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1. S.A.,.-

tűzoltótestiilei.

' Székhely:

2. $. A testü|ct szókhclyc :

. Hivatalos nyelv:

3.s.A testü]et ]rivatalos nyelve
magyar.

Pecsét:

, A. segé\alap egy taq áItal 90. napon t"ul igénybe nem
veheto; kivetclcs esetekben azonban a válasz1mánv ezen
hntári' lüt nreghosszabbithctja'

A szol.qálatbarr kcrcsetképtelennó váIt tagnak ioqában
áIl a segély igénybevétele végett belegsé.qTnek iaitama
alatt a vá]asztnlányhoz fordu|ni, köteles azonban beteg-
ségót a baieset napjától számitott nyolc napon belül be-
jelcnteni s egyuttal azt a testületi orvos által kiáilitott
bizonyitvánn1'al igazollri'
. A sc1él5'alcp iótéteményéből Lizáratnak azok a tagok,
kik önhiLáirrk, erriedetlclrség vaqy iIiasság folytán vá|tak
a szoJg.álatban keresetképt-eienni. Ennek"-"g;télésé'u a
parancsnoJ<ság van hivatva, arról azonban a választmány
rrak jclcutóst tnrrni tartozik.

A segélyalap minéi kevésbbé leerrdő megterhelése céljá-
ból, valanrint a műkőclő taqok érdekében a választnlány
fcladata gondoskodni azokrói, kik a szolqálatban meg.
5órii]t tű;;1tókat dii né1kiil keielik.

Ugyancsak a.választrnánynak kótelessége gondos.
kodni arról, hogy működő tagjaival a testület a Magyar
országos Tűzoltószővetség segélyzőpénztárába belépien
és e ct-lból évenkónt iauuár lravában a tagok névsTrát a
ícjenkélt mcg.állapitott tagsági dijjai egyiitt beterjessze.

rr. F'EjEZL,T.

Tagok.

]3. s' A tcsiiilet tagjai: tiszteletbeii, alapitó, pártoló
ós n'líkörJő lcqok.

ön kéntes

es vezenyszava I

A tcsüilet occsétie': Tiízoltóielvénv

44 [ú// i onkauL". tri,ottorcstiilct f) +g
/. cól.

5' $. A testület célja: A kőzség (város) teriiletén,
eset]eg a szomszéd }.özsépekberr kiütöii tűz rendszeres
o]tása" és egyéb vészesetökben segéIynyu!tás, a kőzség
(város) területén kiviil azonban a működő tagoknak csak
egyharmad részével.

, 6. s. A testiilet céliának elérése végett a Maqyar
()rszágos'fűzoltószővetség á|tal a]kotott szolgálati szabály|
zat szerint tagiait kiképzi, a kiizség (város) birtokában levő
tiízoliási fe]szere]ési tárgyai<at kezelés és megőrzés végett
átveszi, azokat a 7. $.ában meglelőlt vagyonából és jövedel.

Té!ől kiesésziti és állandóan haszná]atrakósz áliapotban
tarlla.

TestüIeti vagyon.

7. $. A testiilet jövcdelmét képezi:
a) az a|apitő és pártoló tagok járulékai ;

ó/ a kőzség (város) által nyujtott évi segéiy ;
c,/ a testület lavára tett iragyományok és adományok;

. ' d/ a testiilet által rcndezett iinnepéIyek és viqa]rlak
esetleges jövedelme;
- e,/ jrrtalmak és előzetes hatósági engedéilyel rendezctt
ryiijtés utján szerzctt pénz6sszegek.

8. $' A testiilet vagyorrát képezil<:
a) a {olyó pénztári készlet;

' óJ a tartalékalap;
c) minden beszcrzett ingó ós ingatlair vagyo:t és
d/ a segélya)ap.
9. $, A testület taqiainak kötelezettségerbő] eredő

minden követelés a fennálló törvényeir szerint }:irói uton
haitatik be. .

', lo, g. A tartalékalap {orrásai:
a) a 7, $-ban {elsorolt jövedelmck 50,'o.a:

' 
óJ, különósen e cé]ra szánt adonrányok és hagyo.

manvoK;
c) a netáni évi ielcslep.
Á tartalékalap eIkűlönlive kezeltetik és a választmáIry

halározatához képest biztos heiyen gyünöl"sőztetik.
, A-tarta]ékaüp igénybevéüIéhói a köz.qyiilés l'cle-

eEvezése szükséges''. 1l' s A segéIyalap jövedclrnei l

a) a 7. €-ban {e]sorolt iövedelem 5 .'-a;
ól kiii;''l""n e . cé]ra sz1rnt adományok és hagyo-

mánvok.
A seqéivalail elkü]önitve kezeltetik és a választmány

harározata, si"'int bi'to' helyerr gyümöIcsöztetendő.
12' 6. A seséIvalap iqénvllcvehető:
o) a'szolgái.iban.}<eiesótkóptelenné vált Lagoknak a

sigéIyalap crejéhez.mért sególyezésórc ;

á/ ha valamely log o szoIgalatban cIctct vPszlLcl)c'
eltemetésérői - ha arrói családja vagy hozzátartozoi ncnt
volnárrak" képesek pondo.kodni * a választnrány gonclos.
kodik a segélyalap érejéhcz képest.

14. $. Tiszteletbeli tagokká azok váiaszthatók, alik a
tűZolttisi intézmény körül általában, külőnösen pedig a
tcsiü]ei iránvábarr kiváló órdenekot szergtek.t"stü]ei irányábarl kiváló órdenrckq{ szerg.7tek.

15' $' AIapit"k azok4n}'i} a t''es||úff,rt'szére.efyszers-
mindcnkórra lcgaiállb ,u/ /. o t.l,c-ea / 

.

pengőt{izetnek. , |'." 
. .t0. $ -Pártoló tagok, kik a teslüleVÍerul,ártásához \eq/

alábll 3 ivi kötelczetiséggel óvi J / d.t..ú.M.'za<.z)
perrgőt negyedévi előleges részletekHen a testület péírz;
|'árába lleíizctIlek.

17. s. Műkődő tagok: a Magyar országos Tűzoltó-
szövetség' által alkótott szabáiyzatban megállapitott szer-
vezeti beosztás szerint tisztek, aliisziek, mászók, szivattyu.
sok és rendícnntartók, kik nagukat a tettleges segély-
nyujlásban va]ó részvételre, az őrszo|gá|atokra,. gyakor.
]titokon való nregjelenósre, va]amint a testület minden
határozatának és a szolgálati szabályoknak a megtartására
k itel czi k.

18. s. A 1csiület tagjai sorába csak magyar állam-
polp.ár vehető íe]. A 20 évet nreghaladoit kiskoruak csak
;zii]-ői, ;llctue eyánti beleegyezéssel, 20 éven aluJiak tagokul
ci]yáltaIán Íe] ncm vchetők.

}'eIué!el'

19' s. A tiszteletbeli tagok megváIasztása a parancs-
nokság, ilietvc a választmány javaslata alapján a közgyülés
állal történik'

20. $. Az alapitó és pártoló tagok szó- vagy írásbeli
n.vilatkozatail< által a testÜIei taqjaivá váinok, szabályszerü
Íólvét"lük azotiLran a választmányi ii1ós áItai törLénik'

2l. s. Mííködő tag le lrct lnirrcl"n íeddhetetlen jellemü
{értj, aLi 20-ik életévét már betöltötte, továbbá ép és
erészségcs. Felvétel végctt a parancsnokságnál kell jelent.
k"zui. Á ].ara,lcsnokság a ielentkezett nevét' foglalkózását,
óIeIkorát és lakását az, őrszobában vagy szertárbah 1.4 nap-
iq kifiiqqeszten; köte]e5, hogy az i]lető íclvé|'e]e ellen a

t"cstiilet 
-taliai esctIeges ószrevételekei megtehessék; a

íclvétel --'a ncta]án beérkezett észrevételeik elbirálása
mellett - parancsnoksági űlésen tórténik' Ha a paránes.
noksár tagioi kőzött véieményküiőnbség vant a parancs-
noksái titkos szavazás utján lrutároz. A szavazatok egyenlő.
sére csctén az elnöklő parancsnok szavazata dönt.
A'z" uj tag a parancsnokság előtt a kcivetkező ünacpéIyes
íoqadalrrrat I{ötcIes icnlri :



Fogadalonr: En, N' N. ío.qadorrr' hoqy a

tiízo]tótestiilcttrek ren<lcs és. ilorltos rntiköd.,i ie1ia lcszck
s becsü]etszavalrrtna] ós kózac]ás.lrrrntirl ki'itc]czt:nr Ill.l!.a!r1nt
a testület alap. és szolgá)aLi szabáIyeirral<' ncnrkiili]n]lerr

Iil, FEJEZET.

A'z intéző szervelr.

mindcrl eg.yes határozatának ptrlrtos lnegiartására.

7'oqok.iogtti

22. s{. A tisztcletbc]i tar1crl< a rrtiiI<iitlli ta!r,k joqílit
éivezik, 

.-azon|lan 
rrz alapitó, pál'toló r!s ll;iil<iJrlii ia!ok

terheitől mentesek.
, Ai alapitó és pártc'Ió {agok a közqyiiirlscn tanr'r..s.

kozási, szcvcz.isi ós 
.vi]asl|ísi 

j.'1.;'.l i,iIrll'k'
A műk6dő taqok a t(.s|ilIct t1iLrl n},tlit.rlL rnirr.lcn

ciőnvben részesiiirrek, a közqyiilósr:n tanácsl<ozási, szavir-
zási"és vá]asztási joggal birnik. A niikiiclő tagok {cl'
véte]iik rrtárr ha a 1estü]et erre nózvc clóg. airyaui ero-
vel renclelkezik - a Magyar Or.szár,r's fiíz.lll'1sziivc.tsé1.
áItal meírá]lapitrltt előirás sz('IiI]L c.]yenrrrh' viIl Ls ltlszc.
reléssel Iáttainak c], aIrrit azonban csni< szol1.lrlathiin sz:r.

bad vise]ni. Az escIben, ha szolqálat kijzllclr szlrctlt:si:[.
leusés éri, iortositva van a tesliiIetí orvos álLal ]<iállitoti
bi.oniitvái'y" írlm'rtr.t'isa IIrellctt 5n..,.lyirI loli;.r.l"c]'ri'
Kéreún?t vaqv panaszát 1estü1eti parancslto]<áva] kijzólheti'
aki vcq'y r.ra..i intcz]."dik' vJi]y íonl."ulrL t'sntPkl'cl]
a para;csnoksá!i, ilietvc a válirsztnrányi iilósnek terjr:sz-Li

el3 határozatlroiatal vé.gett

Togok kőtclcsségc,

23, s{. Minc|en nriíkijdő taq k.iLeIcs -nz ala]rszalrá]ylI.lat,
a szolcá|aIi szabá|yzatot, továl'bJ n ].jizti ii].isi, viln.zt.
nránvi.és oo."n".nuk"iqi iilós határozatriit és az c)öl!:iróI<
paron"suit. Lövetrli, cmire iclvéteIe alLllrn1rvo] iirtncpóIyes
inoadalo,. és kózaclás nle]lett becsiiietszav:it aclja'. 

A inűki;cő taqok eqyób köiclezetl.sólci :r -.zol!1r]aLi
szabályzatban {oqialtatuak'

T o gsríg nrr,'gsziindse.

24. .{. A Lt'stiiIcli ta1sliq Irrr..:'szíitrili : l ' iraliI, j,'.1i

szemé|yJknól nre3siiirris, 2' l.iló|é., 3. t'jrl'1s, .l' llizi'r'is
ál|al.

Haiáleset vagy jogi szcnlélyekrréI azok .mcg.sziinóse u

testületi tug"ágoiu'óniul nrcgsiiint"ii, a {izeLési kötelczcit-
sérqe] egviitt.""A páitolo tag rretálti ki[{lési szirndl,kát az óv utolso
,,"gy".léb"'' tarto)ik a 1'ararrcinoksáqr.ál szi,v'u1 vagy iris-
bai. bejelerrtení, e]ienkeiö esetben ]<őtclezcttségc cay ujaili;
évre {enná]l.

A műLódő. taq testiilcti tagságárlak lnegsziilltetési.t
4 lreti e]őzetes szó. vagy irás}ieli bejelenti's tre1leit a'pa.
rancsl]oI{Sár nál kórelr'll'zhcti.

A testiileti taq a létszámllói iöróltcLik, ha
cJ a tiizoItónii nle.gkivárrt eiijIclLétclck lriánya trtólat

.]<itünik:
óJ ha a testüiettel szetrIben r'ri]lilli kótelezcttségénck

háromszori {elhívás dacára eleq'ct nenr tesz.
. A testületi tag kizáríisát a parancsnokság, illctve vá-

Iasztmány elhatározlratja :

a) iz a|avszabálvok és szolg.illati szabályzat ellen cl.
köveiett na!v;iJt) vngv töbi]szöri kihár1Js "st'l'ó|,cn :

ó/ a te.siület értlckeit vesztilyeztctő, vagy })azaÍiati.iu
qselekedet miatt;

c/ közbotrányt okozó, vagy becstclcu nraqavisclet, vaqy
iszákosság miatt;

d) 
.L€llebbvalói 

iránt szollá]atban tanrrsil:oti iilcticn
mosaíisclet, elgedetlenség., kiadott parair. sok lnerszc.l:ése,
vaiámint ősszeférbetet]en termószet, vz.1y 1e1;clrnt||ensógct
szitó magaviselet miatt;

eJ lű harmadszor eg5'nrásután indokol.'tlanrrl gyirkor.
Iatot, őrszolqálaIot ós tiízcsclct e]rrlrtlaszt ;

/) há bünténv miatt biróilaq elitélteLett'
Áz alapitó és pártoló lago}i 1örlésc a nro.st ó)'.cJ'ós /)

uontok aIati teísorblt csntck'l'érl a vá|a.zlrná'ly l;Ital tör-
ió^ik, utobt.i"k lizcLési ]<öt.IcZcltséqc a kizl,'rlisi óv ró'lÚrr

megszünvén." A tör]és és kizárás tárqvában hozoLt parancslroksÍgi,
i]letve választmánvi határozaiókat az ércjckeltek a közlést
követő naptól s;álnitoit 15 napon beliil a közgyüléslrcz
m ep fell ebbezhetik."A |<ilépett, töriiit vaqy kizárt tag a szavatosság tcrhc
a]öl azonban csak a tcstülcttől netárr kapott íc)szerelós ill;

egycnruházat visszaaclása után rnentctik ]<ll'

Kót ló!e : Rerrclcs ós re irdkiviili.
ri) RliIrll.s kiiz9i1iiiős, lViin<ien t!v c]ső {eléberr rendes

kiiz.ryiii.l.s tartaLil<' A k;jzq.yiilóst az <:lnök lrivia összc., .b) 
Í?endkbiili kijzuqiiIt|s, Rerrclkiviili kiizgyüli:st össze.

lrivlli a válaszirnátry Itatirroza[a alapitin az e]niiknek áll
i,l1lillan, k;it..l,.ss'''rlc pedi.9 nkkor, ha azt it niiiködő tagok

",,'i','qr",l r'':zc irr,l,,l:,'l;'r rrr"li' li irisl'rrn kiviniu..- 
Az clni]k 1arLozik a kórvi.ny beérkeztóiől számitott

ll(r rrrr, rrl,.:t , kilz,,iiil,1, I ,ls.z, lrirni.
l\ lr;;,,;'1iiJj.'. l.. r'r' l1cL luin<li9. t LcsLiilct székhelyórr

tarIatnlrk, ]cgal:il]l) 2 lróiirll clőbb a tárgysorozat közlóse
urei]c..t hivirrlclók össze.

27. $. A liiizqyiilósen az alapi[ó, prirtoló és nriíkörlő
ilrqok tanícsktlziisi i:s szavazási jor:qal birnak; a pafancs.
nriirság a rllííliőclő Lagok, a iiszIilrar és a vá|asztrnály,
valanlint a szárnvizsgá]ó llizottst'rq.az iisszes tagok által
választltik. Az c]nök, a váiasztnrány és a szárnvizsgáló-
bízott.<ág az alapitó ós p/rrtoló iagok sorából, a parancs.
noksirg tagiai pcriiq. a rníikiid1í ta!ok sorából vá]asztan-
(ló]<. A tiiktir' a póllztiiros és az cl]enőr az alapitó ós

tliirtoi.]' laqoi< soriLlrr,ll is vál:rsztbatók'. 
2iJ.:,s. I l<iiz11yiilis szavaza|tiibbsá9gcl lrozza határo.

zatait; iL szavazl.tok cgyerr1ősége nlt:]lctt az elnök szava-
zata clörit' A szavazaLi joq szclrlólycsen gyakorlandó.
A s;lavazat nyilt, clc 10 tag kérésóre a titl<osszavazást kell
r li "r,lclrri.

,ltr kiizg9iilís luttár,liutkt|pesséBe.

29. $' A kiiz!.yiilés általiil)al) vévc hatÍrozat}<épes, ha
i.zotr a meg!clcrrósrc jogosilo.tt összes tagok egyharmar{
rószc jclcn van, lrgyhóqy arinűkódő 1agoknak legalább
Iclerószc j.:lelr leqycrt'

,r\lapszallirlyrnri<lolit1ls, tovirllilir nrás c!.yesiiletlle való
lleolvadás tárqyirLlatr összcilivott közgyii1és határoz, hatír.
rnzl'ikó1''*si'qi'lr'.Z azollLilll a taq.,k l..tolállb kÍLharmadá.
llak icIi-n]éte ús l.z c ij'|I'.']ybali ilozott határozatok érvé.
lycssóqólrcz,a' icleIrlóvők lcgalábll ]<étlrarnladának hozzá-
larulaSa 5zili{5CqCS." Lla az' e'ryóbként szillli.rlyszcriicn cgybchivott kőz.
rl ii]í.sc'r a 1rlok. ltcnr j.'Ieliriérrek nieg lratírrozatké1les
.'á''']'on, r 3 lIp n.'1lon |leliil ll!]yanazon tárgysorozat
mcllctt iisszehivandó rljabb közgyiilés a neqielentek Szá-
lrI1rro vir]ó tckinteI n{:]kiil ltatilrozatki:pes.

A közgyiilós clIröke a 1estii]cti e1nök, akadirIyoztatása
r:seti:n a parartcsnok, jcr1yzője a titk1rr, akadályoztatrisa
,.sctitr,' or'"irlliszl.

A |;őzgyiilés lár7uaí.

30. s. A kőzg'yiilés hatáskijréllc 1artoznak:
s a) vÍlasztnrri'1', '. s'án.vizsí]ri)ó bizottság, a tisztikar

i's n pilrlttt.s.loJ..iq 
'|,n'rjai'rok 

és 1liittatjainak 3 évi idő.
Lartamt r vilu nlc{vLl3\7t:l ia

ój a i<öItsóqvetés és zárszártadás letárgyalása, a
fclclős száInaclok iészérc a felmcrltvény megadásá és álta'
j:lblLrr a ra!\oni liórt|í."l< vó.4ső [okorr vaIó elilrtézés" ;

..J a 
. 

választnrálry Iratáskiirét meghaladó Íontosabb
szerz(jclési és kii]őlijscn a tcstiileti vagyon álIagát érintő
cgyób j.xii:1l"tck..'lrrutirozá"a ós jóváhaqyása; . .. ... 

.1J a választrlány ós a parancsnokság meg{ellebbezett
hatirrozatainak {cliilbirálása ;

r:] a tagok in<litvírnyainak tárgyalása;
| ) az a|apszrilítlyok rrróclositása :

4') a fcloszlírs kinrondása ós oz eset}len a vagyon
lrovaiorc]itása tárqyír):an val<j határozathozatal ;

/rJ nrás tcstüiettel való e9ycsiiiés (iuzió) e]hafározása;
l/ a Jllr'lt.'ott"lrsig is a viilaszLmálry évi jclentóse ;

Il tiiz|.'lei|,eli tarol< r,r.'qláIasztísa.
:}J. 5. Incitványofi.t 48 ;iával a közgyiiiést megelőző.

lcg kcll az elnö]<riól llcjelerrteni' kiilönben rrem tárgyal.
lr r i ó]<.

A kózg.yülésekről jcgyzőkönyvet kell {elvenni; e1n9k
a lliili:s lóiyeres trruz,zatlaLait kel] tartallrraznía, a köz.

',yi.'Íó.",' 
l..'sztv.'tt ta.1ok feIsor.'lása inellctt''. A je,]yz;ikÜ:ryvct az elrrök és a jegyzőkönyvvezető irja

ai;i ós a közl1yiilé5 által e célra választott kót tag hiteiesiti.

. ,4 lálaszlntúlry,

32. s. A váiasztnrárr5'9 rcnc]es és 3 pótiag.ból áll' aki}<

] évrc iá]rsztatna]<. A- rJlaszirrrárryi tjg.ok egyharmada,
tt:lrír|' l} re rr<lcs ós 1 pr'lttag rlindcn évben kilép. Az első
2 i'Vl'fn n Iii|.'pcik rróvsor;it solslrltzássnl kclI megállapitani'
A ki1ipők rriból lál;rszthatúk

Ai clnö},. a parancsrrokság taqjai' a titkár, a pénz'
taros és az c]lenőr á]lásu]<ná] {ogva tagjai a választnrány.
nak. A közsépi Iíijegyző lrivatalból tagja a választmánynak,

''^-..1:]- ' ilietve paralcsnoksáqntk'
25. .$. A testiilet ügyeit vczetik:
g| a kö,zsrtilé;; '' vá,"")í.:ll1'|^1 [:;l"1i,"".,:jt':''J;fli;n:::..'1[1xi Y"".'i'".l:
tJ a \alaszÍlnrn/ 'Cs lrrlantirlr s.,' '"i'.lb.'u 

az clső pótta1ol kell behivui.
c) a Parancsnoksag. Váiasztmán},i iilést 3 havollkint kcll tartani. Az össze.kőzgviilis. 

illlii','i",. 
.,1i;|.'".",}ui1:,i jü11;;;i.T: 

'\:r*::^.t;$j:26. {. A k;:zo.,;;1.. a c..l.l<'.ili..i,.* lal.,l. üsszc"i. s',jlóhcz a ].iuiri.l|,i'li,1s vál.sztutt i;,1o< r'gyiittcs szánlá.

1ónck kápviseiete éi a tcstiilet egyctcme5 leg{ő}lb szcrve. n..l. ..gyh"''n".l rí:sze sziiks.ó.qes.



A vtilasztntáng lÚtásköre'

33- $' A testiilet llcvében szcrződésckel kötni' mely-
nek érvényességéhez az e]nök vagy parancstrok ós a iitkár
a]áirása szükséecs.

2. A testlilet vaqyonát íelelősség terlre nlellett keze]rri.
3. A testii]et helyiségénel< épitése, illetőleg llérletóről

s a szerek beszerzésóről, vaiarnint azok reIrtlllentartirsáró]
gond oskodni.

4' Szol.qákat fclvcrtr.i s x76|a {j7n|ó5iL trlnghciátozrli'
l. olyan rlriiI<ödő tagokat, akik a 1íízoitói szolp.ála[-

ban kiilönös érdenlcket szcreztek' kiiüntetni vagy Ineg.
jutalmazni,

7. Közqyülést összehivni s ennek a tcstület viszollyai-
ról jelentést tenni.

8' A le{olyt évi zárszánratlást s a jövli évi kijitól.
rlptÁc] n|'írpyipczteni

9' A közgyülésnek tisztelellle]i tagokat nreqválasztirsra
ajárrlani és ggyéb inditványokat tenli.

i0' .p.{oly.ú7pprtztári készlctllől és a scqélyalapbril lc!.-
{eljebb']) l'' u.1"'..l peng;iy utaivánr'"zíst cszküzölrri'

34.E./a válásztrnányi iilés elnökc a 1'estiileti cllrijk
akadályoztatása esetétr a parancstrok ; jcgyzijIe a titká|,
akadályoztatása esetén a segócltiszt. A választnrirnyi iiiésről
jeqyzőkönyvet kcll ielvenni, melyrlck az ti]és iérlyeges
nrozzanatait kell tarta]maznia, az üléserl jelcn volt tagok
Iclsorolása rnellett.

A jegyzőkőnyvet az elnök és a jcgyzőJ<öuyvvczctií irjirl<
aIá és a választrnárryi ülés áital e célra vá]asztott ós az
ülésen jelen volt 2 taq.hiielesiti.

35' $' A vá l aszt i', á rr y. h.tá.,lglgt,Qi*ppg.l-!+!:Ll-'--
viiléshez |c]leL|lezbetők. n- ', r,./közsviiIéshez fe]lebbezbetók.

^ "' " " : " )i,,; i):) k;';;1,'
*%,W" 

fti::,x,, ;íá/ ;;*"6á
S zánz iz s g á 1ő. b iz otlsá'!,

36. $. Az óvi rendes közgyiilés a tagok sorállói )ráronr
évre 3 tagból á1ló számvizsj]áló.bizottságot választ, arrrcly-
rick tagjai e nregbizásuk tartatrra a]att scnr a választlrtáuy-
nak tagjai nem lehetnek, setn rlrás tisztséget l:c neltt
tölIhelnci<.

A szárnvizsgáló-bizottság. trregllizatásának taftaIna alatt
a pénzkezelést bármik"r rnc!vizs!ilhotja, .r szál.ladjsi ív
Ielártávol peclig az óvi rendÉs köz..1yiiié8i.lc1r1á1.l' |i rlap-
pal nlegelőzőerr az éyi zátszálraclást és a pérrzkezclé.src
vonatkozó oknlányolrat' laplókat ós cqyi:ll oknlírrlyokot
részletesen megvizs9álrli és vizsgálalírlak crec]rrlén] értjl a
váiasztnrány uLján a közgyiilésrrek irlrsbarr ie]en|óst tc'uni
tartozik.

Anennyiben pedi! éviözbcn észlelnek vaJanteJy sz:r-
bál1talanságot, azt az c]lrőkséqnek, {ontosal;ll eseiLcn ..

kiilön összehivantló rendkivii]i közgyiilósnck szjntilu llc-
jeIcnteni köte]esek.

Á tisztikar.

37. s. A tcstiilet tisztikar:át képczi: az elnök, a tiLkár'
a pénztáros, az cllenőr' aZ orvos és az iigyész.

A tisztikatt a közgyiiiés választja l] évi időtnrtanria
az alapitó és pártoió tagok sorából, az orvosi és iig.1'ószr

tisztség betöltésére esetleE valanre)yik llelylleli orvost,
iJ1etve ügyvédct kóri fel az elncikség'

EInők.

38. $' Az e]uök a. i<őzgyiiléseken
iiléseken e]nökö]. Ezeket összehivja; kiilső
ben és a hqtóságok eiőtt a tesliiletct k
testiilet iigyeit, a kölLsógvcLés keretérr
sürgős, költségvetésen kiviili iigyekben

Az óvi zz'rrsiárnadást és költsép.vetést elkésziti s azokat
n vJlcsz.lrr,úny t'ló 1er j.szti. "r,l l h/ '. l

A kézipinztá.ban legfeljrlll' J , / 4|,*aé"qő kész-
pénzt tarthat' lz czt mcqltaInclö ölsz,eget a virIaszlt'rány
rrtasitása szerint qyiiniölcsiiztcti.

l;!ltrtiir.
.11' .s. 4 pérrztlirost kijzrei]cliil eIlenijrzi s a pértz.

llirossal cqyiiit anyaqilag tlq.yr:iclllllcgescn {eleJős a pénz.
keze]ósór['

() r.,,r'.

'12. ;R. Az otvos a itízcscteknél és a pyakorlatoknál a
lcllct.i::1'11 szerint rIreg.jelerrrri, az ott netán rrregsérült vaqy
szol1;,ilatllan urc1l;etegeclctt tiizo]tókat riij nélkiil kezelui
tartozik.

Az orvos a parancsllokságnak is hivatalból taq'ia.

'ii,
u!.Il tsz.

4]]. S. Az ii.fyósz a testiilct álta] ]<iiieirdő szerződéscket
c)késziti, a icstiilet nlirltlen jopi képzetiséget igénylő ügyé-
i;en szakvé]crnétlyt acl és a testiiIetet ugy Peles' rnínt peren.
kivii]i iiqieLbcn a biróság.oknál I<ópviseJi'

Tínyketléscért készkiadásainak lne'.tóritésén kivíi| a
tcsIiilct tcrIrórc c.1yél> c1ijazást nem szánriIhat Íel.

Az ii!.yrisz a paralrcsnol<sáquak llivatalbó1 taqja.

' Parancsnokság.

'14' 
"s. 

4 tcstiilet parancsnoksligiit kópczik:
o] tisztck ; a paran.:snok, az alpararlcsnok, és a sza-

Iraszparancsnokok;
ó] iisztviseliík : a scgéd[iszt (szolqálatvczető) és a

szcrtiiros.
Ezckcu kiviil a paraIlcsnokságnak hivatalból tag.jai a

titkár, az orvos és az iigyész.'fiszti l.'lj:lsra csakis olvan m(iködő tag válásztható
mcg, aki a tiíZoltói isnreretek rninden á!.ában jártassáqpal blr.

P a rancs noksá g hqláskö re.

45. 
"s. 

1. A nrií]<ijdő tai1oI< {eivótclc, ninősitése, kilé.
pós<: <1s |<izárásl iiliyóllcn Iralározui.

2. Az őrszolgálatok, qyakorlaiok és clőadások iilejét
llrc..íiIlapi1ani és azok pontos rnegtartására Ieliigyelni.

3' Az őiszoi!.áiatok, gyakoriatok, e]őaclások és iiíz-
csi:lckni'i lneg nenl jelent műköclő ' taqokkal szemben az
ala1l. és szoi1.álati szabályzatban rrrcghatárrrzott rnegtorlást
eszkijzij]rli s a rrriikijclő tagok közt szo)qálaii iigyekből íel.
rncrillt viszál1'okirt e]intózrri.

4. A testijlet részére sziiirséglcndő o]tószerek, szeméIyi
fe]sz-crelós és cgycnruha l;cszeIzéséL a választmánynak
javaslatLra hozni.

5' 'fíizveszélycknél és cgyób vészesetcknél magukat
]<itijl]tctcit c1yéneLnek rncgjutalnazását, vagy a sérülést
szcuvc<1ettckneI< scgélyczését kjeszközölni.

ó. Az a]tiszteket a ]etctL szakviz,sg" alapján meg.
választani.

P arancsnok.

46. 
"s. 

p' paratlcsnok a télyleqes működés főintézője
s vezctője, nriilctt a Iatóság által ncIn korláiozható, amennyi.
lletr ő íelelős a rniíszaki rűiiödés tekintetében 1ctt vezény-
léiért. A^ l)arancsnoi<ot á]lásállan a íőszolqabiró meghallpa.
tiis1rva] az crősiti meg''

Kiiteles a vész he)yén ha]adéktalanul megjelenni s az
o]tási ós nrelltési nunkiilatokat vczctni. Tűzvész után hala-
clékialanrrl 1artozik iráslleli jelentést tenni a .lratóságnak és
a járási tűzrclrdészeti {eliir:yeliilek. A llatósáqqal i2emben
kr!pvise)űje a míiködií tagol<nak' l,ararrcsai és trtasitásai
{eltétlerriil tcljcsitenclők; a rre|án engedctlenkedő tagokat
rcntlrculasitaIli és a helyszinéről vaIo cItávo]itásukra a
llaItiságot íelkérni jog.ibarr rll. C) rent]eIi el a {ámadás és
vérleIcrrr In..rljirt, a 1ncskcnclők ós eqyéb szerek mikéuti
nriiködését. Vezérry)i a taqok gyakorlatát, ősszebivja a
pararrcstroksági iilést s azon elnököl ; nreglratározza a mű-
ködő tag.ok szolgálati kötelczcttségét. llcosztja a tiszteket,
altisztcket ós a tíízo1tókat a rneq{clcJő szakaszokba. Vép'ül
c]icniírzi az alap-, szolgálati és q1akoriati szabályok, nenr-
kölörlllen az ijsszcs határozatok lletartásáL. Az c]nőköt
ennc|< rrl<adá1yoztatása esetéIr mjndenben helye!tesiti.

Alpcrctncsnok.

47. $. Az alparancsnok a parancsrrok távollétében vagy
mcgl;izása iolytirn a 46. szakaszban köriiIirt teendőkben
annak helyettese.

Szak aszpa ranc sno kok.

48. s' A szal<aszparancsIrokok a l<özvet]en vezetésük
aIatt álió szakaszok működésórc {elii!ycirrek és a nyert
utasitáshoz kópcst adják ki parancsail<at. FIa a tűzvésznél
a paraIrcsnok és a)paraucsttok hirinyoznék, akkor a rangban
következij lcqidőscllb szakirszparancsnr'k qyakorolja a ve-
zérrylcIcl''

váia
)els(

es
és}

i ztar
dő be

surgos, koltsegvetesen klvuir uEyekben I
legnragasabb összeg ercjéig utalványoz' A
sére {eliigyel és a pénztárt ietszésszerinti
vizsgália.

Halasztást ncm tiirő iig.yekben szentólyes {clel(íssóg
terhe alatt a parancsnokkal c!yctértőie9. irrtézkcdik' az ily
intézkedésekről azon}ian a legközeIeb}li választmányi iilés.
nek jelentóst tenni köteles.

Az e]nököt aka<lályoztatásacsetélr
hclyetiesiii.

a parancsnok

' Til.krir.

." 39. s. A.iitl.ár végzi a tesiiiiet, a v:ilasztrrrituy ds
közgyülés irásbeli teendőit, vezeti a jegyzőkiinyveket s a
testiilet irattárát rendllentartja.

A .testiilet '.irásbe]i kiaclnrárlyait az elnökkel cgyiitt
' o)áirja.

LT^1.iaÍt... " cp"Ár]fjczr
A titkár a palancsnokságnak is ltivatalbr,ll tagja,

Péttztrjros,

40. .$. A pénztáros va!yoni feIeIősség. terlle a]ait kezeli
a testület pénztárái. A bevóte]ckről és kiadásokrói rendcs
köuyvet vezet, tcijesiti az elnöl< uLalványoz1rsa íolytárr a
kifize,téseket.

EvnegyecIenként a pónztár rillásáról a választnránynak
kimuiatást ad; a testület tartozásait, kövcteléseit' a tal'.
dijakat nyilvántartja s errő1 a vírlasztnlánynak ncqyccIévcn-
kélt jelentósi tesz.
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Segédtiszt'

49' s' A scgódtiszt (szolgzilaivczctő) vezeti a tcstiilet
anyakönyvét, leltárát, a tiizkár kimutatását stb., a parancs.
noksági ülések jegyzőkőnyvét, szóval a parancsnoksiiE
összes irodai ós szolgáIati teendőit. A titkárnak állandó
heiyettese. -

Szertáros. : I

50. s. A szertáros goncloskodik a szenléIyi föIszerelés,
egyenrulrázat s az összes oltószereknek és a szertárnak
áliandó tiszta.é.s jókarban tartásárói és neglétéről.

Szervezet.

51. $' A szervezet, egyenruha, ranpielzós éslelszerelésre
nézve a testiiiet a Magyar országos Tiízoltószövetség által
a magyarországi tűzoltótestületek szánrára meqállapitott s
a m. kir. tlelüqyniniszter által 'jóvábagyott ,,Szervezcti,
egyenruházati, rangjelzési és {öiszerelési sza}lályzat..-ban
íoglaltakat ismeri el köte]ezőnek.

Alapszabálymódositás.
52. $. Az alapszabályok csakis közgyüléscn módosit-

ható]<; a módositáshoz azonban a határozaiképes számbon
nregjelent, szavazatra jogositott tagok kótharmadának be]e.
egyezése szükséges. A módositásra vonatkozó indiLványok
siövege a közg.yiiiés e]őtt B nappal a választnrányhoz be-
terjesztendő és az őrtanyán ki{iiggesztendő. A móclositott
alapszabáIyok csak a nr. kír' beliiqyminiszter ur jóvá.
hagyása után lépnek' éietbe'

Feloszlás, va gyonhovaforditás'
53. s. A tesiület feloszlása üg.yében csak az e céll;ól

összehivott közpyüIés határozhat 1 ehhez azonban a szava.
zatrá jogositoti' tagok létszáma hárorrrnegyed részének
jelenléte és azok kótharnradának beJeegyezése sziikséges.

Ha uz e célra egybehivott közgyülégen a tagol< eJé{.-
séges'számban meg I]em jellennének, (} nap nluIva ijO

Ö

napon belül uj i<özqyiilés tartatik, melyet azon határozott
megjeqyzéssel kell össze]rívni, hogy a fe|oszlás iigyében
a közg.yiiiés a negjelerrt tagok szánrára való tekinte.;éIkül. '.-ad szó(öbbségg'el fo!. határozni'

Fe]osz]ás esetén a testiiieti vasvoI hovafordiiásáról
a ícloszIásL kimonl|ó közgyiilós rendcikezlk. A vagyoIr azon-
balt csakis tiizoj|ási célo]<ra íordithaló s az erre-vonatkbzó
hal;irozat foganatositása e]őtt a m. kir. belÜgynriniszter
urhoz felterjesztendő.

A testület viszonya az.. orózrígo1 és vármegyei tűzoltó.
szövetsógekhez. ,

5J..'\c A testii|ct ugy az orsz;igos, valamint a vúr.
nle1"y('i tiízoltószövctsógrlek, nernkiilönllen a Magyar orszá-
gos .fiizoltószöveiséq 

scgélyző:pénztárának taglai sorába
belé1ni köteles s azok alupsza.bályainak, sza6ályzatainak
és összcs határozatainak magát alávetni tartozik.

Törvényha
55. s. A téstü]et. -'.

törvényhatoságának és
közsóg (város) iratóságárrak fglÚgyel"t" áll
meEyei illctve a közsógi ivárosi) tűzfndészeti
rendeletnek végrehajtása köriil közreműködni,
azokhoz alka]mrrzkodni kótc]es.

'vármegye

; "" ;"es a var-
szabály.
illetőleg

.1 !,

I,

A tüzvész szinhelyén a iestület köteles rendőri tekin.
tetben tnaq1it a helyi rendőrhatósáq intézkedéseinek alá.
vcini, nriíszaki tckintetben azonban önállóan működik.

Kormányfelügyelet,
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