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uot.r.'tes ttizo]iótestii]et

Nér

rtlrrírnrrlr kópesoli gonr1os1iotlui, * t líúasztnrÍury' gondosa scgélyalap erejélrez }répcst.
Á segélyalap egy tag ÍrltrrJ 90 nrpolr tril igénybe nem
relrető1 kivétcles eéetekben azolhln a l'lilasztmány ezcl

]lrrtílric1őt :neghossza}lbit1ratja.
Á szo1gít1atban lrercsetlróptelenrró viút tagnalr jogílban
íll1 a scgély igónybevótele vógctt betegsógpncli tartpnra alatta l'ílasztnríinylrozforc1ulíi,lröte]es azonban betegsógót a bal.
eset napjátó} szíLnrítottnyo1c rraporr belül bejelenteni s ,
egyűttal azt a testiileti orvos Íllta1 kiál1ítoit bizonyítváunyal
!

igazolni.
Á scgé1yalap jótéteurónyéből kizíratna]i azoli a tagok,
engedetlensí)g r'agy ittassílg Íolytán vÍrltak a
szolgíriatban 1rer'esetképtelcnnó. ]lnnck nregitélósére á pá.
l'attcsnoksítg van itivatva, arró1 azonllatr a választmánynak
jr:lentóst tonni taftozik'
A sególyalap rrrinél kevésblréleendő rrregterlrelóse cóljá.
llól; valanint a rnükijr]ő tagok órclelróbcrr a választmány
Ícladata gonrlosliodni azoLrói, ki1i a szolgálatban rnegsériilt
I tiizoltókat díj né]liüI kczelik.

llik önlribírjuli,

Ugyarrcsak a válnsztmánynük lriite1cSSóge gonr1oskoc1ni
arrril, hogy nlüliöclő tagjaira] a testülct a Magyar országos
,-^^t1---r--t^-La,7L^

' ]".,

céI:

5. $. r!itéstü]et cél;a: A kijzsóg (város) telületón, cset.

]cs a

BzonlézóC1 ki;Zsűge](ben

kiütött tűz

éverrlrí'nt januír havírban
illapit:o

rerrclszeres o]tása

r.,.1r*:-.-.

<^ ^ ;<rLrl

a tagoli nór'sorÍlt a fejenként meg.

. l'E,tEzltr.

egyéb részesetel<Len scgó1yrryujtás, a közsóg (vírros)
terüléiérr kiviil azoriban,a rrriiködő tagolinali csak cg;'harInarl
ós"

Zabá|yai.

kot1ilr

székhely:
2. $.

al aps

Tagok.

roszóvo].

t tagjai: tiszte1r:tbeli, a1apító, pártoló és
6. $. A testület céljínakelóróse végett a Mtgyar
orszli{os Tiizoltósziirctség á1ta1 a1kotott szo1gí1atí szabíüy. rtlükÜdű tagnk.
.l.4. $. Tiszieletbeli tagokká azo1r vá]aszthatók, akili a
zat si.,rjnt tagjait irikr'pzi, n küz.óg . (uÁ.,9.) . l,iI'toklibm
t(zoltási i.ntéznréuy liörÍil ílltalál)ail, liiil.jtrtiscn peclig a tes.
1evő. tűzoltírsi felszere1ósi tÍrrgyakat kezelcs iS ]nPgoIzcs
vtigett álvesli; azoltat a 7. $.libnn nregjclöIt vlugJ'"nÍrbÚI ís tülct irányírbarr lrivá]ó órclenreket szereztek.
]5' {. Á1apítók azok' akik a testiilet lószére' eEvszers.
'jijr]eclclmóbő1 Íriecószíti ós í]lancióal haszuálatraliósz íLlilapot.
m itr..]cnkorrr l'.grl Í bL' . Ío .. l,
fui.l..:.(..n...y'-. ..:..
Í)an taTrJa.
l
pcilgiit

TestületÍ vagyon.

.

7.

$.

A

testület jiivec1elrntit kópczi:

,l) rz atnpitó ó: pírt olÚ *guli ji rul.íkrLi
b1 a }<izsőa iviros) iltrI n).ujtott évi sególy;
:

ós arIonranyok;
rJ a testü]it 'jauirá
-és
"álta] tetr lragyorninyok
vigalmak
rendezctt ünnepélyek
17] a testület

.'o61]qqes jöver]elme

e) juial-alr és előzetés lratósírgi engcclól1yel
;

gyüjtés'útjínszerzett

r:endez€tt

pénzösszegck.

., 8. $. A testiilei vagyoníit kópezik:
. ,ú) a, folyó pénztári Jrészlct;
Ö/ a 1arta]ekulap;

.. c) ninden beszerzett ilgó ós irrgatlnu vlg;'ou és
' d./ a sogcllalap.
9. $. A tesiület tagjaina1r kiitelezettsógeibcj] erecIő min.
clén követelós a fennálló tiJrvényelr 5zerilrt bírói írton ltaj.
tntrl{

,, .

be.

Á tartalólralap Jorrásai:
a 7. $-ban felsorolt" jiivcLlclntt'k 5/6ai

10. $'

o7

b/ különösel e célrn.slínt'ádilnánydi
c,/ a nt'rJni óvi ícloslcg.

és iragy.ornin'yok;

. A tartalékala! ellrülöriíive ]rezelte'tik ós a választmány
hatíi.A
o zatálto z képest' biztos lreiyen gyürnölcsiiztotik.
;
tartalékalap ígénybevótelélrez a közgyűlós be}eegye.
zése s2ükséges.

".'.
. .rr. $.'A segélyálap
jövédclnei:
.
a) a 7. $ibair Íqlsorolt jövedelem ö/p'a;
j b, kiilölösen e célra szánt aclományok és hagyornányok.
;, ,A segéiyalap ellriilönítve l kezeltetik és a virlasztmány
;

]

]rátározata szerínt .biztos lrelyen gyünrölcsöz'tetélilő.
l2. $. A segéJyaIap igónybeve|.ntÜ:

rrl a szolgálatban

'sególyát'ap

keresetlrépte1enné

t'izet neh.

10. $. Pártolrj trrgoJi, kik a te-stiijet lepn.taltá'ához ]eg:
,..
*, UU ; ,:ri lqfj1ol"znl1!(ggol tti."4Q-...-.r/.:1..5.f,,/ ,
pcngőt, negyedóvi előleges rószletekben' a teítület pónz.

vá'lt tagolínak a,

erejélrtp nrért scgéiyezésére1
'':b').ba ia1amely tag a szoigíüatbarr ó1etét veszíicné, el.
tenrgtésériil,,_ lra arró1 családja vtgv lrozzírtartozói rrert

:]l.''
tírrábabefizetnek.
'
17. $. x{iiködő tagok: a MagJ'aI országos
Tűzo1tó-

sZij\'ctség í11tal alkotott szabályzatban megá11apított szelYe.
zeii lreosztás szerint a tisztek, altisztelr, tnászók, s?váttyúsok
ós renc]fenntartók, liilr rrragukat a tett]eges segélyiyújtásban
r'aló r.ószvótelrel az őrszoIgálatokra, gyakorlatokotr -ía1ó'.,meg.
je1cnésre, va]amint a testiilet nrini1cu lratározatának ós a
szolgálati szabíLlyoknalr a nregtartÍrsár'a.kötelezik.
1|]' $. Á testület tagjai sorírba csak magyar állompolgár
ve]ieiő {c1. :\ 20 óvet ntcglralac1ott lris]rorúak csak szülői,
illetve gyámi beleegyezéssel, 20 ór'err aluliak tagu1 egylilIn|írr tcI n.'lí f,'llciük.

'

Íeltitel,

l'9. $. A tisztcletbelli tagok megvílasztása a parancsnok.
síLg, ílletve a r'1r1tsztnrírn.}. jar'as1ata alapján a. közgyilJés
;i]ral ti]rtónik.

20. $' Áz -alapító és pártolri tegok szó' vagy írásbeli

nyilatlrozatrrík áital a testület tagjaivá vÍrlrrali, szabályszelü
fe1vóte1ük azonban a r.íLlasztmírnyi ü1ós által történík.
21.. $' ilÍüködő lag lehet rnirrderr fec1dhetetl€n' jel]enrl
fórfi, aki 20"ik életévót rnírr betöltötte, továbbá ép és egész.
.séges:

Te1vétel végett a paranisnokságná1 lreli jelentkezni.
parancsnokság a jelerrtkezctt levét) Íoglalkozását, ólet.
ltorát és lakírsírt az őrszobában vagy szeltíi,Iban 14 nápig
kifüggesztcni ]iöteles, hogy az illető felvótele ellen a testület
a
tagjai eset.legcs észrevételeílret mcgtelressék; a felvétcl,
parancs.
neta]án beérkczctt észrévóté1ek elbírá]ása niellett,
noksírgi ülósen tiirtóník' I.ra a parancsnokság tagjai közöit
vólemónyküIönbség van, a parancslokság titkos szavazás
útján lratíroz. r\ szavazatok egyeniősége esetón az elnöklő
'p:rrancsrrok lzavazata clönt. Áz új t&B a paranesnokság e1őtt
a 1rövetjrezií ünncpé1yes fogada1nlat liöteles tenni:

Á

2
-EoA3Jf lU.]'|: .Úrr,,.\. .\.-fugr.1oI,t, lrug;. lt ......'....'.'.-.......
..Üul{Ptrtci
? e. r.,/......í-...2.L.....'1.
tüZoltólvstülctne6 fp1r1cs és pontos ririiliödő tagja lcszck s
becsii]etszavalttnal és 1iózadílsorrrnla1 1rötclr:zcnL naganr&t a
testület a1np. ós szoJgíúati szabíilyrrirLak, nontliü1ijnben urin.
det. egycs htrtílrozatítrrali porltos l!0g-taItí.sílI&.

"....

Ta,gol.: jogai.

- 99. $. Á tisztLletllc'li.tlrgoir tl nriíliiit1rj ttgoil-jogLiit.ril.
íezilr, azónban az.alapító, píito1ó ós nliilrödő tagok tcrlreit(ii

iletteselr.
-:.-,í" ntupiLo ós pÍrrtoló ttrgok a lrözgyiilóserí talríLcslrozísi,

szavazási és'iílasztási joggal' bírntlr.
'A miiliö.lő t:igok a icstiilct á1tal nyujtott

beu rószesü1rrck, a trözgyü1óscn

mirrc1en cltíny.

tuácsliozírsi, szavilírsi óS

r.úlnsztósi joggoI hiLnali. -\ n.iiköclö ixgok fP]fútc]ük.'uiín.
l'r a tnstíiIei"eI't'e t.í.zl'n el.ig ru.' agi cI'ürol ren.üollrczik. -

a I\lr sva r or.sz:i f os,1.üzol tósi;;t.'r"'l- íLlt ul lrrcAa l ]a l'ituit elÍi
i.es s7"e'ioL (.gJonr]l.iív3l ós .[cIszerclÚ:sni'l;itlrLlul]i cl. rnrit
á'o.buo esaÉ"szo1gíiJatbarr sztrbad vise1ni. l\z esotben, lrzr

..zo1sálat liözbcn s-zcrencsótlensóg .iri, jogositva vrn lr .tcs.
me.llett
tüleíi orr'os írltal ]riíllitott bizon1.itr lilr1' tclrnutrtli BalnStiilnIi
serrluért Íollltrr.',Lli' ](órclnrr,.I \rg.f l)|lnrsz||1.
no]uric.r.'L5'],,l l'Jzö|]rnli, eLi va3y trIlrglt ir,t.17kc'lill rrg1 -

iorrtosal,L,,'--lcliLctt - i! firrrlrcFBok'rigi' illetvc r \iliL:zl
rnányi iilósnelr tcrjcszti clij hatílroztrtlLozata1 !ógett."
11ot t.itl et":ti

1',r

sűg

meg sztitlést:.'

24. $. ,L rcStüleii tJgSá{ ntr'gszÚoill: l.. JLlLI:r1. .jo}ri
.zc-arricl.oct ntcgszünós, 2. kilóI'i", l-l. tÜrl.s. t' liizlil'ú. í]trl.
fia|úiescr rrgy jugt szetlrólr'cl<l.ó1 lz.ok ]]|cgslJ'nese 3
testületi tagsígot'ázonú1 tnogszürrtcfi, x fizctúsi ]iÜtcL.Zctt'
séssel
"-".i csyü!i. iag u.'I;.'ni lriJóp.:si sz:luJókít az ér ufo]só
"?"'láio
tlrrluzill a plraucsnoLsligtrlil szórcl rn5J .jrísbun
nesyed.itol
bejólcnreni, ellnulrcz'' cscrheu ]iörclczc(i5úgc cgJ UJ0lJ0 oÍ14
Íeunáll.
.l
í miiködő tag tcstiiloti tagságána1i Dle€szüntetéSét
heti előZetes szó- vágy írásbeli bejcleirtós ne11ett a ?alancs.
nokságnírl liére]mezheti.
jlaÁ" resrülcti trg a l.itsziinr),ól lÜriltPiili,
o/ a tLizolt(lníí neglrir.Ínt e]iífultútclck 1Liírn1.a utóiag
1.trl1-:1..

.^'".i;]'" a testiilCttcl szernben váltalt kötelczettsógóne]i
ltáromszori fclhívJs Jncúrn clcg.t trc]n ic|Z.
A testü]eti tag kizárásít e, paIíl]IcsiloliS,Jg. rlLet}e va.
lasztmány e1haiíI'o'hatja

:-- á) i" alapszabá1ydk és szolgílatí-szabílyzctel1cn cl'lrii.
kil'ógís osctóber:
vetett
-'' nag7oLb r,a3y tijLl,szÜri
a,a.iestiiiet ?rdekeit r'cszélJ'ezJető, vagy ltazafittlan

:

.

malt;
a)_iiziotliLíyt

cselekedet
:-:-

oirozó, vagy becstclen nagari'iseiet, r'agy

íszákosság miatí;
..
á; t8t"bb"o1ói íránt szo1gílatban ttuusított illctlen

magrvjscJet, engcdetlcnsóg. l(i3dott larauCsOl( .lnegszngc9c,
valánrinr összc l.írlrotetlcn rorill'szot) YHq\, f.qycllnetlPnseget

szító nagmísclet miatt;
egynásutín inc1olioiatlanul gyalior.
e) hi irarmaclszol',ii7eSelct

oiiL.ulrszt
larot..11űr"zolgálatol ós
lta b"űntérry miatt biróilag e1ítóltetett.
.
ó:
] .{.z alapító és pírto1ó tagok törióse a nrost b),
") !)
lontok a1ait feisoio1t esete1rbet a vítlasztnrány íltrrl törtó.
'iik,
Jizctósj' lrötelezettsóge a ' liizárási óv végén
'tóhbiul.
uegsziilvó4.
"^ tÜ,lé" klzárí.. tírgrl'rbau l.''lott I'nIxDcsuol{sági.
'is
il1etve vá1asztnrírnyí lratlirozátoliat az érdckc]tck a köZ1óst
liövető naptót sz[nított 15 naporr bclüi a közgyiilóslrez ]ncg.
:

;fellcbbezhetih.

Á kilópett, törijlt vagy Jrizárt trg a szava.tosság.tcr]r'e
a1ó] azonba'l osali a tcstúlettől netÍrrr kapott fe1szerelés ós
eg1-euruházat rissznailása ntán menteti]r fcl.
III. ITEJ]IZET.

Az inté?ő szeTvek.
,
.

25. $.
'o)

.

DJ

o

A tcstület

közgyű1és;

a választmíny

c) |

ós

Köz!]]ülis,

Á

közg1.ű1és

llivandók ijs'ze.
97. $. Á liözgyüIóscn

ttz alapitó, pírtoló és nrtilröctő ta.
tauícslrozísiós szaraztisi jogga1 bír:rtr1i;'a partrucsnok.
is a l'á1asztmán;,; ralanriut
a
tisztil-iirr
mírtöClii
tagoli,
;ág*színrvizsgíló.bizolts.\g
&

go1r

a

Áz

L:lnöli,

a cselekvijképe.s.tagolr

az

tr

tagolr á]ta1 r'álasztat:ik.

ö-sszes

ós t szírilr.izsgíLló.lJizottság

válrrsztnrÍlny

az

a1apitó és pírto1ó tagoli sorá1ló1' a prrrancsnolrsíg tagjar
pcdig a működő tagok soríból váltrsztanrlók' Á titkáI, tl
pónztáros és az c1leuőr az alapitó és pírrtoló tagok sorÍtból

is

t

liIaszl]rrtólr,

2s' $.

közgyűlós szar'azattöbLséggcI ltozza határoze.

^
egyenJősóge llellett az elnök SzavaZata
tait; a szal.azatoli
diint. Á szavazati jog szclról'reserr g.vairorlanc1ó. Á szarazat
nriit, dc '10 trrg kérr1sórc a titlrog szarazíst ]ie]1 elrcnclclrri.
.a
,7

azon

|;tiz g y,iil

és hetúro zat

l; é}) ess ég

e.

29' $. A liözgyűlós á1ta]írban vór.e irttírozat1iépes,1La

l

rrregjriouósű jogositott ijsszes tagok cgyharrrrad rósze

jclcrr van, úg1ilrog;' a'nrüköc1ő tagoknalr legalábll feler'észc
jclcn
lcg.' "u.
'
Álap.szabál;ltróc1ositírs, toviLlrllíl liiis egyesületbe va1ó }e.
o1r'adís títr91'írbau összclrívott 1iijzgyiilós hatÍrroz, határozat.
lrópc.rs'igriIr..z aZUnllj.tI 3 rlrgok logrl;1I,L n.irItiurm:tJúnrli jo.
teítótc r* sz P til]g).l]au ]tozott lratározatok órvényessógóhcz
a jelenlévlilr iega)Írbll ]rótliarlrar]iurak llozzájírrr1ítsa szük'
s'i
-. u ci.
'll,...,.'et'óllkí,r'r szl.|}jrlr.szetuoll og.rLr..lriroit k.:zgr,iiIó
Sl Il U t|,g|,Ji l'".n 'i..l,'r'r'rí"lJ rr'og Jr:ttlrr..rzctkó1ros sziilnLrllt'
a 8-30 irapon lleliil ug1.anazorr tírrgysorozat nlcllett össze.
Irívanc1ó újallb hözgyLi)íls a nregje1errtck szá:níra r'aló teirin'

tcl nílIiiil 1rrtl,rroze1lt':1'es.
Á liözgyűlés e]nii]ie a

teStü]eti elrriik, akat1ílyoztntása

cscttíl a par:rncslrok, jcg.vzője a titJrár, a1iadíriyoztatása esc'
tén r' s.5':rJt'.zl.

A

7;özgy,iilts

ttil,

1:1

]o. $. -\ közg;.ülós hatásköIób"

ós

ytli.

{rrtozoak;

ft/ Ííúasztmátry,a szánrvizsgá1ó.bizottság, a tisztikar
,a parancsnoksíg tagjaínak ós póttagjainali .] óvi idij.,

tartanlr& va1ó nrcgvílasztása;
D/ a iitiltségveiós és zár.qzírmat11Ls }eiírgyalása' a fc]clős.
szíma'clólr rószéic a felnrentvérLy mdgarlása ós 'általában a
vegyoní ]iórdések vógső fo}ron való elintézése;
c/ & Yítlasztnínylratískörót ncghaladó Ío-atosabb szer.
ződósí ós liij1önijscl a' tcstülcti r'agyón 'ír1lagát érintő egyób
jogiigylctek cllratírozása és jór'íhagyása;
" " á") \.álaszNl}ílny ós a pararicsnokság megÍellebbezctt
lrlttliruzri"c itrnlr fcliiJ lrir'í1:,'sr

e) 1 tagok irrclítványaigak tűrgyalírsrr; ..

//

1

.Lz airpszl.b:i)1ok nró.Jositúsa

4J r !'clo57lás ]iimonúásc (iJ.Z.sotl|t.n t vÍ)gy0]l llJ\'!i.
Inr.1itíse tírgvJhan ral.,, llatározatltozrlr1;
lJ nás tcstüIettel va1ó cg;.esülés (tuzió) el.lra'tározísa;
tj a parancsnolrság és a választtrrány évi jelcntóse;
/,, tiSZtcletbeli tagoli megvírlaSztísa.
3i. 5. ]rir]ítvíllyotát +8 oiár'ai a ]{özgylí]ést uegelőzőleg
iiell az cinöknól llójelcnteni, különbeu lem tárgyallratók.

A közgyiilósekről

kell folvenni-; ennek

jeg;'z.Jkönyret

gv ii.l(s ].1ny;gns moZ7r on1 a

i

t licli

1

n

l l al

|

|l3zllia'

t

a
liöz gy iilésou

iiszt i nL't iagoli fn1"nr"Iús'. m01Iol '
Á jcgy7őLriinyret az elnölr és a jcgyzii1rönyvvezető' írjn
a1( és a liözgylilós á1tal e célra vá1a'q2tott két.tag hite]csítí'
{

,4

1úLa,9zt1l](111?J,

32' $. Á. vÍtlasztmíirry 9 lcldes és 3 póttagból á11, a,kik
3 évre r]íllasztatnak. A r'íriasztmányi tagok egylrarnrada,
telrÍrt 3 renr]es ós 1 póttag mirrden évbed lrilép.-Áz első 2
év.bcn a lrilépők lévsórát sorshúzássa1 liell megíliapítani. Á
úibjl vli]rsztl'a{óll.
kilúpÁk
^.\z ..ÍuÜIl, n pnrrncsnoksÍg rrgjai, a Lilkír. a pónztíro:
fogvJ tngjri a vá}asztn:ánynak. Á
ellcnőr,li1líisulrnál
ós az
községi 1iőjcgyző iLivaia1ból ttgjo' e vilasztmín1mak, illetve

!]lLIh nc jnUl( Jí!rnck.
' '- iz .'Jr'úu..ur, ki1.:putt, röriilr' legy Losszasan iávo1]evő
választuányi iag 1leli'ett- annak lleglizása-, il]etve.távolléte

iig"Teit \'ezeti]r:

|arnnPsnÜksúft.

26.,$.

a) 7iendes liö:g,!űIés. }fiuc1cn ór' eIsti felében reudes
Irözgyiilós tartatik. A közgyűlóst az e]nök hívja öÉs4e.
, b) }iencL1;ít:iili lÍözglJ,iil,és, Iiendlrivü1i közgy1ilóst össze.
hivrri a vír]asztrnílny lratírozatt alapjáu az elnöknek á1I jo.
griJllru, lrötelességc pcdig akltor, lla azt a nüködő t&gok cgy"
irrúokolílsnrcllett íríLsban kívínja.
negycll
- ,!z rósze
e]aölr tlrtozik a lrérvórry beérkcztótől szárrlított 30
összrdríyrLi.
lrözgyii1óst
rr
rra1; ti,latt
.! közgyiiléselr, ncl.ycJi :trlnclíg a tcstü1et széklrelyérr tar.
tatuak, legalább 2 hé|iet eliibb a tírrgysor'ozat köz1ése mellel]t

g"

23. $. Mincleu urűlröücj trg l'ijLcJes rz a1ap.zr.L,ályo1rat' a
szo1Eá1ati szabá1yzatot, to1'ábbí a }iÜzg.1ti1Úsi''-rniasZtmínJ'r
Ús óarancsoo]tsáqi üJós Jratírozrlait i.s 0Z olUlJár'oI pur|l!.
..*ií r.o'"t"i, am.il'c fclvótcle allralnrírtal üunepÚ1yes fogarla'o* 5. 1.6zr'i.is nellort |'ccsÜ]ctszatlit r.Jja.
Á úiiködő tago]r e€iyéb ]iÜte]e7-ettsLigei x sloLgrlstl sza.
|,ályzat!nu fo91rltrt rrlr1;.
T ag

Iíótféle: Rcntlcs és rent1kíyiili.

összcségének

!ópviselótc ós a testiilct egyetemes 1egfőbb szcrre.

tiutamílIa 'su'.....lb..o aZ cts{i póttagot ke11 beltími'
Yílasztrníuryiü]óst 3 havonliint ke11 t&Itaui. .Az össze.
hívíistaz elnölr eszlrözli a tírgysorozat közlóse fiellett leg.
alíbb ii nappal az iilóst ncgc1őzőlcg. Ilttározatlrépességéhez

a ]r.lnrr]Lúli ,ls rálrszto1l trgnk
lrnr

r'rr.l riszo sziiks'igcs.

Pg.\.Littes

SzrmínaE egy.

3

,
.

A

A testület

33..$.

A kézipénztárba l 1egÍe7jól:ll/?2 y'.t:e!e.y'-..p""gö kész.
pónzt t&Ithat' az ezt meghalac1ó összcget a 'választmány

tsd,Lasatinúng hktdsköre.

lrötni, melynek

nevében'szerzöd'éseket

éu.óniességéhezaz elnök vagy palancsnok és a

írása szükséÉrés"

utasítírsa szerint

títkár alá.

Á

tcs1ütpt vagyonít {cJclossóg tcrlre me]Iett kcz.,lnj.
testü1et helyiségének építóse, i-lletőlig bóIletóIől .s
a szerek beszerzéséről; valarnjnt azok rcndbentartásáról gorr'
uosltotb i.
] 4. SzolgáJiat felvenni s azo]r fizetésétneghátírozni.
2.

.

- 3. Á

sa1

5. olj'án múködő tagokat, aki.lr a tűzoltói szolgálatban
érdemek et szeTlztek, kitifu tetni vagy megjutalmazn.
.. 6. Közgyrílést összelrívn.i s ennek a testü1ct viszonyairóI
jclcntó>t tcuni.
. 7. Á lefolyt évi zírszámadást s a jijvtj évi költségvetést

Á

9.

Á' fo|ró

iPl i Pbb 7?.q.

p.

/::.l-

|!..L- :!.p

ngöig

e

Ügyósz'

(ny ozís t

c

szkö zö]

n

i'

akr.Jli lyoztelúsa psotdn c pa raucsmk : jcg1.zÜjc u titkÚ r,
aliadá1yoztatása csctén a segécltiszt. Á víl}asztmányi ülésrőI
jégyzőkönyvet kell felvenni, melynelr az ülés lónyeges moz.

Á jegyzökólyvet iz

megtérítésén

Tén

azírst uem számíthat fe].
hlvatalbó1 tagje.

tcstiiict

lanatait kell tartalmazrria az ü1ésen jelen vo1i tagok fel'

sorolósa me]lett.

tag liítelesíti'

. 35. $' A vílasztrnány határozata,i 15 rraprrn belül a közgyüi'1shez {ollebbezhnt ök.
:
ts6. $'

.

.Az

paranconokok

vÍrlasztmÍrnynak

I

I,aruncsnolrsóg

]röte1ese]i.

A tisztii{ar.
37' $. ;L testület tisztiliarát liépezi: az e1nök, a titlrírr, a
pénztíros, az ellenőr' az oTvos éS az ügYész.
Á tisztikart a lröziiÍíiós'választja 3 évi időtartamra az
alapitó és pártoló tagok sorából, az orvosi ós ügyószi tisztség
betölfésóre esct1e! valamelyik \elybcli orvosí, illetve iigy'
réJcr ]r.jri feI az cloöksés.

6. Áz a]tiszteket a 1ctett szakvizsga aiapjíin meg.

r.álasztnui.

Parancsnok.

a lrözgyűléseken és választmányi

46. $. Á paráncslolr a tónyleges

mrliköc]és fuiintézője
s vezetője, miben a hatóság á1ta] nem lrorlítozlrató, anrennyi'
bcrr {i íclclős a nrűszaki műliör]és telrirrtctólren tett vczény.
lósórt. A parancsao]iot állírsíban a Íőszo1gabíró .mcghallga.

ülése-

ken elnö]röl. .etdtt
E7eket összehívja; kiilső és belső ügyekben ós
hatóságolr
a testületct liépviscli; vezeti a testület
üsveil]a költsésveiós kerctéu.beliil -kor]átlrnul' sürgös, lrötr.
t lt-.Zfti$el'gő Tcgmaga.
.é"g-uté."o kiviil'i űgyekbc
"{?./:|.?..L pélztírkezelósére fel.
8abb. összeg.elejéig utalványoz.
ügyél és a pénztárt tetszfsszerinti időben megvizsgí1ja.
Iralasztást lem tűrő ügyekben személyes fele1őssóg terho
áiatt a parancsnokkal egyotéIttileg intózlredik, az ily tnt'óz.

Az oinököt

]

lcl)'ottcsí ti.

..'.']

a'1

tásával az alispín ercisiti mcg'
]íöteles a vész helyén halaclé]rtalanul mcgjelcnni s az
o1tási ós mentési muukí]atokat vezetni. Tűzvész után hala.
déktalanul tartozi]r íríLsbclijelentóst tenni.a lLatóságnalr és
a jírrási tűzrendószeti feliigyeitinek. A hatósággal szemben
kópviseltíje a miilrödő tagolmak' Parancsai ós utasitásai fel.
tétlenül teljcsítendők; a letíLn engedetlenlrcclő tagokat
rendreutasítani ós a helyszílérő] való eltávolítísu1rra a']iató.
ságot fel1rérni jggában áll. Ő rcnc]eii el a támadás és véde.
lcm módját,, a fecskendők ós egyéb szcrek mikénti működé.
sót. vezónyli a tagolr gyakorlatát, összehívja a parancsnok.
sági ülóst.-s'azpn clnökiil; megltatározza a míl.lrörlő tagok
szolgálati,kötcleáettségót, beosztja a tiszte]ret' altiszteket
Ús a'tüzóliókái i megfeielő szaki}szokba. Végül ellenőrzi az
alap., szq}g{lati ós gyakorlati szabáIyoli, nem]riílönben az
ősszcs ha'#idzato]i betartlisít. Az. einököt ennek alradályoz-

leglrözelebbi választmányi ,iilésnelr je.

rkadilyoztatása esetén a parancsnok

:

Tittiúr,

39. $. Á titkír végzi a testü]et' a választmíLny és lröz.
gyülés írísbeli teend.őít' vezeti a jegyz{1kön1rcket s a
testü]et ilattáIát lendbentaltja...

A testii]et íráqbe1i

',,
alarrJa.

}l e1yettPSc

A titkír.a

a

segÁL]

I

kiac1mátryait

is7I'.

pararrcmokságnalr

az einölrlrel

együtt

I

is ltivdta1ból tagja.

P t nzt(rros.

Á

pónztáros vagyoni felelősség terlre aiatt kezeli
Á bevéteic]rről és kiadásokról rendes
körryvet vezet, -teljesíti az elaök' utalványozísa folytán a
]rifizetósekei.
Émeg;.edenként a pénztírállás-áról a választmán;nak
kimutatást ad; a testület tattozásaiÍ', követeléseit, a tag.
díjakat nyiIvántártja s erről a vá.lasztmínynak negyedéven.

40. $.

d, testület pénztátát''

lránf

iolontjct

in<z

. 'Az é.ii záIgámadást

ós költségvet6st eikószíti

a váleszímány e)é lerjeszii.

tósl:ör,.

5' T{izrcszólyeknél ós egyób vészeseteknélmágukat ki
tüntetett eg;'órrelinclr megjutalrnazírsátj vagy a sérü1ést szeilvcdettc](!ek scgólyezósót 1riesz,közö]ni.

Etnök,

lredésekrő1 azoaban
lentéSt tentri kötcles.

ha

Á

latba hozni.

':

eitsök

:

müködij tagoJr íelvóiele, milősítése, kilépése
ós ]rízúrísrügyélren harírozni.
. 2. Az őrszolgálatok, gxakol]atolr ós előac1ások idejói
nregá11apítali és azolr pontos mcgtartására felügyelni.
3. Az őrszolgÍllatolr, gya1rorlatoi<, előadások és tűzosetek.
nó1 meg nem jolent műkijclő tagokkal szemben az alap" és
szolgálati szabályzat};an meglratírrozott megtorlíst eszközölni
s a mííkljdiitagok lrözt szolgálati ügyekbő1 fe1rnerült viszá.
lyol<nr oliutózni.
4. A testiilct r'ószóre sziiirsóglcndő o1tílszcrek, személyi
Jclszore1és és cg;.enru)ra beszerzósét a választmÍrnJnak javas.

45' $. 1.

kozó o1r'mányokat; napló]iat ós egyéb olimányokat részletesen
ncgvl.zsgálni és. vizsgálatának eledményóIől a választmány
írtjÍrna liözg1'ü1ésne]r. írásban jclenté.st tenni tartozilr.
.{mennyiberr pedig élliözberr észle1nck valamely sz:rbíly-'
talansílgot, azt az elllökségnblr, fontosabb esetben a kiilbn
ősszehívandó .reuc]kívüli lrözgyű1ésneli szintén' bejelenteni

Az

képezik

gal l,ír.

számvizsgíiló'bizottság .negbízatílsánnk talt&lua a]att

a péuzlrezeJ'éstbálmi1ror megvizsgállratja, a számirr1ási óv 1c.
zt,itív*l perlig az évi reiic1ds irözgyűlést logalább 8 nappal
ntegelőzően az évi zárszámarlírst és a pénzlrezblósTe Yonat]

38; $.

pelancsnuliságlit

' Tiszti á11írsra csakis o1ym niíködií tag választlrató
mcg' aki a tűzoltói isrnerciek minden ír,gíbanjártasság.

választ, amelyne1r

tagjai nenr lehetnek; senr nlás tisztséget be nem töltlretnek,

A

t

D) tisztviselők: a scgódtiszt (szolgálatvezető) és a szer.
tíros.
Ezekén kívüt a parancsnoksígnak lrivaia1bó1 tagjai a
ii1kár, az orros ós rz ügyog2.

Satí,ku,iz.sgő,tó.bizotis,79.

tagjai e meghízísulr taltana alatt sem a

a

: a palancsnok, az alparaircsnolr ős,a szakasz'

ü)

évi rendes közgyíilés a tagok soríból )rírom

óvre 3 tagból álló száurvizsgá1ó.bizottságot

kíviil

irják

etnölr és a jegyzőkönyrvezct(i

alá és a iálaSztnányi üIós által e cólra választott é3 az

ü1ésen je1en vo1t. 2,

)

Áz

ügyósz tr tostület által liötenr]ő szerződóseket
elkésziti, a testíilct mindeu'jogi .képzettsógct igénylő ügyé.
llen szakvé1cményt ad és a testti]etei úgy peres, mint'pereu.
1ríviili ügyekbcn a bíróságná1 kópviseli

43. $.

34; $. A választmátryi ülós e1nöke a tcstüicti elnök,

1

Ortos'

Áz orvos a ptr'nncsuolrságnak is lrivatalból tagja.

és a segályalapból leg.

u t aJ v

s a pénztáros.
fcleltjs a pénzkezelésért'

egyeteIn1egesen

trrtozik.

tiszteletbeli tagokat mcgválmztísr*
ajíurlani és 'egyéb indítványokat tcnni.

.

cgyütt anyagiiag

közgyülésne1r

p,énztilt't kesz]etből

'.

42. $, Lz orr'os a tiizesetclrnó1 ós a gya]íorlátoknál 'a
lelretősóg szcrirrt nregjelenni' az ott nctál megsérüIt vagy
szolgíriatban rrlcgbetcgerlett tiízo]tókat dij né1lrü1 kezelni

titr'r icszteu i.

8.

:

41' $. Á pónztílrost liözvetlcnüI"ellenőr'zi

'

.

kü1ötös

el

gyümöicdözteti.
I Dtlcnór.' .

s azokat

.
'

at

risr esefpp..lpindcnbcn lrclyettcstti.
.84-4
r. , .+rffi'.n,

r|(Paranesnok'
;.1.' };'dj{,
'',-::'.i:í't|:
'.'47''
s:;L?' alpárancsnok Í! parancsnok távollétébcn vagy
n1egbíz{Fá'Íd$$iitr .a 46. szakaszban lrörü1írt- teeldőkben
aunal< helyettésc

Sz

alns

zp

ar an csn olt olt,

48. $. A szakaszparancsnokok a közretlcn vezetésüli
a]att ál-ló sza1raszok miiködésére felügyelnek és a nyert uta.
sítmhoz képest adják ki parancsaikat' TIa a tűzvósznól

a' paralcsnok ós alparancsnok híányoznék, akkor a rangban
lrövetkező legidtisebb szakaszparancsnok gvakorolja a ve.
z'óny1eteL.

új lrözgyűlós tartátik) melyet ázou határozoit

Seg éa,isdt,

' \'

,4g.

$' Á segódtiszt (szolgálaívczetö) vezeti a

testület
le7t{,rát, a tűzlrár kimutatásílt stb., ÍI palancs.

anyakönyvót,

noksági ülések jegyzőIrönylét, szőva| z parancsno)rság
összes irotlai és szolg{lati tegnr]őit. A tit]rírrnal< í]landó
lrelyettese.

sz/

.

5i. $' Á szcrtirros

Ítl ros.

gonóoskodik

szemólyi .fiilszerclés,

egyenruhízat s az összes oltószereknek és a szertírnali
íúlandó tiszta éS jókarban tartísíró1'ésnreglétóről.
S

zervezet.

. 51. $. A szervczet, egyenrrrira, rangjclz{s és felszere.
]ésre irézve 'a testület a Magyar or^szágos ,Iúzoltőszövetség
altal a magyarorszígi túzolLótestii]etek számíra megállapí.
. tott s a m, kir. belügymlrriszter á]ta1 jóváIragyott ,,Szer.
vezeti' egyeiluházati, rangjelzési és f ölszerelési szzbhlyzat,,.
] ban.fogla1takat ismeri el kötelezőnok. \

,

.

] ./

52. $. Áz alapszabályoli csakis közgyű]ósen módosít.

.hatók: a módosításlroz azonban a határozatkópes
megjeíent, tjzayazat'ia

j

számban

ogosított tagok' k'ótliarmi,r]ánaii bele.
ródosításra vonatkozó indítvályo}r

.]egyezése szükséges. Á
. szöve$e a közgyűtós előit 8 nappal a vírlasztmánylroz be.
teljebztendő ós :i2 őrtanyÍrrr lrifüggesztendő. Á módosított
a1apszabílyok csalr a,ú. kir. bclügyminiszier úI jóVábagyása
utlin lépnek éIcILe.

'.
,'. 53.
$.

összehívott

T€loszlás,vagyonbovafoldltás.

Á testület feloszlírsa ügyében cs&li az e cóIbó]
közgyúlós határozhat1 elrlrez azonban a szav&-

,' zatru jogosított tagolr 1ótszáma irilromnegyecl részónelr jclen.
léte és azok kéthalrnadának beteegyezóse sziiIrsóges.
. rl }Ia az e cé|ra egybehívott lrözgyüléscn a tagok elégsóges
számban meg nem je1ennón6lr, 15 nap múlva'30 napon belül

-.&*k

feloszlást künondó közgyüléÉ reldelkezik. A vagypn azonban
csakis tűzoltási cólolrra forúít]rrt'ó a az erre ]vonetkozó hatá:
Iozat foganltosítíBa clőtt a m. kir. belügyminisztcr úrhoz
fcltcrjt.sztclr

a

rrrcgjegyzómel

hogy a Íeloszlírs ügyóben a közgyűlés a nreg'
kell összehíviri,
jelcat tagok .szírmÍlr'avaló tekintet nél]rü1 7e.ad szótöbbség.
-l.
]
gbl fog határozni.
. ''
u
Fe1oszlás eletón a t€stiilcti vagyon lrovafordításáról

'l

í{.

A testület.viszolya az otlzágos

'és.vármegyei

szövetségekhez.

54' $.

Á testüleí úgy az

órszil{os, valaniiui

tíílo1tT.

a l.írniegyei

túzo1tószöletsógnck, nemkülörrben a'}Iagyar országos Tűz.
oltószövetség sególyzb.pénztárának .tagjai sorába,belépni

köteles

s azok

szabílyzatainak és összes

.a1apsza}.tá,1yainak,

tartozilr,

hatírrozatainak inagát alávetnl

TöIvényhatffjlgi'

f

l

elügyelet,

55 (. A tesriil..t .......t/--9 {

rJ.z.l-.e.z.....'.....vírnregye

i"

e. i.i-...'...:..:.
.. :fu-<
ti;*.í"yr'át.;=ag","u
kozs('g (varos) natosrgaDaK Telugyclctc alatl illl rs a TIImcgyei, íllctve a községi (városi) , tiizrendószeti 'szabály.
rcnde1etnc]r vógrelrajtása liörii] közrenrűlröclní, i1letőleg azok.
hoz alkalmazkorJnj köteles.
A" tlzv(:sz szinhelyén a t€stiíet']íötelcs rend'őri tekintet.
ben inagít. a helyi rcndőllütóság intózkedéseiuek alívetni,
múszaki tckintotben arcrüan Qnállóan miikiiclilr.

. .
Eormányfelügyelet. .56. $. Ázokban' ai esetekben' há a testület az alap.
szabályokban előírt célját és eljárásaít,be nem tártjá, iiatás.
körét tú|épi,államelleneg műköilést fejt.ki' a,közbiztotrság
és közrend ellen súJyos vótséget követ'eli..vagy

d, tagok

vagyoni órdekeit veszóJyezteti, a m. lrir. belügyminiszter.
el}öne vizsgálatot rendclhet
és véglcg fel is osz,latlratja,

el, műkiidésót felfügges2tlreti

r. /..{.. ?...-..j-..... -,
"'.9ey .€i'. .lr.u.t.
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