokat a 7. $.ílban !1egjelijlt ragyouí|ól ós
jij;édelmóből lríegészíti és íllllrndrj:ur lraszrríLlatraliósz írllrrpot.
I'an rilr tja.

Testületi vagyon.

7. $. '{ testillet jiir.edehrót liépozi:
d) aZ :Llnpitó ós pírrto1ó tagok jílrulókai;
Zrl a kőzsóg (víu.os) íúttl nvrrjtott évi scgóly;
c) a te-.ttilót jav/rra tett lirgy.uulill.ok ós a.1onriinyok1
íl) a testület ír1tal rendczctt űnnepélyek i's rignhrak

eset1cges jör'ei1elrne 
1

c7 jutalmak és clőzeltes hatósígi engec1éllycl retrtlezett
gyiijtós útjírr szerzett pónzösszegcli.

8. $. Á tcstület vagyonírt'kópezili:
u) a Íolyő pénztári liészlet;
T,/ a tarta)éka1ap;
c/ rrrinden heszelzétt irrgó és irigatJart r'ngyotr és

rll a segélyalap.
9. $. Á testü]et tagjlinali 1iöielezcttsí:gr:ibő] ercdij min.

den kijvete1és a Íennírlló törvónvek szerirrt 1lírói írtorr baj.
tdtik li..

10. $. A tartalékalap forríisai:
ay' a 7. $.ban felsorolt jöveúelurck 5/6'a;
}/ kiilönöscn e célla szánt arJor1rányolr és lragyonílnyok1
c) a netíni óvi fe}eslog.
Á tartalókalap e]kii].örrítr'e kezc]tetili ós ir rá1asztmÍrny

ltalározatli]roz ltópcsi hiztos )'e)yon gr.iirrröl.'.ilztotik.

, , Á .tartalékalap 
jgón}.bevételéhez a közgyiilés be1eeg}c'

zese szuKseges.

' 11. $. Á' sególyalap jiivedclrnei:
o) a 7. $.ban fe]sorolt jövec1eicn J/a.lr;
b/ kiiliirrösen e cólra szÍrrrt aclományolr és lragyorrráuyok'
A segé1yalap el]iülönítr'c kezeltetik és a vÍilasztmány

]Latár'ozata szerint biztos helycrr 91.iinliilcsijztetent]ő.
12' $. Á segélyalap igénybevelrciii:
a) a szo1gri1atbal1 lreIesetkóptelerrrió vír]t tagoknali .'

segéiyalap erejólrez mórt segé1yezé.sóre1
D) lra valallely tag a szolgíilatbal óletót rcszitenó, el'

te:netó.sórő], - lra ar.ró] csa1írdja vagy lrozzÍrtar|ozőj ruyll
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tilzoltótestiilctrrc]i r'crrúcs óí 1lorrtos uliíl<ii11ti 1tgjrr lcszcli s

becsiiletszavrrnlnra1 ós ]iózarlírsonrttta1 ]iötc]czctu ]]}[rBlnrfot i!

testiilet :r1ap' ós szoIgíúati szallírlyailra)i, nclrliiilörrbcn ntin'
tlerL i'gycs 1latÍtrozlttirrnll 1)ollt()s ]llcgtlIftiiSír'll.

'1'a.gol.' jogat.

22. $. 
^ 

tiszte]ctbi:ti tirgoli:r liiiliöll(i 1agoli jogail; ó1'

vezik, azonbarr ftz a1a|ít(i, píut01ó ós lriil]iijdci tago]t tcr]reitől
rnentesek.

Áz alapító ós pírrtoió tagok a kiizgr.(ilósctl tuIrícs]irlzÍsjl
szaYazási ós l,Íl1rsztíisi jogga1 bírrrtJi'

r\ nrií]röc|ii tzrgoli a tcstiilet íútal nyujtott nlindcn t:lilny'
ben l'észcsü1rrc]i, rr 1rözgyii1óscrr taníicsliozírsi, szar'azÍrsi r!s

víltsztási joggal bírrrak. Á llii]iijdő tagok fe,Ir'ótelüJi rrtíu.

-1raa tcsti|lctcIIc1]óZ\.e clóg nll"yagi cri!vol rcldcllieziJi, -a trIagyar orszíLgos Tiizoltilsziir'ctség íl1ttl l)tcÍ]í!]lapított oltj.
írís siórint r:g"vcrrrulrával ós fe1szerclósscl lílttatrrak cl, allit
azorrbarr csllt szoJgíLlatbtrrr szabeil r,i-qdni. Á'z esctbcn, ]li
szo1gá1tt 1rijz1len szcrencsétlcrrsóg óri, jogosítr.t r'trr a tc.q.

ttilcii orros íl]ta1 kiállítoti bizorryitrÍur1' íclnrutirtít-qa nrcllett
segél1'(lrt fo1ylrllor1li. I(érclrriót va91. parra'szírt- testiilcti
p:uarrcsno}ilir'ri1 Jliiziiliitl|l, alii \'agy ltraglr irrtózlrcdili l.ig.v .-
lorrtosal.lir r:st:it:lillr:lr -'.1 lllIancSiIí)1rsírgi' illctvr: lr r'ít]tszt
lnírn"li ii1óslr:1i terjcszti clii htrtÍlroZtlt]ioZ&tal vógctt.

,1, 
a g ol; l : öt ele s s é p1 c,

23. $. }Iintlcl rniilrö11ő ttg liijtclcs az altpszallli).1'crlitr1' ..

szolqúlrli szabri..zlrtot, r"r liLLú r kÜzH.' ill'1.i. r lilr.zt trrit,r i

.ls iarlncsnolrsír'i ü1és )iatűIozatait ós az elő1jÍrróli para'"
csail kör'etni, arriire Íe1vóte1e allia]rirílva] ürrrrepóIycs fogtda.
lom és kézatlÍrs illei]ett becsiiletszarírt trdja'

Á rnülrijdő tagoli egyób liötclezettsógci a szolgíiiati szzr.

Lályzatban Ío91a1tltIrtli.

't,!,J..,i0 jil, lls:;:,,:s, .

2.1. $' '{ tcstiilci:i trgsÍLg nlcgsziirrilr: ]. lrlrllil, juci
szenélyclinél nrcgszúrrós, 9. llilépils, lJ. tÜrlós, 4. kizírírs í]tai.

TIirlíLir;set ligy jogi szcllré1ycllué1 lzolr rrregszíírrósc a

testü1eti tagsírgot.tzoirliti rncgsZii11|cti) t l]izr:tósi iiÜtcl(]Zctt-

rÉgg..1 egyiit r.

, ""A plitutÚ tag Ictiilli JrilópésJ színilókát az óv- rrtolsó
negyec1é^bcn tartozil a par'tncstro1isíguíil szóvrl r.agy .irÍsbau
bejólcnteni, ililenkezii esctben lrötelczettsóge cgy újtbb évre
felní11.

.4- niilrö..1ii í,ag t()stiileti tagsírgána1t rllcgsziírttctósót 4

lreti clőzetes szó' vtlg1' írírshcli be;jclcntós rrrc1lct1; a paIan(]s.

:rokságnál Ii.ir.'lnrpzlr'.ti'
rt tcstii1eti tag a 1ótszánrból tijlii1tcti]i, lrI
a) a tiizdt(lll,.ll lncg1iíi.írnt c1ijtc1tótclclt hiÍn1-a uiólag

hittuik;
b) lia :r t€stülettc1 szertibclr rír.ila1t liijte1czeiisígónclr

]ráromszoli fclliívás c-Lacára olcgcí nc]l} tcSZ.
Á testületí tag lrizírrísát a par'atrcsnolisíLg, i1letr'o vír.

lrsztnrá:t1 nIltr' jruzlrrl ji' :

aJ az alapszabíl"voli és szo1gílati sza]rá1}.Zat c11err elkÜ

v€tett nagfobb vag"v töbllszi)ri kíhígíls csctóben'
b/ a'testiilet értlelicit vcszó1yeztetií, vag.v ]razrÍiti1t.irr

c.*elekedet miatt;
o) liiizbotrányt oliozíl, r.agy becste]crr rnr!]arisclet, Yagy

iszákossíg nlatt1
d) Íólebb\'alói irírrrt szolgá1at}ltlrr tantrSított ]11etlcl

magar-iselei, crr gec1ctlcnsóg, lriaclott plren tl-<oli .nrc 
gls zc gósc,

valánri.n| össze:fílr'iretetlctr tcrrnószet, vÍ1g}'fcgJ'clulct]eIIsóget
szító rnagtrviselet niatt1

e) 1rrr iLarinaiIszor egylrílsrr1árr itrc1ol<o1ai,Jtnrul gvalior'
1atot, őrszo1gír1a,tot óS tiizeSetct e1nlulaszt1

/) lrlr biintóny nliatt llíróilrg dítóltetctt.
Az alrrpító t1s pá,rtoló iagolr tiirlóse a;nr;st b), t) ős Í)

pontok a1att felsorolt csctc]rben a ríl1lrsztItríuty ír]ta1 törtó.
iri1r, utóbbiak fizctiisi 1rijte1czettsóge a ]iizírrílsi ér' r'ógórr

ntegsztinr'ón'
A tör1és és lrizárÍrs tíLrg.vában Jlozott parancsrroksítgi,

illetvc vÍr.lasztrrlírn1'i 1ratározatokat az órdclreltc]i a kijzlí'..t
követő naptól szánrított 15 :repon bc1ül rr közgyilJóslrez ntcg.
Jellebbezhctih.

A kittipctt, tiJriJ1t ragy kizíLrt tag a sztvttossÍrg torJro
alól azonbalr csi1]i a testii]etijő1 nctálr líapott felszeIelós ós

eg1.errrulrízat v-isszaadísa után merrtetik fel.

III. FEJEZET,
, Az itttéző szelvek.

25. $. A tcstü1et ügyeit r'ezetili:
oJ a i'özgyiilós;
D) a vílasztmíur.r és
c/ a pa!.ancsno1isírg.

KöegyűIés.

26, $' A kiizgyűlós a cselekv(ikó}rcs tagoli ijsszesógóncli
irópr'iseicÍc és x tcsJtü]et egyctelrLcs icgÍő}:b szcrrc.

liétíó1c: Rcnt1els ós ri:nr]lrír,|i1i.
a) }lcndes l;ö:gytllós. l,Iilrrlclr ói. elsií feléberr r'elc1es

1iözgviílés ttrrtatili. ll Jiözg.yti1óst trz cintj]i hír'jrt, össze.
b ) 1i cttcL|cítiLlí |;L): 11 

y íjI ( 5. licucl]lívüli ]iöZgJ'űló-qt össze.
hír.ni rr vli]asztn.LuJ ]lfttÍrloZatI alapjÍLn az elnölrlclt á11 jo.
gírLralr, lii.itclossógc 1)(r(líí] ltliJior, 1ill ltz| a rnű]rödő tagok cgy'
trtlqvctl lí'szt: jnrllriio]íts lrc]lr:t| írirsbarr kivílrrja.

Áz elnÜ]r tartozilr r Jiórr'ólly bcórlrcztétől 8Zíunitott:-]0
trr], riftI r kÜu gyiiJ.lst i:ssz.llir rri.

{ közg1'rílósrÍr, nrcl1.e1r liLiirilig a tcstii]et szélilrelyórr tat.
tatrralr, legalírbb 2 ]réttcl r:]őll]r tr tíLrgysorozat liözióse nie]lcit
]rívalidólr ijsszc.

27. $. Á.közg.viílósclr tLz t1ir1lítri, prirtoló ris níikijdtj ta'
grr}i talírcskozÍtsi és szar,lrzási jogga1 bírrraL1 a pararrcsnok.
síLg a nr|iködii trrgolt, l tjsztjliar ós a r.álzrsztlrrátiy, vala;uint
t szíurvizsgírló.}lizottsíLg lrz összcs ttgoli íútal vílasztatilt'
Az dnöli' a víllaszlllríin.,v tis lu szíultvizsg(tló.llízottsíg ttz,
altpitii ós píLrtolri tago1i sorl'L.ilóJ, a 1rtrrrrrcsno1rság tag;ar
pcc1ig a niiiltöc1ő trrgoli sorl,iból víulasztiurtlók. Á titlráI' a
púrLztítros ós:rz c11ell(ir lLz t1apító ós 1líLrto1ó tagok sol'Íbó1
is r'ílasztható]r.

:]8. $. 
^ 

liiizg.r.ii1és sZtvazir1ittil]])Séqgd' ltozza hatírr'crzti.
1,ait1 a sza,razatolr cgyertlősi'ec ne]1ett lz e'l.rrök szavirzaía
dijnt. Á szirrazati jog szelró1.i.t:.sctr gvaJiorlan11ó. l\ szavazllt'
lrrílt, dc 11) tng kórilsórc ll tjt]itrs szllr.azítst ]icll elrtrrtlrl]rrj.

'4 7;ö;: gyúlés lLtLt (íf o áűt,]; é pess t lJ e'

:9' $. ]\ liözgr'Íiiés írltillílban r'óvc lratírr'ozat]i(:pes,1la
iLzolr a rllcgjt-.lctr.35111 jpgrrsitott összes taglrli cgyirarrnail rószt:
jclcu val. úg;Llog"v t rrliiliiir]ii ttgtrknrli JcgalÍ'1l1l Íclcr'ószc
jclcn 1cg"vcn.

,\Jl1lsza1líi1.vlrri11rlsítíLs, t'oríLl'rJlíl rníls egyesiiletbe való J.li-..

oll'at1ás Ííil,g1.írlliul r':]sszehír'r;tt li0zgyii1ós ]|atíLr'oZ' hatír'oZ.!t'
Jió1lessógillrcz l1ztlttllan a tago1r 1egtlíl1rb iiótlrtrrniaclínall j".
lcuIótc ís lrz tl tirrgybtrt ]rozott hatÍrrozatolr órvérLvcsségt1ircz
a jclr:nlt1rőli lr,glllíLlll; ]tótlLaI'rtLtrlinlrli Ilozzíjíirrtlírsa sziili.
sÓgcs.

Ilti az cg1-ób1iórtt sza1lírIvszt'rlit:rr eg.ylirllrivott kiizgvillr,l-
si'ti lr tagriJi tLctlr jr11cltttriircJi ltrtlg JLlit'írttzrrtlró1rs szÍnr1lal,'
ir !i-l]() rta1lorl llclLi1 ug.valrazotl tírB.l'soroZat ndlctt ijssZc'
lrívandri ú.jlLlrb ki)zgví1lt1s a Irrcg'jclcrrtclt szÍullítra va]ó te]ii:r-
tct nr.]kiiL ]llttÍt()ZlttIi(il)cs'

l\ liilizg.r'iilós clrriilic tr trlstii1llti r'lrli)lr, aliac1írll'oztttÍrslr
csetrln a par,altcsnitJi, ;jcg.rz(ije & tit]iú Ij alitrc1ít11.oztatírsa cse
I'irr I' snq.1ri.zl.

|t l; i') : !/ !] ;Li ós I !,iI g JJ 
( t.

:]{). $. A kiizgyiilés lratírs1iijréllc tartozna1i:
c/ r.í1asztnrírr'w, a szírrrLr'izsgír1ó.bizottsíLg, :r tiszti]il r

ós lu 1tlraui:srtoLsírg tngjairrali ós póttagjaiaalr 3 éri iri(i
luj'l0l.l'l r.;1lq rr1ngr.J1u5ztísr 

1

Ü) a }iiiJ1ségrctés ós zírrszíilltaclíis 1ctírrgytlísa. a {cli:]Lj-q

szíunatló]i rószórtl a Íelnurtróttr ulegadírsa ós íita1írban t.
r.tlgyorri Iiórc1ó'sek vógső íoliorr való c1irrtézrise1

c) a rír}aszím1Ln1. lratírsliiilét tucg1rallrló íontosabl szi:r
zői.]ósi ós külijr1ijsCli 1 tcStiilcti \.agJ,on íú1ag.|t érirrtő eg'vóJl

;jc]giigvlotck ci1ratározírsa, és jór'í1Lag'vírsa 
1

rif r r'írlasztmílny ós :r parancsuolrsíg rncgÍellebbezctt
]ratl,irozrtltirttr]i 11.liililirír1írsa ;

c) rr ttgo1i itr11iIr'íuryaitlirli tlirg1.tr1íLsa1

/'/ lz tltpszallír1;.o1< lnódo-<itírsa1

.r7J lr {cJo.sz1ús lrimoni1íst ús cz csetilcii lr r'agyotr lttlr'a
f rlrllitÍrs:r tírrg'vírbau raló lratírrozatlLoztta1 1

/lJ ;rlíL's tcstiiiettcJ ra1ó cg"rcsii1ós (:l.nziri) c]1lt1lirozírsl:
j/ a 1llrrltr<'sntllisíg ó.s a 1.ii]115:7flLiiny tiri jrllctltósc1
/i] tisztcltltllcli tltgrrJi tllogvítltsztí,st.
i'}1. $' Inr.lítr.írrlyokat 48 rirírvt1 a lrözgyűlóst nrcgcliizőlcg

]ic11 az elnö]irról llcjelerrteni, lrii]ijrrlltu nerrr tárgyallratók.
Á liözgyiílósctlrt1l jcg.i.zr11rön.vvct lrell {ellenrri 1 eueli t

griilós lórrycges rlrozz:rnlrtrj,t lrcl] tartrlntznia, a lrözgyű.lósur
1'ószt\'€tt trrgoJl Íel""orolíisa lnc]lett.

l! jtlg"vziikön1'vct az c1lriil< ós a jeg1.ziiliönyr'r.ezető írjr
a1íL ós a Jidzgyii,Itís ír]ta1 e cíirrr \'íllírszL()tt ]i|ít tag hitc]csíti.

1'trilas:tttttinY.

i]'. $. A r'í'lrszilllíury 9 r'crrücs ós ii prittagból íill, alrilr
ll ór'lr: r,li]asztatna]i' Á vírlasztlrírnyi tagolr cg"lltarnltdt,
itlhíLt j] rcrrt]c.s ós 1 póttag rninc.leu évben kilép. Az el-ső 2

óvbcrr a liilópők néy'sorírt sors]Lúzís-sa] kcJl megállapíttrni. ,{

kilópi1]r újbiil víllasztliató]r'
l\z t'Jnök, a parancsnolrsírg tagjai, l titkár, a pénztáros

ós rz c]lcrr(ir íúlírsuklrírl íogva tagjti a, r.álasztrnánynak. A
kiizsí:gi ftJjegyző lrirata1ból tagja a vá1:isztmín1.nak, illetve
1ra rr nc. tt n l' sá gn a lr'

Áz c1hún.rt, 1rilópett, tijrö1t, vag'v ]tosszman tírvo]levö
választrnányi tag Ilclyett anrrak nregllízása, i1letve tár'olléíe
ttrtaní,ra -sorrelrrlben aZ clső póttagot ke]] behivni.

lrílasztnrírnyi ii]óst 3 ]ravorrlrínt 1rcl1 tartani. Áz össze.
lrívírst az e]nö]t esz}<özli a tílr'g.l.soIoZat 1iözlí:se mel1ett 1eg-

a1ábll l3 nappa1 az iilóst negeltjztileg. Iíltírozat1répességélrez
a 1rirttrrlbó1i ós vír]asztott tagoii eg.vilttcs SzímánLk egy.
ilnrnrnr] r'ószc -qzii]rségc's.



Á tőlasztmőny Intás|cöre.

33. $. 'l testiilei nevébcn szerz(jd.óseket lrötni, nclync)t
érvónyességélLez az clnölr vagy p&raucsnolr ós a titkír alíL.
Írítsa szüJrsóges.

2. Á tcstület vagyonilt fcleltissóg terhe rnclictt lrczcltri.
3. A tcstület helyiségóucl< ópítóse, illctőlcg btjr'lcttircjl s

a szcrek bcszerzósórrjl, virlarnitrt azoir r'elclbcntartásÍrról gon.
closliodni.

4. SzolgÍllrat íelvenni s lzo]< Íizt:tés(:t megllatírrozni.
5. o1yarr nrűliödő tagokat, akik a tiizoltói szolgíilatblu

kLilönös órdenreket sZCreztek' kitünteini vagy nrcgjutrrllrazrri.
6. Íiözg1'iilóst ijsszclrÍvni s enneli a testülct viszolyairól

j0lentóSt tetrni.
7. Á 1e|olyt í:vi zítrszírrlailírst S a jőYő évi kiiJtsógvctóst

e1őterjeszteni.
ft. Á közgyű1tlsrrr:]r ti.qztelctbeli ttgo]iat mcgvírlasZt:isIa

ajíLnlan1 ós egyób il11ítvárryoliat tcrrrri.
9. r\, f.olyó pélztit,t kószletbiji ós a scgólyalapból leg.

Ícljebb....Q&j4.*-.'.."...pengőig utalvárryozíLst 
- 
e;zki';ijlili'

34. $. Á vílasztmányi iilés elnijke a tes|ii1cti clniik'
aktdályoztatílsa esctén l piirancsno1<1 jcgyzil,jtl li titi<Írr,

alrac]á1.yoztatírsa esotél a scgódtiszt. Á víüasztnrl-iuyi tilósrtll
jegyzőkönyvet lrcll Íelvenni, ne1ynek az iilós líluyt'gos nroz.
zan€\+'a|t kc1l tartalrrrazuia trz ülésen jclen l.olt íagok fcl.
sorolása mellett.

3

+*
Á liózípónztílrlal lcgfcljr.l11' ... .ryy;- - ...-l,Cugű kóSz.

lrinzt tartlratl az czt ltre!]lla]&ció iisszogr:l, a r'á1asztmírrry
utasítílsa szcr1nt gyiilrrölcsöztcti.

tll1,. n,, r.

4l. $. 
^ 

pónztárost ]iÜzvilIlcrtiil i:llcnijrzi s a pénztliros.
sa1 cg"viit| anyagilag cgyetctllcgestrt tc]clijs lt ptilzliczelósórt'

O r ttas.

49. $. Áz orr'os a tiizescti']inél és a g-vakorlatokuíl a
lrlJrct(isóg szorillt rncgjclertni' aZ ott, rrctíul llcgsóriilt r'a91-
szoigítlatbaIr nlegl]ctcged()tt tiizo]ló]lnI t1íj nó11riil kczelnr
tlrrtozi l(.

Az orlos a partnrlsnolrságnak is Jrir'trttrlllíll tagjt.

Ü gyósz'

4:}. $. Áz iigyí:sz ir testii1et í1ia1 1rijt,cndő szerződóse]<et
clkósziti, a tcstüict nirrderr jogi liépzettsóget igéuy1ő ügyó'
llcIr szalrvó]cnrétryt ad is a testiilete| úgy pcres' nrint pelen'
lríviili ügyclibcrr lr liírósírgrrÍrl liripviscli.

Tónykedéscórt ]<ószkiac]ásaina]r mcgt(lrítésén kivüI a
tcstület tcr1rór'e egyób díjazíLst rLcrn szírrnítlrat fel.

llz ügyósz ll parancsnoksílguak ]rivatalbr]1 tagjti.

PaIancsnokság.A jégyzőkönyvet az e]nök ós a jogyzűkiin1rvcz'ctri*'jí]t
a1í és a*víllaszturányi üIés á]tal t'có]re TÚl*9./.töt5rÁ1E,+1i.

li;l'..;.;1i* 1"1i"'"í"g"i'iia".''i 
. 

.- 
" 

Át..i*:1.'."\ 1.{. $. 
^ 

lcstül.'l l,lrratr'-not::i,j:1t l''iPnzi,r:
35. $. A vÍllasztrná,ny ]latlil'ozrtltj 15 nr;íuN}]cliil " 

I.*t' ll al tlsztcL.: r ],lrIui'csnillr, a" tri|irrauúrn]r ós a szakasz.
c; iil'islloz |cllol1'ezlrntÜlr. í F. . 

,'1.)..,.1,lirlur,.sn'.k.']i:

, \ . L:l' -u..,:í,1. b/ tiszivisctólr: t scgrlrJtiszi (szolgálrrtr'ezett1) és a szer.

a1í és a"választurányi üIés ,.1l1] .'. cli.e .Úp*.z.tfi5tiÉ'i,p;.o raf.lllublluÁb.!É.

Lil.1snrr jcjcn lult 2 ieg ]r.ilplositi. '- ,f']t$..':]'' '..,..} 1.{. $. 
^ 

lcstül.'l l,lrratr'-not::i,;:1t l,'ipnzik

8 zó'ml t zs g d,Ló.b i:ott s úg. \-.-i .':''.-
tiiros

36. $.:\z évi rerrdes liózgyiilós a tagoli-sorából lrárom ,io.ox'"i,u"""".}.1l.''o."""],1T;fi;,."..sígrlali 
JtivlLttlbó1 tagjai a

évre 3 tagból á1ló szíuuvizsgíló.l]izottságot választ, anrclync| ili."ti í1lásrtr c"salrii," oiJ,an nrii1rÜt1ő tag vílaszt]rrrtó
tagjai e mcgbízísuir tartlrnta alatt scll a vírlilszirnÍrnyrrtrl< mn*, alii a tülU]tUi isnt.'tick nrintlcir úgíibán jlirtasság.
tirgjai nern 1olretnc}r, sem ]iliis tisztséget bc ncrn töltlLetne]t. 

"'r-i;.Á szíimvizsgírló-bizottság nregbizalÍrsírntrk taltama alatt
tr pénzlrezclóst birrrrilior ruegvizsgírthatja, a szl,trirarlási óv le- f,ű.rancsno1;s,ig hatű'sllörl.
záitíva'l pec1ig az évi rendes iiözgyiilóst legatíibb ti nappal
ruegclőzően aZ évi Zíll-qzínlar]ást ós a pónzlrc"c1ósrc vonat' 15. !. 1..Á műkiidLi tagoJr {elvótcle, rrriuősitóse, lrilépése

kozi oJrnírryolrrrt' Iia|lólrat ós cgyóu o]..irányoliat r'ószletcscn és kizárísa iigyébcn hatírrozni.

rnegvizsgálrri ós vizsgírlatíurr1r crcrlnlónyórő1 a víiasztnrín1- 2. Áz őrszolgálatok, gyelrurlatoli- és cliirúások iüejót

úij?in a.1'özgyii1ósue1r-íríLsban jr:1cntóst tcnni tLrrtozik. ' nrcgrrllrpítani és azok.pontos megtüItírsára- felügyehi.
Arnennyíbcn1eciigóvlrözbcnószlc1nc]ir,a1anrc]yszabá1y.

talansírgot, azt az clrröksignek, {ontosabb csiltben a lrülJu ]lúl. l],|l'!l.ncILl .jc1t'nt':niiki:]rlő 1llrgo]ika1 szcmberr az nlap és

összehivau.-lr,lrcni]]<íl,ü]iközgy1i,IósnckszintótibrljclcnteniszolgáJlti.szrbá1;.zatlltn]n(]}la1]i[r(]Zo1,t
kijtcicsi:k. s lr, rn(j]rijll(j l:ltgo)< kiir,l, sr,dgtú:t|,i iig.vrlkhl|l l.r:lntcriilt vjgzír.

Á tisztikar. ''"u.i: f'.[íllict |ósZóIe szül<sóglenclő oltószcrck, szenrélyi

l]7. $. lr tcstüiet tiszti]iarít irópezi: az elnÜk' a tiiJrírr, " í;ii'ftliils 
egycnrulra bcszcrzósót rl r'Ír]asztrníinynak javas"

pénztáro's, aZ ellenőf' &z ofvos és az ügyósz. 5. Tiizvcszólyclinél és cgyób vó-qzcscte1rnól nragulrat ki.A liszljkarl a Jrözgy(Jós vlilnsztjr l] óvi jdtiterlaIrrrn rz ...]. 
'. 

.:-.
alapí!ó ós píItoló tago]r sorírbó1, az orr,osi ós iigyószi tisztsjf ::::l:f.'::'T,".:-1l::::l."]:.:'rj.'"l'"*zítsít,, 

vagy a sélü1ést szen.

r,"tári",a.i csctlég .íalarne1yilr lrclybeli ollost;" illciYc ügi ""n".o:'oÍ;* ;ifi:};:í:|..,'''':i".},"íu|l});*",^*" nlapjírn ureg.l'.:'lni lirlri fc] |Z.'loJlisóg. rlilr:ztrni.

Llniil,. Pat ancsnol;,

38' $. Az clnöJr a közgyiilésclren ós választuínyi ülilse- 40. $. Á parancsnolr t tónylegc,s nriikijilés főiltézője
kel clnöLö]. Ezeket összehivja; külső ós bclső ügyókbclr ós S vezctőjo,niben n hatóság á.ltal nem lrorlírtozlrttó, amennyi-
lratóságok e1őtt a testületót-képvise1i; vezeti i tcstiilet ben tj fclclős t műsza]ri mii]rör]ós telrintetóbcn tett vezÚny.

iig.veii,"a kö1tségvetés kerctén bglül korlátlanul, sürgüs, kült. lósért. A partrncsnokot-íJ]írsÍrban a íőszolgabíró rneghallga.

s{rcttlscn kÍvÜli ügyc|llron.''.í44{1.í......'..pongj 1cg'naqt tíq:lrrl.ltz riis1'ít. r'rii-iti tncg.

*oi,b ö.'""g ercjóig'utalr'irnyoz. Á pónztíri lózolósíire ict. ]ii;tc]cs a rÚsz lrclyín halarlr]l<tt'ilrnul tlcgjelcttlli s az
ügye1 ós a*pénzú.t." tetszógszörirltl itliibcrr mcgvizsgálja. oltíisi ós :nerrtílsi murl]ríLl[t('(:rt vczc|ni. '1.Íizr.ósz utírn hala"
"' I{trtaszt.íst ncra tíi1íj ügyeJrbcn szcmólycs ícl.dőssóg to.trc r]ól<l,tilanrrl tlrrtrrzik írír,rlrrr1i jilbn|órt trlnni a Jrti,írsígnai<. ós

alatt & pelancsnokJra1 cg1óió"tőlcg intózircr1iJr, tn 11y'int(:z. a jírásj, tiízrcldésmLi fcliigyclljnek. Á }tatósúgga1 Bzoml]en

keclésekrő] azonban a 1e"gtözclebbi- választruíríyi ülóÁnek jc. kipriscJíjjc'c nriik;1r'l'''i tagokna]<.. Parancsai ís 'utasításai ícl.
1entóst teuni kötclcs' tótlcniii tr:ljcsítcldÜIr; a netáIr engerlctlenlrtli1ő tagokat

,Lz elnököt akac1íiyoztatÍrsn eseté]l a parlrttlsnok rcnr,]reutasítani ós a hely.színíról való el{úvo]ításrrkra a ható'
]'p]\.ll.e:1i sligot fcllrÉrni jogíhnn itl..,,nnrla|i ol a trmn.I|ls ós \ódp'

' lcri mór1ját, a fccs]rcnc}ők ós.cgyéb szerek milrénti rnii]ródó.
Ti,th.í,r. sót. Yozíinyii ru ttrgolt gyn1<lrrln'i,irt, iinszo}lívjn' t pa'rrncsrrok'

l}9. $. Á titI(.|r vógzi t tcgtiilct' t r,írltLsztlriírtly ós köz' |íÍli iilr.Ilt l. rLzrrrr llrlíiki)l; nrcg|Ln'L'|r|,?'L|L !! ld(tlrÜdlí t[gok

gyűlés írásbeli teendőit, vezeti a jegyzőkörryvcliet s : szulglilati köte]eZeitsógét' beoszt;ja a tisztcket, altiszteket

testü]etirattírr|ltlctdbentartJnósatiízo]tóliatamegiielelősza]taszo]rba.Yógülellenőrziaz
A tcstüjet írílsbc]i kiad;ányatt lz e1niilrke1 cgyütt 3l.#; ii1l,[ij.T.,'.'o"1,"?uTJ1l]'oy1iÍl-l',".l;'.lÍÍ**'li:::"',#aláírja.' .. . tatílsa csr;tórr minc]enben lrdye ttc.síti.
I{elyettese a segót1tiszt.
A titkír a parartcsloiisílglak is lrivata1ból tagjt. Átpal.ancsnolt.

. Pénztó'ros. 47. $. Az alparancsuok a parancsnok tívollétében vag1'
nlerLizlisa fo]ytiirr a 46' szalraszban köriilírt teendökbcrr

40. $. A pérrztírros l'agyoni felc]ijssóg tcrlrc alatt ]rezc]i anna]r lrc]yctteic.
a tcsttilet pélztírát. Á bev(ltelc]rről és kiarlásoiiról rcndes
könJryet v€zet, tcljesiti az clniik utalványozása folytín a sza7laszparancsnolto|;.
kiÍ'izgt ósc]rot'

Évnegyetlcnlrént a pónztár ílllísáró1 a választmányrak 48' $. Á szakaszpararrcsno]rok a közvetlen vezetésük
kimutatást acl; a testüIet tartozísait, követe1óscit, a tag. alatt á11ó sztkaszoir nrűköcIósére fclügyelnek ós a nJ'eÍt utá.
díjaknt nyilvántartja s erről a vílasztmán1nalr rregyedóven. sítíslroz képcst adják ki parancsailrat. Ha a tíizvósznól
]rént jelentóst tesz. a paralcmok ós alparanesnolr lriányozuélr, alrkor a rangban

^dz évi zárszámadást és költsógveltégt elkószíti s azokat kiivetkező lcgírlósebb szakilszp&rtn()snok g;'akorolja a ve.
a r'álasztniílny eló teljeszti. zényletct.

,ri,-
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Segéd,lisat'

.,. 49. $. r\ segódtiszt (szolgírlatvezető) Yczcti a testülot
] anyákönyvét, leltárát, a tüzkírr kinrutatísát stb., a pal&ncs-
noksági ülésck jegyzőkönyvót, szóval a parancsnoliság
ijsszes iroclai és sr;olgálaii teendőit. A titkílrnalr ílllandó
hclyettese.

Bzertd,ros.

50. $. Á szertílros gondoskoc1ilr a szemólyi fölszcrelés,
egyen:ulrírzat s aZ ]összes oltószcrcknek és a szertírlak
í}lland.ó tiszta és jókarban tartásírról és neglótértil.

Szervezet.

51. $. A szelvezet, egyenruha, rangjelzós ós fe]szere'
lósre nézve a testület a Magyar orsz{Lgos Tiizoltószövetség
álta1 a magyarorczígi túzoltótestij]e|ek szánrára megállapí.
tott. s a m. lrir. be1ügyminiszter íltal jóválragyott ,,Szer-
vbzoti,' egyenrulrÍi zati, ran gj elzési és f ölszcrel ósi szab í|y r'at',.
ban foglaltakat j.smeri cl 1riitelezőnelr.

A1apszabálymódosÍtás'

52' $. Az aInpszabílyu|i csakis kijzgyiilóson mó'lnsít',hatók; a módosításhoz azonban a hatírrozatkópes szíulban
megjelerrt, szavazatra jogosított tagolr kétharmaclírnak be1e.
egyeáése sziiksóges. Á módosítílsra vonatkozó int1íivÍrnyolr
szövege a lrözgyűlés előtt 8 nappal a vírlasztmányhoz bc'
terjesztendő és az őrtanyÍrn kifüggesztenclő, A nródosított
alapszabályok csak a nr. kir. belügyniniszter úr jóváhagyása
rrtán lélnek óletbo'

Telosz1ás, vagyonhovaf oIdÍtás.

53. $. Á 1;estiilet feloszlísa iigyében csol. a", e cólbót
összclrivott közgyűiós lratírrozhat; ehlrez azonban a szaya-
zatra jogosított tagoli 1étszírma lríromncgycd rószónck j-clcn'

.".''--:__ _:_ ___-_"_'___-_*

közgyíilési elnök.

új közgyűlós tartatik, ri]elyot azon hatáIozott nregjcgyzéssel
kel1 összellívni, lrogy a feloszlrirs ügyébcn a lrözgyűlós a nreg.
jc]cnt tÍIgok szírnírra vtrló tckintct nólkül ,/u-at1 szlitöbbség.
gel íog Jratírozrri.

}.e]osz]ás esetón a tcStiiletj vagyon hovaforditásáról a
fcloszlást kimonc]ó közgyűlés rmdel]tezilr' Á vagyon azonbart
csakís tűzoltási célokra forclítlrtrLó s ar' erre vonatkozó hatá.
rozat foganatosítírsa clőtt a m. kir. belügynriniszter írrJroz
f(.1t,'rj,.sztcn,li;.

A testület viszonya az országos és váImegyei tíízoltl:
szövetségekhez,

54. $. A testülct úgy az országos, valanrint a váruregyei
ttiz01tószövetségneli, nemküliinben a Mrrgyar' országos Tíiz.
oltószövetsóg sególyző.pénztÍlríualr tagjai sorírba beiópní
]<öteles s azolr alapszailírlyairrtrk, sz:ibályZatainak é-* összes
lratírozateina]r magílt rrlávetni tartozik.

Törvényhatósási. f elügyelet.

55. $. A 1(.sLillct ..............!*k/A,.,.........r:irn,cgvc
tÜrv.irlyllutÚsúglirrak .is Ak.aldá"4 .'. .....
kuzsógi (város) hatósírgírnak felügyclete a.tatt á11 és a vár.
megyei, iiletvc a liözsógi (vílrosi) tűzrenc1észcti szabály.
rcndeletnek vógrehajt,ása körü] kijzrernii]riidni, illettíleg azok.
hoz alkalmazkodli köteles.

.ly túzvész színhelyén a testület köteles rencl{iri tekintet"
ben mhgílt a helyi rcndőrhatósílg intózkedéseineli alÍlvetai,
rnűszaki tekintetben azonbau ijnír]1óan nriíködik.

I{ormányíe1tigyelet.

56. $. Ázolrbarr az esetelrllen, ha a testület az alap-
szabályolrban előirt có1jírt ós cljárásait bo nem tartja, lratás.
körót túllópi, á]lamel]enes mü]<ödést fejt ki, a közbiztonság
és közrend elien sírlyos vétsóget köYet el' vagy a tagolr
vagyoni órdekeit. vcszí'yezteti, a m. ' kir. 'belügyminisztcr
ellene vizsgíúatot lenilelhet el, miiliöc1ósét felfüggesztircti
ós vúglng {..| is oszlatlrntja' j.

Jizr.iinl nz clrpszallíiynknr,'1' . 19*1&'zl"..'D.'...'......
önk(nt;.s tűzoltól,oitüI..i nz l9jl.J.:.... í't.i-...'....,''.#.....,.....'..
lró.'...{.....napján tartott közgyíiié"se e]fogadt|d
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lóte és azok kótiiar'nadírnak belöegyezóse szüksógos.
H:], az e célr'a cgybelrívoit közgyiilrisen a tafok clógsóges
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