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r.

r.álasztmány gondos-

sególya1ap egJ,. tag Í|ltal 90 naporr tú1 igénybe rrem
kirétclcs r:sr:tc1i]lelr alotlllan a rítlasztníny ezcn

igazoJni.
Á scgill1.alap jótótenényéböl ]iizáratlak azok a1 tagok,
lrili öntiibíjulr, clrgetietlcnség vagv ittassíLg íolytán váltak a
szolgílatbrrr lrereseilréptelennó. nnnek megitélósóre a, parancsno1<sirg varr bivttva, arró1 tzon}:an a.,vá)ariztmírryíak

'
Hivat:rlos nyelv:
3. $. A testii]ot hiYatalus nyelre cs tpzéltyszlra:
rn

.- a

liépcst.

]'lrtliridűt trlcg1rosszrl'LiIirntj:t.
A szolgálatban lreresetlióptelenrré rÍJt tagnak jogábar:
iül a sególy igén,vbevétele Tógeii betcgsógónck tar|aua alatt
a r'ílasztlrírnylroz forcluJni, köte].es azonban bctcgségéta bal.
c."et nrrpjíltó1 szírrnitott uyoic naporr belüI beje1enteni s
cgyútta.I azt a tcstiilcti orvos által lriíúlitottbizonyíivÍrnnyal

/

4@t-o

. scg.ir.1lp ercjólicz

r.rlJrctő;

ütr]iitrlcs

tűZoltóteStiilet'

székhely:

onkentes

I

Pecsét:

|.'lllIl

'j'lnLtís|

lIlIlo7il(.

Jlól, i"i:í."'ry,;':. iiil.:],.T";Í::# l:':'1*':f-y'}:\"j.:'ffli'i
a szolgíl]atban'megsérüÍt
.1. $. A-testiilet pecsétjc: Tílzn]tójewénF#.1*l,:*Ífl,,?".*.ti.*::*]i
''..J..........'' ...^..;. tr1zoltó]irt dÍi nólkül kozp]jlr.
12*,1:,kik

]iöriraital'
.]

i

ölrkóntes tiízoltótestiilet

j9''.v...9-..

Ug1'rncsali a .válnsztmálynnli kötclcsségc gonrloskodni
arról, Irogy műkiJclő tagjtival & tostiilet a }Iagyar országos

''*lii'"i,-*#5,.l;";?#;'JJ:i"hlii'J"i"i.ijlf'?:

:.Tá'-'"á

tív'cnirónt január lrar'ában a tagok névsolírt a.fejenként meg.

-céi:
Á tcstülét célja: A község

. 5. $.
(váIos) telü1etén' eset.
les a szumszéd küzséseklJcn kiütött tűz rcrrdszcres o1tása
.lg.ngyéb lószesetc1ibci segélynvujtás, a kiizsóg (vÍros)

ílJapítotttagsígi díjja1 egYiitt betcljessze.

]I. 1.E.]Ezl'T.

terülótén lrivül azonbau a nriikötlő tagolrnalr csalr egylrlrnacl

Tagok'

rószóvel.
6. $. A iostiilet cé1jánl.lr u]éróse régctt a llng;'al
orszílgos Tiizoltósziive{.<óg íiliril alkotott szolgá1ati szabályZt.tt szelint tagjaii kiképzi, a közsóg (város) birtokában

13. $. A testület tagjai: tiszieietbclí, ala1;ító, párioló és
műkö11ő iagok.
14. $. Tiszte1etbeli tagokká azoli víűasztlrrtók, alrik a
]eVő ..trizoltáSi fclszerelósi tíugya]iftt ]iczelós ós rneg{iizós tűzoltísi intózrnóny 1rörü1 Íútalíban,kűlönősen ped.ig a tes.
végett'átveszi, azolrat a 7. $-ában negje1ölt vagyonáIól ós tülct irányábal ]Iiváló órdemekct szereztek.
15. $. Alapítók azok, glrili a.testiilc-t
jöiedeiméből kiegészíti ós Írlltnc]ó:nr liászníilltrákósz állapot.

tartja.

ban

ln

il

d en ]i o

rrl

l

l e

gal

á

l'

b

...... 4.?'.,'

:-{'.*-*.

pengőt Íizetrreii'
. ..]0. $. P.ÚrioJó lagok. lrili a rosrüiel fenntarta.ióloz Je'g.
alább 3 évíliijtelezett-ieggct eui...'.'.f .#4,iá".:.{É . ..."..
7. $. A icstiilet ji]veclt.1nlét litipezi:
pengljt, ncgyedóvi e1őleges részletekben, a testület lénz.
a) az alap1tó és pírrtoló tagolr járulókai;
t|alíba befizctnek.
Ö/ a közsóg (város) által nyujtoti évísegély;
17.'$. Mriködő tagok: a x{a'gyar országob Tűzoltóc, a testülót javára tctt iragyonrányolr ós atlományok;
vigalnak
szövetség által alkotott szabályzatban rnegáilapított szerve.
d/ i testület által rendczett ünnepélyek és
.zeti beosziás szer,inL a tiszteir, altisztelr, nászók, szivattyúsdk.
,'setlegcs jiivedelmol
*eJ jutalmak és előzetes liatósági engcdéllyel lendezett és'reuclfenntartók,lriJr magukat a tettleges sególynyúj|ásban
r.aló rószvóíeIre, az örszolgálatokra, gyakoriatolron való
g.rüjtós .ttjan szerzett pónzösszegcJr.
Teg.
u. .
8. $. Á testület vagvonát
jili}Íil?i

Testiiletí vagyon.

Liépezik;

a) a Íolyő pénztári 1részlet;
r,/ a tarialóialap;

-''*;li1L:*.:'Ti"J.^m.1:: l;jí:""íü.u".n

Á tegtülct tagjai sorába csak magyar állompolgár
vciretij fel. A 20 évct meghaladott ]riskorúak csak szülői,
cj miadeí beszeizett ingó ós ingatlal vitgyon és
gyínri
illetvö
bclccg;'czésse1, 20 ór'en aluliak . tagul egy.
cij a segélyalap
Íiltal.u} J]el nenl lchető]{.
9. $. A testüiet tagjainalr ]iötel€zettségeiből credő nrin.
'lr'n tögelelós a |ennú]ló lÜIvénJ.ek szcrint LíIíi titun il:tj.
TeIr(te|.
trrlik

be.

10. $'

Á

tarta1ékálap

18. $.

]9. $. A tiszt,eletbe]i tagok negvír1as.ztása a parancsnok-

Íorrásai:

ság,. illetvc a vílasztmárry javaslata a1apjín a közgyri'lés
ű) a 7. $'ban fe]sor.olt jövectelmelr 5ol.a;
íragyoníLlyok;
...''*' , íltt1.törtónik.
..^.- - és ..
r;j nlonáse" e cel.a s"áit".'adományok
pílrtoló tagok sZó. vagy irásbeli.
""
. "j a Já"'-o'r-ra*i"e'
al!&l i! lesiiilet-tagjaivá válnak, szabáJlszerü,
'.''...'.|'^.'l;..*.""11i|'1o."
Á'ta,]ta1éka1ap e1Jrilön?tr'e keze1tetik ós a vÍrlasztntánv
-, rr}rruLr\(,/alau\
fclrétclülr lztrnbarr e vírlasztnrányi iilés által történili.
hatátozatá\toz képóst biztos lrelyen g7ünrölcsöztet:ik.
. A tartalóLa1áp igénybevéteiéhez..akiizgyülés beleegye.
jellemű
!..^I1ykijí,,:g leirct rninden fcr:ld1retetlenÉs
". "21..
Íórii,
ahi !0.i1t óIoti.r'lr nlJr l)otöltörto,

zÁcp s.;ilrc.:opq
.*"
.

:|..^l^r..^:.

J';.;".","^^^:]-..1^*
l. !. A scgct).alr|
Jo\.oücllncl:

a) a 7, $.b;n'fe]s;Iő1t jövedelem
D) kii-lönösen

ő/p.a;

sóges. Fcivétel vL:j].tt
noronnonnlrqóo

l

j'l

toráJrbí ép

egész.

c parancsnolisígntil kcll jeientklzni.

^
J i;i1xllií:ll .:j#'."1:fli|*-Tuix''"Í|.',;
.]. il.|;':l.iÍ;[:lf
i.iÍüg;;"*;.ii;;i.ilÁ, irogy az i]letó Jutootoie ellen a testület

e cólra szánt adonlányok ós hagyornányok.

it*:"il$.'T1?l'.J.#..ff"'&.Jál:."'.*u"'

'.",u*,".,""*"]",l]ín.
1?. $' Á.5e.gélya1ap.igélyberehctÜl
szolgíllatbaa' Jreresetkóptelenné vílt tagoknak

nti'.lslln;t;::;íri:5*;.,}g*#.ix.f.;1:YT}'"-Í

Ha a parancsnokság tagjai között
a paraucsnokság titkoi- szavazás
útjúnhátíroz. Jszavazatol egyenlöségö esetén az elnöklő
, !) }',*.va1anrely tag-a szo1gálaiban ó]etét veszítené, el. pal.ancsnoli lZaYaz&!,L c]önt.,A.z ij tug a"puin'csnokság előtt
tenrctésériiJ,
]ra arról csalít1ja Yagy hozzÍltartozói nem á lrövetLezlj iinnepóiycs foga.lalniit kÚtelós terrni:
',a) -a erejélrcz mért segélyezésére;
segé\alap

a

noksági iiléserr törtón1k.
lélenrényiitilönbség r'an,

Fotr,.lal,li.; Lr', \, N.

t

lruql r'

|

..-.-..---..-.......1

'J-arlorri,
u @^ T:::::::::-..::=:::_...

it?@wn,

_'-'__ _":.'-'_

dcn egyis ]tatíLrtrzttí ualr

1otl

tos

rrrcg-ttrrtítsÍu'rr.

Toltol jog'ri.

2:. $. A ti.szteletbc]i tlgo1i t

rezi.k,,azonban lrz alapltii, 1írrtoló

mentesek,

Az alapít(l iis

pírr:toló tago1r

ttgoli jogrit

ulii1iörli.i
Ó.s

tii.

lriíliiiúi-i tagt'k tcrheitő]

a 1riizg1.iílósl.u

ttrrÍLr:sliozli''i,

'szarazísi ós r'í1a-sztítsi joggal bírltli.
.4. müköciő tagok t} testiili)t által nyujtotij llitrdtltL ilLőnv.
Lerr r'észesiilne]rJ ü lrözgJ-Íilós()n tlnícskozírsi, szal'azítsi ós
vá1asztírsi joggal birna1i., A nriilrijilij tago1r fr:lróteliik rrt;in,
]rn tr testii]et clt,e rtézle rlli-1g an.t,agi erllvel rorclciltezik, -.-á'}Iagynr
orszírgos,J.iízoltósziivr;tsóg ú1tal rIli:gÍrlltpított olii.
irás szerint tlg"rcttruhírval tis Íclszerelóssc1 J,í1,tatrrak cl, allit
azorrhau csak szo1gíllrt1lali ".zallttcl l'isclni. r!z esctbcn. ]]|r
szoJgálat ]iLjzlitlrr szcr'crrcsót1clsóg óri, jogosít![ v&n lI tcs.
tüleií orvos íiitai iiiíLllítottbizonyítvín.y í'c1rrrlrtlrtÍrst nre11ett
segóIyórt frr1.r.anrollni. J(érelrrrtit Tag). panaszít- testiiie1ji
paraucsrroliírral liiiziilheti, airi vagy rnaga iritózJicr1ili \agJ. "-

a

Íorrtosa.llb esetc.Lrllctr

illctrt' ii

víl11sZ1-

-.
niíinyi iilósncJr terjeszti clii ]ratíirozat1lozat&] Y.]gctí.
1. a g

J|a1'frlcSnolrsírgi,

o|i

Ii

23. $. x{inúerr ruiilióLlő tag liötclcs tlz allrpszullítiyokat, t
szolgá1ati sZábályzai]ot, továbbí a 1rözgyiílÚsi,.víllrsztluárr;i
ós parancsnolisírgi ii1ós 1iatílrozatait és aZ cl(1ijíLr<ik ptrau'
csait követlí, trrrire Í<llyóteic a]lralrníLyal iinuepól;'es fogarlt'
1o:rr ós kózadl,rs nle]]ctt l]ccsiiletszar'íLt aclja.
Á ruűlriitlij ttrgoli cg}-él] 1iiiteiczcttségci rr szolgíLltti szlt
brlyzal bru t'ollull lrri:rlr'
91

sti

g

ltt c

g

s

szeué1yc}ruó1 riregszűu(:s, 2. liilópés, 3. tör1ós, '1. liizíríls által.
IIalíúeset vagy jogi szcurólyekné1 azolt ntcg.sziinóse a

testiileti tagsígot azolrnnl lncgszüntcti' a fizi:tósi liötc]czctt'

--A pilt'1ó tag

rrctlirri liilópósi szírnt1ó1rírt

ttrtozilr *

rreg"vet1óben

ik. A JlÜzg1'ü1.1"t uz ..luii]r lrívja összc.
Ilcll,dl':ítliili lti)zgt1{llós. Rcncl]iír'üli lrözgyiilést össze)iirrri a r.Íl1asztnlíny lrtitÍrozatrr illlipjíLrr az e1nökuck íl1l jo.
gÍiJttn, liö|clcssógc pcclig alillor, lra tzi a miiköctő tagoL eg}-.
rrog1.et| rószr: iur]oko]íts nlel1ctt] íflisban liívílnja.
Áz elnö1i tartozik t ]<ér'vóIrv bcórkcztétcjl színított 30
b)

nap alatt a lrözgyiililst ijsszclrivni.

:\ közgyliJóseli, nrcl1-eli rnirrdig a testijlet szélilleJyéntar.
tatrralr, iegalírblr 2 hót,tel r:1őbb Í! |íllg.]jsolozat ]iözlóso rneljett

]rivarrJÚIi Üsszc.
27. $. rl lrözg.1.iilt1scrr trz allpító, pírrtol(r és nriiköcl(j ta.
golr taníLcslirtzÍLsi lis szirrazlisi jogutl }lírlali1 a 1larancsnoJisíg a ntiiiiörJő tagok, a tiszti]{al ós a víl]a-sztniíiul,'Íalar}}int
a szírnrvizsgírló'lliZottS.tg aZ ijssZ{]s tallok í11tal l'í1asZiatik.
Az chök, a víltsztrltÍtny ós rr szírlllvizsgú,ló-bizottsíg ez
a1apító és pí,rto1rl 1agolr soríLllril, a par[n(]stro](ság tai]jri

pcdig a

rrLiiliöc1ő tagok sorírbíll vi.L]asz{alrc1ólr. Á titkár, a
pérrztítosés az rl-llenijr az allilitó ós pÍrrto1ó tagoli sorílló1
js vírlasztbatóli'
!E. $. Á J<özgyiiJós .szar.azuttÜl.rJlséggcI lLozza liatáI'ozlr'
tait1 a szar'lrzatok cgilcllősóge llrcllctt az elnök szal.azata
dijnt. Á szlvtztrti jog sz€nl.]lYd-ccrr gralrorirrndó. A sZavazÍ1t
n.vii|, L1r-l Jí) tag iit,lli1sr-irc Ír titli(]s -cZtraZíst liell elr'cnc]clrri'

'4

az óv

pa'r'anc slrolisÍrgnál szór'aI r'a g"y

rrto1s'i

rír sbair

bejc1cnteui, e]lerr]lr'zii esctbcl 1rÜtclczcítsílgc cg.v Írjabll óvrc
-í

Lö::gyÍLLés h.atűrozatl;ópc.ssége,

29. $. I liiJzg1'iilós íüta]Ílbau r.órc lratírrozatliépes, lra
tzou :r tltelgjclenóSfc .jog1)Sított ijsszc-s tago]r egvharmad részc
jcli:rr r'irrr, írg.r.Jrog"v t rllii]i;.iilij tlrgolrntlk 1egalír1rb:fe]crósze
jelen legyen.
A'1apszlrbíl1rurir1ositíLs, íilr'ábllÍ' luíts eg1.esiiletbe va1ó btl

olvailÍLs tír'91'íÜlltll ijsszcltír'otL közg"r.i11ós lLatÍir'oz,lra.uározat'
llópr:ssígólttlz tzotLllzltt 1 tflgo1r lcgti1rllb lrétlrarma11ánaIi jr'.
11s a'z c tárg"vilttL ]lozotI llrrtíLrozatoli órrónycssr1gó}rcz
a;jclcnlrír.iili ll'glúÍrIlb]ióllrartlIlir]ítrlirli lrllzzíjárrrlísa sziilr'
len1ótc
sóges.

ziln, é.sc'

. 24. $. Á tcstületi tagság nlegiziirri1i: 1. lralíl, j..gi

ségge] eA].ütt'

a)

kizgr rilLls lIlrlnI

,

i; t c L e s's í !.] (:.

'

1, tt

Iiéifélc: lit'rrcles és renclkírii1i'
Ilencles l;özgyűIés. rr1'rden ór. e]ső felébeu rerrdes

.

uukLlrrrri

tüzolióteStiiletlc]r r'enrles és pontos nriíkö11ő tagj:t lcgze]r s
becsii1et.czayatnllal és ]iézai]ítsotnrrlal ]iijtc]ezcnr ]ilagalr]at tL
testiilet tlap- íls szoJgír1ati sZabái"ví|ilr{rli' rrcrl]tiilijrtbcrr nli;r.

J1ll az

cg.1'óbJiórtt

újabb liözg1-i1lós a lllt'gjclctrttlli szírnríLra va1ó

lrivart11ó

tet nóikiil

Á

cse|ón
t'irr L

1tlrtíLroza|lrópes.

liözg.vtílós c]nij]te

l

Á niíködő tag t'cstíi]eti tlgsírgílr1i rircgsziilttctiisit .t
írísllclillcjclcntós rrrcllctt ll pilra]lc'q'

ptr'tttt:srtll}i, jcg;.ziijc

.l

A testületi tag a lótszárirból töriillciiJr, ha
á) a tűz01tóná1 nrcgJiír'ílrt et]őÍeltótclcli lriíLu;'t utóIail

kitünik;

til lrr a testii1ctte1 szentllcu vállalt ](iitelcZ0ttsógórrcli
háromszori Írllhír'ás dlcÍlra c1egcí trcln tcsz.
A tcstiileti tag liiZírásít a paItncsuolisírg, illetvc v:i'
ellratírozlratj a :
lasztmány
,
a) *z alapszabírl1oli ós szoJgálati szai:ílyzrt cllel clkö.
vetctt nagTobb 1.a€i.y tijb]rsZöri liillr1gíLs csetóllcll;
b) a testti1et érdekejt reszél'l.cZtctő, vag.r, ]tazafiat]lrrr
cselehedet miattl
c) közbotrányt o1iozó, ragy becste]clr nlaga]'jsclct, vagy
isiá1rossírg niatt1

.7, ÍólcbbYalói irínt .qzolg./llatban taliusitoit illetiell
magaviselet, cngec1etlerrsóg, lriadott parancsolr megszegésc,

valamint összc{ér]reiet1cn teI1]1észct, Yag)' fcg.yclnlct1cnséget
szító magarisclet mi1tti
e) lrzu harnradszor cgynrísutírr indolio1atltlrul gyaliorlatot, iírszolgálatot éS tílzesetet elnru1aszt1

fJ

lra biirrtólr"r' nrittt Jlíróiltrg c]ítóltcttltt.

Az alrpitó ós pártoló tagok tiir'lósc a

pontok a1ttt Jillsoro]t esctei(bcL

nik, utóLbiali fizctósi
llegszűnvén.

a

n1o$t

r'á]asztllrány

liöte]czctt,Sóge

D,, c) l:s Í)

által

a lrizárási óv

törtó.

vógrirr

A törtés és liizÍlrí.q tár91'írbau llozott ptrancsnolrsági,

i1letve vá1asztinílu.1.i lratírrozato]itrt az óri]e]rcltck a ]rö21ó'ct
lrövető ltptól színrított 15 rraporr be1iil a ltözgyűlósltez nicg.
Íeilebbezlretiii.

A kilépett' törőit vagy lrizárt tag a szÍr,r:rtossíg tcrlle
a tcstii1etttj1 netín kapoit felszcrelós ús

aló] azonllarr csali

egvenr'uhírzat visszaar]ása után nrerrtetik fcl.

III. I'EJEZNT.
A

25. $'

z íntéző szervek.

Á tcstület iigyeit

o) a I'özgyúlés;
b/ a rálaszturírrr.v ós
e) a prrrn.'snoksi3.

vczctilr:

EötgyÍités.

26' $' A 1iiizg;.ű1és a csele1iviílrépes tagoli i-isszcsógónelr
kópviseletc és a testülct cgyetenles lcgfőbb szerrr:'

l.;

teLrin

a iestiileti clrröli,

s,.tilli.zt.

fcnrtál1,

Ireti előzetcs szíl' vag'Y
noirságní1 1rórclnczlreti.

sztbÍLl.yszoríielr egl'be]l1r.ott. 1röz91-íilé.

a tagoli ncnl icllrtrrótrcli ntcg JratíLrozatképes szárrrban,
a 8-30 na1)0n jJCliil ug.1'ana2Llt] j:il'gr'sorozlt me]]ctt össze.
scrr

a

:!!tl;.:

aliar1írlyozta'tásn
1'itliár, a1iac1áiyoztatíl'.ll esr:'

t,trlJJ,t;,

i]0. $. .{ kiizgyiilós.lLatáskijróbc tartozna]r:
rl) r.ÍLllrszl,uílnv, t szánvízsgí1ó-bizottság, a tisztí]tar
ós tl pitrtrlr:snokság tagjaiua1i és póttagjainali I} évi it1(j.
l;IIl5llIl'il

\fllÚ

J||cqYí.lrjZt|i5x;

b) a költsógvctós

és zírr'szíulritdÍs letárgyalilsa' a fc]clLj.s
szíunadílli rószóre a {clnleltIvóny nrogadÍLsa ós általírbair a
r'irqvoni Irór'11óselr vógső {oliorr l.r,1ó clirrtézésc1

cJ a

r'ít1a.<ztrrríul. lrttí-*]iörót rueghalarló fcrntosabb szer.

l tcstiihti ragi'on írllagíLt.órintő cgyób
jogiigi1ctcli elhatírroz,Írsa ós jór.íL1rogyÍLsa
zijilósi és 1rij]iiniisclr

rl) a

víriasztrrríLny és t parancsnolisitg nrcgÍellcbbczctt
]latírozttlittltk tr:1iilbíríilása ;
cJ n tirgo1r ilc1iIr'árrya'ilrtl1i tlirgyatjlst;

;

/) az alapsztbíl1.oli nróúosítá-oa;
g)

rr fc1osz1írs ]rituouclása i-ís ez csetlr:n a, vagyon lror.ir.
val ó b lrtílrozltJr oztrta1
/l) rnírs tcsiiilcttcl raló cg"rcsiilris ('l.rrzió) c1Jratározírsa1
dJ a pararrcslrokság Ús a l'írlaszttllírt'y óvi jek-rrtóse;
/':/ tisztilctllcli trgoii nrcgt'ír1irsztíisa'
l}i. 5\. Inr1itvú,lyokat 48 órírvtl a JiiizgyriJóst líegclőzöleg
iic11 az c]rrlj]iníl1 bcjclcnteni, irii1ijnberr leni tárgyalhatóli'
Á 1rözg;.iilrlsckr(i1 jcg.vzőliön.vvot )icll felrtnni1 cnnck a
gyúlós lónycgtls nrrlzzarratlit lrtll1 ta,rta]nlazlia' a közgyűlósctr
r'ósztvott tago1i felsoro1íLsa nlclictt.
:f

orrlitírsa tíLrgyíiilr tr

1

Á jegr.zőliönvvct tz clrrölr ós a jcg1.ziikiinyvvczei{i írja
alír ós:r liözgyíiJós ílta1 c c(:]ra a{,ia'qztott lrót tag hitelcsíti'
Á

rú[cLsztnlri,ny,

:l2' {' ,\ Yírlasztnrínl 9 renúes..és 3 pótlaglróL á11, akik
3 órrt. vli]as7|atník. Á l:Íl1a'sztmínyi tago}i egylrarmada,
tt'llíLt íJ rcnt]es ós 1 póttag Iuinden tlv,llcn kilép. rtz első 2

óv);crr rr }ii1éplilt nóvsor'át soIs]rúzással kcJ1 mcgíllapítani' A
lrilépőlr Írjbó1 víi]asztirató]i.

Áz clniili, a ]]alaDcsnÖliság tagjtli' a titkár, a pénztáros
ós tz e}]cnőr í1lÍrsulrníllÍogl'a tagjaí a rálasztmánynalr. A
közsógi Íőjcgyző bivrrtl1bó1 tagja a r.írlasztnánynali, íl1etve
1laraucsnoJ<ságuali.

.\z ellrúnyt, liilépctt, 1iirii1t, vag"v 1tosszasan távoller'ő
víJasztrnírnyita,g licJyctt annaii nregbízása, illctve távoI1éte
tirrtanrírrtr sorrertc]bcn aZ c]Ső póttagoi lrcll belrivni.
Vírlasztnrányi üliist l] lravonkint 1iell taltani. Az tisszc.
lrivírst az elnö1t esz]rijz]i & tí'rg.i-'soIoZat }tözlése mellett leg.
a1á|lb 3 lrappal az ülóst lrge1őzöIeg, ITrtározatliépcsségéhez
a 1tirata1lróii t!.c rírla-qztott trgolÍ eg]'üttes szírmáuak egy]rarnlti1 része sziilr.cógcs.

3

A ll(llasatnúnj.1 hatd,sköre.
A testület ncvébcn szerzörlóseket kÜtni, nelynok
érvón.}'ességóhez az elnök vagy palancsnok ós rr titlrár aií'
33. $.

irÚsn

-f ^v )
A kózipénztíLrban iegf cljeLL e--e/B4 %tgő kész.
pónzt talthat' az ezt ucg}raladó ijsszeget a választmín'r
rrtnsitirsa szcrint 91'ürnölcsözteti.

Illlt tir.

szü|rsúg.'s.

2. Á testü1et vagyonírt felelőssóg telhe mclictt kczclrli.
3. A testü]et helyisógórrek ópítóse, illetőlcg bórlctóről s
a szerek lleszerzósóről' vtltmint trzok rcnclbcntartírsáról gon.

gx]

4' Szolgílliat :fcivenni s azo]r fizetósét neg}rttározni.
5. Oiyau nrűködő tagokat, akik a túzoltói szolgírlitbau
különös órdemeket szcleztek' kitifutetni vagy megjutalnlazni.
6. Közg1'r11ést ijsszelrimi s enrreli a tcstület viszolyairól

42. $. Az olyos a tiizcseteltrró1 és a gyalrorltrtokná1 a
lelrcttisóg szcrirrt ncgjclcnni, aZ ott nctírrL tnegsórúlt r'rgw

closliodrli.

jcient.óst reuni.
7. A leÍolyt évi zírszÍlmadást s a jövő óri lröltségvetést
cl ii

t

c

rjoszt nn i.

A lrözgyű1ósnek tiszte1etbeli tagolrat mcgválasztásra
tL.iin1arri ós og1í.b iIrtIitllin1olt:Lt tr.nui.
9. 'X túvó pjlztari ]részlctbiJl és a scgóiyalapból leg.
pcn göi g u t alví nyozí sl cszk iizül n i.
Í,.'| jeb|'....'W...

O

jegyzőkönyvet }e1l felvclni, mclynelr az ü1ós 1órryeges moz.
ianatait ]rel] tartalnaznia az ü1óscu jelcn volt ttgo1i fe1.
sorolása mel1ett.
A jegvzölIönyvet az clnök ós a jegyzőliönpvezető írjírli

alír ós a rílasztminyi ülés íltal e célra választott és az
iiligen jcir'l VolÍ : tag hileiesiti.

Jj.

$'

gyiilóshez

-4.
f

vílrszbríu;. ]rrI:irozataí Jj llrpou bolül a töz.

ellebbezhettík.
!c 2

á1nu

talíozik.

g út ó' b iz ot

t s

ó

4.3. $.

clkószíti,

a

Áz

záitílval pcdig az óvi iendcs közgyülóst lega1áJ:b 8 n&ppal
rneg.e1őzőcn az, óyi zítszímac1ást ós a pénzJrczclósre .vonat.
irozb oknányoktrt, napióklt és egyób oLmíLrryolrat rószlctescn
rrregvizsgílliri és vizsgíilatárrali eredrrrónyóröl a vírlasztnány
út j:in a liJz:r ül.isn''k írí"I'no j.'l..n1'isl l..nni tlrrlozj]i.

"
pFr']ig ']vköZlJm ószlelrrclr r.alamcly szabíIy^
.!a1anságot'
^n.enn']tcn
azt az elnöJrsógne1r, Íoutosabb esL'tbcR a kü1i;n
ijsszehi!arldó renc1kívii]i liij2gyii1ósnek szirrtélt bcjclcntcui

A tisztikar.

37. $. rr testület tisztí1rarlit kópezi: u elni]k. r-tjt]r1r, a
pénztíros, az ellenőr' aZ olvos és az igyész.
'éíiir]tjtartanra trz
áiközgyüIés vílasztj' .3
a1apító és pártoló tagoir sortlból, az orvosí ós iig1'í:szi tisztsóg
.betiiltésóre
csetleg valameJyil< lLcl"v)lr:li orvost, illctvc ügy.

:'x-fiíztitrart

az c]nöksóg'

'

ü6Jyósz

testüjet niuden

lríviil a
Ténykcdéseértkószkiadísairralr negtérítésén
testület terhérc egyób c1íjazÍlst ncm számítlrat fel.
Az iigyósz a

1larrncsnolrsÍrgnak lLi'vatalbó1 tagja.

Parancsnokság.

44. $.

A tcstület

a) tisztcli:

parancsno1rsígít^'kópezik:
tr parancsnok, az a1partrncsnok és a szakasz.

nzcken liíviil a p:rrlrncsnoksíLgntLi Ilivttal]ló1 tagjai

s.-J#á.:Jx'''".f,-''*rri1;::yü&.!#Itüf

}*ü'.íJil"i"*Tsabb öss"eg erejóig utalvíLnyoz. Á" pólztít kezelésére fe1-

ügyel ós a péuzÍárttet'szósszerinti időben niegvizsgálja.
}IalÍrsztást nen türő ügyckben szenrólycs fclclilsség tcrhc
alatt a parancsnoktal egyctórtőleg irrtózlreclili, az ily intóz.
lredéselrről azonban a legközelcbbi választmányi iilósnck jcientést
tenrri köteles.
,
Á"z ctnöliöt akadí1yoztatírsa esetón a par:incsnok
1re1yettesíti.

Titkdr.

Á tit]rár végzi a iestület, a vírlasztnritny tis JiÜz.
gyülós írásbcli teenclőit, yezali a jcgyzőLrönyvcliet s a
39. $.

T{e1yettest,

a

az clnöliJrel

együtt

scgóiltiSZt'

Tisz1;i állÍrsra csalris olyan nri1Jii)c1ií tag válaszÍható
a tiizo1tói istitcrctck rníndcn ágírban jírtasság'

TILe€i, alri
ga1 bir.

? ar anosnoltsá,

Pétlzttiros.

40. $. Á pénztÍtlos vagyoni felc1i1ssóg terlre alatt kezcli
a tcstület pónztárát. A bevételelrről és kiadísokról rendos
Jrönyyot vezet, te1jcsíti az elnök uta1ványozása folytál a
]riÍizetéseket'
Évnegyec1enkónt

péLztáT íllílsáról a választmán;.nak
lrimutatást ad; a testü]et tartozásait' lrövetelóSeit, a tagdíjakat nyilr'ántartja s erről a választnrárrylali negyei1óvcn.

ként jeientést tesz.

a

Az éyi zárszálnacllist

g

h.at ásk ii r e.

45. $. 1' Á miilrödii tagok felvéte1c, tninösitóse, lrilópése
íg tizírÍso ügy'iL,ln helrruzoi.
2. -Lz öl,szolgttlato1r, gyalror1atok és cttiarlísok idejót
ncgállapítani ós azo1r pontos megtartírsÍrra feliigyelui.
3. .{z őrszolgírlatolr, gyrrkorlatol<, eliiar1áso}r és túzesetek.
nól :neg ncm jc1cnt ní1lröclő tagokllrri szcmbcn az a|ap. és
stoIgálati sza'llírJyzatban meglratáIoZott il1egtoI]áSt, eszközölui
s a mú]röt]ő tagok közt szolgíúetiügyelrből fe]ueriilt viszá.

l.7oklt eli:rÍózoi.
4. Á testülot rószórc szúJ<sóglendő olt,ószcrck, szemíÍyi
Íclszercl(;s ós egycnruha beszerzósét a váiasztmírn1nak javas.
latba ltozni.
5. Tiizveszól.,veirnril ós eg1.ób vészese teknó1 magulrat kr.
tiintctett cgléneJrIrclt tncgjrrttlmazítsírt, vagJ' a sériilósi szeu.
r'cdcttclinck segéi"vezósót
6. Az a]ti'qztc]rct
r'í1aszttni,

l<ioszliijzi:j1ni.

a ]ctett gzakr'izsga a]apján

és kiiltségvetést elkészíti s azokat
a választnrány eló terjeszti.

meg.

.

46. $. A partnr:snoli a tónyleges míikijdós főintézője

s vezetője, nriben a iratóság í1tal nern korlítozható, amonnr.
bén ő felelős a miisza1ii nü]<öriós teltirrtetrjben tett vezény.
1(lsórt. Á parancsnoliot ír1líLsíbana főszolgabíró ncghallga.
tirsírr'al az a]ispÍ\n eIösíti !1eg.
Kötcles a vósz helyón ha]adóLrtalanul negjelenn1 s az
oltírsi ós mentési rnurLkíllátolrat vczctni..Itizvész rrtán hala.
r]ókta]luul tartozi]i íríLsbciijclerrtóst tenni a hatósígnak ós
a jliríBi tiízrenclószeti fr:lügyelőnek. Á haiósággal szemben
kópviselöjc a nliíköc1íi tagolintrk. Parancsti és utasitásai fel'

tíltlcuii1 tcljesítenc1(i1r; a nctírn engerletlenlredő tagokat
rendrcutasítani ós a lrclyszínór(ll való e1távolításukra a ható.
sígot felkérni jogában í1]. Ő renileli el a támadás és,véde.
icm módjít, a fecskendőLr ós egyéb szerelr'nri]rónti mitköclé.
sét. Yezónyli a ttrgo)r gyakorlatát, összelrívja a paraucsnok.
sági ülóst s azon einölröl; negbztírozza a nriílrödő tago)r
szo1gálati liijtclezettsógét' beosZtjá a tiszteket, altiszteket
ós a tűzoltó]rat a nregfelelií szakaszokba..Végü1 ellcnőrzi az
alap., szolgá1ati ós gyakor}a[i sztrbílyolr, nemkülönben az
össieá hatí-rozatol< betirtísíli. Az r:lnijköt irrnek akádíiyoz. li :)'r
1lrtírsa csctórr mildenbcn hclyettesíii.

-\ titkiir lr pdiirsnJ)riúgrrrk i. lritrtlr]Lrii tLgji.

.

a

Litk!&) aZ orvos ós az iigyósz'

I'ar ttttcsnol;

38. $: Áz elnök a közgyú1óse]ren és víllaszimírnyi ülóse'
lren c]nököl.'Ezeket iisszchívja; irülső ós bels(í ügye1rbcn ós
hatóságo}r előtt tr.tcstületet kópr.iseii; vezetj' a testület

a1á1rja,

lrötenc]ő szerzijdóseket,

jogi ]iópzcttséget igény1ő ügyé.

llcIr sza1rvéleminyt ail í;s a tcstiilctet úgy pcrcs, mint pcrcn.
kíviiJi ügyclrben ll birósítguírl képviscli.

Httlö|l,

testület irattárát renclbcntartja.
Á testiilet írásbcli kiac]mán}ait

gyést.

a testiilct ílttl

táros.

tagjai nclr lóhetDek, sen nás tisztsóget be nenr tö1tlrctnekl
Á szánvizsgáló-bizottsíg mcgbízatásírnak taltana a]att
a pónzliezc1ést bármilior megvizsgílihatja, a szílrnad|rsi év le-

r.éclet 1rérífel

'Ü

DJ.tisztvise1tik: n scgótltiszt (szoigírlatvezető) ós a szer.

g'

36. $. Áz évi retdes közgyűlés a tagok soríból három
érrc 3 rarbÚ| úIló sz.imvizsgl'ló.biZot1sígot vlilrszt, aorclyueir
trgjci e.aÉ[1iizl-su*l' ic11rnra a]nlL se!n a \.:ilasZlmúu)a3k

köte]eseli.

i1íj rré11rü1 kezo1ni

Az orvos a parancsnoirsílgnalr is ltir'atalhóI tagja.

PHr lil.suukuk;
'i 2s

ruos.

szo1gírllltbarr m0gbct(jgcdctt ti]zoi{:ókrt

8.

34' $. Á választnányi ii1és elnöke a testületi clnök'
akac1ílyoztatíLsa csetéir a palarrcsnok1 {cgyzöjc a titlríir,
alradílyoztatásn esetóL a segóútiszt' A víltszl,náuyi ülósriil

'

41. $. A pérrzt.irost liijzvct]cnÜl cl].uőrzi s a pénztáros.
ggyiitt artyagillg cgyetcnllegescrL fclelős tr 1l('rrzkezelósórt.

,4lpurancsnolc,

r

;:

Áz

alparancsnok a parancsnok tír'o11étóben vagy
llegbízása folytán a 46. sza]raszban liöriilírt teendőkbcn
aniak helyctteic

47. $.

,'"' ''

I

S

z

alc a s z p ar

a n

asnok olr.

i.j

48. $' Á szalraszparancsnokok a közvetlen vezetésüli
alatt á1Ió szakaszok nrűkijdósére feIügyelnek és & nxelt pta.
sitxlroz kópcst adják ki palancsaiirat, IIa a tízvészné\

*:i'i'

-,f

'''

'

a parancsnok ós alparancsnok hiáriyoznék, alilror a rangban
következő legidősebb sza]iaszpüIancsnok g-vakorolja a vezónyletet.

,l

*

j9qé!:!:sat.

új kiizgyűlés tartatik, melyct azon lratározott

.

49. $. Á segéiltiszt (szolgálatvezető) vezeti a testiilet
a túzkát kimutatírsát stb', a pa,rancs-

ányalrönyvét, Ieltátát,

noksági ülések jegyzőkönyvót, szóval a parancsnoksá,q
össz'es iroc]ai és szolgálati teendiíit' Á titkárnak' állandó
helyeitese.

Szertó,ros.

feloszlást kimontló lrözgyi1lós rendelkezilr. Á vagyon azonban
csakis tűzoltírsi céiokra forclítható s az elre vonatkozó hatá.
rozat foganatosítása előtt a m. kir. belügyminiszter' Írr1roz
fel

50. $. Á szertáros gondoskoclik a személyi fölszerelés,
egyenrulrázat s az összes oltószere]rneir .és a szertárnak

'

állandó tiszta ós jókarban tartásáróI és neglétóről.

megjegyzóssel

a felosz]íls ügyóben a közgyűlós a meg..
jelent tagok szilmára való tekintet néllriil ,/'.aci szótöbbség.
gci fog határozni.
Feloszlás esetón a testületi ' vagyon lrovafordításáról a
ke1l összehívni, hogy

rjesztcni] ő

te

Á testiiiet viszonya az országos és vármegyeí tiízoltó.
szövetségekbez.

54. $. Á testület úgy az clrszágos, valanlirrt a vírrrrregyei
tüzoltószövetségnek, ncrnkiilöirben a Magyar országos'|iiz.

Szervezet.

51. $. Á ,szerlezet, egyenruha, r.angjclzés és felszere-

lésre nézve a testii'let a, Magyar országos Tiízoltószövetség
á|tal a magyarországi tiízoltótestiilete]i számára megállapí.
tott s a m. kir. belügyminiszter által jóváhagyott ,,Szer-

vezeti' egyenÍuházati, rangjelzési és föiszerelési szab,.lly z'at,,

oJtószövctség sególyző-pénztáránalt tagjai sorírba be1ópni
köteles s azoJr alapszabályai.rrak, szabírlyzatainak és Lisszes
határozatainalr nragírt alávetni tartozik.

TöIvényha}li!ágj

-

ban fogIaltaliat ismeri el köteIezőnelr.

52. $. Áz ala,pszabályok csakis liözgytílésen móiiosít'
hatólr; a nródosításlroz azonban a lratár'ozatkópes számban
megjelent, szavazatra jogosított tagok lrétharmadánali be1c.

eg7ezóse szükséges. Á módosításra, vonatkozó indítványok
szövege a közgyűlós eiőtt 8 nappal a vírlaszimánylroz bc.
terjesztenclő és az őrtanyírrr kif iiggesztenc-ltj. Á móilosított
a1a,pszabílyok csalr a m. }iir. belüg1rninisztcr úr jóvíllragyírsa
után Jépnek éIetbe.

3eloszlás' vagyonhovaf or.lÍtás.
53. $' A testület feloszlása ügyóben csajr az c célból
határozhat; ehhez azonban a szavb.

óssze]rír'.ott közgyűlós

zatra jogosított tagok lótszírma lráromnegyed részónek jelcrr.
létc és azok kétharmadának beleegyezése Szii]rséges.
Ha az e célra egybelrívott közgyűlésen a tagok elégségm
számban nreg nem jelennónek, 15 nap múJva 30 napon beliir

eiügyelet.

55' $. A 1cstülr.1 / ry-w.ú.;...'x'.-....'.\'ill'l'legyc

törvónylrátóságírrrat

AlapszabáIynidosltás.

f

ós

..

-"r. +.#.#.k"...

I{ormányf elügyelet.

56. $. Ázr'rkban az esetelrben, lra a testüIet az alap-

szabályokban eltíírtcé'lját és cijárásait be nem tartja, 1ratás.
körót túllépi'ír1iamellenes nrüködóst fejt lii' a lrözbízionsírg
és kijzrend elien súlyos vétsóget követ el, vagy a tagoJr

vagyoni érde]icit seszó7yezteti, a m. kir'
ellene vizsgá1atot rendel1ret el, miilköclósót

belügyrniniszter
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hoz alkcimazkod:ij köteles.
.d ttízvósz színhelyón a testület kötc]es renclőri tekirrtet.
ben magát a he1yi rendőrhatóság intézkerléseinelr a1ávetni,
müszaki tekintetbcn azonban öníúlóan miiködilr.
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község (város) hatósílgának fe1ügyelete alatt ír11 ós a vár.
megyci, ilietve a községi (városi) tűzrenclészeti szabályrendeletnek vógrehajtírsa körül kiizremríköüni, i}letőleg azok-
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