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vel)ctoi
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4

testület
község (város) teriiletén, ;;j;*",]i.j.;ffií,il.ll':!::-iilí!í':,iuiit""t.nl""u".xaí.
szomszéd ,c.:jja.:
község.kben k;iitött tiíz rendszcres
Il. FEJEZEI..
o]tása" és egyéb. .vészesct8kben sugélyny"1ta",
t.úaE
"
(város) teríiletén kivül .:.".'"",'
azonban
|aqoKltaK
csat
c'aK
Tagok'
" '*it.-aa?.{aqoknak
Jgyh"i*"á-.É""?v;i'."
elérése
véqett.
a
fuíagyar
j:.sTi."]
]3 $ A tesiiilet iagjai: tiszteletbeli, aIapitó, pártoló
,'-^-9^S
(,rszagos "+lűzollószövetség
'cÍ]já}'1k'
álta] a]kotott szolgáIati sza|,ily- és nlíjködö
rrso]r.
a
}:özséq',(vár"s) I,irtokáhan.levő
l{. s\' Tjsit.letbeli tcgokká nzok választ'hatók, akik a
:-1t:''."'.i"j,tagjait'kikópzi'
tuzoltasl tejszerelesI tarsvakat kezc]és és nlegő.rzós..végeit tíízo]tási intézrnény kőriil
'áIta]ában, különösen pedig a
átveszi,
;. 5.;t,án .megjeIölt vogyonáb.óJ és jöveilcl. i""úii"i ;,l"i;i'"".[;";ro órriemcket
szerczIek.
'azokat.a es allandoan
meool.kle8.es7Itl
haszttaIatrakész áIIapotban
s Alapitók.azok, akik a testiilet részéreegyszers.

Tarria.

'15.
mind"nk'orra

legalá|rb..:' . ....:
ll
.
vagyon'
7. $' A testület .pa.toia
jóvedelmét képezi:
.a 'iiéstület pénz"J !.ll,:i*-'.;,1'.--..
l'en'1öt.ne.qyedévi elű]ng.s rószletekbérr
a) iz alapitó és
tagok. járiIló|<ai .
tárá|ln |le[izctrrck.
b ) a kőz:őg 1';.á'l ;Lúr rr.yrrjtJLt t1vi segóty ;
-a3'áao,';nyoI.
c/ a testiil3t .által t"tt r'.iyii-a"yor.
.. 11., $ .Műl'öclő ,tagok : a-. Magyar ors'ágos Tűzoltó.
,
. j/ a tesiület ).uá.J
alkotott. szabályz'atbarr nregállapitott szer.
.e.JezeTí ünrrJpélyek e'
|'ii::lT{
11j1l szcritr{ |iszirk' allisztck, mjszók, szivattyuvc7cll
|)eosztí's
";g^í.'"r.
esetleges jővedclme:
maguk'at a .t'etlleges segély.
ós előzetes hatósági cngcdéllyel rendezclt
' |i,k.,is,'cnd{e11r1artok,'kik
]
"i1ut."]"'ok
n} uj|ásl-an valr,l részvételre, az. őrszolgáIaiokra, gyakor. .
szerzett pélrzösszegeki
r"yiijtés.utján
-' .s.
t.ep""ik.
]atokon vaió .nrcgjclenésrc, valanrint a testiilet minden
s. h t""ttil"t
haiiirozatának és a szolp.álati szabá)yokrrak a megtarlására
'á-vo"at
totyo-pe,''tá.i"(ó";l;i;-''-...'
"7.".
ki,t"Iezik.
Ál. +^"i"tju.I"^
18. s. A tcstiilet.tagjai sorába. csai< magyar állam.
.j .;"J."I".'í.iett ingó és ingatlan vagyon és
polgár
vchető íel. A.20 évct rncghnladott kiskoruak csak
. // a segéJya)ap.
s s. a. t,esiiiiet tagjainak kötelezettségeiből credő sziilői, ij]eIve lyán.i l,eleegyezésseI' 20 éven aJuJiak taqokul
minden"követelós a [c,rná.Iió tőrvónyek .,",iit h;,ói uto,, cgyúll'a|árl [e] rrcln vc]leiők.
.l'estiileti

hajtatik

^ll...
'i1:|;
pcnqót
'
.'16. llzclnek.
$. Pártoló taÍIok, kik a tesiület fenntartásához lee.
alább 3 óvi kö|elczettséggel é,ui,.,,.',
,

be.

A tarlalékalap Íorrásai:
F,'IuálaI,
c/ a 7. $.baIr íe|soro]t jövedelnlck 50 n-a:
19. $. A tiszteletbeli tagok megváIasztása a parancs.
ól különösen e céIra szátrt adományok és halyo.
noksirg, illetve a választrnány javaslata alapján a közqyülés
mányok;
által tőrLólrik.
c) a netáni évi felesleE.
20. $. Az alapitó és pártoló tagok szó- vagy irásbeli
A tartaiékalap elküIöriítve kezeltetik és a váIasztrnány
'
nyi!atl<ontai1. áltai a testület tagjaiiá válnak, siábályszerü
határozatához képist biztos lrelycn gyíimólcsöztetik.
.A tartalékalap igénybevéüléh;za kőzgyülés bele. félvételiik azonban a váIas.ztrnányi ülés által történik.
21'
lvlííködő tag lchet minden fecldhetetlen jellemii
egyezése
szükséges.
'11. s. A seió]ya]ap iövedeIulei:
íér|i,aki"s. 20.ik életévétmár.betöltötte, továb[á ép és
cqószsóges. ]rclyétel végett a parancsno}<ságnál kell ieient.
c/ a;7. $.bán i"isó.olt jövcciclem 5''''-a:
á'} kiiiönösen e cé]ra szánt adományok és haqyo- kezni. A patancsnolrság a jelenlkezett nevét, foglalkozását,
élctkorát és la]'ását az őrszobában vagy szertárban 14 napmálryoi<.
A segélyalap elkülönitve keze]tetik és a választrnárry ig kifüggesztcni köteles, hogy az ilIető felvéte|e ellen a
testiilet taqjai esetieg.es észrcvéte]eket megtehessék; a
harározata szerint lriz|os helyen gyűrrrölcsóztetendő.
Ítlvéte]-'.-a netalán beér]<ezett észrevéte]eik6lbirálása
12. s' A segélyalap igényt'ev;heta.
a/ a szolgálatban keiesttképtelerrné vált tagoknak a nre]le|t - patancsrrol<sági űIésen történik. Ha a parancsnoksrig taliai közőtt vé]emónykülönbség vai, a Parancssegélyalap e.ejéhez nrért segélyeiésére;
' b). ha vaiamely tag a szolgálatban életétveszitenó, noksáq tiikos szavazás utján határoz. A szavazatok egyenlő.
eltemetéséről -' ha arról csaláclja vagy hozzátartozói rlenr sé.gc csctérr az cjnőklő parancsnok szavazata dönt.
vo]nának.képesek gondoskodni * a válaszimány toncJos- Az uj tag a parancsnokság előit a következő ünnepélyes
fopadalrllat i<ötcles tcnni
kodik.a segélyalap erejéhez képcst.
10. s.

:

2
Fogadalonr; Én, N. N. {ogadclm, hoq1,

a

Kóií.'le : I{cndcs és reIrdkivtili,

.x.:1á;;i.

iii'JtJi""tlir"i,'"i. ."".]". é. l';;'.", ^..'t.,.rn .,.*il"'iji)Ji
s becsületszavanmal és kézadásournral kötc]czen nlaqamat
a testület alap. és szolgálati szabirlyainak-, .netlkijlönllcn
minclen e9yes határozatának pontos nieq.tattására'
Tagok joBai

22. .azonban
6. A tiszLc,letbo]i taq.ok ir rnűkiidő taqok jo!.ait
az aiapitri,. pár|oló és nriíköclő taqok
é]vezik,
teIheitő] nrcntesek.
Az alapitó és pártoló tagok a közq.yii1óscn tatrácskozási, szavczá.i ós válaszlisi jo91al llirrrrk'

A nriíködő tagok a testiilet által ny'ujtott Ininclerl
clőttvllon részcsiilrrek-, a közg1iilés"n li|.á(.si(o7ilsi, {zj.vjlzási-és vá|asztási jo1qal l'iritik. A rnűk;'r|ű Lltr'k |cJ.
ha- a-.testiilct erre trézvc ciég anyaq'i eriívéieliik után
vel rendelkezik - a Magyar országos'fiizoltószövclsi-r;
á]tal rnepá]lapitott clőjrás szerirrt cgyeIlruIlával és |c]szc.
,eléssel iáttatnak e], anit azonban csak szolqálalllan szabaci viselni. Az eselben, ha szolqjlat közl,crl szorcttcsóti.'usóq óii' ioqosiLra ratl r lcstiiIeti or,os i]tul I<ij]litotL
bizoniitvánv" icImutatása rucllett scgélyi:rt l.olyantodllt'
Kérelmétvaqv panaszát testiileti parancsnokával közölheii'
vclv maf,á inrízke'lik, vagy lor.tosaLl, r'scttk]ren a l)ara;csnoksági, ilIcl ve a r álcsztmárryi iilósnck tcrir'szl i
elö határozathozatal vi'qett
al<i

Tagok kötelessérlc'
,23, $. Minden mííkiiclő tág köiclcs . az alapszallál5,okat'
a szolp'áiati szabályzatot, továbbá a közg.yiiiósi, váiaszt.

nránvi.és Darancsn.)ksá!i iilés határozatajt és az elöijárók
pa.on"soit. követni, en,ile {elvi.tcle alkzrlrnáva] iinuepólyes
ioradalo- és kizadás Irrcllnlt bcr'siilctszar;it atljr'

' A míiködő ta.qok cqyób kőtclezettségci a

szoJgálati

szabályzatbarl Íog'laliatnak.

,

Togstig ttlcgsztinése.

24. S. A tostiileti tar.ri!. r,,'q.z.iirrik: I l'a''il, j"1i
szelnélyek..élntetsziinés. 2 l Il.1pós, .1. ti1I lós' 4. kiziir'''s
ál

|ai.

Haláieset vagy jogi szenrélyeknélazok rle!.sziitrésc

a

testüIeti tagságoi"nzóniaI mcq.siünteti, a íizetésikőtcIczctt.
sésse]
.''A cPviltt'
pJitoJu lng' ltetárli kiláPisi szÍrrtiikát az i'r rrtolsó

nesv"déb"' tartoiik a parancinokságnírI szóva] vagy irásllai, beIcIenteni, el]enkcio csetbcn kötelczcttsóge e.gy ujabll

o) Rerrrlc.s közg11iilés. l\'1inclen év e]ső {elében rendes
lnrtrLik. A kjzg;iilisl nz eIrlök hivja össze.
Lóz1yii|...s
.
b) [|cntliiili.li ki;zgutilós. Rendkivii]i közgyülést össze.

hivni a váiasztnrírny iLatározata alapján az elnőknek áIl
io!állan, kötelessóqe pedi.] akkor, ha azt a működő tagok

rtlszt. int]okolris mcllctI irásIlalr kivánia'
.rvt'cq've.l
.Ái clnök tr.rtozik a kérvénybeórkeziétől számitott
30 natl alatt a kijzqviiIést összehivIri.
Á kijzrryiilésck','nrclyek nlin.lir" a testülct székhelyén
tartatnak, i"g..ta},i, 2 hóitel elől'b a táryysorozat közlóse
rnt]l,'lt l'ivc'r,lúk összc'
közpyiilésen az alapitó, pártoló és működő
27.
és szavrrzási joggal birnak; a parancs's. '1
toqok tanácskozílsi

n.lks.il a rníilriidő tag.'k, a tisztikar és a választmány,

va]aurlnt a szinrvizsg:iilo |,izottsirg az ijsszes tagok által
vá]asztatik' Az cllök, a váiasztrnány ós a számvizsgáló-

llizottsál az alapi|ó és pártoló tagok sorából, a pararlcsnokság tap.iai pcdig a nrííkődő tagok sorából vá]asztan.
dók. Á tiikár, a péIrz-táros és az e]1euőr az alapitó ós

sorábó1 is váiasztllatók.
tlártoló
' 2s. tagoJ<
s. A közgyülés szavazattőbbsóggel hozza iratározatait; a.szavazatok egyenliíségc nre]lett az e}nök szava.
zata dönt. A szuvuiáti jog szcnril1'eserr gyakorlando'
A szavazat nyilt, de 10 iag kérósére a titkosszavazást kell

rlr"rr,l,

A közggii Lés hatá rozatképessége.
A
s. kiizqyiilós álta].lban véve határozatképes, ha
azon a nreqiclenósre joqositott összes 1agok eg'yharmad
rósze jeJbn\valr, tlgylto1y a nriíködii tag.oknak legalább
29.

{elcrószc jclcrr legyen.
Ala'pózabirlynródositás, továbbá rrrirs egyesületbe való
bcoiurcIás tárryállan iisszeiljvoit közgyülós határoz, hatá.
roz;Li|.lépess.''q?lrez azonbr'l a tagok legaiább kétharmadának ieleuIótc-i-s az e tár.qybaIi hozott határozatok érvé.
n)'.s;ó!éhU7 a jelerr|óvók legalirbb kétharmadánalt hozzá.
iártrlása sziikséges.
.'
Ha az eqyi'bként szal'ilyszeriien egy}lehivott köz.
11 iiI,,s.'Ir n t''r'li" rrcrrr jcl. llnÁl]ck I'lc1'] Iratározatképes

i'í'''l,"..., .' . | .{
lnc1l( tt wsszctllVallllU

lrrcgsziintetést.:t
4 lieti előzetes szó: vagy irírslle)i L'ejelentés nrcllcti a pa.
rarrcsnokságnáI kére1mezheti.

A test"üleii tag a létszánból tőröItetik, ha
ol a tíízoltónii me{.kivánt e}őfeltételek hiílrya utólaq

kitünik :
ó) ha a testülettel szenben vá]lalt kötclezettségénck
háromszori {elhivás dacára eleqct nem tesz'

A testiiieii tag kizárását a parancsnoksáq, illcivc

lasztmánv elhatározhatia

vá-

:

o) az alapszabálvok és szo1gálati szabáIyzat cIl..n el.
kihálás csctúl;njl; .. ',
öl a testiilet érdekeit vcszélyezteto' Vagy I]azal|iltIl{n

követÁtt nugybbb va1;y töbI,szóri

cselekedei miatt;
c/ közbotrányi okozó, vag.y llccstc]cn nagaviselct,

iszákosság miatt;

dJ iellebbvaioi iránt szolgálatban tanuSitott

vaq.y

il]etlen

Inaq.aíise]ct, cnqcdetlenség, kiadott parancsol< Inegszegése,
valinriut összeiórhetet].'rr ternrészet, vagy {cg.yr:lnietlenséget
szitó masavise]et miatt;
c) }á hur-acszor eg5'másután indol<olatlanul !yakor-

laiot,.őrszolqálatot és tíizesctet elrrru]aszt
/t lra biintónv mirtL hiroilr.q clitó|lctcLi.
hz aIcoiió Éipárt"jú taqok törl.1s'. a r'rost Ü) c) ós /)
uonLok aIati ÍcIsorblt esctcliLetl a vá]nszlmáIly áll.aJ lör.
íizetési kijtc]ezettséqe a kiz1rrási óv végin
iénik,
;

"tobbi"k
mcqszünvón.
.

A tö.ló. ós kizárás tárgvában IlozotL parancsnoksáqi,
illetve váiasztmánvi batirrozaió]<at az érclekc]|ck a közlést
kóvctő naptól .iá.itott 15 napotl bcliil a közgyiilóshcz
.A

me q{ellebbezhetik.

kiléuett. törült vaqy kizárt taq a szavatosság tcrlre
aló] azonban csak c testi][eltől nctán kapott íelszerclós és
egyenrrIházat vjsszaadása irtán rlrentctik |cl'

'.

Ill. FEJEZET.

Az intéző szcrv€k.
s. A testiilct üg'yeit vczctik;
a) a kilzgyillés
á) a tálasztrnány'ós
25.

;

c) ü piIallcsuoKsa(.

I'':;'t')iit;-'

4 kJzgyiíIós J .s"l.I{\ókól).s .llr1."k' összcs..26.
"s.
ós a tcstiilnt e8)r'tt'nlc's le!]l.'l'}) s7cIve.
gélck kópviscieic

r'a1,oIt
,l'eliil.'Il]!yJn.zol}
'tárg;sorozat
lllí||'D X('7ilyIilcs
a me8JelcnlcK
5za.

nlára va]ó tckiliet ni:]kiil határozatképes.
A közq,,i]Iús c]nökc a testiileti e]ntik, akadályoztatása

csetí.n a po'"r."s'.ok, icti zííjca ti!kár, akadályoziatása
cs. lótl r s^qó.l|,szl.

A köz'lyíilős

évre Íenuáll.

Anriíködő tag testiilcti tagsáBának

lrri.

30. $.

A

lárggai.

l<özgyiilés haiz,,skijrébe tartoznak

l

o) választmány, a szárnvizsgáló bizottság, a tisztikar
és a pura'"s''nkság tagjainak és póttag|ainak 3 évi idő.
trril.tirrn ya|6 11l"1válaszlásc

;

) a költségvetés és zárszáInadás letárgyalása, a
{ele]ős számadók iészé'eo {elmentvény mégadása és álta.
l>

Iábatr

a vapvolti |.'l1.|{5ek r'ógső [okon való c]intézése;

cJ a'válasz-tmány hatáskörét meghaladó Íontosabb
s'c.'ődési és ktilöuösen a testiileti vagyon állagát érintő
eltéb
.'- iuri]qvletck elhaLározása ós jóváhagyása:
c1/.a vá[asztmány ós a parancsnokság meg{ellebbezett
hatirrozataiuak

f

r:liiIbirá]ása

;

r tagol< illrlitvá,nyaiuak tJrgyaJása
/l az alapszabá|vok módositása
g,/ u Í"lo''lá. kirnonrlása és ez eseiben a
"7

;

:

Vagyoll

hovjÍorclitása tárgyál;an való határozathozaial ;
Á/ nás testü1ettcl való egyesüIés ([uzió) elhatározása;
l) a parancsnokság és a választrrrány évi jelentése;
l] tiiztcletbeli tapok neqválasztása.
3i. E. Indituányokat 48 orával a közgyülést megelőző.
leg kcll az c]nökrréI bejelerrteni, különlnen nem tárgyal.
h a

|.ók.

A kiizgyii)ésckről iegyzők.önyvct kell .{e|venni ; ennek
a q1iilis lórlycg"5 mozzanalait kel| [ar|'aImaznln' a koznuiii.:scrt részlrctt tcrok feIsoro]ása mellett.
A iclvzőkörrvvci'cz e]nök és a iegyzőkönyvvezető irjá
alá és á ]."ö'qyiili.s ílta] e cé]ra vá]asztott'kéttag hiteles1tl'
A

t,rilasz!mátÜ.

3'J' ii. A vllasztrnárry 9 ren<les és 3 póitagból á1l' akik
3 óvrc választatnak. A választrlláiryi tagok egylrarmada,
tehát ]] rendcs és 1 póttag minden óvben kilép. Az első
2 évben a kilépők nóvsorát sorshuzással kell megáliapitani.
A kiléoők rriból váIaszthatók
Ai einöL, a parancsnokság tagjai, a tiikár, a pénz'

taros és az c]lenői ál]risukuáI {ogva taqjai a vá|asztmány.
llak. A közsógi Íőjcgyző }rivatalból tagjr a választmánynak,
i1letve narancsnoksáquak.

Az cllrunyt, )<iiÉpctt, iörült vaq.y l'osszasatr távollevő
vrilasztrnányi iag helyctt annak nie.gbizása, illetve - távoliéie
trttirniára s.rrendbnn az clső póttapot keII behivni.
Válaszimányi ii]ést 3 havoIrkirrt kel1 tartaui. Az összehivást az ciniiI cszkijzli a tárgysorozat közlése nrellett
lepalál,b 3 nappal cz iiiést r:reqelljzőlep..'Haiározatképes.
s.1qóh.z. e hiu;tlIbóli ús vá]asztott ta!.ok cgyiittes számá.
nak cqyl:arinacl része sziikséges.

J

A oálaszlnlálut

Jtutáskij re'

33- $. A testiilet nevében szcrződéscket kötrri, rlely.
nek érvényességéhezaz c]uök vaqy paratrcslrok ós a tit]<iir

aláirása sziikség.s'
2. A testii1et vagyonát {clelősség lerlre nlellctt kcze]r'i.
3. A testii]et helyiségének épitése, illetőlcq llérIetéről
s a szerek beszerzéséről, valamint azok renclilcutartásáról

Az óvi zárszánraclírst ós költségvctést elkósziti s azokat
:r választnlilny elé terieszti.
A l.ézipénztirrIlal lcgfeljebb
'--.pengő kész-

pónzt tartllai,

[e]l ellrri s azoI< ti.cli'sói rrr"t]';rl'ir.,lrri'
6. olyan nriíkö<{ő ta!o]<at, alrik a 1űzoltói szolg.1rl:ltbarr ktilönös érderleket szefezte]{, kitüuietui va!.y meq.

8. A lefo)yt évi zárszánradást s a jövii évi kiil|ei1vetést előterjesZtelli.
9. A közgyülésnek tiszieletbe]i ta,.okat lneqválasztásta
ajánlani és egyéb índitványo}iat iennt'
10. A folyó pénztári készIetbő1 és a segélyaJapbill lco,.
íel jebb . - - j.|f9... -..pen gői g. lital ványozást eszlcijziiini'
34. $' A váiasztnrányi ii]és e]nökc a testii]cii c]llök
akadályoztatása esetótr a parancstlok; iegyzőjc a tit|<ár,
akadályoztatása esetérr a se.qédtiszt. A virlasztrn1rnyi iilrisriil

jegyzőkőnyvet kell íelvenni, melynek az ii]és léii1.g1."'
rnozzatratait ke]l tartaimaznia, az üiésen jclcn volt tc{ok
felsorolása nre]]ett'
A jegyzőköuyvct az clnök és a jeg.yzől.öuyvvezctíi irjrik
alá és a választmányi ülés riltal c cé]ra választott ós oz
iilésen ielerr volt 2 taq hitclesiti.
35.. $. A választmány ]ratározctai !5 Irc1'on L.'lirl a

közsviilóshez
"

,

;

/fr!

ÍcIIobbcz-betnk'

.---/'--7-_

Uwt ^zi"ve'b''w'st1"'lot
D

zatnotzs7áLci-bizotistip'

kcz"l,is,ir

Az évi reudes

uek tasiai e mepbizásLrk tartarlia aiatt sclll t választrrláItynal( taéiai nem" lchetnek, setn lnárs tisztséEet be ticrtr

töithetnek.

A szánvizsgáló.bizottsáq

választmány

cgyiiit

íLnJ,aí]i]aÍ.cl1yctr'trrIcgcseIr

{elelős

a

pénz-

I.

Ort,os.

$. Az otVos íl t(izesetel<nt!l és a !.yakorlaibknál a
lcllct'jl;.il]' szcrint nlegjelcnlli, az o[t netárl rleqsérÜlt vaqy
szol1,il;rillan rrlcl1'beteq.edett tűzoltókat dij nó)küI kezelni
41|,

lt,riot.1,,.

Az

or.ros a parancsttoksáqnak

is

hivaiaJból

ta.q.ja'

ugqesz'
1l3. S.

Az i!qyósz a

14. s.

A tesiiilet

testiilet álta] kijtendő szcrződéseket
clJtósziIi, a tesiijlct nrirlden jogi képzcitséqetigónylő iigyé.
l.crl szal<vólcrnétryt ad ós a Icstületet uqy peres' mint pcrenii!yell]en a J;irósá!'okná| képviseli.
kivi]]i.finvl'ec-]óscórt
]<észkiatlásainak meÍltéritésénkjvü] a
Icstii]ct tcrlrórr: c9.yóll dijazást ucm szirmithat fel.
Az iigyész a paratlcsuoksáquak lrivata1bó1 tap.ja.

Parancsnokság.

F'u *rtfr

közqy'iilés a tagok sorjrlról Irárrrrrl
évre 3 tagból álló szárnvizsgáló.bizoLtsLi3ot váJaszt, emcly36. $.

a

41' s. A illirlziiir<ist kiizvet]erriii e]ieniÍrzi s a pónz.

l|rrllssii1

jutalmazni.

7. Kiizqyiilést összclrivni s cnnek a testiilet viszonvar.
ról jelentést tenni.

össze'pftt

E ! lc níjr.

gondoskodni.

.]' SzoIqákat

az czt rlcghaladil

rrtasitrisa szr:rint gf iirrriii)csiiztr:ti.

o'|

kaszparancsnokok;
á) tiszivise)ők

szer

paranr:snokságát képezik:

tisztck: a paratrcsnok, iiz irlparancsnok, és a sza-

: a segédtiszt (szolgálatvezető) és

a

E'zeken kivii] a parancsttoI<ságrrak hivatalból tag'iai
az orvos és az iigyész
.fiszti

a

tá

ros'

{itk11r,

aki

,választható

tíizoltói ismerctek lnirclcn iiq.ílllan jártassággal bir.

rncqLizatásánrrk Iartatrla alait
a pénzkezelést bárlnikor rnegvizsl1ál}lrr{ia, a szírnl.adá.si t'.v

rrrcq.,

vonatkozó tknányokat, rlapltlkat és cr:yóll okInrirryokat

s. l. A lniíltijdő taqok Íelvétcic'nlinősitóse, kilé1'i.,. is irir.rlis r ii11..'l'cIl lrltár.uzni.
2' Az iírszolgirlato1<, 9yakorla{ok és clőadások idejét
rrlcqÍilrrpiioIli is azok pontos meqtartásiita Ieliigyelni.
11' Az őrszoigáiatok, gyakoriatok, c]őadások és tűz-

leiártával perlig. az évi rendcs közqyÜlóst let1alá1,l, l} .rlap.
pal megelőzően az évi zárszánurlást és a pérlzkezcJl'slc

részletesen megvizsgáJni és vizsgála1árlak crecilnérl1óri,l "
választnlány utjírn a i<özgyiiiésne]< irrisIlan jelcnLt!st tcrlni

tattozik.

Amennyiben pedig évkiizbcn észle]nc]< vaJatlely sza.
bálvtalanságot, azt az e]nöksé9nck, {orrtosabb csc..llcn a

kiiliin

össi-ehivarlcló
jelcnteni köte|csck'

rcndkiviili-köz!'yii]ósnek szintóri

Ilc-

37. $. A testiilet tisztikar.ái képczi: az elr:öl<, a 1itká|,
a .pénzLáros, az e]ieirőr, o7 nrvos és az iiqyész.
A tisztikatt a közqyiilós viilasz1ja l] óvi itlőtrrrtarnra

áz alapitó és pártoió tagok sorábó), az orvosi ós

tisztsí'q betöltésére csetlcq va1anlelyik hel1'llcii
iJletve"üqyvéd.t l<éri.{cl nz clrlö].sóq.

iiqyész-i

orvost,

Elnölc.

38. $. Az e]nök a közgyülésel<cn és válaszirnáll1i
iiléscken e]nökö]. Ezekei összcirivja ; külső és llelső iigycll.
ben és a hatósáp'ok e]őtt a tesiiiletet képviseIi-; vezcti a
testület ügyeit,.'a köitségvetés keret.!n belül korlátlruul,
.::l- .l."llt.o
sürgős, költségvetésen kiviili iiuyckbclr :
lc3magasabl, összcg .reiéi( utalván5oz. A p.1Iri{ár k,zci',séie fólügye1 és a pónztárt 1etszésszerinti iclőbcn lrrcqv

izs

álj a.
'Halasztást

g

nem iiirő iigyekbeIr szenrólycs Ielcliíssir;'
terhe alatt a paralrcsnokkal e!].yetértőie:] intézkcclil<, az- ily
intézkedésekról azonllan a legközelei:bi választin/rnyi iilósIrck jeLenLóst lerIni köt"Ies.
Áz elnököt akaciályoztatása
helyettesiti.

P lt runcs

esetérr lr

paraticst:ok

.I,itkár.

39' s' A titkár végzi a testiilet, a választnrány t1s
közqvüléi irásbeli tecrráőit, vezeti a jcgyZijI(;;nyvekei s a
testú.let irattárát renclbentart1a.
A testii]et irásbe]i kiadrnárryait nz clnökkcl c1yiitt

esc{ckrril n)c!:. ncnl jcicnt ril{íl<iiclő ia!.okkal szemben az
alap- r1s sztliqirlaLi szabá)yzathan Ine!|tatározott megtorlást
cszkiizil]ni s a lniikiidij tai:o|. kiiz't szolgálati iigyekl.ől {cl-

{ciszcrclés ós cpyettrulla besz-t.rzésót a választrnánynak
jrLvaslatba hozni.

5. l.íizvcszi:lycknéi és cgyéb vi:szeseteknél rnagukat

liiIi]ntctftt cqyénckrrck nreqjrItalmazását, vagy a sérülést
szcrlvcclcttckIlek sc9.élyczésétkieszki-jzölni.

6' Az altiszteket a ]ctctt szakvizsga alapján meg.

vájasztani.

A titkár a

paraircsnokságllak

is bivatalból

lólórt. A parancsnokot á]lás|rltan a főszolqabiró
tásár'al az eréísiti mcl'

40. $.

A

Ki]icles a vész hclyén ha]ac]óLta]auu] negjeleIlni s az

ol|ril;i és tnctrtési rrrrtllkálato]<at vezcttli. l'iizvész után hala.
tií:ktalaIlul tarLozik iriisl;e]i jc)entésI tenni a lratóságnak és
a járási tíízrcndószc{i fcliigycliírlek' A hatóságq.al szemben
l<ópvisell-ljr:

a pénztár ál]ásárt]] r váiasztltáliynak
kimutatásT"ad; a te;tiiiet tarlozásait, ktivcte]óseit, a ir.rdi!akat nyiJvárrtartja s crrői ir v1rlasz1mánynak negyctlí'vcIr.
Evnecvedenként

kórIL jclcrrtóst te;z.

a mijkijclií ta1.ol<nak. I'arancsai és rrtasitásaI

Ícltétlcniil ieije..itcncliík; a nctiiu engedetlenkedő tagokat
rcltdrcutasitalli és a hc)yszinéről valo c]távo]itásukrá a
lrliósl.rgot {elkérni jogállan"áll. Ő rendeli el a támadás és
védclen nódj1rt, a 1ecskc.nclők és cqyéb szerek mikénti
rniiködósót. Vezónylí a tagok q.yakoriatát, összehivja a
Iar;|l]csn(rl.sáli iilésL s azoLr c]nököl ; meghatározza a mű.
il;jc]r-í taqok 92qlgálati kötelezettség.ót, 1leosztja a tiszteket,
a]tisziekei és a tiízoltókat a rnegíeicló szakaszokba. Végül
cllcrrijrzi az alap., szolgálati és *1akorIati szabál1'ok, nem.
köiiinl>cn az ijsszcs ]ratrirozatok Iletar tását. Az clnököt
crlnck akatiál1loztatása csetén rrtintlenben ltelycttesiti.

a pirrancsnok távollétébeu vagy
47. $. Az aiparaucsItok
.szakaszl;an
köriiijrt teendőkberr
tnc,1llizlisa Íoiytán a 46.
aurtak helyettcse.

pénztáros vaqyoni {eielőssé!. terhe alatt kezeli

a testiilet pénztárát. A llevóteic]<ről és kiaclásokrói rerlrlcs
kőnyvet vezet, teljesiti az elnök utalv1rnyozása fol1'Lán a
ki{iz eJéseke t.

meghallga-

Allqruttcsnok.
taqja.

P énztáros,

'

P arttncs ttok.

4ó. s. A paratrcstiok a ténylcges miíköclés főintézője
s vezetií!e, Il:ibcn a hatósirg íltal netn korl1itozlrató, amennyillcn ő {c]c]ős a nűszaki ríikijclés 1ekintetéberr {ett vezény. *

aláirja'

Helyettcse a segédtiszt.

ttoksríg Jtutriskö rc.

45.

r,l"LiilL víszr..lrokrt e]int11zlri'
l' Á t"sIii]ct IészÉresriiksí'1lcndö ollÁszerek, szeméiyi

A tisztikar.

.

a

:illásra csakis rrlyan nriiködő tag

Sz u k qsz],u ra rt"snokok.

48. s. A szakaszparaIicsnol<ok a közvet]en vezetésük
a]att áiló szakaszok mÍíkiidéséreíeliiqyeJnek és a nyert
rrtasitáshoz kópcst adj;ik ki paralrcsaikat' Ha a tűzvésznél
a parrncsttol< és alparalrcsnok hiányoznéL, akkor a rangban
követ]tllzij lo1i<lősclill szakasz1larancsnok qyakorolja a ve.
zirrylclct,

napon belül uj k<izgyülés tartatik, melyet azon határozott
megjegyzéssel kell összehívnj, hocy. feloszlás üsvében
a közgyii,iés a megjeient tagok száin7ra való tek;ntet.;élkül
',-aci szótöbbséggel fog határozni.
Fclosz]ás eiÁtén á tcsliiIeii vagyorr hova[orditásáról
a felosz]ást kimondó kőzgyiilés rerrde]kizik. A vagyon azon.
baIt csakis tüzo]tási cé]okra {ortlitható s az erre'vonatkozö
határozat foganatositása előtt a m' kir. belüovminiszter
urIroz feIterjeszIcndő.

Scgédtiszt.

49' $. A segédtiszt (szoigáiatvezeiő) vezeti a testület

anyakönyvét, leltárát, a tüzkái kimutatáíát

a parancs.

noksági ülések jeqyzőkönyvét, szóval a "tb.,
parancinoksáq
össze-s irodai és szolqáIati teendőii. A titkárnak állandó
helyettese.

Szertáros'
50. s' A szertáros gondoskodik a személyi Íölszere|ós,
egyenruházat s az összes oltószereknek és a szertárnak
állandó tiszta és jókarban tartásáról és meglétéről.

A testület viszonya

Alapszabrílymódositás.

52' $. Az alapszabályok csakis közgyülésen módosii.
hotók ; a módositáshoz azonban a határozatképes számban

megjelent, szavazatra jogositott tagok kétharmadának belc.
egyezése sziikséges. A módositásra vonatkozó inditványok
szövege a közgyülés előtt 8 nappal a választnlányhoz }:eteriesztendő és az őrtanyán ki{űggesztendő. A módositott
alapszabáIyok csak a m. kir' belü.qyrniniszter trr jóváhcgyása után lópnck életlle.

Feloszlás, vagyonhovaforditás'
53. s. A testület feloszlása.ügyében csak áz e célbó]
ősszehivott közgyülés határozhat 1 ehhez azonban a szavazatra iogositott taqok ]étszáma háromnegyed részónek
je1enléte és azok kétharmadának beleegyezése sziikséqes.
. Ha az e célra cgybehivott közgyülés1yr a taqok elég.
séges számban -eg."n.- jeIlennélr}k,
nun *uluu :i0

(

és várnegyei tűzoltó.

szövetsége|rhez.

54. 4 testület ug1} az országos, valamint a vár.
tnegyei
's
tűzoltószövetségnek,
nemkü]őnben a Masvar országos .l'íízoltószövctsé|" segóIyző-pónzlárának taijai sorár:a

szeÍvezeÍ,
51. s' A szervezet, egyenruha, ranglelzés ésÍelszcrelésre
nézve a testület a Magyar országos Tiízoltószövetséq által
a magyarországi tűzollótestiiletek" szán,ára nregálIapTtott s
'a nr. kir. beiii1l.yminiszier által jóvábagyot! ,'Szervezcti,
egyenruházati, rangjelzési és {ölszerelési szabályzat...ban
foglaltakat jsmeri el köte]ezőnek.

az.. or.s+sgs'

beIópni köIeIcs s ázok iIapszobályainak, szab1]vzatainak
ós'összes hctározoIainak n'"qát
tartozik. "

"láÁtni

T'örvényhatósági felügyelet'

:ol1'a.l i+1, .' .'
-.'' vármegye
'. .55. '$. A testü]et
törvérryhatosáqának ós'..:...'
l{-r.;.{';r
közsée (város) hatós1rgának {eliigyelete Jáii.,áÍl és a vár.

megyei ill.etve

a kőzségi (városi) tűzrendészóti

szabáIy.

rcnde]etnek .vógrehajtása körül kőzreműködní, illetőlcg
azokboz aikalmazkodni kőteles.
A tiizvész sziuhelyén a testület köteles rendőri tekin.

tetben nlag.át a helyi rendőrhaióság irrtézkedéseinekalávetni, nriíszaki tekintetben azonban önállóan működik'
Kormányfelügyelet.

5ó. .$. Azokban az esetekben, ha a tcstület az alap.
szabályokban előirt céiját és eljárásait be nem tartja, hatáskőrét túJlépi' á]lamclienes működést feit ki, a közbiztonság
és közrend elIeIr súlyos vótséget kövct el, vagy a tagok

voqyoni érdek"it veszélyezteti, a m. kir' belügyminisiicr
ellene vizsgálatot rende]het el' működését felfüggesztheti

és véglcq Íei is oszlatJlatja'

.

Ezekct az alcpszabályokat n :..i.l.1':i'
jnj.'.*,'..lr.1i''
önkéntes tőzo]tótc;tület ;Z 192 -':-:í'é;i'']
..ifógadta. i
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