',t{

:i

tl

m&

i

8v 8,rkesái.

onkéntes

tuzoltotestt}íet alaps zab!úyai.
..

Cím'

.

l. s.e..."..

iűzoltótestülct'

. .48ff&Íkesz'i.=j'...
SzékheIy

.....'önkéntes

:

2. s. A testület székhelyc. }&a€yqrke'gz"i..
Hivatalos nYelv:

3' s. A

''

magyaí'

'

testület hivatalos nyelve és vezényszava:
Pecsét:

4. $' A testüIet pecsétje: Tűzoitójelvény '.'&..'E&:..".
marko s zi-*..' .''....i önkéntes tűzoltótestület rs 29*
körirattal.

Cél:
testület céija: A község (város) terüIetén'

'

.

5. $. A
eseileg a szomszéd kózségekben kiütött tűz rendszeres
ollása és egyéb vészcsetckberr segélynyrrjtás, a község
(város) terijletén |:ívűl azoilben a rnűkÜLiÜ tagoknik csat<
éevhaimad részóvei.
-- 6. s' A testüiet céljának elérésevégett a Magyar
országos Tűzoltószövetség által aIkotott szoIgálati szabátvza.i szerint tagiait kiképzi, a község (város) birtokábaí levö tűzoItásl.felszereíósí 1árgyakat- kezclés és rncgőrzés végett átveszí, azokat a 7. $-ában mcgjclö|t vagyoná.
bói.és jóvedelméből kiegésziti és áiIandóan használatrakész állapotban tartja.
' Testületi vagYon.'
7. s' A testület iövedelmét képezi:
a) "az a|apiLó és.páÍtoló tagok járulékaí:
T) a kÖzség (város) által nyujtott évj segéli,;
c) a 1estülef Javára tett hagyonrányok és adományok';
á) a testület.által reitdezett ünnepélyek és vigaimak
esetIeics iövedeImn.
-"-..'"il"táí'i'ii'.

.
i

ii'.it o'etes

h

atós

ági

evüítés'
.8. útián szerzett pénzösSzcgek.

-"

en

ged

éI

lyel

ren

cl

ezel t

s. Á tcstülct vagyonát képezik:
a) á folyó pénztári készlet;
l) a taÍtalékalaD:
cj minden beszer2ett ingó és íngatIan vagyon és
d) a segélyalap.
Á iestútet tagíainak köteIezettségejb<jl ercdŐ
9: $.
"követelés a fennálló törvények szerint bírói úton
milrden
haitatik

'

10'

Ti

P"

felsoioit iövedelmök 5o/"-a;
xiitoöoseIr e célra lzánt adományok és Iragyo-

tarta|ékalao eIküiönJtve kezeltelik és a váIasztntáuy
határozatálróz kéóest biztos helVen gyiimöIcsöztctik.
közgyűlés belen' tar[ítékaláp ígénybevétéléhe''.a

A

' esvczése
siükséses.
.'
l l. 6']Á ses1|valap iövedelmei
ietsörótt iöVedelem'510-a;
a)
a"7::s.bán
'
* manyoK.
, tj küiöíösen e célra-szárrt adományok és ltagyo,
.. . h sesélvalao elkiilönítve kezeltetik és a választmány
:

^

..
l.

:

|la\ár ozatá szeriht biztos relyen gyiimő lcsöztetendő.
:12- F,. A scsé|valao isénvbevehető:
!

a) a"szolgál"atóan kereseiképte]enné vált tagoknak a
*?segélyalap
erejéhcz nlér{ segTlyezesgre; ..,.
"
5t há vatanielv tac a őzolgálatball élctétveszítené,
'
eltenrétéséröl _ há arr"ó| családJa vagy hozzátartozói nem
volnának kéoesek gondoskoclni _ a választnrány gondoskodík a segélyalap"erejéhezképest.

:

ból. valahil;t a

tagok érdekébena választmáIly

t.tdouiu gondoskodni azokró1, kik
sérült tíiJoItókat díj nélkül kezelik.
---

a

szolgálatban nleg-

Úsvancsak a i,álasztntáIryIlak kötclessége gondosIIogy mükÜdő-tagjair,al a 1estí,ilet a.M.lgyar

kodIliírról,

országos Tűzo]tószövetség

segéIy70penztáÍaDa. Deleplen

és e célbTl évenként január havában a tagok nevsorat a
íejcnkónt megálIapitolt tagsági díjjal egyiitt beteÍ]esSze.
II. FEJEZET.

Tagok.

i3. s. A testüiet tagjai: tiszteletbeIi, alapító, pártoló
tagok.
ós nlüködő .|is;teletbeli
tagokká azok választhatók' al<ik a
14. q.
tírzollási" intéznrénv körül általában, küiönösen pedig a

testülct iránvában itivátó érclenreket szereztek'
15. s. ÁIapítók azok, akjJ6a
.áv lBlstület téFzéÍeeg}'szeÍsntinclcrrkórra Íeealább
/.í,lv$w .-.-....-- --

il$.'{.'.'*.t.,"#,Hí,"u!*[iuuí,li"]'':H.ft'á1[tffl".
penz.
pengőt negyedévi előie!és rész]etekben a teslület

tárába
.-.-l7. befizetnek.
$. Mtit.oao tagok: a ,\1agyar országos Tűzoltó.
szővetsé[ á]tal alkoto|t szabályzalban- nregá|la.pított szeÍvezeti bdosztás szerint tisztek, altiszfek, nlásztk, szlvattyusók- és rerrdfenntartók, kik nragukat a 'tett]€ges segély.
nvuitásban való részvételre, az ol'szolgaIatokra' gyakor.
iátójion vato rnegiclenósrc, vaIantint a testlilct - nIittden
iriiáiozatárratr és i- szolgálati szabályoknak a megtarÍására
kőtelezik.
'-is.
s. A testület tag|ai sorába csak magyat.á||amooisái'uÉheto fel. A 20?vet rneghalado.tt kis.korúak csak
5'tiio;, iri.tu. gyámi beleegyezéSsci' 20 évcn aluliak tagokul
egyáitaláll Íel nem vehettk.

be.

c) a netáni évi felesleg.

'

/

s. A tartalékalap forrásai:

n) a"7. €-ban
nrányok;

"

segélyalap egy tag áIta| 90 napoll túl igénybe nern
vehetö; kivéteies esetekben azonban a valasztmany ezen
határidőt meshosszabbíthatia.
A szolsá.Íatban keresetÍ<éptelennó vált tagnak jogábatt
betegségénektartama
álI a seséTv ieénybcvétcle
kÜteles azonban - betegala(t a válaéziIiánylroz iordirlni,
'égett
napon belü].
Ir;'o|c
számított
na
ségét a balesel
iatot
'beieIénteni s eeyúltái azt a 1estijleti orvos áltaI kiáI]ított
'x;-^-.,;+.,r-",,.i
i-a"ntni
"'."Ii';;;;]i;;o"ibúiá."nver,o! kizáratnak azok a tagok,
kik önhióájúk' cngedericnség vagy iltasság foly.tán' váltak
a szo]gálatban keresetképteIcttné.Ennek meg]Íelesere a
oarancinokság van hivatva, arÍi] 3zonban a választmanyirak
._.. ielentóst ]enni {artozik.
rnirrél kevésbbé ]ecndit megterhelése céljá.
ii."eeiv"t"p.rrrüködö

'-.

r. FEjEZET.

'-.''A

Felvitet '

19. 8.

A tiszteletbeli tagok nregválaszlása a-paÍancs-

notság, itiewe a váIasztrrrárr! javaslata alapján a közgyíilés

" történik.
-által
zb"..s. l'

alapiló és párto)T tagok s-zó- vagY. 'írásbeli
nuiratr<óá.tá't áltál a testüict tagjaivá válnak, szabályszerfi
a választnrányi ülis álta1 10ÍténlI..
fdtvételtit<
'".')l..s. azonilan
rr'rír.óao tag lehet nriácten feddhetetlen jellemü
itj.;ii ot.te.uet tnáÍ betöltotte, továbbá. ép és
ÍéÍíi'-;ki.
.sei'.ég... Felrétc] vége(t a parancsnokságnáI ke]1 ielentkE;;j. A. parancsrrokság a jclentkezett nevéL, fogla)kozását'
életkorát és 1akását az őrszobában Vagy sze|'tarban l'4 naoig kifüggesz,terIi köteles, lrogy az iIIelű felvéle.|e ellen a
ieítiitet úejai csctleges éSzÍevéteIejket,m9.e'Jehe.qsjT.;a
iletalán" beérkezctt észrevételek elbíráIása
i.iueíói
paranc$noksági ülésen történik. Ha a parancs'
mellett _-.,u
nokság tagiai kÜzött vé|enrénykülönbség van' a parancsj
nor.ia-E títr.t .'avazás ú tjárr lraiá roz' A s7avazatok ggyexlö.

dönt.
iásó_.csetei' a' c]rröklő parrncsnok szav4zata
'ünnepélyes

Á7.ii

tug a parancsnokság elótt

Íogadalnra{ kÜteles teIInt:

a

következó

2
Foqadalom : En, N- N. fosadour, hosv a

...'......'B'ÍnHtr.&fK9Bd.l=l.

.'.

.....................

-. Ünkóntes

tűzoltótestületneF-iendes és pontos múköclő tagja leszek
s becsüIetszavanlmal és kézadásonrmal kötelezénr magamat a testület a]ap. ós szoIeá|ati szabájveinak, rtetnkülönben minden egyes Iratár.ozat:iItak ponlos. nIcglaÍtásáIa.
Tagok jogai.

. ?2' s.A tiszteletbeIi tagok a Inűködti tagok jogait
éIvezik,.--azonban az a|apít{, pártoló és nrtit<öitő ialok
terheitől mentesek.

Az a\apító és pártoló tagok

a

közsviiiésen tanács-

kozást, szavazási éd választásI jogga] bíríák'

- A míiködö tagok a testület á]tal nyujtott
előnyben
részesülnék, a

minden
közgyrilésen tanáclkózási, szava-

zási.és vátasztási joggal b.iinak. A nrűköcló talok fel-

Vételiik után _ Ita a testület eÍre nézve e|óg attvagj erővel.rcrrdelkezik _ a Magyar országos TiiioItóézói'ctség
által megálIapított előírás-!zerint eg5i961xh5vnl és felsze.
reléssel láttatnak eI, anrit azonban csak szolgá|atban szabad r'iselni. Az esetben, ha szolgálat közbeí szerencsét.
Ienség éri, jogositva van a tcstü]eti orvos á|1al kiállitott
b-ízortyÍtvány feimutafása nrellett segóIyért foIyalnodtri'
Ké.reimét vágy panaszát
testületi paraícsiokávaI Éozolteti,
.intézkeclik,
aki vagy Inaga
vagy : ÍontoSabb csetckben
a p4rancsnoksági,-iJletve a vá|asztmányi ülósnek terjeszti

Kétféle: Rendes és rendkívüli,
a) Rendes közgyülés. Minden év első feléten rendes
közgyűlés tartatik.-Á közgylílést az elnök hívja össze.
b) Rendkiviili közgyülés. Rendkiviili közgyüiést összehívni a választnrány határozata aIapján az eInöknek áII
jogában' kötelessége pedig akkor, ha azt a mriködó tagok
egynegyed része indokoiás meliett írásban kívánja.
Az eInök tartozik a kérvénybeérkeztétö| szám[tott
30 nap alatt a közgyűlést összehívni.
A közgyűlések, melyek mindig a testíilet székhelyén
tartatnak, Iegalább 2 ltétte] előbb a tárgysorozat közlése
mellett hívandók össze.

közgyűIésen az a|apí|(.:, pártoló és működö
a működő tagok, a tisztikar és a váIasztmány,
vaIantint a szánrvizsgáló-bizottság az ösSZes tagok áItái
választatik. Az elnők, a r'álasztntány és a szárnvizsgáIó27.

s. A

tagok tanácskozási és szavazási jogga| bírnak; a parancs-

nokság

bizottság az a|apító és pártoló tago|< sorábóI' a parancsnokság tagjai pcdig a ntűkodti tagok sorábóI vá|asztandók. A titkár' a pénztáros és az ellenör az alapító és
pártoló tagok sorá6ói is választhatók.
28. s. A közgyííiés szavazattöbbséggel hozza határo.
zatait; a szavazatok egyenlősége nrellett az elnok szavazata dönt. A szavazati jog szeméIyesen gyakorlandó.
A szavazat nyilt, de 10 tag kérésérea titkos szavazást kell
el

rendelni.

eló határozathoZátat vésett.

Tagok kötelessége.

29'

23. $. Minden mükődő tag köteies az aIapszabáIyokat,
a szolgá]ati szabá]Vzatot' 1ovábbá a közsvtilósi' váIasztmányi-és parancsnóksági' üIés határozataiI-és az' eIöIjárók
parancsait követni, arlire felvéteIe alkalnlával Üttnepélyes
{ogadalom és kézadás niellett becsü|etszavát adja.
A működö tagok egyéb kötelezettségei a szolgá|ati
sZabályzatban og]altatnak'
f

Tagsdg megszűnése,

testületi tagság megszűni|<: t. halál, jogi
személyeknél nregszűnés, 2. kilépés, 3' töÍlés' 4. kizárás
24.

s. A

áltaI.

Haláleset vagy iogi személyeknéI azok rrregszűnése a
testületi tagságoi azonnal megszünteti, a fizetési kötelezett.

Ségqe| egvütt.
-'A páitoló tag netáni ki|épésiszándékát az év utolsó
negyedében tartozjk a parancsnokságnál szóva| vagy írás.
ban beje|enteni, ellertl<ezo esetben kötelezettsége egy újabb
évÍe
, Afennáll.
miíködő tag testü|eti tagságának megszüntetését
4 heti előzetes szó. vagy írásbeli bejelentés mellett a parancsnokságnál kérelmezheti.

A testületi tag a létszánrból töröltetik'

ha

a) a túzo|tóná| megkívánt elcjfeltételek hiánya utitlag
kitűnik:
.
b) ha a testülettel szemben vállalt k<jteiezettségének

háromszori ÍeIhívás dacára eleset nem tesz.
A testüIeti tag kizárását a-parancsnokság, illetve vá.
lasztmánv elhatározhatia :
a) aL a|apszabályo'k és szolgáIati szabályzat ellen elkövetett nasvobb vasv többszöri kiháeás esetében;
á) a teliiilet érdóreit veszélyezte1ő, vagy ltazafiatIan
cselekedet miatt;

c) közbotrányt okozó, vagy becstelen nlagavÍselet,
--d) felebbválóí iránt szolsáIatban tanusított illetlen

vagv íszákosság nriatt;

magaíiselet, engedetlenség ki a-dott parancsok megszegése,
valamint összeférhetetlen ternlészet, vagy fegyelmetlenséget
szító magaviselet miatt;
e) há harmadszor egynrásután indokolatlanul gyakor.
latot, őrszolgálatot és tűzesetet eIlnuIaszt;
íl lra bű-nténv nriatt bíróilag elÍté]tetett'
Áz a|apító éá pártoló tagoIl törlése a most r), c) és /)
Dontok alatt felsorolt esetekben a választmány által történit<, utóbbiat fízetési kötelezettsége a kizárá3í év végén
megszűnvén.

-A törlés és kizárás tárgyában hozott parancsnoksági,
illetve választmánvi határozatokat az érdekeltek a közlést
követő naptó| szárrrított 15 napon belül

A

a

közgyüléshez

közgy iiIés tlatdrozatképessége,

s. A kozgyű]és álta]ában véve határozatképes,

ha

azon a lrtegjelenésre jogosított összes tagok egyharmad
része jelen van, úgyhogy a niűktidtJ tagoknak legalább

fclerésze jelcn Iegyen.
Alapszabályrnódosítás, továbbá más egyesületbe va-Ió
beo|vadás táÍgyában összel]ívott kŐzgyLílés határoz, ha|ározatképességéttez azonban a tagok iegalább kétharmadá.
rrak jelenléte és az e tárgyban hozo|t ha|átozatok érvényességéhez a jelenlévők legalább kéIharmadának hozzá.iáruIása szükséges.
Ha az egy-ébként szabáiyszerűen egybehívott közgvülésen a tagqf. nenl ielennénefu meg határozatképes
íiámuan, a 8:$a napon beltil ugyana}on tárgysordzat
meIlett összelrívat:dó tijabb közgyűlós a Irregjclentek számára való tekintet nélkűl határozatkéoes.
A közgyűlés elttöke a testíiIeti elnök, akadáIyoztatása
esetén a parancsnok, jegyzője a titkár, akadályoztafása
esetén a segédtiszt'

A

közgyti|és tárgyai'

30. €.

közgvűlós Itatáskorébe tartoznak;
a számvizsgáló-biZollság, a tisztikar
és a parancsnokság tagjainak és póttagjainak 3 évi időtartamra való megválasztása;
á) a költségvetés és zárszámadás Ielárgya|ása, a
felelöí számadTk.részóre a feintcntvény nlegaaáiá és á|talában a vagyoni kérdésck vógsö fokon való elintézése;
a,; választnrál:!',
^

c) a választmány hatáskörét meghaladó

fontosabb

szerződési és különöSen a testületi vagyon á|lagát érintő
egyéb. jogűgyletek'eIltaláÍozása és jóváhagyása; .. ..
d) a valasztmany es a parancsnoksag megtellebbezett
határozatainak fe|ülbíráIása ;
e) a tagok indítványainalt tárgyalása;
f\ az a|apszabályok ntódosítása;
g) a fe|risz|ás kimontlása és éz esetben a vagyon
hovafordítása tárgyában való italározalhozatal
il) más testiiIettel való egyesii)és (fuziT) elhatározása;
r) a parancsnokság és a választmány évi jeIentése;
k) tiszteletbeIi tagok megválaszlása.
48 órával a közgyűlést megelőzö3l. $.
"azlndítványokat
kel|
elnökllél bejelenteni, különbéh nem tárgyalleg
;

hatók.

a

A közgyiilésekröl jegyzőkónyvet kell íelvenní; ennek

gyűlés lénycgcs rnozzana|aiI kell tartaImaznia, a kijz.
svíilésenrész[vi{t tagok fetsorolása mellett.
elnök és a jegyzökönywezetö
ÍÍja
A jegyzökönyvet-az
"aiiözgyúlés áttal e céIra vá]a;zíótt két iag hitelesíii'
aIá és

A

váIasztnuiny.

mesfellebbtzhetik.
*A
'terhe
kilépett, törült vagy kizárt tag a szavatosság
alól azonban csak a testúlettől netán kapott felszerelés és
egyenruházat visszaadása után mentetik fel,

32. s. A választmány 9 rendes és 3 póttagból áll' akik
3 évre íálasztatnak. A.választmányi talok égyharmada,
tehát 3 rendes és l póttag minden évben kilép. Az első
2 évben a kilépók nóvsorát sorshúzássaI kell megállapí-

IIÍ. FEJEZET.

Az elnök, a parancsnokság tagjaí, a titkár' a pénztáfos és az e||enőt áliásuknál fogva tagjai' a választmády-

Az intéző szervek.
25.

s' A

testíilet ügyeit vezetik:

a) a közgyű|és;
l) a választmánv és

-\ a^ -^-^-^^-^r.-^tpal alIlöllUKJats.
l,/

Kiizgyti!és.
26' s. A közgyűlés a cselekvöképes tagok összeségének képviselete és a testület egyetemes legfóbb szerve.

tani.

A kilépök újból

választhatók.

nak. A községi Íőjegyző hivatalból tagja a választmánynak,
illetve oarancsnokságnak.
Az.elhúnyt, kilépett, törült, vagy hosszasan távollevó
választrnányi iag heiyeti annak nre!6ízása, iIletve távolléte
tarl.amára éorrendbei az első póttigot kel| behívni.
Választmányi ülést 3 havonkint kelI tartani. AzTssze
hÍvást az elnök eszközli a tárgysorozat közlése mellett
legalább 3 nappal az iilést megelózőleg. Határozatképes.
ségéheza lriváta|bó]i ós váIasztott tagok együttes számá.
nak egyharntad része szükséges'

3

A

Az évi zárszámadást

vdlaszlmciny hattjsköre.

33. s. A testület nevében szerzódéseket kötni, melynek érvényességéhezaz elnök vagy parancsnok és a titkár
'aláÍrása szükséges'
. 2. A testüleit vagyonát felelősség terhe mellett kezelni'
3. A testület helyiségének építése,illető|eg bérletéról
8 a szeíek beszerzéséröl, valamint azok rendbentartásáróI
sondoskodni.
*
4. Szolgákat felvenni s azok fizctésót megliatározni.
6' olyarr rnűködő tagokat, akik a tűzoltój szolgáIat'ban kíilönös érdemeket szereztek, kitüntetni vagy meg-

'"iutalmazni.
7. Kö2gyűlést

összehívni s ennel{ a testiilet viszonyai-

ról -8.
ielentést tenni.
A lefolyt évi zárszámadást s a jövő évi költség-

-

vetést elóterieszteni'
9' A köigyrilésnek tiszteletbeli tagokat nregváIasztásra
esvéb indítványokat tenni.
aiánlarri
" l0. AósJp["ó
pénztári készletből és a segélyaiapból legfeljebb.-.}-V.U..
"--...pengöíg utalvárlyozást eszközölni.
" 34. 6. A válas2tInánv.i
ülés elnöke a testÍileti elnök
akadá]yo;tatása esetén á parancsnok; jegyzője a titkár,
ü|ésről
akadálvoztatása esetén a sesédtiszt. A vájasztmánvi-Iényeges
Íegvzőkönvvet keII tcIvennf, nteIynek az ü|és
jelen
voIt
fagok
az
üIósen
mózzanatáit kell tar{alnraznía,
{elsorolása melleÍt.
A íegvzőkönvvet az elnök és a icgyzőkönvvuezetó íriák
alá ós. a.'válas/tmánvi üIés á1taI é öélra választott és'az
iilésen jelen volt 2 tag hitelesíti.
35'"s' A választrllány határozatai1(l5 napon be]ijl a
közgyűléÉhez

t"u"tt",WáíG''/,
Sz

36.

d

mv i z s g ti ló

- b

iz

olt

s ti

aű á-z^

g'

€' Az óvj rendes közqvűles

a lagok sorából |rárom
á]ló szánrvizsgá|ó-bizottságot váIaszt, ame|y-

évÍe3 tígbóI
nek tagja-i e megbízásuk larlanra aIatt sent a vá|asztmánynak tagjai nein lelretnek, sent más tisztséget be nem
tölthetnek.

A számvizssáló-bizottsáq nregbizatásának tartalna alatt
pénzkezeIést"bárlniko'r nregvizsgáthatja, a számadási év
|ez{rtáva| pedig az évi rendes közgyűlést lega|ább 8 na6
pal megelózően az évi zárszálnadást és a pénzkeze'ITsré

a

vonatkozó okmánvokat, naplókat és egyéb okntán!okat
Íészletesenmegvizsgálni és.vizsgálatának eredményérő| a
váiasztnlány úiján á köZgyűlésnek írásban jclenlést tcnni

tartozik.
.
Amennyiberl pedíg évköz'ben észle]nek valantely. szabálvtalansááot, a2t aZ elnöksógnek, fontosabh esetben a
küi.ön össiehivandó rendkívüli'közgytiIésnek szilrtén bejelenteni kötelesek.

Á
37. 6'

tisztikar.

A testület tisztikaÍát.képezi: az elnök' a

titkár,

a .oenz,táios, az ellenor, az orvós és az ügyész.
Á tisztikart a kclzgyűlés vá|asztja 3 évi Ídőtartanira
az a|apitó és párto|ó tasbk sorábó|, az orvosi és ügyészi
tisztséb betöIiésére eSétleg valamelyik he|ybeIi orvost,
illetve iigyvédet kéri fel az e|nökség.

\

EInök.

s' Az eInök a kÜzgyü]éseken és választntányi
Ezeket összéhívja; kü|sö és belső iigyekben és hatósások elött a Íestü]etet képviseli; vezeti a
38'

üléseken"elnököl.

testüiet üsVeit..-a köItségve{és keretén belji| korlátlanu|'
sürsős. ktiiisésvetésen kiíü|i ügyekben ---..4ÁJ-......-pengó

tegíragasabb ö.sszeg erejéig utáiványoz. A pénz-tár kezelé.
sére felügyel és a pénztárt tetSzésszertntI ldoben megui''gFí}fi."ta,t
nem tűrő Ügyekben szemé|yes feleIősség
terhe alatt a paÍancsnokkal élyetértöleg intézkedik,.a.z- ily
intézkedésekr6l azonban a legköze|ebbi választmányi üIés.
nek ielentést tenni köteles.

Áz elnököt

helyettesíti.

akadálvoztatása esetén a paÍancsnok
Titkar.

39.

testület, a választmány és
írásbeli teenriói|', veze1i a jegyzőkönyveket s a

E' A titkár végzi a

t<özgyűlé-s

testüiet irattárát rendbentarlia'
A testület ífásbeli kia.dÍnányait az elnökkel egyiitt
a|áiria,
Helvettese a segédtiszt.
A títkár a paraicsnokságnak is hivatalbó| tagja.
Pénztdros.

40. $.

A

Át\^
kézipénztárban Iegfeljebb .-..?--YY....---pengó

kész-

plnzt- tartltal, az ezt rneg|taladó összeget a választnrány

utasítása szerint gyümöIcsözteti'

E!lenór.

4l. s. A pénztárost közvetjenüI c]Ierrörzi s a
tárossaI együtt
anyagilag egyetenrIegesen felelős a
..

pénzpénz-

keze|ésért.

Orvos.
42, $. Az olvos a tűzeseteknél és a gyakorlatoknál a
lehetőség szerint megje|enni, az ot| netán megsérült vagy
szolgálatban nregbetegedett 1íizo1tókat díj né|kül kezelni
tartozik.

Az orvos a parancsnokságnak is hivatalból

tagja.

ugycsz.

43. $. Az ügyész a testület által kőtcndő szerzódéseket
elkészíti, a Íestület minden jogi képzetlséget ígénylő ügyében szakvélentényt ad és a testüIetet úgy peres, mint perenkívüIi ügyekben a bíróságoknál képviseJi.
Ténykedéseértkószkiadásainak megtérítésénkívül a
testü|et teÍhéreegyéb díjazást nent szánlíthat fel.
Az ügyész a parancsnokságnak ltivatalból tagja.

Parancsnokság

s. A testíilet parancsnokságát képezík:
a/ tisztek: a parancsnok' az alparancsnok és a sza'
44.

kaszparancsn okok

fl

;

tisztviselrjk:

szertaros.

a

segédtiszt (szolgálatvezető)

Ezeken kívül a
|i|kár, az oÍvos és az ugyész.

és a

parancsnokságnak hívatalból tagjai

'.TiszÍi áIlásra csakis olyan nrűködő

a

1ag választható

ineg, aki a t{izo]tói ismerelek ntinden ágában jártassággal bír'

,

:

,'\

' ' .'

Parancsttoksdg hattisköre'

, 45.
s.-.l' A miik<jdő tagok felvétele, minósíÍése, kíléüqyében hal'ározni.
oése
' 2-ésAzkízárása
ör.szolgálátok, gyakorlatok Ts előadások idejét

és azok nontos meglartására felügvelni'
mesá]iaoitani
*3.
Áz <irszoigá|atók,.gyakor|atok, e|őadásók és t11zeseteknél meg nem jelent működő tagokkal szemben az
alap- és szolgálati szabályzatban meghatározottmegtoriás(
eszközölni s á miiködő tágok közt siolgálati ügyek_ből felmerült viszályokat elintézni.
4. A lestület részére szükséglendő oltószerek, szemé|yi
felszere]és és egyenruha beszerzését a választmánynak
.iavaslatba hozni.
5 TűzveszéIyeknél és egyéb vészeseteknél magukat
kitiintetett egyéneknek megjutalmazásá{, vagy a sérü|ést
szenvedctteknck segélyezésétkieszközölni.

6. Az

választani.

altisztekeí

a letelt

szakvizsga alapján meg.

Parancsnok.

s' A

parancsttok a tényleges működés föintézöjc
s vezetőjé, nríbdn a hatóság áttal nenl korlátozható, amennyiben ő felelos a műszaki működés tekintetében tett vezény|ésért.A parancsnokot állásában a Íőszolgabírómeghallga-

46.

tásával az alisoán erősíti rneg.
Köteles a vész helyén hdiadéktalanul megjelenhi s az
oltási és mentési munkálatokat vezetni. Tű'zvész után hala.
déktalanul tartozik lrásbeli jelentést tenni a hatóságnak és
a iárási tüzrendészeti Íelíievelőnek' A hatósággal szemben
ké.pvise|öie a rnűködő tas'oknak. Parancsai 1s utasításai
Íeliétlenüi te)jesítendők; á netán engedetlenkedö tagokat
rendreutasítani és a helyszínéÍ-őlvaló eltávoiításukía a
hatóságot felkérni iogábari álI. t rendelí el a támadás és
védelem módját, a Íecskendök és egyéb szerek mikénti
mriködését. Vezényli a tagok gyakoiÍatát, összehívja a
oarancsnoksási üléót s azorie|nö]iiöI ; meghatározza im(lÍ<odö tagot< siolgá|atí kötelezeÍtségét, beósztja a tiszleket,
a|tísztekét és a iűzoltókat a meqfe1elő szakas1okba' Végül
e]lenőrzi az a|ao., szolsálati és gvakorlati szabáIvok, nemkülönben az öiszes hátározato|i- betattását. Ai elnököt
ennek akadáIyoztatása esetén mindenben helyettesíti.
Atparancsnok.

47' s. Az alpaÍancsnok a parancsnok Íávollétébenvagy
nresbizás.-a folvlán a 46. szakaszban körülírt teendőkben

ann-ak helycttelc.

A oénztáros vagvoní felelősségterhea|attkezeli

a testüleT oénztárát. A bev-ételekÍőI és kiádásokró| rendes
i<önyvet vézet, teljesíti az elnök utalványozása folytán a
kifizetéseket.
Évnegvedenként a pénztát á|lásáról a váIasztmánynak
kimutatásT'ad; a testület tartozásait, követeléseit, a tagdíjakat nyilvántartja s erröI a választmánynak neg1'edéven.
ként ielentést tesz.

és költségvetést elkészítis azokat

a váIasztmány elé {erjeszti'

Szakaszparancsnokok.

6. A

közvetlen vezetésük
szakaszoaÍancsnokok
'működésére a
feiügyelnek és a nyert
aIatt ál1ö szakaszok
utasításhoz képest ad.ják ki parancsaikat' Ha a tfizvészné|
a parancsnok és a]paiancsnok hiányoznék, akkor a rangban
következö )egidrJscbb szakaszparancst:ok gyakorolja a ve.
48.

zényletet.

.

4

it.

i:',

Segédtíszt,

49. s. A sesódtiszt (szolgálatvezetö) vezeti a testület
anvakönivét, Ieltárát, a tiizkáikimutatását stb., a parancsnoi<sági.ülé3ek jegyzökőnyvét, szóvaI a parancsnokság

összes-

irodai és láigálati.teendóit.

helyettese.

A

titkárnak állandó

"'-

SzerttÍros.

50' É.A szertáros sol)doskodik a szeméiyi*ólizerelés,
esyenruh7zal s az öss}es oltószereknek és.a.szertárnak
áiíándó tiszta és jókarban tartásáró| és nrcgiétéról.

'1

SzervezeL

.

51.

I

s. A szervezet, egvenruha, rangielzés és felszere.

.?i.J-'Iésre néive a testti|et a Mágyar országói Trizoltószövetség
á]tal a nrasvarorszáqi tűzoltótestíiIetek számára megáIIaoított s a d. t<lr' netieyminiszter által jóváhagyott "Szervezeti, egyenruházati,-iangjeIzési és-fölszerelési szabáIyzat..-ban Íoglaltakat ismeÍi eI kötelezonek.

i .-l-:,r

,.'

napon beliil új közgyűlés tartatik, nrelyet azÁ,í na,t'arozott
mdsiesvzésseI. kell--tjsszehívni, lrogy á feloszlás ügyében
a trőz[i'űtés a megjelent tagokszánrára való tekinte.óélkűl
szótöbbséssel fos határozni.
,
'/s-ad
Felosziás es-et"tén a*testűleti vagyon hovaiordításáról a
feloszlást kimondó közgyiilés rendelkezik. A vagyon azon.
6án csakis tűzoltási célokra fordítható s az erre vonatkozT
határozat foganatosítása eIőtt a m' kir. belügyminiszter
úrho2 felterjesztendő.

A testület viszonya az országos

és vármegyei tűzoltószövetségekhez.
54. $. A testiilet úgy az országos, valamint a vár.
megvei iűzoItószövetségnék, nenlkülönben a Magyar országoí- TűzoItószövelség iegélyző-pénztárának tagjai sorába
belépni köte!es s azok alapszabályainak; szabályzatainak
és összes határozatainak masát alávetni tarlozik.

Álapszabátymódosí tás.

l

szabály-

52' E. Az alapszabályok csakis kilzgyűlésen módosí{hatók; a.-Inódosításhoz aionban a határozatképes számban
megjeÍen1. szavaza|Ía jogositott.tagok

A

kétharmadának bele-

vonatkozo rnortványok
sióvese a köZsv-ú|és elött 8 nappal a váiasztmányhoz beteriesitendö éí'az<irtanyán kifülgesztendö. A módosított
aIabszabáIyok csak a in. kir. belügynriniszter úr jóvá.
hafr,ása ufán lépnek éIetbe'
eevi.zése szükséges.

mÓdositásra

Feloszlás, vagyonhovaf oÍditás.

s. A testület feloszlása Íigyében csak az e célból
ehíVótt közsvűIéS határozhat; ehhez azonbaIt aszava.
yed részének
53.

i

se szíikséges'

a

tagok ellgtrap mulva 30

:

séges szám

illetŐleg

A tűzvész színhelvén a test.iilet'köteles ÍendöÍi tekii-

a helyi.rendör|ratóság inlézkedóseinek a1ávetni. míis}aki tekinie(berr azottban önáilóan múködík'
tetben nlagát

Kormányfelügyelet.

56. E. Azokban az esetekben' ha a testület az a1apszabá|yokban előírt céliát és eljárásait bc nent tartja, hatás.
l{l' a közbiztonság
kozolztonsag
feit ki'
álIanrellenes mtll{odcst
míiködést te]t
állameilenes
iúljépi'
körét túllépí'
túl
követ eel, vagy a tagok
sítlt'os vétséget kovet
és kÖzrend elien súlyos
kir. belügyminiszter
vágvoni érdekeit ve3zólyezteti, a ln. kir
felfűgge
cl, rrtűkodés'
nrűködósét felfűegesztheti
ell"úe vizssálatot
rendelhct el.
e1,
latot renrielhet
ellé-ne
vizsgá]atot
oszlatItatia.
és végleg
vésles fei is oszIatItatja.
fzet?et az alapszabályokat
.nq€J
tliZoltótestület az 192 Y
önkérrtes tüzoltótestület
V ^...éyi''....
^...éyi'.-...
elfogad
közgyLilése
tartott
napján
hó...9-...-.
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