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2. $. A testüiet székhelyc , ... . 'U-{?e.

aíaps z,abirlyaí.

A segélyalap egy tag által 90 napon títl igénybe nem
vehető; kivételes esetekben azonban a választmány ezen
határidőt nreghosszabbithatja.

A szo]gálatban keresetképtelenné vririt lagnak jogában
áli a sególy igénybevétele régett beicgségének iartama
alatt a VáIasztnrányIloz {orduIni, köteles azonban beteg-
séeét a baleset na-pjatot számitott nyolc napon belÍil be-
ielcrrtenj s esvúitál aZt a testü]eti oivos áltaI kiáiIított
'biz.:nvírvátrnyáÍ igazolni.

A seqéjVriap-iútételnényéből kizáratnak azok a tagok'
kik ötlIlib;jik, érlgedetlerrség Vag). ittaSság folytán váltak
a szoltá]atbrlt kcresetképteIcnl:é. Enllek megitéllsére a
parancinokság van hivatvá, arrói azonban a választmány-
nak ielentóst teIrni tartozik.

Á segélvalap rninél kevésbbé leendő megterhelése céljá-
ból. va|aiiriIit a-működő tagok érdekében a vá|asztmány
íetárjata gondoskodni azo\|ró1, kik a szolgálatban megl-
séIült tűióltókat díj nélkül keze)ik.

Ugvancsal< a'választmánynak kltelessége gondos-
kodni -árró|. lrosv mükódó tagixivaI a testület a Magyar
C)rszágos Tűzólíószovetség segélyzupónztárába beIépjen
{'s e cllból óverlként intluár IraváhaIt a tagok névsorát a
fejenkóni nregállapított tagsági díjjal együtt beierjessze'

IÍ. FEJEZET.

Tagok.

13. s. A testület tagjai: tiszteletbeii, alapító, pártoló
és nrüködő tacok.

l4. s. Tis'teietbe]i taeokká azok választhatók' akik a
tíizoltási" intézmény körü| általában, kűlőnösen pedig a
testület iránvában kiváIó érdenreket szer eztek.

15. s. Álapítók azok, akik^a.tes,tülct7é.szére,egyszers-
tni nden ko rra l eeal á bb .. ..... á u''. I''...'.í/'L44'4.''r.''...................
oensőt fizetnek., "16. s. Pártoló tagok' kik a testÜletfennfur.\ásá|loz |eg-
aiább 3 !vi koteI ezetl-séggel évi É' ....1.!...&. Ir!.'.,/.........''.'...

pengőt negyeclévi eIőleges részIetekben a teslüiet péirz.
tárába befizetnek.

I7. $. Miikíj'ló tagok: a llagyar országos Tűzoltó.
szövetséE által a]kotott szallályzatban megállapítot1 szer-
vezeti böbsz-tás szerint tisztek, altisztek, mászók, szivattyú-
sok és renclfenntartók, kik tItagukat a tett]eges segéiy-
nvuitásban való részvótcire, az őrszo)gálatokra, gyakor.
láto.i<on való nreg.ielenésre, valamint a testület minden
határozatának és á szolgálati szabá)yoknak a nlegtartásáÍa
kötelezik.

20. $. Az a|apító és pártoló tagok szó- vagy írásbeli
nvilatkoátaik áltál a testúlet tagjaivá válnak, szabályszerű
felvétcltit< aZonban a váiasztnlányi ülés álfaI történik.

2l. s. ,\tükódö lag lehei nrirjden [edd]rctetIen jellemű
fórfi. aki 20-ik óletéiét nráÍ betöitötte, továbbá ép és
euészséues' FclVótcI vcgett a plraitcsttokságná| kelI jelent-
kézni. A.- nar;lr:lsrrolisái a je]CnlkcZett nevér, fogJalkozását'
élctkorát 

.és 
lrkását az-örsz,lbában Yag). SzertáÍban l4 na-

ois kiÍügqeszter]i kUteIeS, lrogy az illctö Íe1vétele eIlen a
ies'tütet úsiai eset]eges cszrevéte]eiket nregtehessék; a
felvóte1 -"'a ne1alán- beéÍkezett észrevételek elbítáIása
rriellett _ Darxllcsnoksági ülésen történik. Ha a parancs.
noksáe taqiai közöÍt vó[érnényküIönbség \'an' a parancs.
noksáötitt<ős szavazá< útián határoz. A szavazatok egyenlö-
Sése "esetón aZ eli]Öklö paÍancsnok szavazata dönt.
niuj tag a parancsnokság eJőit a következö ün'lcpélycs
fosadajrlrat kóte]eS tenni :

t{izo\tótest{.ilet

1. S. 4...-.......,.

tíizoltótestíilet.
...........'..........".-önk éntes

l{ivatalos nyelv:

3. s. A testület hivatalos nyelve és vezényszava:
magyar,

i Pecsét:

4. s. A testület pecsétje: Túzoitójelvény

[ilúiai.
..:...''.-'..:.':.'i önkéntes tűzoltótestület 19

Cél:

5. s. A testüIet célja: A község (város) területén,
esetleg a szornszéd községekbcn kiíitött tűz rendsZeÍe$
oltása és egyéb vészcsetekben segélynyujtás, a község
(város) telületén kívül azonban a nlűködő tagoknak csak
eqvharnrad részével'_- 6.s. A testűlet céIjának elérése vógett a Magyar
országos Tiízoltószövetség által a1kotott szolgáIatí sza.
bá|yza| szer:nt tagjait kiképzi' a község (város1 birtoká-
ban levó ttizoltási ielszerelési tárgyakat kezelés és nreg-
őrzés végett átveszi, azokat a 7. $.ában nlegjelölt vagyoná.
ból és jövedelméből kiegészíti és állandóan hasznáIatra-
kész állapotban tartja.

' Testíileti vagyon.
7. q. A testiilet jövedelnrét képezí:
a) "az a|ap!|o és'párto]ó tagok. járulékai ;

b) a község (város) által nyujtott évi segély;
c) a testü|et javára tett lragi.onrányok és at|ontányok;
d) a testület által rendezett ünnepélyek és vigalntak

esetleges jövedelme;
e) jutalmak és előzetes hatósági engedéllyel rendezett

gyüjtés útján szerzett pénzösszegek.-- .8' 
s. Á testület vagyonát képezik:

a) á fotyo pénztár.i" készlet; 
.

T) a tartalékalap;
c/ ntinden 'beszérzett ingó és ingatlan vagyon ós
d) a séeélvalap.
9: s. Á idstt-ilét tasiainak. kötelezettségeiből eredó

minden ióvetelés a fenná]ió törvények szerint bírói úton
haitatik be.- l0. s. A tartalékaian forrásai:

a) i7. $-ban felsoioit iövedelnlek 5o/o.a;
' o1 t<titoríoscn e céira !zánt adonrányok cs lragyo-
mánvok;

t) a netáni évi felesleg.
A tartalékalap elkülÖnítve kezeltetik és a választmány

határozatához képest biztos lielyen gyüntöIcsöztctik.
A tartalékaláp igénybevételéhez a közgyii)és bele-

egvezése szükséEes.'. ll. €' A ses1lvalap iövedelmei :

ct fz. E-oán ietsörótt iövedelem 50,o-a;
ai Iititoiosen e cé|ra.szánt adornányok és hagyo-

manvoK.
Á segé]valap elkülönitve kezeltetik és a választntány

ha|.ározalá szeriht biztos he|yen gyümölcsöztetendö'
t2. $. A sesélvalao ígénybetehető:
a) a"szoIgálatóan 

.keriseiképte]enIré 
váIt tagoknak a

sesé]va|ao eréió]rez mórt scgólyezésére;" 6i trá vatamely tag a í'olgá]atban éIetét veszítené,
eltemétéséröl _ Irá arr"ót családia vaqv hozzátartozói nem
volnának képesek gondoskorlni _ a váiasztmány gondos-
kodik a segélyalap erejéhez képest.

lS. 6. A testülct tagiai soÍába csak rnagyar állam-
polgár véhető fel. A 20 évet megllaladott kiskorúak csak
5iúioi, irietue gyámi be|eegyezésJct, zo éven aptisFfi$ghrl
egyáltálán Íel n.em velrctők' !.-"$h\ 

AÍl'v' t ó'J
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Fogadalonr iÉn. '$ N. fogadonl, irogy a ...''.'....'..'.'' ''
..'.'.........................z,..(H'e.űÍ.u-. . . o|lKenles
tlizoltótestuletllek"renőes és pontos nríiködő tagja leszek
s becsületsZavammai és kézadásomnral kijtelezenr maga-
mat a leStüIet aiap. és szolgálati szabáIvainak, rterrtküIön-
ben ntinden cgyes ha{ározatának pontos nlegtaftására.

T,tgok jogti.

22. s. A tiszteletbcii tagok a működő tagok jogait
élvezík, "azonban az alapító], pártoló és nrűkö-aő iagok
terheit<il nrentesek.

Az alapító és pártoló tagok a k()zgyű1ésen tanács.
kozási, szavazásí és válasz1ási jocgal bíÍlIak.

A működő tagok a testület által n)'u jtott minden
e|ónvben részesüinek, a közqvűlésen tanácskozási, szava-
zási-és vá]asztási iogga| b'íinak. A nliíködÖ tagok ÍeI.
vételiik után - lta á t"eitti|et erte nózve elóg anyági e4ő-
r'el rendelkezik _ a Magyar országos TíízolttiszövetSég
által nregállapított elciírás-izerint egy.énruhával ós felszc.
reléssei láttatnak eI, anit azonbatr csak szoigálatban sza-
bad viselIri. Az esetben, ha szo]gálat közben szercncsét-
]ensés éri. iososítva van a testüIeti orvos által kiállitott
bízon'yitváni.felmulatása llleIlett segélyérf folyatrrodni.
Kérelrnét vagy panaszát testületi parancsnokával közölheti,
aki vagy rrriga.rntózkedik, vagy -- fontosabb.cset'ckben -a paraícsnolisági, ilIetve a választmányi iilésnek terjeszti
eiő haiáÍozathozatal vécett.

, -t !...

Tagok kötelessége,

23, S. Minden működo tag kö{eleS az alapszabáiyokat,
a szoIgáiati szabályzat'ot, továbbá a közgyűlési, váIaszt-
mánvi'és parancsnoksági u'n. 1'u1á1oz;tait és az elöIjárók
oarancsáit. követni, arrriie felvétele alkalmáva| ünrrepélycs
iogada|om és kézadás nlelictt becsületszavát adja.

-' A lnűködő tagok egyéb kötelezettgégei a szolgálati
szabályZatban foglaltatnak.

TagstÍg megsziinése.

24. $. A testü]cti tagSág liregszűnik: 1,

szemelydt<néi megszünés, 2. kilTpés, 3. törlés,

Kétféie: Rendes és rendkíviili.
a) Rendes kiizgytZlés. Minden év elsö felében rendes

közgyűlés tar(atik' A kÜzgyrilóst az elIlök hívja össze'
b) Rcndkiyiili kozgyűIés. Rendkívüli közgyűiést össze-

lrívni a választInány határozata aiapján az elnöknek á1l
jogában, köteleSSége pedig akkor, ha azt a mLiködó tagok
egynegycil része intloko]ás Illel1ctt irásbaIl kívánja'-. A7- einÖk tartozik a kérvény beérkeztétől szárnított
30 naD alatt a kÜzlvíilést Üsszelrir'ni.

A.kijzevűlések,-1lelyek minclig a testület székbelyón
tartatnak, Iegalább 2 héttel előbb a iálgysorozat közlése
nellett hívandók össze.

27. s. A köZgyűléSen az a|apítő' pártoló és működő
tagok taiácskozáéí és szavazási loggai bírnak; a paÍancs-
nokság a műkötlő tagok, a tisztikar és a választnrány,
valalnint a szánlvizsgáló-bizottság az összes tagok által
r'álasztatik. az etnot<] a r'á]asztniány és a szánlvizsgáló-
bízottsás az a]apitÚ és nártoló lagok sorából, a parancs-
nokság "tagiai pódig a irriikÜL-lLj tágok sorából választan-
dók' Á ti.Éár, 

.a 
pénztáros és az elienőr az alapító és

pártolT laqok sorábóI is tálaszthaíók.. 
28. $.'A köu-gytilés szavazattöbbségge| hozza határo-

zatait; isz.avazaiók cgyenlősége nle]lét-t az elnök szava.
zata dCint' A. szavazati jog személyesen gyakorlandó.
A sz'avazat nyi1t, cie 10 tag kérésére a titkos szavazást kelI
el ren delni.

A közgytilés hatdrozatképessége.

29' s. A kclzgyíí1és áltaIában véve batározatképes, ha
azon a "nregjelerrésre jogosi1ott összes tagok egyirarnrad
része jelen van, úgyltogy a ntűk<jdci tagoknak legaiább
fe]crészc ielen lelyetI'

AlaoúabáIvmódositás, továbbá más egyesületbe való
beolva<]hs tárgyában összéhívott kÜzgyiilós határoz, ha|á-
rozatkóDességéhez azonban a tagok lcgalább kótIrarmadá.
nak iclén]éte. és az e tárgybln -lrozoti határozatok érvé-
nyességéheZ a.je)enlévő|< legalább kétharlnadának hozzá.
iárulása szükséges.' Ha az ccvébként szabályszerüett ceybehivott köz.
gvűléscn a iag93.ncm jeIeniiórrck nrcg_.határozatképes
őáámoan' a' B-ffinapon belül ugyanazon tárgysorozat
nleiIett összehívl{dó újabb közgyűlés a megjelentek szá.
nlára vaÍó tekintet nélküi határozatképes.

A kcizgviilés elnokc a testii|eti elnök, akadályirz-tatása
esetén a paratlcsnok, jegyzóje a titkár, akadáIyoztafása
esetén a segéc1tiszt.

A közgyütes targyai.

30. €. A ki]zgyűlés |ralásköróbe taltoz-nak:
.l) választnráíy, a szánrvizsgáló-bizottság, a tisztíkar

és a íarancsnokság tagjainak és póttagjainak, 3 évi idő-
tartarnra való ntcgválasztása ;

Ü) a költségvetés és zárszámadás letárgya|ása, a

felelős szárrradók'rószérc a felrnett{vény nregadása és álta.
tában a vegvoIti kérdésck végső fokon r.aló elintézése;

c) a üá|as7lIllány hatáskörét rrreghaladó fontosabb
szerzudési és különöéen a testületi vagyon áilagát érintö
esvéb ioeiiev|etek eIhatározása és jóváItagyása l", r/)'a-válásztmány és a parancsnokság megÍellebbezett
határozatainak f elülbírálása ;

c) a tagok intlítválryainak tárgyalása;
A az alanszabálvok nródosí{ása;"ó a Íelószlás limondása és ez. esetben a vagyon

hovaTórditása tárgyában való határoza(hozaíal ;

/r) rnás testülétteI. vaJó egyesülés (tuzió) .eIhatározása:
i) a parancsnokSág és a valasztmany e\'l Jelentese;
k) tidz{cletbeli tagok nteqváIasztása.
3i. €' Indítvánvo[at 48 órával a ktizgyűlést megelözö.

leg kell "az elnöknél bejeIenteni, kü1önben nem tárgyal.
hatók'

A közgyűiósekröi jegyzőkö.ny.le"t k'e1l' felvenni; ennek
a svúlés lénveges mozzanatai{ ke]l tarÍalmazn|a,' a koz-
svúiésen rószivett tagok feisorolása nreIlett.

A iecvzőkiinvvet-az e]nök és a jeg1.ztikönyvvezetö írja
alá és i iiÜzgyül"ós á]taI e célra választott két tag hiteIesíti.

A választnztÍny'

32. s. A választrnány 9 rendes és 3 póttagból áll' akik
3 évre v'áIa57tatnak. A vá|asztnrányi tagok egyhaImada'
tehát 3 rerrdcs és l póttag mindcIt évben ki|ép. Az elsö
2 évben a kilépók névsorát sorshúzással kell ' nlegállapí-
tani. A kiléoők Íriból vá]aszthatók.

Az eintjk, a larancsnokság tagjai, a 'titkár, a pénz.
táros és az ellenór állásuknáI fogva tagjai a váIasz1rnány.
nak. A községi tójegyző hivatalból tagja a választmánynak,
illetve narancsnokságnak.

Az.elhúnyt, kilópett, törü|t, vagy hosszasan távol]evö
választnrárlyi.tag hciyelt annak n]egbíZása., illelve távol|éte
tartamára sorrcndben az t]SÖ pÖt{agot kell DeÍllvnt.

VáIasztnránvi ijlést 3 havonkint kell tartani. Az össze
hívást az eInö}< eszközli a tárgysorozat köZlése tnellett
legalább 3 nappal az ülést megelózÓicg. Határozatképes.
sé?éhez a hiviialbó|i és váIasztott tagok együttes számá.
nafr egyharmad része szíikséges

halál' jogi
4. kizáráÉ

áit.ll'
I-találesct vagv iogi szcIrrólyeknél azok megszűnése a

{estüle{i tagságoi"azbnIral megszüll|eti, a. f iz'etési kötelezett-
séssel esvütt.."a 

oáitotó tag netáni kilépési szándékát az év utolsó
nesveclében tartoiik a parancsnokságrrál szóval vagy írás-
bai. beíelenteni' .eIlenkezó esetben kötelezettsége egy újabb
ér're fennáll.

A. működó tag testületi tagságának megszüntetését
4 heti előzetes szó. vagy iráSbeii bejelentéS me}lett a pa-
rancsnokságná1 kérelnrezheti

A testületi tae a létszámbói töröltetilr, ha
a) a tűZo1tóiál nregkír'ánt előfiltételek híánya utólag

kitűnik:,T) 
ha a testülettel szemben vállalt kötelezettségének

háromszori {e]|rívás dacára eIeget nem tesz.
A testületi tag kizátását a-parancsnokság, illetvc vá-

lasztmánv eIhatározhaiia :

a\ aL a|apszabálvok és szolgá|ati szabályzat ellen eI-

követétt nagyöbb vagy többszöri kilrágás esctében; ". '.
á) a testület érdekeit veSZé]yeZteto' vagy IlaZaIlatlan

cselekedet miatt;] .c)'közbotráÁyt okozó, vagy becstelen nragaviselet,
vagv iszíkobság Iniatt ;",d) feIebbv;lói iránt szolgálatban tanusitott illetlen
magaúiselct, engedetlenSég, kiadott parancsok megszegese,
valámint összeférlietctlen 1errnészet, vagy f egyelmctjenségct
szíló masaviselet miatt ;

e) hí harmadszor egvnrásután indokolatlanul gyakor-
latot'.őrszolgá|atot és tűz'esetet elntulaszt ;

r) ha bűinténV rriiatt híróilag elí1él(etett'.Áz 
alaoító éé nártoló tagoii törlése a most Ó), c) éS /)

oontok alait fclsorölt esetek6en a választmány által tör-
ténik, ulóbbiak fizctési köte|ezettsége a kizárási év végén
megszunven..A 

törlés és kizárás tárgyában hozott parancsnoksági,
illetve választmányi határozátokat az érdekeltck a közlést
követö naptól szárnított l5 napon belül a közgyűléshez
megfel I eb bezh et i k."A kiléoett, töÍült vagy kizárt tag a szavatosság terhe
alól azonbán csak a 1estulettől netán kapott feiszcrelés ós
egy;5uta1at visszaadása után mentetik fel.

III. FEJEZET.

Az intéző szervek.

29. s' s testiiler ügyeit vezetik:
d) a kozqvules;
áÍ a váj*'ztnláriv és
c) a parancsnok!ág.

Közgy{tIés.

26. 8. A közcvűlés a cselekvöképes tagok összesé.
gének k6pviselete-és a testület egyetenles lcgfőbb szerve.



A ialasztmriny hatasköre.

33' €' A testület nevében szerzódéseket kötni, mely.
rrek órvé"nyességéhez az e|nök vagy parancsnok és a titkár
aláírása szijkséges.

2. A testülöt vasvonát fe)eltisség ter|re mel|ett kezelni,
3' A teslü]et hetíiséeénel{ épitéie, il|etöleg bér|etérö|

s a szerek bcszerzóééröl' valamint azok rendbentartásáról
sondoskodni.. 

4. Szolsákat felvcnni s azok fizctését meghatározni.
6, olyaJr működő tagokat, akik a tűzoltói szolgálat-

ban. külöhös érdemeket s?'eíezIek, kitüntetni vagy meg.
iutalmazni.. 

7' Közgyűlést összehívlri s ennek a testület i.iszonyai-
ról ieientést tenni:.8.'A 

lefolvt éví zárszámadást s a jövó évi költség-
vetést e]öterieszteni.

9. A köásvíilésnek tiszteletbe]i tagokat megválasztásra
ajánIani és. e{yéb,índítványokat',tcnni.

3

Az évj z'árszánadást és költsóer'etést elkésziti s azokat
a választntánv elé tericsz|i.-'-Á"té;l;;;'já'ou"" 

récfiri.bn .-.....{2....-..p.ngő kész-
pónzt tartliat' az ezt nieglialadó összeget a válásztmány
utasítása szerint gyümölcsöztcti.

Ellenőr.

4l. q. A pénztárost közvetlenül ellenőrzi s a pénz-
tárossal'együtt. anyagilag egyetemlegesen Íelelős a pénz-
kezelésért.

Orvos.

42' s' Az orvos a ttizeseteknél és a gyakorlatoknál a
]ehetőséÁ szerint lnegjelenli, az ott netán megsérÍilt vagy
szo!gáIai-ban nregbctégedett tíizoItókat díj néJkül kezelni
tartozik.

Az,orvos a parancsnokságnak is hivatalból tag.!a.

ugyesz.

43' s. Az ü(vész a testület álial kötendő szerzódésekel
elkészíti,"a 1estülét minden jogi képzettséget igénylö ügyé-
ben szakvéleményt ad és a testületet úgy peres, mint peren-
kívüIi iicvekben a bírósáeoknál képviseli.

Tériíkedéseért készkiadásainák megtérítésén kíviil a
testiilet ierbére egyéb díjazást nem számíÍhat Íel.

Az ugyész a-ilarancsnokságnak hivatalból tagja.

ló' Á.rórq pénztári k,észle1bul és.a segélyalapból leg-l0' A fojvT DénZtarl |{cszlelool es a segelya!apu(
1 eli ebb.. .. y'.4.0-- 

-. - -. p e n g ő i g tl t a l v á n y o z á s t e s z k ö Zö l n j.- j4 s' A vá]asztntánvi ü]éS ejnöke a tcsttiletl34 s. A válas2tnlányi ü]ós elnöke a tcstületi 
,e]nökataa7ívüaiasa csetén i parancsnok ; jegyzöje a titkár,

"iiÁilíoztatása esetén a Sesédtiszt. A válaÁitmányi ülésrőlakadálvoztatása esetén a Segédtiszt. A választmányi-ülésrol
iesvzökönvvet keII felvcrrní, melynek az ülés ]cnyeges
nő2zanatiit kell tartalnraz-nia, az ülésen jelen Volt tagokilö2zanatáit kett t
Íelsorólása meílett.

A iegvzőkönyvet az e]nök és a jegyzokönyvr.ezetó -íriák
alá és" á. válasltmányi ü]és á-]tal c célra váIasztott es az

15 napon be]ül a Parancsnokság.

44' s. A testület parancsnokságát képezik:
aj tisztek: a parancsnok, az a)parancsnok és a sza.

aszDarancsnoKoK i
b) tisztviselők: a segédtiszt (szolgálatr'ezető) és a

36. s. Az évi rendes közgyű|es a lagok sorából három
évre 3 tagból á||ó számvizsgáió-bizottságot váIaszt' amely-
nek tagia-í''e nlegbízásuk 

-tartama aIatt sem a választ.
mánynaii tagjai nenl Ielretnek, sem m{s tisztséget be nem

1ölthetnek..-".- 
n.iiamvi'sgáló.bizottság megbizatásának tartama aIatt

a oénzt<ezetést"bármikor rregvizsgátlatja, a számad.ási év

lezártával pedig az évi rcndes kózgyűlést lcgalább U n'ap.

oal megel6zően az évi zátszánadást és a pén-zkezeiesre

íonatt<o7ó okmányokat, naplókat és egyéb okmányokat
részlelesen megvizsgálni éS Vizsgálatának eÍ€dmen}'erol a

választnrány útján a közgyti]ésnek lraSDan leientesl Iennl

taÍtozik.--.. 
Ámennyiben pedig évközben észlelnek valanlely' sza.

báivtalansáÉot, aát a7 etntjkségnek' fontosabb csetben a

küliin öSs7€hivandó rendkívüli köZgyÚIesnek szlnten De-

jelenÍeni kötelesek.

A tisztikar.

37. Q' A testület tisztikarát képezi: az elnók, a titkár,
a oénztáios, az ellenőr, az orvos és aZ üPylSZ...,'. A tisztikart a közgyiilés váIasztja 3 évt .tdoláÍIámra
az alaDitó és oártoló tagok sorábó|' az orvosl cs ugyeszl
tii'iié[ n"ttiIiesére esitIeg vaIanreIyik heIybeli orvost'
jlletve-üsvvédet kéri tel az eln<ikség.

EInök.

38' s. Az elnök a kozgyüléseken és választnrányi
iltéseken.eInoköl. Ezeket risszéhívja; külső és belsÍr iigyek-
ben és hatóságok előtt a testü]etet képvise]l; Yezett a

t..iiirói tis'"ii,.a költsógvelés kerelén belÍil. korlá1lanuI'
süreős, ktiliségvetósen kiviili ügyekben .-...-.l.2-..-.--.-pcngo
i"dfi'ig^JáuE 8sszeg erejéig utáÍványoz. A pénztár kezelé-
séie ÍeItigye! és a pénztárt 1etszésszerlnll looDen meg-
vizseá| ia..."-ira'iásztást 

nem lűró ügyekben.-személyes felelösség
terhe aIatt a parancsrlokka] egyetérlÓIeg lntezkeorK' .a.Z, 

]ly
inié'r.öaei.r.,tsr azonban a Ieg.Érizelebbi váIasztrnányi iilés-
.nek ielentést tenni köteles..'-..iii".á]nót.tit 

akadálvoztatása esetén a parancsnok
helyettesíti.

' Titkar.

39. s. A Íitkár végzi a testüIet, a választmány és

közgvű|é"s íÍásbeli tecnciőít, vezeti a jcgyzőkönyveket s a

testúiet iratiárát rendbentartia..*' 
Á-"ü;tül"i' írásbeli }<iádmányait az elnökkel együtt

.aIáíria.
i-lelvettese a segédtiszt.
A títkár a paraicsnokságnak is hiva{alból tagja.

Pénzttiros,

40. €' A oénztáros vagyoni felelősség terlre alatt kezeli

" t.'iiii.i'oén[ü,ar Á u.íét.tekről és kiádásokról -rendes
toilv"it vózet, teliesíti az elnök utaIványozása folytán a

kifizetéseket..... -Éunónoeaenként a pénztár állásáról a választmánynak
kimutatásT,ad l a testiilet tartozáSaít, követeléseit. a. tag-
díiakat nyilváritartja s erről a vá|asztmánynak neg}'edéven-
ként ie|entést tesz.

szertaros. ,

Ezeken kívül a parancsnokságnak hivatalból tagjai a
titkár. az orvos és az üA\'ész.

Tiszti állásra csakii olyan nrűködó tag vá)aszthaló
meg, aki,a tíizoltói ismeretek niinden ágában jártassággal bír.

Parancsnokstig hatásk öre.

45. $. 1. A nrűködő tagok {elvétele, minősítése, kilé'-
nése és "kizárása ügvében határozni.. 

2. A. őrszolgátátok, gyakorlaÍok és előadások .idejét
mesáIlaoítani és ázok ponios megtartására felügyeini."3. Az őrszo|gálatók. gyakorlatok, elöacások és tűz.
eseteknél mes ne"m ieleni-nrÍjködő lagokkal szemben az
alap- és szo|g-álati szábályza{ban meghatározotl megtor|ást
e.'io'or"i i 7 mükötlr' tágok közt 5l6tgálati ügyekbő| Íel-
merüIt visZá|Vokal elintézni.

4. A tesíület részére szükséglendő oltószerek, szernélyi
Íe]szerelés és egyenruha beszerzését a választmánynak
iavaslatba hozni., 5 Tű'u.''élyeknél és egyéb vészesetekné| magukat
kitíintetctt egyónóknek nregjtrtá!nrazását, vagy a sérü|ést
szenvedetteknók segé|yezését kieszközölni.--- 6. 

^z 
a]tiszte.keí a letett szakvizsga alapján mec;."iiT'j.;',.:'

választani. 1. 
*.vil.. ary.|l n...

Parancsnok. \S 
'tol'ir

t'z^ r^l

,".*1b,!.'toJ".f il 
ji.i.i,[Í';1'Jl.,'Í.-'"#*:f Í'..,i"'llj*l *;/

ben ő fó)elös a nríiszaki míiködés tekintetében tett vezény.
lésért. A Darancsnokot állásában a főszolgabírómeghallga-
tásávaI az- alispán erösiÍi nteg.

Köte|es a vész lrelyén lraIadéktalant..megje|ennt.s .az
oltási és mentési munkálatokat vezetnl' I úzvesz utaIl nala-
áer.iáranui ürtoiik írásbeli ielentést tenrri a hatóságnak és
á-iaráii trizren.lészeri felügj'e|őnek. A lratós.ággal szemben
kébvise1óie a nríiködö tagokttak. ParancsaI es utasltasal
i.líotl.nrií teliesítendők; -a netán engedetlenkedö tagokat
rerrrlrcutasítani és a helyszíné1öl vaIT eltávolításukÍa a

iritósasot felkérni jogábari ál]. t rendeli el a támadás és

uJaelJfi' nródiát, á Jecskendok és egyéb szcrek.mikénti
működését. Vczénvli a tagok gyakor!atat' tsszebjVla a

oáiáncsnor.sasi ü]éót s azorielnödöl ; meglratározza a mű-
[óaő taeok s7olcálati kötclezetlségét. beosztja a tiszteket'
ártisit.l...t és a iűzoltókat a mcgfe1elő szakaszokba. Végül
elienőrzi az a|ap-, szolgálati és gyakorlati szabályok' n.em.

tiiittinlen az öiszes hátáÍózatoIi betartását. Az elnököt
ennek akadályoztatása esetén mindenben tlelyettesíti.

AIParancsnok.

47. E' Az alnarancsnok a parancsnok távollétében vagy
mesbízáü foIvtán a 46. szaliaszbatt köÍülírt teendokben
ann.ák helyette!e'

SzakaszParancsnokok.

48. 6. A szakaszparancsnokok a közvetlen .vezeiésük
alatt átt3 szakaszok 

.nrűt<tldésére 
feIügyeInek és a.nyert

uiáiiiiIlo' képest adják ki parancsaikat. H'a. a ttizvésznél
a parancsnok és alparancsnok hiányoznék, akkor a.Íangban
kövelkezó legidősebb szakaszparancsnok g}'akoro4a a ve-
zényletet'
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Segédtiszt,
.l

49. s. A sesédtiszt (szolgálatvezetö) vezeti a testület
anvakönívé(, leltárát, a tíizká. kimutatását stb., a parancs-
noí<sági 

, 
ü|éiek jegyzökönyvét, 

. -s'1óva] 1 . 
parancsnokság

oiáitíirooai és íio'lgálati'teerioöit. R tjtkárnak áIiandó
helyettese.

, Szertdros.

' 50. 6. A szertáros gondoskodik a személyi iölszerelés,
esvenruh"ázat s az öss-zes oltószereknek és a szertárnak
áiiándó tiszta és jókarban tartásáról és meglétérő|'

zewezet

5l. s. A szeÍvezet, egyenruha, rang|elzés és felszere.
lésre' néive a testiilet á iWágyar országóS Túzoltószövelség

' által a maevarországi tűzol.ótestületek szátnára megálla-
pltótt i a m"., t<ir. bel'tigyminiszter. által. jóváhagyott 

'Szer-iáieti' eevenruházatí,-rangle|zési és fölszerelési szabály.
zatu-6an Toglaltakat ismeri el kötelezönek.

Atapszabálymódosítás. :

52, $. Az alapszabályok csakis közgyűlésen mó,dosít-

hatók: a" módosításhoz aáonban a batározatképes számban
il"sieí"nt' szavazatra jogosított tagok kétharmadának,bele.
óev?ié.. szükséges. A n"ródosításrá vorlaÍkozó indítványok
Jióuós" a közqv?lés elött 8 nappal a vá!4.sztmányhoz 'be-
ieriei7tenoo éí" az őrtanyán kif üggesztendő. A módositott

"li"Jiátatvol. 
csak a in. kir. -6clügyminisztér úr jTvá.

haÉyása uián lépnek életbe.

.' Feloszlás, vagyonhova{ordítás.

53. €. A testület felosztása tigyében csak az e.célbTl
összehívótt közgvűIés határozhat; ehhez azonban aszava-
Ji'"..ióeó''ii"tti,tagok létszáma' háromnegyed részónek
ielen|éíe-és azok kétharn)adának beleegyezese'szukseges.
'-.-..iá- ai- e éélra egybehivott közgyűléi.enn a tagok c|ég-
séges. s"á'ba'i meg."nem jelennéíek, fr|nap mulva 30

naoon belül úí közgyűlés tartatik, melyet azon határozott:
mésiesvzéssel. kell-'összehívni, hogy a feloszlás ügyeben
á l.-ti'Eíate. a megjelent tagok számára való tekintet nélkül
i7s-áo1zótöbbséggöI fog ha.Íározni.,' 

Fejósztás est"tén a"testiileti vagyon hovafordításáról a
feloszlást kimondó közgyűlés rendelkezik. A vagyon azon--nin-isakis 

tűzoltási cél-ókra fordítható s 'az erre vonatkozÓ.
iátaro,at foganatosítása eIött a m' kir' belügyminiszter
úrhoz f élterjésztendti.

Á testület viszonya az- oÍlzágos és vármegyel tizo|tó-
szövetségekhez'

54. s. A testület úgy az országos, valamint 1 vár-
mesvei iíizoltószövetségnék, nemkülönben a Magyar orszá-
goi'Tűzoltószövetség segélyző-pénztárának tagja' sorába
Eóiéoni totetes s aák aIafsza6ályainak, szabályzatainak
és összes határozataínak ntagát alávetni tartozik.

Törvé iigyelet.

szabá|y-
illettileg

Kormáíyfelügyelet.

- , - - - - : . . . . . - . - - - . . . - . . - - - , - . . . - - -
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