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. Hívatalos nyelv:

3. s' A testii]et hivata]os nycive és vezérlyszava :

magyar.
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5. $. A tes.tület cólja: A kijzséq (város) teriiletén,
esetleg a szomszéd l<özsé.gekberr kiiitöti tííz rentlszercs
oltása és egyéb vészesetek}len sepéiynyujtás, a közséq
(város) teriiletéIr kiviil azonban a rrrííködő lagoknak csak
egylrarrnad részével.

6.s.A tcstiilct cóljának elérése végett a Maqyar
()rszágos .I'űzoltószövetséq áital ajkotott szolgálati szallály-
zat szerini tagjait l<ikópzi, a közséq (vt.rros) ilirtokában levő
tűzoltási {e]szerelési tárgyakat keze]és és megiírzés végctt
átveszi, azokat a 7. $.ábau rnegjelölt vagyonából ós jővöclcl.
mélrőI kiegésziti és állandóan használatrakósz állapotl'arr
tartja. 

.

, Testüieti vagyon.

7. $' A testület jóvedelmét képezi:
a) az a\apitő és pártoló tagok járulékai;
ó/ a község (város) áital nyujtott évi seg.ély ;
c] a testiilót javára tett Iragyományok és adonlányok;
df.a testület által rendezett iinnepélyek és viga)nlak

esetleges jöveclelme;
ej jrrtalmak és előzetes hatósági engedtl)Jyel rclrdezett

gyiijtés utján szerzett pérrzösszegei<.
8' $' A testület vagyonÍrt képczik :

a/ a foiyó.pénztári készlet;
á/ a tartalékalap;
c) mirrclen beszórzctt iugó és ineatlarr vap'yorr és
d,/ a seqélvalap'
9' s. A' testüiet tagjainak köielezettségeiből credő

minden.követelés a {ennálló törvónyek szerint llirói titbn
haitatik be.. 

10. $. A tartaiékalap forrásai:
a/ a 7. $-ban Íelsorolt jövecieinlek 5.',,.,-a.:

ó) küIönósen e cé}ra szánt adonráIryok és haq'yo-

rriányok ;

cJ a netálri évi [c]es]er.
Á tartalékalap eikü1öriítve kezelte{ili és a' vál;isztrirány

lratár:ozatához.'kóícst biztos holycIl gyümölcsöziel'ik'
A .t'itutékolnn i{ónvhevé[e]éhei a közgyülós ' l'cl.-

elve,Áic.sziik.séges'. 
"

"' 11. $. A scgé)yalap !övcdelmei: ''

o/ a 7' s-l,an íelsorolt iöre.leIctn 5 n.a:
ö) kitaná'"" e có]ra szárrt adományok és }lagyo.

mánvok.
Á s"qé]valup elkiilönitve kezeltetik és a válasz{mány

harározata, szerint bizlos he)ycn qyiirrrö)csözLeLenl]o.
12. $' A scpólvalap igélryberehető:
o) .. szolgáját|,on.kc-rcsótképtclcnné vált tagokrrak a

scgélyaiap e."]él'ez 1né11' 5egiIye'zósóre ;

ÁJ ha vaIarrrely 1ag a szolgÍlatl)a]l ÖlctcI Vnsz|1onc'

eltemótéséről - ha.arrór családji vagy hozzátartozói nenl

r'olnának képesek qondoskodni - a válaszlmátly goirtios-
kotlil,' a scgé|yatap iiejóhez kép"st'

A scq.ólyalap elry tag. által 9f,) rrapon tul igénybe nem
vellct(í; l<ivótelcs esetekben azotlban a választmánv ezen
lra ti'rr j 

r l őt rrr ei]'hosszaIlIJiI ha t!a'
A szolqála|);an kcrcsctJ<éptelenné vált tagnak jogában

lill a seqély iqényI'evétele végett beteqségének tartama
aiatt a vá]asztInányhoz íordulni, köteies azolban beteg-
si'!ét a balesct napjátói szírmitott nyolc rlapon belüI be.
jcIcntcrli s cgyuttal azt a tcstii]cti orvos által kiállitoit

i öm}<entes

I S.A.-"
tií zo I tótestii 1 et

bizouyiIvánIlyaI iq.azolni.
A sc!'élyalaP jótétenrényéLől Lizáratnak

kik önhibáiuk, cnqcdet]ensóg vaqy ittassáq
a szolqáIr.{balt (eresetlrtiptelenné. ]innek
par.tIlcsnol<sáq. vatr bivatva, arról czonban
nak ielcntést tcnni tartozik.

azok a tagok,
{clytán vá)tak

tnegitélésére a
a választmány

A segéiyalap rllirrél kevésll]lé leendő nregterhelése céljá-
lllll, valanint a mííködő tagok érdekében a választmárry
ícladata !.onrloskoclni azokróJ, kik a szolgálaiban meg-
sériilt t(ízo]tóket dii nélkül keze)ik'

U.]1 ancsak a válaszInlánynak kötelessége gorrdos-
koc]ni arrril, hogy ilűl<ödő taqjaival a testület a llagyar
C)rszá!os'1'(ízo]iószövetséq scqélyzőpénztárába belépjen
í:s e cólbrij óvcrrkéIit janriár havában a tagok névsorát a
ícjcnként lncq.irIiapitoit tagsá'.i dijjal egyiitt beterjessze.
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Tagok.

13. s' A testiilet taqjai: tiszteletbcli, alapitó, pártoló
ós rníiködő |agok'

14. $. 
.fisztcIetbeli ta.q.okl*á azok választhatók, akik a

|íízoltrisi intóznény kőriil á)talában' kiilönösen pedig a
testiilct ir1rnyálran kiváló órdprneket szercz.tek.

15' $. Alapi|ók azok, al<iIa tesLii]et részóre c8yszers.
.i'r.lcuko, r" l"qoláLb . 2tl ' . 

"

pengíit íizetnck'' "16 
s. Pártoló tagok, kik a testij]et |eItniartásához leg-

aláLll 3 óvi ilötelczeitséngcl óvi .o . '.
pcrrqőt negyedóvi eiőleges részletekben a testúlet pénz.
tÍrrl'a bcÍizetIrck'

17' s. NIííködő tagok: a Mavyar országos Tűzoltó-
sziivctséq. íljtal al]<otott szabályzatban megállapitott szer.
vczeti ]lóosztás szerint tisztelc, al1isztek, rnászók, szivattyu.
sok ós ycndfenntartók, kik magukat a tettleges segé)y.
nyuj|ásban .',a]ó részvételre, az őrszolpáIatoi<ra, ' gyakor-
]atoiort v;rló nlel.jelenósrc, va]nlnitit a testület mirrden
batározatának és a szolqálati szabáIyokuak á megtarlására
kiltel"zik.

1s. s. A 1csiiilet tagjai sorába csak magyar .áliam-
po]':ár velrciő tel. A 20 iveL rncqhaladott kiskoruak csak
szijl.;i, jllel'" gyárrri l'cIccqyczésscl. 20 éverr aluIiak tagokrrl
c1yáltalálr [cl ncm vc]retők.

I"e Ivr: IeL

19. s' A tiszte]etbeli tago)< tncgváiasztása a. parancs-
nnkság, iiletu" a választrnárry javaslata alapjáf á közgyülés
által tőrténik'

20. 5. Az alnpitó és pír[oló tnqok szó. vogy irásbeIi
nri]aLkozatai]< ;iltaj a tcstiiiet ta.q!aivá vá)nak, szabályszerü
J.11uótq]i'k azottl.att a vá)asz(rnányi ülés által I'örténik.

2l' \' Műkőtlő tag lclrcl' minclen feddhetetlen jellemü

Íárti, aIi 20.ik óletévét már l'ctöltö|(c, iov'áLhá .ép 'és

cqósz..,.'gcs. p"1u.:iq.1 yógct(- a paran"sttokságnál ke)l ielent-
k"''ri' Á nc"^'t"snoksá! a 1elt.IrtkczeIt nevét, foglalkozása{'
r!lcf.korát ós lakásÍt ai őrszollában vagy szertárban 14 nap-
ig j{iÍiiq3csz{cni köte]es. !osy 1''i]Ieiő íelvétele e'l]en a

tcsLljlet tari;'i csetle!cs asTrevelelekeL megtenesseK; a

ttlvéLci - 
'a netalán beérkezett ószlevételeik elbirálása

nlc]lctt .- parancsnol<sági iilésen történik. Ha a parancs.
noksá! tal1joi kijzntt- vól"n'órrykülönbrcg va|' 'a, Parancs-
noksál' litkcs szavazás uiján hat3roz. A szavazatoR egyenlo.
séqe csctéu az e]nök]ó parancsnok szavazata dönt.

Á'' -1 i"l' a parattcsnoksáq előtt a következő ünnepélyes
í,)!adillnat ki]telcs tcnnI :

|{ i.,511 }l.í'\r
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s becsületszavammai és kézadásomnlal kiitelezt.nr maganlat
a testület alap- és szolgálati szallályainak, nerlrkijlönllen
ninden egyes határozatárrak pontos rnegtartására.

T'ttgok.i<tptti. ro

22; .5S. A tiszteletbc]i taQ(,k a rrrűködő ta3d jotait
élvezik, azonban az alapitó. Párto]ö és miíködőx.ta1ok
terheitől menlcsek. R... 'A; 

"1;;ll;-.és pártoJó' tagok a' közgyiiléscn t"f,á"..i
kozási, szavazásí ('s válaszlási jog{]al Lirn..k.

A működő tagok a tcstiilet ájtrl nyrrjtott rnirrdeu

'eiőnyben részesiilnek, a kőz-gyiiléscn tartácskozási, szava.
zási.és vá]asztási joqgal birnak. A mííkődő tagok {el-
vételü}< rrtárr _- ha a testülct erre nézve clég anyagi erő.
,vcl rendelkezik - a Magyar Orszápos 'fűzoltószövetséj.
által meqá]lapitott előirás szcrint. egyenrrrbával ós íelszc-
reléssel iáttainok el, anrit azonban csa}< szoigálatllan sza-
bacl viselni' Az esetben, ha szo]!á]at közben szerencsót.
ieusés éri' iosositvc varl a testü]eti orvos álta] kiállitott
bizonyituány. Te]mul'atása nlcllett sc.qélyilt Iolyomodni.
Kéreúnét vagy panaszát testiileti parancsnokával közölheii'
aki vaqy nraÍIa intézkedik, vagy '- íontosabb esetekberr -a paran"s.oksági, illetve a választrnányi iilésnek ierjeszii
elő határozat]rozatal vógett

Tagok kötelessóge.

23' .sr. Minden működő iag köte]es 
- 
az alapszabályokat,

a sz'olsálati szabályzatot, továbbá a kiizgyülési, választ.
máuvi"és ou."tr"snok"ági iilés határozatait és az előljárók
po.un"suit. követni, amire felvétele ali<alnrával iinnepéIyes
iosadalo- és kózadás rnellett becsiiletszavát adja." A niűkijdő ta!ok eQ.yéb ' kötelezettséqci a szolgáIati
szabályzatban fogiaitatnak.

, Tagstig ntegszti nőse'

i+. s' n icsIiiioii ta.;sli1 mc1sziinik: i. l.alál, jo}ri

szernélyeknél megsziinés, 2. kilópós' 3. tö|1és, 4. kizár.is
által.

Haláleset vagy iogi szcnléIyeknél azok tneg.sziinése ..

testiileti ta.qságoiozániul megsiiintcti, a Íizetési köte]czeit.
sésge] egvütt.. .'A 

páitolo tag netáni kilepósi száncl.1kát az óv uLollo
negyedében tartoiik a parancinokságnál sz<ival vagy irás.
ban'bejelenteni, e]|cnkcző esetben kötelezettsóge eqy ujallb
évre íenná]l.

A működő taE testü]e1i tegságának nregsziintetésót
4 heti előzetes szó. vagy irásbeli be1eleniós mellett a 1la.
rancsnokságnál kérelmczheti.

A testiiicti tag. a létszámllól törö]tet;k, ha
o/ a tíízolióuá1 megkiv/rnt előfeliételck hiánya lrtólag

kitünik:, b) ha a testiilettel szelnben vállali kötelezcttségének
hárorlszori felhivás dacára eleget nem tesz.

A testületi tag kizárását a pararrr'snoksáq, illetve vá.
lcszlmány elhatározhalia :

: a) iz a|apszabályok ós szolgálati szabályzai eljen el.
követcLt nagyobb vaqy töbllszöri kiháqás "se|ó|len :

ó/ a testület órdekeit veszélycztető, vaqy hazaIiatIan
cselekedet niatt;

- r r-:-L^!-:--.! ^t-^-: -.agy bccstelen magavisclet, vagy
, ..:/:'""'."lJr)\ 

vNUZV, v,

JSZakOSSag mlatl;. d/ iellebbvalói iránt szolgálatbaIr tanusitott illetlen
mag'aviselct, engedetlenség; kiadott parancsok megszegése,
valámirrt össze{érhetet]crr természet, vagy {cgyelnrctlenséget
szitó uragaviscIeL m.ait:

e/ há harnaciszor cgymásután ildokblatlanul gyakor-
latot, őrszolgáIatot és tíizesctet elrnulaszt ;

/) ha biintény niatt biróilag e]itéIteteLt.
. Áz alapitó éi pártoló ta!.ok tijlli'se a nost ó) c) ós /)

pontok alati íelsqrblt .csetekben a választmán5l á]tal töI-
iéni|., 'tóbbinl. 

{izetési kötclezettsége a kizirrási éV végén
meEsziinvón '" A türlés és kizrirJs tárqyábrIr hozott paraItcsnoksági'
illetve választmánvi Iratározatokat az érclckclLck a közlést
kóvető naptól. .iá'itott 15 napon bciiii a közgyiiléshcz
me!a{ellebbe zhetik..-A 

kilépett, törüit vaqy kizárt tag a szavatosság'terhe
alól ázonbán csak a tcstiilettől nctán kapolt {e)szerclés ós
egyenr,uházat vis.szaa<lása'után rrrentctik {el.

. I1I . FEJEZET,

25. 5T. A testiilet ilgyeit vezctrk:
o) a közgyülés ;

ó) a választnrány ós

' 
c) a prrrancsnokság'

, Közgvü!és.

26. $. A közgyíílés a cselckvőkópcs tagok. összese.
gének kópvisclete éj a iestiilet eqyetctnes legfőbll szerve.

Kétíéle : Rerrdes és rendkiviili.
a) Rendes közguiilés, Minden év e]ső Íelében réndes

közqyiilós trrtatik. A közryülést az e]nök hivja össze.
b) Rendkiaüli közggülés. Renclkivüli közgyüIóst iissze.

hivni a választnrány határrozata alapján az eInöknek áil
jogában, kötelessóge pedig akkor, ha azt a működő tagok
cgyrl"q1.oll r.iszc inc].,kolás mel]"tt i"ásbnn kivÁnjc... Af eInök turtozik c kérvóny beérkeztétől számitott
30 nao alatt ''a közgviilóst összehivni.

Á közgyüléscIi. nrc'lyek mindi.g a iestiilet székhelyén
Lartatnak, lcga|ább 2" héttel e]őbb'a tárgysorozat közlése
m9)lctt hivandók össfe. bt27. s. A köiqyiiléserr.az ala,pit<j' pártoló és nrűködő
tagok tarrácskozási és szavazási ioggal bírnak; a parancs.
rrokság' a niíködő tagok, a iisztikar és a választmány,
valanint a számvizsgáió bizoitság az összes tagok által
váiasztatik' Az cjnök, a választmárry és a számvizsgáló.
bizottság. az alapitri és pártoló taq.ok sorából, a parancs.
noksáq tag'jai pedig a nriiködő tagok sorából választan-
dók. A titkár' a pénztáros és az cl]enőr az alapitó és
Dártoló tasok sorából is választhatók'. 

28. s. A közgyiilés szavazattöbbséggel hozza határo-
zatait; a szavazatok egyenlősége mellett az elnök szava.
zata dönt. A szavazati jog személyeserr gyakorlandó.
A szava".t nyilt, de 10 tag kérésére a titkos szavaiást kell
elrcl(lflDr.

A közggüIés Intározatképességé,

29. s. A közgyiilés általában véve határozatképes, ba
azon a megjclenésre jogositott összes tagok'egyharmad
része jelen vrirr, ugyhogy a működő tagoknak legalább
felerésze jclen legyen.

Alapszabálymódositás, továbbá más egyesületbe való
beo1vadás tirrgyában össze]rivott közgyülés lratároz, hatá.
r9zatképességéhcz azonban a taqok legalább kétharmadá-
nak ielenlé|c és az e tárgyban hozott határozatok érvé.
nyesség'éhez a jelenlévők legalább kétharmadának hozzá-
iárulása sziikséges.

Ha az cgyóbként szabályszcI,iicn egybehivott köz-
qiiilésen a ta1o! '1renr jc)ennénck lrieg határozatképes
ijá'u],"n, " fjJÚ,.npo,i l,"]iil ugy"nJ'o,' tárgysorozat
llrcllctt jsszchivfrao u1it's kőzgyiiléi. a megielen'tek szá.
rnára való tekintet nélkii] határozatkópes.

A kőzgyiilés e]nöke a testiileti elnök, akadályoztatása
ese{én a parancsnok, |éq.yzője a titkár, akadályoztatása
esctólt a scgóJtiszt'

A közg7iilás tárggai.

30. .s. 4 közgyü1ós hatáskörébe tartoznak:
o) választmány, a számvizsgáló bizottság, a tisztikar

és a parancsttokság tagjainak és póttag!ainak 3 évi idő.
tartanrra való nregválasztása ;

ö) a költségvetés és zárszáma<-lás letárgyalása, a
ícle]ős szálnadók részére a {elmentvény megadása és álta.
1ában a vasvoni kérdósek végső {okon való elíntézése ;

c) a 'választmány lratáskörét meghaladó fontosabb
szerződési és külöuösen a testiileti vagyon állagát érintő
egyéb joqüqyJetek 

'e]határozása 
ós jóváhcgyása; 

- .. . .
t1J a váIasztmány és a parancsrrokság megfellebbezett

ItatározataiIlak Íe]tilbirálása ;

e/ c tagok inditványainak tárgyalása:
[) az a|apszahá|vok módositása:
!; " {"lo'"lá' kimondása és ez esetben a vagyon

hovaÍorditása tárqyábarr való határozathozatal ;

ÁJ más testülettel való eqyesülés (ílrzió) elhatározása;
i/ a parancsnokság és a választmány évi jelentése;
t) tiszteleibeIi tago}< megválasztása.
31. $. lnditványokgt 48 órával a közgyülést megelőző.

leg keil az elnöknól bejelentcni, kiilijnben nem. tárgyal.
lr rt ók.

.A közgytilésekről jegyzőkönyvet kell -{élvenni; 
"errnek

a gviilós lóllYegcs mozzanatait kell tartalInaznia, a köz.
,.viiÍó'"n'ósitu"ett taqok Íelsorolása mellctt.

A jeq1zőkőnyveL az cInök ís a jegyzőkönyvvczel'ő irja
alá és a közgyiiIés által e célra váiasziott két tag hitelesití'

A r,álasztnttinlJ.

32' s. A választnány 9 reudes és 3 póttagból ál], akik
3 évre választatnak. A választnrányi tagok egyharmada,
tehát l] rendes és 1 póttag minden évben kilép. Az első
2 évben a kilépók névsorát sorshuzással kell megáIlzrpitani.
A kilépjk rriból váIaszt]ratól<.

Ai cl''öL' a parancsnoksáq tagjai' a titkár, a pénz-
taros és az ellerrőr állásuknál íogva tagjai a .íálasztmány.

nak, A községi főjegyző hivataiból tagja a váIasztmánynak,
illetve parancsnoksáqnak.

Az' elhunyt, kilipett' törült vagy Itosszasan táíollevő
választnlányi tag helyett annak nregbizása, illetve távolléte
tartamára sorretrdben az első póttagot kell behivni:.

Választmányi üIést 3 havonkint kell tartani. Az össze.
. hivást az c]nök eszközli a tárgysorozat kőzlése mellett

legalát)h 3 nappa) az üiést nregclőzőleq. Határozatképes.
sé'éIiez'a hiva'taiIlóli és..vá]asztott tagok együttes számá.
nak c!yharrna0 rPsz. szrlKseges



' A uáIctszltttánry ha!áskört''
. 

33 s. A testiilet nevében szerzőcléseket kötni, mely.
nek érvényességéhez az elnök vagy parancstrok és a titkár
aláirása szükséses.. 

2. A testület vap.yonát felelősség tet'he rneI]ctt kczclr'i'
3. A testiilet helyiségének épitóse, illetőJeg bérIetéről

s a szerek beszerzésérőJ, valamint azok rendbentarl1rs/iról
gondoskodni.

4. Szolgákat felvenni s azok fizeiését meghrrtároziti.
6. olyan nriiködő tag.okat, akik a 1iízoliói szoilálat.

ban kül<inös érderlcket szereztek, kitüntetni vagy neg.
jutalmazni.

7. Közgyülést összehivni s enuek a testiiIet viszollyai-
ról ielerrtést tenni..8. 

A lefolyt évi zárszárladást s a jövő évi kiiltég-
vetést előterjeszteni.

9. A közgyülésne]r iisztclctbe]i tagokat Irtegválasztásra
aiánlani és'esvób indiIrányokaL tcnrrr'' 10 ,{ {oiyó pónztári iészletbőI és a segéiyalapbóI lcg-
Í eliebb ../. Qa..'.'..pengői g utalványozást esz közölni'

34. s' A választmányi ülés ejrrőke a 1esiiileti e]nök
akadályoztatása .esetén a parancsnok; jegyzőie a titkár,
akadályoztatása esetén a segédLiszt. A választnrányi iiiósrt.1i
jegyzőkönyvet kell ielvenni, nlelynek az iiIés |élryeges
mozzanatait ke]l tarta]maznia, a2 ülésen jclen volt iagok
{elsorolása rirellett.,A jegyzőkönyvet az elnök ós a jegyzőkönyvvezető irják
a]á és a választrnányi iilés áltai e célra vá]asztott ós tz

3

Az évi zárszárrradást és költségvetést elkésziti s azokat
a válcsztnrálry clé terjtszti'

A kézipénztárban legfeljebb .'.pengő kész.
pénzt tarthat, az czt nleqhaladó ősszeqct a választrnány
utasitása szerint qyiinrö|csöztcti.

Llletór'

41. s. A 1lénztirrost közvetlenüi e]]enőrzi s a pónz-
tírossal eqyiitt inyaÍ]ilaq. tlqyctcntleEescn íelelős a pénz-
kezeli:sért.

()ruos.

42. 
"s. 

4' olvos a iűzeseteknél és a gyakorlatoknál a
]c}rctósór' szerint meg'jelcnni, az ott netán meg.sérült vagy
szoIq.'ilirtbrn rneqbete.qc<iett tűzoltókat dij nélkül keze|nr
lirrtozik.

Az orvos a paran"stroksáqnak is hivaialból tagja'

[iggész.

4li. $. Az iigyész a testii]et áltai kötendő szerződéseket
c1késziti, a testiilet nlinden jogi képzettséget i8énylő iigyé-
i:t:tr szakvóleményt ad és a tes[ületet ugyPereS' mintperen-
kiviili iigycIben a biróság.oknái képviseii..I.{nykecléscért készkiadásairIak nreqtéritésén kivtil a
tcsLiilet terhérc e9yól) dijazást rrerrr számíthat fel.

1tz. iigyész a p.ratrcsnoksá.qnak hivatalbói tagia.

ülésen ieien volt 2 tag hitelesiti.
35." s, A választÁány' határozatai,{15 napon l'cliil a Parancsnokság.

kozgyuiesnez lell9Dueznctol{./ .. _ ,t ,, } ,, ., 
^

-"..'".""'.'Uz;'i; .k.jut;, ,--rtűL il€' 4*,ZéZ?4'l. N. A' tesliilct llaran..snoksigát kópezik:

- Szánll,izspti!ő-bizottság' u",,Í],lliÍji|o"x.Parancsnol;, 
az alparancsnok, és a sza-

36. $' Az évi róndes közgyüiós a.tagok sorából lrárolrr ó, tiSzivi5clő]<: a scgédtiszt (szolqálatvezető) és a
év.e 3 tágbal álló szárrrvizs1á'iJ.bizotts.irot váIrszt, ilItc]v- szct'táros' 

' 
] j:| . ....-... ^..^l-^:^..^i- t.:''^|^lL:] ' . .

nek rapiaie nreqbizáslrk IuiiaIna alatt scm a válaszrrnárry- ,.]lzck"r. i<iviil c pararrcsrrokságlrak Irivatalhól taBiai a

nuk taljai netn.lchetnck' scrn nrás tisztsÚg"t l,e ncnl tltkl'L.iLz."''Y:,.. '"1 l){'y""i .' .-::|.:',! L^.- .':,.
töitlletilek' l lszl I illlJsl J Í sakls í'l)'al) lnuko(Io taq vaiasztnalo

A számvizsqáló.bizottsáq lnegbizaiásiuali tarlutlla a]att nlcg, aki a tiízo]tói isnlcrctek rllin<len ágában jártassággal bir.

a póuzkezelóst Üárn'ikor rnc1vizsgáll'atjr, a száIr.arl,isi '''v
lezártávu]' pedig az évi.ren.dós- l<lzgyiilést lcgalábl; 8 

'rlap. Parancsnokság ltq!(Isköre'
pal megelőzően az éyi zát'szánadárst és a póttzkczcIésrc
vonatkozó okmányoktrt; ..;l;.k;;.-é. "gyer,'"ll''l'y"l."i 

al. i. 1 .^ tűki,9: tago*.JelvriteIe. minősitése, kilé.
részletesen megviisgéini és vizsgáIaiának crecInén1óriji . pcse'.cs.K]zar.rsa- r]gyeDcn nirIaÍozlll.

.'í;.;i;';;y;;t].:,'..." ilJ"g}tl;;;;i. l';;t,"'' j"i.nté"i t"'...i ?,, ^: 
öl.1:li:|",lel.j.l"!:ll...'!.-Í:^ e}őadások ideiét

LartOZik. . 
-- rr'cq'rllirlrl'itrl (s azw-k pnntu\ meptartosala lelugyelni'

]-'' -Án'"inyib". 
pedig évkőzben észlc]nek valamely, sza. i,}. Az őrszolgál":i.l" *J?.|."'|i."|: 

^"].í.11u.:I^*{.^..u:háivtalansásot. azt a) el:tjkségnek, {orttosuhl, "s"iL",' " 
.sctcliIrél mc!...t]cnI jnlerrt működő iaqokkcl sZemben az

i;üi,ö;'.";;;;;hi""l'a. 
'''"".ril"ilri"'ü;'3}ii;;';l.. .,:uii,' t,"- rrlo1.,... ós. szoI{áIrti' 1.z9pá]rzaIt'1n'' 'nreqlratározott iic}:'l.i:t

i;l;;i"^ií;ül;;i;:' :::]:::ö]lll :: l]ilk!il.ő,..i.r''k 
kőzi szolgá|ali iigyel<bol 1el-

nlc|ílÍt vlszal)'oRaI clllll.znl'
A tisztikar. 4. A restiiiet részére sziikséglendő oltószerek, személyi

'37. s. A testiilet tisztikarát képezi:..az cinök, a 1;tkár, í:l::::;i: I'.i,]n,."*'"'....].o 
beszerzésót a választmánynak

a pénztáros, az ellenőr, az orvos.és az iiqyész. 
' '-, 5. .l.iízvcszólycknél és eqyéb vészeseteknél magukat

Á tisztikart a- kőzgyülés v.álasztja 1] évi időtartarnra kiiiiutctctt cqyéneI.nek 'regjuiálmar-ását, 
vagy a séiülést

az a]apito és pártoló ta!ok solá|lol' az orvosi 11s iir.15ószr szcr'vcclcttc}rnck scr,élr"zé.éi' kieszl.i.zöIni.
tísztsé.8 betöitésére eJetleg vaiamclyik lrelylleJi orvos|, Ü' Az altiszt.k"et a ]etett szaLvizsga alapján meg-
i)letve üg.yvédet kéri {el az elnöksóg. választani.

. Pnrartcsnok
Ebtök. 46. s. A o"."n".,'ok a tényleges műi<ödés Íőintézőie

38' $. Az elnök a közg.yüléseken és váiasztmán5'i s vcz'etője,' lniberr a lratóság'által nern'J<orJátozható, am'errnYi-

iitc.."I.""*."r.j[ar: É'"l"i.a*'.fiivial kiiiső és |lc]sij iigyci. - Len ő {e]elős a nrűszeki n'ű.}rödés teLintetében l.ett vezény.

-l,* é" u hatósáqok "r.;tt "-i".iiitjt"t 
i*pulset;; u",tii o lésórt'-A parancsnokot állásábau a íőszolgal;iró meqballga-

Giiii.t.tio.u"lr, 
.a 

költséqv.tés kerctén L.'clf,I ]<or]it]anr'], l isívnl az crósiti o'cq',

sü.pős, káitsésuetésen kiiiil; ügycklren .c/O, Pcrr:ií i-.lt{.lcs n \c52 l1ely(tl llalaocRlrla||U n]e8Jelennl s a7

k-;;";;;i;.á;ö""."lt;q, .'t ji;'.y;;. A 
.pón,tá. 

ki'|ü'- oIl'isi 
. 
ós ttlelttési.'ntrrttkálatokat vczetni. Tűzvész ,után haIa.

,ai" tiltigy"l és u. pónltait tclszísszcrinti irlóbcn n1c'l- t]é<,lc'llL'rr,rl, 
": !:l'| ',lu|.:lr^t:l:':.::. l""i.].:"I"j:,,áí:*.!:

vizsgálja."' n ]nícsl tllzre|)dcs.1ill..jcl]l:ry:lo:l* 
'1.-l.i'.l^.lgíll ''szemoenHalasztást tiem lürő iityckb.rr sz.r,ril}cs Íp]"ljssó!. k.1,,visnIöjc a' n'r-iikőtlő ta.;nklrok' )'ararrisai 

. 
és'..utasitásai

terhe olatt a pcrancsno}<knl egyetértiileq intózketlik, nz ily l.ILe|'Icl]'ul.tcllcsltÍ'lldoki c lletan cI)8cflclleilK.oo tagoKat

intézkedésckről azonban a ú"':'k.;;i.ii,; "ei".ir.""''l'i 
i'r.... rclrcIrcutasiLnni. és a,,lrelyszirróről valu r,ltávoJitásu,!ra 

.1
nek ielcntést teni1i köteles. hatósáqot feikérni jogában all, L) rendelt el a tamadas és.:^ 

X;':;];ök;l.'. á[".iáiy""t"tása esetén a pilrancstrok vód.clern nódját, -a .fccskendók ós egyéb - szerek mikéjrti

h"ly"ti".iü.'.'.""
parattcs:roksági iilést s azorr e]nókól; nteghatározza a mű-. I.itkár. ködó tagok 52olgálati kőiclezettségót, beosztja a tiszteket,

39. $. A titkár vég.zi a testülct, a válirsztnrány is :ll:;,1;},":.":':,.]:";jilÍ;':"; a""qi:ji|x'"..Í"1*il'\ffl, 
u;*l

közgyüléi irásbeli teendőit, vezeti a jcgyzőkiinvvckct s a köliitrben n" ó,.,". 
.határozato[ 

betartásá|. Az einókőt
tcstiilei irattárát rendbcntartia' crrnr'k i.j<ntlálvozta|lisn esctótl rn.nr-leItb"n hclyettesiti.

A iestület irásbeli kiadmán; ait nz ellril<kcl c.':virtl

aláiria. 
^, . J_-_..Fie1yettese 

a seqédtiszt. Alparancsnok' 
{

A titkár a parancsnokságuak is hivatalból tagja. 47' $, Az alparaubsnok a parancsnoktávollétében vagy
o'-."'.-'.^ nregllizása foJytírn a 46' szakaszban körülirt teendőkbenren?rdros' arrriok ]rclveticsc.

40. s. A pénztáros vaqyoni fclelősség terhc alatt kcze]i c .
a testíilet pénztárát. A bevótelekről és kiaclásokról renáls Szakaszparancsnokok'

[ö"y";i ;á;i; [Jj".;ii 
-." 

"r"ak 
utoiuányozáso folytán a 48. s. A szakaszparancstrokok a közvetlen vezetésük

kifize.téseket' rűködósére {cliigyelnek. és a nyert
""'',"ii'iiii'"a"nként a pénztár ríllásáró] a választtnánynak l,*.ul.r]"'''*"J'"JJloixo ki parancsaikat. Ha a iűzvésznél
kinutatást.ad; á.tes|ület'.tartozásait, követeIéseit, a tag. a pirrancsttok b. 

"lpnion".noi !iányozuék, akkor a rangban
di!ákat-riyilvántartja s erről a választrr,/lnyuak negyctlévcn. |.ővcIkczij ic1i.lőse}.ll' 

",ol....,p",'''"".nok,gyakorolja 
a ve-

kónt jclentóst tesz. zó'rllctct.



Segédtiszt.

' 49. s. A segédtiszt (szolgá1atvezető) vezeti a testii]ct
anyaköuyvét, leltárát' a tüzkár kirnutatását stb., a pafancs.
noksági ülések jegyzcilrijnyvét, szóval a paraücsDoJ<sá(
összes irodai és szolgáIati teenciőit' A titk/rrnak állaudó
helyettese.

Szertáros.

50. F. A szcr[áros gorrdoskodik a szcrnólyi fölszcrct.is,
e1yenruházai s az összes oltószercknek és a szertárnai<
állaudó tiszta ós jókarban tartásáról és megiétéről.

Szervezet.

.51. s. A szeIvezet' egyenruha, ranqjelzés ésíe]szerclésrc
rrézve a testii]ct a lr4agyar országos Tiízoitószövetség által
a magyarországi tiízo]tótestü]etek szánlára nicÍIállapitott s
.a rn. kir' beiügynliniszter által jóváhap.yott ,,Szervczcti,
egyenrrrházati, rangjeIzési ós fö]szerelési szabályzat..-l.larl
{oglaltakat isnreri el kötelezőnek.

Alapszabálymódositás.
52. $' Az alapszabályok csakis kőzgyülésen nlódosit.

hatók ; a mó.dositáshoz azolban a határozatképes szánlbai1
megielent, szavazatra jogositott tagok kétlrarmadirnak ]lele-
esyezése sziikséges. A nróclositásra vona|kozó iuditványok
szövege a közgyülós e1őtt B nappal a választnrányhoz lle.
terjesztendő és az őrtanyán kifiigg.esztenclő. A nródositott
alapszabályok csak a m. kir' beliigyminiszter irr jóvá-
haqyása utárr Iépnek óletllc.

. Feiosziás, vagyonh0vaforditás.
53. s A tcsiiilet feioszlrisa ügyében csi.k az e cé]ból

őssze}rivott közqyülés lratározhat 1 ehhez azonban a szava-
zatra jogositott tagok létszáma háronrnegyed részólcl<
jelenléte és azok kótharrnadának beleegyezése szü)<sóges.

Ha az e célra egybchivo{t kiJzgyiiléscn a tal]ok e1óg-
sóges szlinrban meQ nenr jcllennénck, p nap nrulva 30

Q

lri1.e]csitclték:

,M. kíe.& Ü }üÍ{w i&{sggq'.&._

Saán: 252.835Á930.
-@r-

vlr.
tátta] a n.kir.blItlg".nii]íÍjfit€r es l}].úb

bi nódositó,illotvo kíegészítő rnegje !xj.zi-.

naporr beJül uj kőzgyülés tartatik, melyet azon határozott
meqjegyzéssel kell <isszebívni, hogy a feloszlás üqyében
a közpyüIés a tnegjcIctlt t'a.gol< számára való tekinte.;élkül

-cc| szúlöi,hséggel fog Irctírozni.
Ircloszlás cscLótr a tcstii]eti vap.von llovaÍorditásáról

a Icloszlást kinrondr] közgyiilós rende]ikizik. A vag.yotr azoIr-
Lan csaliis tÜzojtási .élokr.a IordithaLó s az erre'vonatkozo
határozat Íoganatositása eIljtt a m. kir. belügymirriszter
rtI lrnz |eltcrjeszlcn<Jő.

A testüIet viszonya az.. országos' és vármegyei tűzoltó-
szövetségekhez.

51 .s a testület ugy az országos, va|amint a vár.

kiizsí:g. (v1rros) batrlsáqánák Ícliigyelcte alatt áll és a vár-
rneq'yei illetve a közsógi ívárosi) tíízrenclészeti szabáIy.
rendeleinek vée.rehajtása köriil közrernűködni, illetőlcg
azokhoz a]lcainlazkoclni ]<öteles.

A tiizvósz szinhoiyén a {estii]et kötelcs rendőri tekin-
tetbcn rna!át a hclyi renc{őrhatósáq intézkedéseinek alá-
vctni, nliíszaki ickintetbeu azonbarr őnállóan mriködik.

Kormányfelíigyelet,
56. $. Azokban az csctekben, ha a testület az a]ap-

szabáIyokllan clőirt célját és eijárásait }le nem tartla, hatái.
kórót triliépi, ájlalne]Ienes miíködést Íejt ki, a közbiztonság
és közrcnd eJlen súIyos vétsé(et kövct eJ, vagy a tagok
vr.1y.lni .1rtlel<.:il veszól1,czicti, a nl. kir. beliigyrnirrisztcr
cll' Ir"- vizspá]nIol rcnr{c]ll-| eJ, rnííl,fdésótnÍeifiiggrsziheti
u' "ldfii,t"l,l'.['Jlilt1,\*u", " 4^t l"nd.o; -,
ör'|9írrt.s tő7oItjt.sl'iilet az l$ -Q. évi 9-l-t'^').''/
|,':'l (.) rrr1'j;.'rr tartrrLt közgyiilí.so cl ogn.ltn' / ( ,,

V

At<{'\
)

geiíko}:o'.*f,;. 
alapszqbályok 3'5a16,3Í3lés s8"$i

aí}en] tr6vs.b'6$Tások l,átta.nozás g}őtt a

B5n,.ds 53 $.aiban lévő javításob hívat
t$11e1' ttitténtek--
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