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A sc'.{ólvalaP e!y taq Íltal 90 naporr tul igónybe
v"hclő; kjlétcles csltt Jr|letl azorrbatl a válaszitrrány
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]. íl

Cim.
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Szélrhcly:
2. $'

A

tcstiiiet szóklrclyc

' .'-j.'.

+'

.:.|..-.I*:.:

.

llivatalos nyelv:

q,q

örlhi}lájlri<' cngcrieiIetlséE r'nl'y itirrssáq foiytán vál1ak
sz'l'1;,'i.':''l. r ]:"I. icLkiplc]cnlró. Ertlrel< nre!itilésóre á
1larelcsuol<siip r'atr !rir,lrivtl, arr'ó] azonban rr válaszinrány
r. ,k i, l:r,l''st lcrrrri lar loziL-.
)\ sc.3.i:I1alap rllinól l<cvés}:}lé ]cerlcl.j tncgicrheiése céiiá.
llril, va1anrinL a nliikörlő taqok érdekéIlen a válosztmány
íclaclata gorldosko<lni azoJ<ról, kil< a szo}q.irlatban nreg.
l!(iIiilt tíizo]ilrl(at clij nélkiil I'czelik-

;r

vczónyszava:

Pccsét:
t.l

.4S A
l/cc5étie: fíízcitój.']viny.l. -l. .-l .'
.í- tcsLiibI
!.
f

.

r.á.l,"ii"r.

:

'
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i

őrlkóntcs tiizolt',tcsljil"L
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5, $. A testület'célja: A Lözség (város) teriile.lén,
esetleg a szomszéd kózsór1ekben kiíitött tiiz rcnclszcres
oltása és egyéb vészesetekllen seqélynyirjtás, a köz'ség'
(város) {eríiIetén l<ivill azonban a nriíködő tagoknai< r:sak
eEylrarnad részével.

6.s

A tcstiiict

cé1jának elórése vógett

a

N'la';yar

()rszágos'Iűzoltószövetsé3 áital alkotott szolpálaii szabályzat szerin.t tagiait kikópzi, a község (vlrros) llirtokában lrvÜ
iíizoliási Íc]szerelósi tárgyakat kezeIés és mcgőrz'ós végett
átveszi' azokat a 7' $.ában rnegjelölt vaqyonából ós jövctlL:l.
nréből kiegésziti és állandóan haszná]atrakész irlIapotilalr
tartja.

7. $' A testiilet jövedelmét képezi:
a) áz alapit'ő és'pártoló tágol. járrrlékai
b) a közsőg (város) áltrl nyujlott Évi scgól1 :
c) a testtilJt javára tett ha3yo'lányok ós adolnálryok
d) a testiilet által rendez,ett ünnepélyeli és vigalnlak
esetie.tes iövcdclrne l
ej jutalrrrak és előzetes hatósági engeclellyel rendezcit
tyiijtés utján szerzett pénzösszei1ek.
8. $. A testület vagyonát képezik :
a) "a lalyő }ónztári készlet;
ó,l a tartalékalap;
c) minrlen beszérzctt ingó ós ingatlan vagyon és
r/,/ a scgélyalap.

I

i
't

be.

10. $.

rnányck;

c) a netáni évi |elesieg.

1

kezelteii]< és ir r'álasz'lrlllrrry
haiározaiához képcst biztos lrelyerr gyLirnölt'siiztclik'
A' tn*ulél."lnp. igénybcvÁieióhéz a k;Jz..1yiilós l,c]c.
e9vezcse
szllKseges.
..
l1. s A scgélyalap jÜvedclrrrei:
jőverlelem 5ni...a;.
o) a.7. $.bán'feisorolt .szárrt
arlomárlyok és hagyoó) kiilönásen e cólra

A tartalékalap elkülönitve

.''.'.,Á,.""oé]uulun

fu$)/

taq.okká azok választhatók, akik a
tűz-olLlisi"s.iritóznrény I.őrL]l á]talában, küliinösen pedig a
tesIii]cI iránv1rllan kiváir] ór<lcnrckct szereztck'
l5. $' Alapitrik azok' akik a tcst|ilet részóre cgyszers14.

rrrirtdctrkorra l'gnlil,L
llzelrlcl{.

,

j

:*. Párto]o

3 óvi

17. s' Míiiiődő tagol<: a Maqyar Országos Tíizolto.,
szövctsói1 álIai alkotott szabályzatlian megáilapitott szervezeli bcosztás szerint tisztck, altisztek' mászók, sziva[tyu.
sok és rcIlc]fcnntartól<, kjk nragukat.a tettlegcs segély.

nyujlirsirarr vrió rószvétejre, az őrszolgálaLokra, gyal<or.
]ito,korr r,a]ó tltcqjc.lcnclsre, valarrritrt a tesLiiiCit mindán
batárou alárraI. és a szolgálttí szallályokrrak rr megtartására
kötcl ezi k.

18. s. A {cstüiet iaxjai sor/'ba csak nragyar.áIlam.
oojÍJár vehctő ÍeI" A 20 óvct ncghaladott kiskoruak csak
iztiiői, iiletue qyánii l'clggqycxéssel, 20 éven alu]iak taqokrrl
cg1áltl|án. Ícl 1lcnl vc]I.Lők.

A tartaiékalap forrásai:

a/ a 7.'$.ban {elsorolt jövedeinrel: 501'.'.a.:
ó/ }cüiönösen c céira' sziitrt adomátryok és har'l,o.

cikiilönitvc kezeit.tik gt1s a lílasztrr.álry

bi.to. helyert g'yünrölcsözLctetrrlii'
"'e.int
l2. s. A
sególyalap igérrylrcvehctő:- ..
o) a szoIqálatban keresctképtelenllé villt tnqnkIl:Ik J
rnórt s.gólyczósóre:
sególyotap
óJ lra ".e]él'.'
' valarnely tag a szoIgalatbaIl eIetct vesz.l1enc,
ltarároza[a"

,

l.|i{ol<.
L's ]l1llKo(lí' ,1'1.''.".".ue]i

{t

tárába beíizctrlek'
1

:9' $. A- testüict .ta.qjainak kötelezeltségeiből eredpí
a íenná1ló törvéuyek szerint birói utou

.

sok.

: tisztel'll,'ii, ,,:,

talok. i'ik a tés(iiIet ["nrtarLás.,.lroz IegJ<ötelezettsógg.el évi .' ..'. .
* a"*.ioát{rlet-'pénzPen qőt nc{ycd óvi eiőlc ges részléiekÍjéii

minden követelés

bajtatik

FEJEZEI-. {*nvlntrrr}
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1t..S,..A tcsiiilcL tnl'jrri

alább

;

,l

Il.

.Perl?uL
-l0

Testiileti vagyoü'

i

U1yancsak a vtilaszttnirnytlai< kötc]cssé!e gondos.
Iloclui lrri,1, lro51y műköclő la.1jaivaj a tesiijjet a Magyar
orszl.'qos 1.iízr'lLjszüv' tsi,; s"qól1zőpérlztárába lre|ópjen
és e cólból tivcnként ianuár havában a taqok trévsorát a
{cjenki:nt nlc!állapiiott tagsá{i Jiijai egyiitt beterj55t6

.

Cól:

'

hatírirl őt Ilrc.qhosszallbitlIal ja.
A szlrlqciaIllan kcrcsetkóp1elenrié vá1t taqnai< iogábaI
i.ll a sc!'óly igéuyl.evé1elevéqctt betegségénektartama
a]atI a vájasztrlláuyhoz- {ordu]ni, köteIes az<lnbatr. beteg-sóqót a ba]csct rIapjától sz;initott nyoic napon ileiül be.
iciclrtcrll' s eg1r'ui.tal azt n testiileli orvos á]taI i<iállitott
Ilizrrltyitválrnr'aI iqazoltli.
A scqólyalap jótéteuiólyól;ől kizáratnak azok a tagok,

kik

A tesiiijct hivatalos nyclvc és

nagyar,.

nenr

ezen

eltemétésérőI- ha-arrór családja vagy hozzátartozói ttelrr
volrrának képesek qoni-loskodni - tr v/riaszl.tnirny gonloskodik a segélyalap crejéhez képest.

l,eltló|,cl,

19. $. A

tisz'te]etbeli tagok mcgválasztása a. parancsloksáÍI, illetve a választmárry javaslata ulapján a közgyüiés

iltul

[öÍlólrik.

20. $. Az alapitó és pártol'i trg'o)< .szó. vagy 'irásbeli
lrvilnt|iozutuik ii]ial a tcslirlcL tagjairá váInak' szaháiyszeru
Í.1I.ót"l:]k czrlt.|,",, ', v;1lnsztrlrányi iilós álLal tör[énik.

2l..\'

Mi,}..ö.l'j ta1

lclr.'I rnínricu Ícrjclhctetlcl. je)lcnii

fóríi, aki 20'ik óletévét rlár betóltiitte, továbbá ép és

.q;,,.l,l... l..clvétel vór1cit a pnrcncsnokságnál kcli jclentk.i',.i. A lrrr"'rcsnokság a jelcnIkczetL nrv'1t, foglaIkozását,
óleIkorát és lakírsát ai őrszoLában vagy szertárban 14 irap.
ig kiIii1qcsztnrri köl'elcs. hogy 1z.ijIcti íeivéteiee]jcn a
te:tiilr't i;l:iri csctlcxcs ószreV..tclckPt mc!tellesseK: a
íclvítcl -'a nelalirr- heérkezett észrevételeik elbiráiása
rtlc]lcIt -. paratrcsrroksági ii]ósen történik. Ha a parancs.
van, a. pat;incs.
Li]z]iIt vó[crnónykiilörrLséx
r'.!n" Szavl.zás rrl!án }'utároz. A szavazaIok egyeniő'.ol..á,i
si c csctótt az clnöklő. parancsnok szavazata dijnt'
Ai uj taq.a ptrranc...tloks/ig.előtt a következő iinnepélyes
rroks,ir, iaq1.'i
11

iogaclairraL liiitt:lcs tcnni.:

*

h'ogadalonr: Eu,

-,
N. -,
N.

rí".ri ji"liúi"t''"k ;;;.t";

iogad"nr, Jrogl

;.

n

p.,,,i""''iir.;..o i"*il''Tj].,]"T

s becsüIetszavammal és kézaclásornrnal kötcIezeItr

'a iestüIet alap- és szolgálati

magamat

szalráJyainak, nclrrkiilönllcn

nirrden egyes határozatáIrak pontös tncqtartÍsára'
Tugok.iogai.

.. ??.s.A. tisztcletbe]i tagok a nÍikődő taxok jogait
az alapitó, pártoló és nlűködő iai.ok

élvezik,.. azonban.

terheitői merrtesek'

Az alapitó és párto)ó tap.ok a közq-yiilésen t:rnács..kozási, szavazási és válasz-tási jog.q.al birnak'

Kétf.ile : Rendes és rendkivii]i.
c) Rcnr1e." közgltilés, Minden év első Íelében rendes
közgyiilús tartoiik. A kőzq1iiiésl az eIrrők hivia összc.
l,t Rrnlkit,íili kjz4yíilJ:' ReIr.lkivü]i kiizsvü]óst i;sszeIrivrri c válosztmány lrc(ározeta alapiárl az "áInöknek áIl
jogál'arl, k..itcIcssógc pediq akk"r' ha.azt a lnűködő tagok
egynegyecl része ilrdokolás nellctt irásban kivánia.
Az cluök tartozik a kérvénybeérkeztétői számitoit
30 nap alati a közgyiiJést összehivni.
A köz1'yiilések,. nrelyek nlindig a testűlet székhelyén
tar1atnnk, Icqalább 2 hú[tcl eiőbb.'a iárEysorozat köziése
nrelIerI hivarrdók őssze.

?7. "s' /'. kilzgyiilésen az alapitó, pártoló ós működő
A műi<ödő tagok a testűlet áitai nyrrjtott nrinrlen ta.qok tanácskozási és szavazási jággal.birnak; a parancs.
nokság a nrűkődő . tag-ok, a tisztikár és a válaiztmány,
előnyben részcsiilnek, a kőzgyiiJésen tanácskozási, szava.
vaIanrint a szárrrvizsgáló bizottság az ősszes tasok áliál
zási és választási joggal birnak. A miíkörJő tagok fclválasztatik. Az elnök, a váJosztmány és a szárívizsgálóvé[eliik utáIr ha a tostüIct crrc ttézve t.lóL' arrvali erő.
Irizoltság az :rla1litó i.s 1lir to|ó ta!ok sorából, n po,"n"".
'I'íji'ol(óizövntsór3
ve| .rendelkezik
a Magyar Országos
rroksár'
ta!jai pcdi1 a rrljködő [ágok sorábói választanáltal mégáIlapitoit előirás szerint cgyenruhával és ic]szc-'
tl.,'k. A .ilkár' a púItzLáros t.s az cl]pttőr az aiapjtó és
reIéssel láttatnak eJ, arlit azonban csak szo]qálat]lan sza.
bad viselni. Az esetbel, ha szolgálat köz}lctt szerencsét. párlol" ta.gok suriihoj is vá]aszt]rotók.
28' s, A közgyiilós seavazattöbbséEgel hozza határo.
lenség éri, jogositva varr a testületi orvos által kiállitott
zatait ;- a szavazatok egyerrlősége melleii az elnök szavabizonyitvány {elmutatása me]lett segélyértfolyanrodni.
za[a
dónt. A szavazati jog szenlÉ]yq5gn pvakorlandó.
Kérelmét vagy panaszát testiileti parancsnokával liö"öIheti,
A szavaz,at nyi|t, de i0 tag'k.éri'sérea-titkossiávazást kell
aki vagy magn intézkedik, vagy _ [ontosalrll esetekl'en
cllenoetul.
a. parancsnoksági, jlletve a választmányi iilésnek terjeszti

e]ő határozathozataI végett

.

Tugok

kötelessége,

23. $. Minden miíködő tal. kölcles az alapszalláiyokat,.
a szolgálati szabályzatot, továbbá a kő2llyiiÍósi, választ.

nrányi és paranósnoksá.gi

iiiés határozatait és az eiöliárók

parancsait köveini, arnire íeivéte]e alLajnrával ünneptlv."

{ogadalom és kézadás rnellett becsületszavát adja.
A működő. tagok eqyéb köteiezettségei a szolqálati
'
szabalyzatba|
Ioglaltatilck.
Tugsóg ntcgszüníst,'

s A Iestii]eti taxság rncgsziil'ik; 1. lralál, jol1i
szemé|yekrrél rttegsziinés, 2' kilópós, 3' l]iIlós, 4' ]<izár'is
2.1.

által.

Haláleset vag'y jogi szcnrélyeknélazok nregsziinése a
testüleii tagságot azonnaI meqsziinteti, a Íizetési kötclezeit-

"Á-.-1
.-oiA -^-;i}|

;Íi.'I; Iaq netáni kilópési szárItli'ká[ az év rrLoIsó
negyedében Lrrlozik a parancsnokságttáI szóval va!:V irás.
ban bejelenteni. e]lenkei.j ese|'bcn kÚtelczctLség.. c.q]i rrjaor;
évre fennáll.
- . A mű.ködő

tag testiileii

tagságának nreqsziintctésót
4' heti . el.ő.ietes szó] vaq.y irásbeli "bc.iélentés nrellett a parancsnokságnál kérelmezheti,
A tcstületi tag a létszánrból törőltetik, ha
o/ a tűzoltónál nrcgkivánt előieltéte]ek hiánya rrtólag
l<itünik

'

:

b) ha a testülettel szemben vá]lalt kötelczettsésének
háromszori {elbivás dacára elcget nen tesz.

A testii]cLi tag kizárását
lasztrnány elhatárehatja :
.

a parancsnoksáq, illetve.vá-

a) az a|apszabályok és szolgálati szabályzat el]cn e]köveLett nagyobb vrqy Löblrszőri kihágás
"setóheIr ;
. ó/ a testülct érdekeit veszélyeztető, vagy hazafiatlan
csclekedet miatt;
-iszákosság
-.c/ közbötrányt okozó, vagy becstclen rnagaviselet, vagy
miatt:
dJ íellebbvalói iránt szol9álatban tanrrsitott illetlen
magaviselet, engedetlenség, kiadott parancsok nlegszegésc,
valamint összelérhetei]en természet' vagy fcl.yelmctlenséget
'szitó magaviselet miatt
eJ ha harmadszor c17másután indokolnIlanLrl qylrkorlatot, őrszolgálnto|' ós tíízesctctclrnuIaszt i
/) ha biiniény niiatt biróilag elitélLetcit.
Az aIapitó és pártoJó tagok törlése a rnosi ó) c) és /)
;

pontok alati felsori]t .seteklen a választmány áltai történik, utóbbiak {izetési kötelezettsége a kiz1rrási év véqén
neEszünvén '

A törlés ós kizíris tárqyábarr hozott parancsnoksági.
ilietve választmárryi batározaiokat az érdekeltck a közIési

A

e

gfell ebbe

z h

eti k.

A kilépeti' töriiit vagy kizárt tap a szavctosság tcrhe
aló] azonban csak a testtilettőI netán kapott {elszereJés és
egyerrrtlházat visszaadása rrtán Irientetik fcl.
III.

Az

'''
.

FEJEZET,

intéző sz€rvel{.

25. .S. A testiilet iigyeit vezetik
a) a közgyülés ;
ó)
választnráIry és
c) a" pcrancsnokság'
kőzguiiIés

s. A

'

:

i<őzgyűlés a cselckvőképcs tagok iisszeségónek kí'pviselcte ós a testÜlet egyctctncs lc!.Íőbb szerve.

26.

kőzgutilés lntá rozatkópessépc.

29' os. 4 kőzq.yiilós általában véve lratározatképes, ha
azotr a megjelerrésrc jogositott összes tagok egyLarmad
részc jelcrl, valr, u1yIrogy a mííkörlő tagó}<nali-iegaiábl:

lclcll lcgyfn,
AJapszabálymódositás. továl'llá nrás eqyesüIetbe va|ó
beolvtrdás tárgyában ősszc]rivott közqyüIés"-határ.oz, hatá.
rozatkéPcsséí.élrczazonban a tagok iesaiát,b kétha;madá.
nak jeIenléte és az e tárgybarr hozoti határozatok érvényesséeéhez a jeIenlévők lc.galább kótharmadának hozzá.
járrriása sziikséqcs.
Ha az .'l) íbkéntszahá)1 szeriicrl egybehivot t köz.
reti.r(.szc

91iilÉ<cn a t;,gok nenr jelcrrIlónck nreg hatórozatkénpc
iiá'.l,n'., .s p n^1,''i |,"Iiil .,uy,.,,J.on tá.;;;;;;;i
^
I)i"llctt üsszpIlIvandó
rr!allh köz{yiilÁs a nlesielentek szárnáro vcló tekjlrIct rrólki]i határoiaLkóues'
A közgyülés elnöi<e a tcstiiiet; ;inök, akadáIvoztatása

tt

I
!t

f

v

,,t
,t

,t

esetén a paratrcsIrok, jegyzője a iitkár, akadálíoztatása

cse[óIt u s..górltiszt'

$

A kőzggiilés tárp7ai.
30. $. A közgyiilés haiáskiirébe tartoznak:
váIasztmány, a számvizsgáló bizottság, a tisztikar
és a parancs:tokság tagjainak és póttaqjaínaI{" 3 évi idő.

a)

t:rrtanra való mcqválasztás:.

ól a köliségvetós és' zárszánladás letárEya]ása,

a

feie]ős szánradók részére a felmentvény nleqadásá' és álta.
lában a vagyoni kérclések végső Íokorr'va|ó"eIintézése:

c/ a választmány hatáskörét neglraladó font.lsabb
szerződési és kű|önősen a testiileti vacvon állaEát érintő
egyi'b. jo3ügyletck clhatározása és jóváliagyása: "
, . d) .1á1a.sz-t1.q1y .és a parancsnokság megfellebbezett
"
lratározatainak
f elijlbirálása
;
e/ a {agok inditványainck tárgyalása;
J) az a)apszabáIyok mórlositása:

g/ a feloszlás kimondása és ez esetben a

lrovaforditása tárgyá}:an való határozathozatal;

vaEvon

/r/ nás tcstülcite] való eqyesülés ({tizió) elhatározása;
i/' a-parcrtcsnokság ós a választrnány óvi jelentóse;
k/ ltszteIetbeli tagok megválaszLása,
3l. $' lnditványokut 48 o"rávaI a közqlüjést meselőzőIeg kell az clncjkrlél llcjelentcni, külön}len nem t7rgyallratoK.

A kőz!:yüiésekrőI jegyzőkönyvet kell {elvenni; ennek
a gyülés lényeges nlozzanatait kel] tartalmaznia, a köz-

l'yülésen résztvett tagok Íelsorolása meliett,
., A jegyzőkönyve-t az elnök és a jegyzőkönyvvezető lrja
alá és a közq.yiilés á]tal e cé]ra váiasztóit két tag hite|esiii,

A

kővető lap'.ól szánitott 15 napon bclül a közgyiiléshez
m

Í

aálasztntáng.

vÍ|asztInány 9 rentles és 3 póttaqból áll. akik
3 évrc 's.4
vá|asztatrrak. A válasz-tmáIlyi tágok "egyharmada,
t.lrái 3 rendes ós 1 póttag mindcn.évberl kiIép".'Az első
!A é.v.l99rr
.a kil.1pök.lévsorát. sorsl'tlzássa] ke)l megáIlapitani.
ki|ópók ujbol váiasztha[ók.
Az elnök, a parancsnokság taqjai, a titkár, a pénz.
taros és az .ellenőr áilásuknáI í'ogva tagjai a választmány.
nak. A kőzségi {őj9gv'9 hivatalból tagji.a választmánynal, '
32.

illetve parancsnoksár:nak.
Az elhunyt, kilépeti, iörült vagy hosszasan távollevő
választnányi tag. helyett annak me.qbizása, ilietve távolléte
tirrtamára sorrendben az első póttagot kell behivni.
Választmányi ülési 3 havonkint kell tartani. Ai őssze.
hivást az elnök eszközli a tárgysorozat közlése mellett
)egalább 3 nappal az ülést megelőzőleg. Hatátozat]<épes.
ségéhcz a hivatalbó]i ós választoit
nl'k c.1yharrrla.l l i'szr. szüksóges,

tagol együites

szírná-

I
I
I

3
1I uálasztntátlg

ltatrisköre.

Az évi zárszánradást és költségvetést elkésziti s azokat

n

nevcl-ben szerzljdéseket kötni,
, 93
's.
'testii|etaz eilijk vagy parirncsnoI< és a
ervényessegéhez
nek

aláirása.sziikségcs.

s

I

í,

a'

nlely.
titkrir

2. A',testiilet vagyouát íe]elősséq tcrllc lneiletL kcze]nr.
3' A testiilet lielyiségének épitésc, iJlctőlcg lli,r]cIirijl
szerek beszerzésérőli r,ala,''int azok rendllcntrlriísiIrli

.gon<loskodni.
+. s,ote.at.t [clvcitrti s azok {izctóst':t negllatároztli'
6. oly.;
akik a 1iizoiirii szol1.irIlrr.
.u'",|.",".",i"l.,
'.iea.ra l"'."k"t,
ban kiilönös órrlenleke|
kitüntctni uu.1y
jrrlalrnazni.
7' Közgyiilést összehivni s ctllrek a tcstiilot viszon1,ai"
ró1 je|entési"ienli.
"B:
A leTolyt évi zárszárnadási s a jiivő ívi köitt!l.
.'
vetést
. 9. előtcrjeűteni.
A közgyiilésnek tiszteletbeli tagokat nrcgvir]asztásra
indituányokat tenni.
ajánlani és
"gy"bpénztári készletlről ós a seqólyalapból lcq.
10' A folyó
pcIrgói1 rrloivány.zást cszkiiui]lni.
feljeb^L .
3.1' s. A választmárlvi iilés e]nöke a tcs|i]]cti clIliilt
akadályoitatása esetéii ir patoncstrok; icqyziíjc n ii{l<iir'
akadályoztatása esetén a seirécltis't. A,viloszLniányi illós';t
jegyzőLönyvct. kell |elven'ii, nlcIynck az i]Iés lóriycq.cs
."oázun"tát kcll tartalmaznia, o' iilé'.n jclcn volt ilfok
.'
felsorolása rnellett.

A kl';6nzu.'i,ai ]egfeljcbb '-..-'^-. .pengő kész''ális"t.ány
u,
"zt ',.c!h.lia<ló iisszcget n
szciiirt gyünliilL:sóztcti.

Jlónzt tarthai,
ir|asitzisa

Iraport

váIaszti,,áIry

clleltotzl s a pénz-

a

táloss,al'cqyiitt an'Vi]{ililíl cgyc[crtllcqesrln felclős
kilzc]lsórt.

pénz-

()rrns,

$' Az otvos a tiízesctel<ni:l ós-a pyakorlatoknáI a
lcllcLősiq szr:ritii ttrcgjelc.nni, az ott
rnegsórült vaoy
'rlctán
szol';:illrlllalt tltcqllctcqeclctt iíízoltókat
dij nólkiil kczeini
.i').

taÍto2l<.

Az orvt's a

parancstlokságnak

is

hivatalllóI tagja

Üg,1,',,.
.'1

Az iigy'ósz.a testiilct:i]tal ]rijtendő
'' '.i:]..)s.t {rstiiici lnir;clcn jogi.ké1lzettséqet
clkl!sziii,
l;cn .lzakvélc.nrélryt
'ad

szcrződéseket

iÍ].órrylő iiqyé.
és a' tes.tiiletet ugy Peres! mint peren-

J<ivill'i'ii91.cLbcn.a iliró-sáqoknál képviseli.

..'I'inykcdóscért készkiarlásainak rneqtéritésén
kiviil

Parancsnoksís.

-1

Tzdtl17tt:sgdlt)-uLzotts(tt!

kl)zVc[]etlLl1

r

lcli'l ..
h.il'o,"tu!-{l5
A
**t"*,i;;;);w:ffi7;?-;ffi
35.'s'

Jllletűjr.

!: A póItzllirost
rr $'
4l.
^ -.:..-.:...

j,1,,t,,,'111.::ffi

l osrtr,rr,,,,"au,,l n], ;'
1r) tisztvisclől<:

:

a

\-'

,;.i.il*:ll,i_YsF#

a scqérltiszt (szolgálatvezctő) es

a
36. $. Az óvi rcuc]es közgyii]ós a tlgoI< soráll.,ll lrároltr
évre 3 tag'Lól álló szárnvizstáJo.I,izotts.igót v;iloszt, n;.'. l1. :z. rt.ir'o..
nek tagjaie megbizirsrrk taiiania nlatt icnr a választniány. '., -Llzckcn kiviiJ a pararrcsnol<ságnak hivatalból taq!ai a
nak tagjai nenr lehetnek, senr más tisztségct bc uctt. [|tEJl.'' jl7. oIvns cs rz ilgyesz.
ltszIt al1irsra cs:rkis olyan rnííkiiclő tag válasziható
töltlr e nek.
A számvizsgáló-bizottsire ncg'bizatásának tartánla aIatt Incg, aki a tíizolt(li isnrcrctek nrinclcn írgában jártassággal bir.
a pénzkezelést bármikor rrre2vizsgállratja, .a szánradási r:v
lezártával..pedig az évi.rendes- közgyiilést.lcgalállb 8 .rrapPttra,ncsno1:sőg ]nltiskiire.
pal megelőzőerr az' óvi zárszárnltlást és a pénz-kczclóstc
ionuti.&á okm1rrryoiiat, rraplókat ós egyéb olinrr.rIryokat al.$. 1. A rniikőrlő taqo} íelvétele,minősitése, kilé.
részletesen megviisgá1rii és'r,izssír]alár;aÉ"credmórr1tlii-ll ., pósc-.és.kizárrisr. ii!yébcn Ilatározni.
2. Az őrszol1á|atok' liyaI(orlatok- és clőadások idejét
választmány rrtján ., közgyiilésne.i< irásban jclr:utési tc.lrri
t

lleglrllir1.ilalri

tartozlk.

i'

t

Ir
{

is azllk

pr;ntos megtartás/rra fcliig1.elni

il. Az őrszol!álrrtok, gyakoria1ok, e]éjadások és tűzAnlennyibcn pedig évkőzben észlclnek vaiamc)y sza^
o csllckni.l Ineg.- ilcJ]l jcJcnt lniíkőclő t.asokkal szemben az
Íontosalll,
bálytalansáfit, nJt ui
"]nöl.ségnek,
".",.'|'..,.llc. oiap.-- í's sz-o)lálati szabáiyzatllan. lneglraiározott megtor|ást
közqyiilé:snek sz-íl{/,rr
külön össiehivanc]ó reuc]kivii]i.
'
csz]<özi]lni s a rrr[íköc]ij
tagok közt szolgálati ügyekbijl feljeienteni kötelesek'
.
ln. r iiiL visz:il1 ul<nr e]irrtózrri'

A tisztikar.

4. A tcsiiilct részére sziikséglenclő o]tószerek, személyi
bcszcrzését a választmánynak
iiLkr.rr, l:*:::i: I'.i;'',''"*'"n.,','o
,37..s. A testii]et.,tisztikarái képczi :..az tIrrök, a
o1 ii3.yé:z: .'.'
a pénztá.ros,' az. cllenőr,
5. '1'[ízvcszélyekrrói ós egyélr vészéseteknól magukat
"'1.'9'uo.-Í'
v.álasztja l] évi időtortarrra kiiiintctctt clyénc|.nek n'egjuiálmazását, vagy u séiülést
A ti'sztikart
'a.,köz1yiilés
talok sorjhól, az .orvoli..1| iit)iszi sl.rlvnc]ntleknik scqólyczi'sót.kicszki:z"]ni.
az aiapitó. és pártoló
ti."z1"6'.. betö]tés'ére esetleg valanlelyik hely|lcli orvost,
6. Az, a]tisztc|<ct a ]eteit sz'akvizsga aiapján mcgiJletve ügyvédet kéri iel az eluökség'.
választali.
ELnök.

38' $. Az elrlök a közgyüléscl<cn ís víl;..rlrnlir.)i

ii]éscken 6]nököI. Ezekct iisszehivja; külső és J>clső iigyc'a.
bcn és a haióságok €lőtt a tes{iiletct l<épviseli ; vczcti a
testület ügyeit; a kőitségvctés kcretén beliil korlriilalltrl,
pel1ij
sürgős, költségvetósen ]<iviili üByekberr .'. '..
legmagasabll összeg erejéig utalvárlyoz. A pérrztár k.:zclc.
sére *elügyel és a. pénztárt {ctszésszeririti idől,lcn nrel;vizsgálja.

L{alasztást nem tLirő iigyekllen szcnlólycs [r:Iclőssóg'
terhe alatt a parancsnokkal eqyetórtőlcq iutézkcclik, az ily
intézkedésckről azonbaIr a legközeIeblli választmányi iilés.
nek jelentést tcnrii köteles.

A" , elnakat akaclályoztatirsa

h

esetón

a

parart< snok

e)yettesi Li.

.

39.

al

s' A.titLár vógzi a tcstiilet; a válaoz{nlátl1l is
a je.ryyzőkiinyvckct s ,r

A testület irásbc]i kiádnányait tz elr:ökkcl
Ll.]..r|".. " "..Á.]ti""t

s vczetiíje, rlillerr

cr1viitt

A.titkár"a parancsnoksi'gnak is hivatalból taqja'
Pénztáros,

s' A

Evncgyedenl'ént a pénztár írl1ásírrrj] a váJasztrlánynak
kitnutatást ad;.a testiilet tarIczásait, kövclclc1."cit, a ta:.
dijakat nyiIvántar{jh s errőI a választrnállynak ncgvctli:vcuki'IrL jcicntóst tesz.

{őintézője

a llatósir1 áital nem korIátozlrató, a:lennyi|cIe]ős,a nríiszaki ryÍiIrö<]és ie]<intetéberr iett vezényláiér-t. A p.irancsIrokot ál]/rsában a főszolgabiró meghállga.
t á.Í ni rz crősiti n'".q'
'
Kr;tr,les a vész llclvi:n ha]adékt.alanul megielennÍ's az
o1L.:lsi óS Ídcrltési nlunkiil.rl'okat vezetni. 'fiÍzvészrrtán hala..
iléklaIantrl tarLozik irirstle]i jelentést terlni a hatósá8nak és
a járási trizrenclészeti Íe)üqyclÜnck. A hatóságaal szeinberr
kó;lviscijjc: a nlűkődij tagoknak' Prancsai ós utasitásai
fcl'.étlcnii1 teljcsitcllrlríLi; a nctán engelctlenkcdő ' tagokat
ic'trclrcutasitali és a Irclysziné,ről valr) cltirvolitá'!ukra a
hatós/rgot Ielkérrli jogában lrll. o rendcli el a támadás és
védclcnr nródját, ir Iccskcrrclők ós egyéb szerek mikénti

miiköriését. VczényJi a 1agok gyakorlatái, összehivja

a

dtisztcket és zr tiízoltókat a nleg{eiclő szakaszokba. Véqül
c]jcrrőrzi az alap.' szo1qálaii ós gyakorlati szallályok, nemkö]ölrllen az összcs lratíirozatok llctartását.. Az e]rrőköt
cnlicJ<

akarlÍlyoztatiisa esetr!n mindenllerl helyettesiti.

'

'lllPtrartcsnok.

Az

aiparirtlcs:roli a paratrcstlok távo11étében vagy
's' folytán a 4ó. szakasz]lan körülirt tcendőkben
nrcgilízása
arrnrrL lrcll cttc,-.
'17.

pénztáros vaqyoni Íeieiősség terhe alatt kczc]i

a.testüiet pénztárát. A bevótc]ekrő] és kiaclásokról rcnr]cs
könyvet vezct, teljesili az elnök utalványozása foJytán a

ki fizeJéscket.

j

ő

ben

áirja.

40'

Pqtttncsnok,
A paraltcsnok a tényleges pűködés

parancstloksági iiiclst s azon cinőköl ; nregltatározza a mű.
ködő tagok 526lgrilati )<ötelezettsógét, lleosztja a tisztcket,

Títlcár.

közgyíilés irásbeIi lcenr]őit, vezeti
testiilct ircttárát rcltril,crrlarlja'

.16. lq.

Szakaszpu rancsnoLok.

a közvcl]en vezetésük
'1
álló's. szakaszok
nííködésérc íeiiip'}'elnck és a nycrt
tltasitáshoz }<ópest atliák kí parancsoikat. Ha a tűzvésznél
alat.t

48'

szal<aszparan.:snokok

parattcsI:t;l< ós alparancsnok hiányoznék, akkor a rangban
l.övctkcző ]cl.ic]őscl'b szakaszparancsnok gyakorolja a ve.

a

zirryictet.

napon beIiil uj közgyülés tartatik, melyet azon határozott

Segádtiszt'

49 s A segédiiszt (szolgá}atvezető) vezcti a

anyakönyvét, leltárát,

a

lestiilet
tüzkár kimutatását stb', a pafancs-

noksági. ü.lések jegyzőkőnyvót,'szóvaI
összes

irodai és szolgálati teeudőii. A

helyettese.

a

par"ncinol<ság
títkárnak á]iandó

mcgjcgyzésscl ke)i ősszchívrri, )roqy á íeiosz)ás Ügyében
a közgyiiIós a nre1j"lqp1 tagok száinárr Va]ó tekintet.;éIkiil

:

.cLl szótöl,l'sí'gÍJe|

íor ],clározni.

Feloszlás
testiileti vagyon hovaforditásáról
"i"ta" köz.qyiiJés
"
a feloszjást kinrond.]
lendel'kezik' A vagyon azonbatt cs.rkis tÜzoltási có|okra íort]iIIrató s az erre'vonatkozo
ha'tározat {oganatositáéa ejőtt

Szertáros.

50. s. A szertáros gon<loskodik a szenrólyi {ölszerelés,
epyenruházet s az összes oltószereknek és a szertárrrak
állandó tiszta é's jókarban tartásáról és nreq.létéről'

rrrlroz fclterjcsztendő.

A testület víszonya az..

a m. kir.

or.s1aggs-

be]üqyminiszter

és vármegyei tűzoltd-

szövetségekhez.

5l. s A testiilet rrgv az orszá1os. valarniltt a l'ir.
tnetyoi tíízollószövetsógrrelr. ireInkijiönL,elr a Maqvar országos TiízoltúszöveLsóg sególyző.pérrzlárának ta.eiai sorába
51. s. A szervezet, egycnruha, ranpjeizés ésíc]szere]ésrc Lelóprri kö[eles s azok alapszalrá11ainak' sza6ályzatainak
nézve a testiilet a Magyar országos.I.íízoltóször'etség álial
és összcs }ratározatainak ma.qát alávetni tartozik. '
a nlaEyarorszáni tűzoliótestületel< számára nre!-állapitott s
a m' kir. belügyrrriniszter álial jóváhogyott ,,Szeivcze[i,
Törvényhatósági feiiigyelet,
cgyenruházal'i. raIrr'ie]zÉsi és íö]szcrcló"i szaLiilyzat..-|rrrt
55. .$'. A testüiet ..'
vármegye
foqlaltakat ismeri el kőtclezőlrek.
''
.'.-.Szervezet.

.

Áiapszabálymódositás.
52. $. Az alapszabályok csakis kiizgyiiléscn módosit.
}ratók ; a módosjtáshoz, uz]o''l'o. o határoiitkópes- számban
rrregje1ent, szavázatra jogositott tagok kétharniarjának lleIeegyezése sziikséges. A nlódositásra vonatkozó indiLványok
szövege a közgyüiós előtt B nappal a választrlráuyhoz bc.
terjesztendő és az őrtanyán kifüq{esztenclő. A nróclositott
alapszabályok csak a In. kir. l,clii1yrrliIrisztcr rlr jór Jhagyása után lépnek életbe.
Feloszlris, vagyonhovaforditls.
testü]et fe]oszlása iirryéllcn csak az e céllló]
ősszehivott köz!yülés határozlrat; ehhcz azonllan a szava.

53'

.\s.

A

zatra jogositott taqok létszáma háromnegyctl részének
és azok kótharmaciának bclecgyezósc sziikségcs.
Ha rz c cóIrr cgyl'cIrjvoIl köz1yiil.1s14 lr toxok clí.g.

jelenlóte

sógcs izárrrban

me.l,{.

uem jelIcrlllének, f5.' na1' Ir'11|1.

5g

'.
törvóIrylrrlusá1álrak i.s
i1 ,
'.
';.. -!.: '
község' (város) |latósáqának' íelii.Jljts]ete
á]itt álÍ.és.]u uár.

ncgyei iJletve.a község'i ívárosi) tűzrendészeti

rcncleletnck'végrehajtása }<öriil közrernűködni,

szabály-

illetőlcg

azokhoz a]kaImazkoclni kötelcs.
A 1iizvész szinhelyén a 1cstii]et kötc]es rendőri tekiu.
tctllen nraq.át a Irelyi rendőrhatósáq iniézkedéseinek aIá.

vctni' rliíszaki tckintetben azonban önáilóan

működik.

Kormányfelíigyelet'
az csctekllen, ba a testület ai alap.
ís eljár;1sril |'e ncm ' tar tja, hatás;1lIl.lr,cIlt'r.cs
kiiril lrill.11,i,
ntiikörlí.st icjr ki, a közbizI.olrság
ós ktizrcncl clicrr súJyos vótséqct kövct el, vagy a tagok
vaqyoni érclekcit vcszólyczteti, a m. kir' beliiqyminísiter
cllcne vizsgálatot rendeihet e], rniikőciését íel{üggesztlreti
is vígleq Iel is oszJlIIhatjo.
F.zclic L az alapszabrilyokrt
i L n.i. .,r r.. i
56'

'1'op1,on
clöiI t ..ólját
szabáIyokl'lirr
'1S.
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