i
I
:

4/oUL

öntr<éntes

tűzoltótestület a}apszabátryai.
A scgélyalap egy

taq. által

90

napou

tul irénvbe nem

vchető; i<ivótcles esetekbcn azonllan.a válaszimány

ezerr

]raiíri.lőL rrrnpll'sszabbi{lratja.
--. A szolq'álatban keresetkép|e]enni. váIL tagnak ioqában

á)l a seqély iqónyl,evétele végett belepséqúnekiaitamo

alatt a választnlányhoz íordrrlrri, kötc]c; aiorrllan betesnyolc napon
'á]tal belül b.eiclcnte'rli,s cayulIal czt a tcstii]cti orvos
kiáIlitoit
só'gót a.ba]cset napjától számitott
lrlzon)rLVanil)al

Ítrívatalos nyelv:

3. s. A

magyar,

tcstii]et hivata]os uyelve

ós

vezón1'szar,a:

Pecsót:

4, F'

{testtlet

.--fu4zt-.rr,.

Tíízoltóiejvénv'..4
.. i ö..kónt", tíí)oltótestiilet n

pecsétie l

kiíiratIa].

q"/

,ÍC '

ból,
a. nriiködő -tagok érdekóllen'a választrnány
'va1amint.
{elaclata
gorrcloskodni azol<ról, J<i|< a szolgáJatban .nleg.
sjItiI.L 1iiz 'ii,kllt ri'j ,lólkül l<cz"]ik.
U1 yarcsak a válasz|mánynrl<
rrrrr1l, }rogy rniiködő 1aq]aiv,al

k.odli

Cél:
5. $' A testület céIja: A kőzség (város) terűIctón,
esetleg a szomszé<'l községekbcn kiütött tűz rendszcres
olüsa. ós egyób vészesoLikl'cn s"eélyn}rrjiás. u köesóg
(város) tcrüJetén kivül azonhan a rniíkődő tagoknak csal:

q.s }, tcsiiilet cóljának elérésevégett a

Magyar
()rszágos
Tűzoltószövetség á]tal alkotott szölgáluti s'uL'.ily.
zat szerint tagjait kiltépzi. a közséq (város) birtokában levő
tűzoltási {e]szereIési tárqyakat keze]és és megőrzés vél1clt
átveszi, 'azokat a 7. $.ábin megjeiöit vagyonáÜól ós jöveáel.

méből' kiegésziti és. állandóan'"használáirakósz
tartla.

álIapotban

A testiilet jövedelnét képezi:

i^',.J.l-...

e/ jutalmak és előzetes hatósáqi engeclóllyel rendczctt
eyiijtés utján szerzel.l. pénzösszcgek.
8. $. A testiilet
vagyonát képczil<
-pénztári
folyó

ól a

tartalékalap;

d/ a

segeryarap,

c,)' rninden,

készlet ;

:

beszcrzett ingó és ingatlart vagyorl

ós

. 9.'s. A testület tagjainak kötelezettségeiből credő
e Íenuál]ó törvények szerint birói nton

minden követelés

haitatik be.
10' $' A tartalékalap forrásai:
á/ a 7. $-ban felsorolt iövedelrnek 5o1,.,-a l
ól külőnösen e cé]ra szánt adomárryok
mányok;

tr

stiiInl irárryl'.|'arr kiváló éyd"mck^L

llagyo.

netáni évi felesleg'
.
.-A.tartaléi<alap elkülönitve kezeiteiik és a választnl1rny
határozatához képest bizios hclverr qviimölcsözletik'

' A' tartalékaüp igénybevéieléheia közgyiiIés

egyezese szukseges.
11. s. A segélyalap jövedelmei l
o,/ a'7. $-ban íelsorolL jöver-leJeIn

ö) kiilönősen e

: k;s.,1',

l.l'j'o\,r''"

o'

5".'-a;
céira szánt adományök.

"kp"

szcrczIek' .r,

p"ti:.t"

a
a

p{diq

-

r' ava{#ff s.. í/

16. $. Pártoló tagok, kik a tes|.Ü]et Jenntartá'á{oíleg.
3 évi köLe]czettségqel óvi
U 1 {/ vpelrgőt negyedévi előleges részletekilen a testület pénz-

tárába be{jzetr,ek.
17. s. lvliíki;dő |agok: a N,Iagyar Országos Tűzoltó.
szövctség á]tal alkotott szabályzatban megállapitott szer.
vczcti Ileosztás szcrint tisztek' al1isztek, mászók, szivattyu.

sok és rend{crrntartók, kik nlagukat a tettleges segély-

való részvóteIre, irz őrszolgálatokra,

nyrrj|ásilan

]atokor való ncgjclenésrc, valamint a testiilet

ós

bc]e-

bagyo-

' A segélyalap elkiilönitve kezeltetik és ,a választmány
harározatá szerint biztos'helyen gyümölcsöztetcnc]ő.
12. $. A segélyalap igényIlevehcl'ő
o/ a szoIgálaLban p"'.""q1képtciertrré válI tagokttnk a
scgélya.lap ercjélrez mórt segélyezésé1.c;
'
tag a szolgálátbarr életétveszitcne'
ó/ ha valanrely
eltemetéséről ._ ha arról családja vagy llozzátartozói rleln
lolnának képese)< gonrioskodni - a választmány gotrtlos.
kodik a segé|yalcp erejói.cz képest.

gyakorminden

határozatáuak és a szolgálaii szab1rIyoknak a rnegtarlására
kötclezik.
18. s. A 1cs{iilct tagjai sorába csak magyar Állam.
poJgár vchctő fc1. A 20 óvct neghaladott kisi<oruak csak
sziilőj, jlletve tyánli beleegyezéssel, 20 éven alu)iak tagokul
ctyáltalán Íel nem vehetők.

'
és

..'. c) a

mcnvoK,

tii7olt..5i ir.tóznrérry küriil á]talál'all, kii]önöscn

a]á|rl'

;

a).a

a

taqjai: tiszteletbe)i, alapitó, pártoló

r]

a/ az alapitó és pártoló tagok járulékai;
ó/ a község (város) által nyujtott évi segély
c/ a testűIet javára tett hagyományok és adonrányr,k;
d/ a testület által rendezett ünnepéIyek és viqa]rnak

ÁcAl]pffpc

'tesl'iilct

Tagok.

",,,,,
penqőt{izetnek.

Testületi vagyolr'

gondos.
Liitelessépe -Magyar

a

rr. !-EJEZE'|.

lsvrl1Át'

egyharmad részóveI.

7. $.

lraz()11il.

j.',tólcrrréIrvélről Ljzárntnlk azok a lagok,
,.'
'l ::i|]l"|"1'
kIk .]|llIIb.l'Ilk,
n11gn1|q||pn5i'rr vc1y itinssáp ío]vtán váltak
r sz'l lil;'ll'.rn l'crcsctliópti Icnné. ]:'Irnck. ,n"gitólé'é.u o
l'xr..l|.lcsn.)l(sn,..l vatr hivatvc, arról azonban a választmány
nak joJcrrtést icrrrli tartozik.
A s"ró]}oIrP rr.in.ll l<erí.sL!'élcen.li pc!|6yhq|ésc céliá-

19' $.

FeIuétLI.

A iiszteletbeli tagok megválasztása a

nokság, i|le|ve a váIasztmány javaslata alapján

által

parancs-

a közgyülés

törtéuii<.

20. $. Az alapitó és pártoló tagok szó- vagy irásbeli
nyilatkozatnik ált.,i . tcstiilet tagjaivá váJIraJ<, szabályszerü
[olvéicliik azonllatt a válcszImányi ül;s által történik.
21' $. Miíkődő tag lehct minden {cddhetetlen jellemii

férii, alii 20'ik életévétmÁr betöltötte,

továbbá ép. és

egészséges' Fclvétel vógeLi a parancsnokságnál kell jelentkózni. A' paraLlcsnokság a jclenikezett nevét, foglalkozását,.
élet'korát és 1akását az őrszobában vagy szertárbah 14 nap.

ig kifügleszteni kötelcs, hogy az illető {elvétele ellen
tesiűiet ta!.jai csctlel;'cs észrevételeketmegtehessék;

a
a

a nctalárr beér]<ezett észrevételeik elbirálása
parancsnoksílgi ijiésen iörténjk. Ha a parancs.
noksír!. tagjai kijzijtt véleménykülőnbsóg vaí' a parancs.
íelvéteInre]]e'.t

noksárr titkos szavazás utján határoz.

A szavazatok egyenlő-

sége csctén az elnöklő parancsnok szavazata dönt'
Ai uj tag. a parancsnokság előtt a következő űnnepélyes
íogadnlmat kőtc]cs tenni

;

l

.,'.,/),,

Fogadalon1zf,ry
|rcgy
.
NíN.Jg'-+ao''',
///2|.t".

-.t,z:L/r

tiizo]tótestiile(lek

rent]cs

.

''-4ár,.
-"

a,7Y

ölrkíntcs

és polttos nl(íködő taqjá

s becsiiletszavammal és kézadásommal kötelezenr

lcszek

ma.gamat

a testü]et alap- és szolgálati szabályeiuak'

nernkii]önllen
minden egyes határozatának pontos n.l-;tartásjrra.
7'ogok jogai.,

s. A tiszteletbe]i ta3ok a rniikődő trqok
élvezik, azonban az alapitó, pártoIó és n'űködti
22.

teIheitől mentesek.

jo.q.ait

tagok

Az alapitó és pártoió tag.ok a közByiiiéscn tauács.
kozási, szavazási és választási jogg.al birnak.
A működő tagok a testü]et ájtai nyujtott nlittcleIt
eiődj'ben részesülrrek, a közgyü)ésen tanácskozási, szava.
zási ós vá]asztási joggal birnak. A nriiköclő taqok Íel.
vételük utárr
et're ttózve cléq onyapi erő- ha aa testüjet
veI rendelkezik
Maqyar Országos TűzoltöizövetsÁir
- előirás
, által megálIapitott
szeritlt epycnru]ráva] és feIszc.
re]ésseI ]áttatnak e|, amit azonban csak szo)qálatllarr szabad viselni. Az esetben, ha szolqáIat közl;eir szerencsót.
lenség'éri, jogositva van a testiileti orvos ál[al kiálljtott
bizonyitvány,{elmutatása lrle]lett sqgélyért{olyarnodui.

Kérelmét vagy panaszát testűleti parancsnokával közölheti,
aki Vagy naga intézkedik, vagy
{ontosabb esetekben
a parancsnoksági, i]jetve a váIasztmányi iiJésnek terjeszti
e]ő határozathozatal

A

íoqada]om és kézadás mellett becsiiletszavát adja.

A műkiidő iagok egyéb kötelezcttsógei
gla1tatnaki'

a

szolgálati

Togsőg nl'gszüttisc'

24.s. A testiileti tagság nrcgsziinik: 1. ha1ái, jogi
személyeknélraegsziinés' 2. kiIépés,3. tő|1é5,. 4. kizárris

ó/ a költségvetés és zárszárnadás letárgyalása.

;

f) az alapszabáiyok módositása:

r/ a feloszlás kirnorrdása és ez esetben a

lr a

;

.

|'ók.

A közp,yiilésckről jegyzőkönyvet ke]l Íelvenni ; ennek
a gyiilés lényeges nrozzanatait kell tartalmaznia, a köz-

gyülésen résztve{t tagok felsorolása me]lett.
. A jeqyzdkönyvet az eInök és a jegyzókönyvvezető irja
aIli ós a közg1ii|és által e célra vájasitó[t két iaq hitelesitr.

A

követő naptól számitott 15 napon beliil a közqyiiléshcz
ez h

eti k.

A kilépett' töriilt vagy kizárt ta.q a szavlrtosság terhe
alól azonban csak a testiilettői netán kapTtt {clszcljelós és
egyenruházat visszaadása után rnentetik fel.
III. FEJEZEI'.

Az iutéző szervclr'
25. .$. A testiilet iigyeit vezetik
c) a kőzgyüiós
á) a választrnány és

r

;

c) a prranesrrokság.

kőzgv

ii !és,

26. $. A közgyűlés a csclekvűkópcs taqok összeségénck kópvisclete és a tesiijlct e!.yctcncs lcgíőbb szcrve'

vaEvon

hovaforditása tárgyában vaió határozathozatal;
/r) más testüleitel valo egyesülés (Írrzió) eIhatározása;
rl a.P"rancsnokság,ós a választmány évi !elentése;
(/ ilszteleLDc/l ta{ok megvatasztasa,
131.
1n6iiu5n'okat 48 ó"rával a közqvülést meEelőző.
leg kell "s.az elnöknól bejelenteui' különbm nem t7rgyal.

illeL]en

magaviselet, cngedetlenség, kiadott parancsok rnc.qszegése,
valárnint összeférhetetjen természet, vagy ícgyelmctlensé.get
szjtó magaviscleI miatt;
ef ha harmcclszor ep;.másután inclokolatlanul !.yakor.

egfel lebb

a

c/ a választmány hatáskörét rnegháladó {ontosabb
szerződési és kiilönösen a testületi' vagyon. áIIagát érintő
egyéb jogügyletek clhatározása és jóváhaq.yása;
.c!) a választmány és a parancsnokság megfellebbezeit
-lratározatainak
fcliilbirálása
c/ a iagok 'inrIiIványainak tárgyalása;

c/ közbotrányt okozó, vagy bccstelen tnagaviseiet, vagy
iszákosság miatt;
.tanusitoti

m

közgyüIés hatáskőrébe tartozlak:

ÍcIclős számadók részérca íelmetttvény mesadásá. és áltaIábaIr a vag1oni kérdésekvógső fokori való"elintézése ;

cselekedet rniatt;

A tör]ós és kjzárás tárgyábarr hozoIt parnncsnol<sági'
i]letve választmányi határo2atokat az érciekeltek a kőzlést

A

Iartantra v.rló megválasztása;

;

'

|klpessige'

o) választmány, a számvizsgáIó Ilizottsáq, a tisztikar
és a parancsnokság tagjainak és póttagjainak' 3 évi idő.

követett u"g1bbh vagy többszöri"k;háqá. ^sctóbnn
ó/ a testiilet érdekeit veszélycztető, vagy baza{iatlan

eg'sziinvén '

ro za

A kőzggiilés tárggai.
30. 5.

}ráromszori Íelbivás dacára eIeget nem tcsz.
A testüleii tag kizár1rsát a pararrcsnokság, illetve vá.
lasztmány elha{árJzhatja :
a) az alapsz'ahályok és szoigálati szailályzat ellen el.

m

! ó

A kőzgyiiiés ellöke a testii1eti é|nök, akadálvoztatása
csetén a parancsnok, jegyzÜje a titkár, akadálvoztatása

ó/ ha a testiilettel szenrben vá]lalt kötelezcttségénck

Iatot' őrszolgálatot ós tüzesetot clmltIaszL
/) ha biintény miatt biróilag elitélteteti.
. .- Az alapitó és pártoló tagok 1ö|]éSe a most 1,) c) és
/)
pontok alatt íelsorolt esetekben a választmány álial történik' ttióbbiak {izeiési köte]ezctlsépe a kizálási év végén

l,|s lp

cs"tórr c s.'gérltiszt.

"

szolgálatban

ü

nrí.rn való tckiniet nólkiil határozaiképes.

A működő tag testületi

d/ fellebbvalói iránt

kd zyg

29. $. A közgyiilés általában véve határozatképes, ha
azon a -megjelenésre jog,ositott összes tagok egyirarmad
rósze jcJcrr. van' ugylrogy a működö tagóknak-IegalábIl
rcrcreszc lclcn legyen.
Alápszabál1'nródositás, iová|;bá más egyesületbe való
beolvadás tárgyában összelrivott közgyülós''határoz,
határozatképcsségéhez azonban a iágok legalább kétharmadá]
nak jelenlóte és az e tárqyban hozotf határozatok érvé.
nyességéhez a jelerrlévők leqalább kétharmadának hozzá.
járrrlása sziiksóges. .
Ha cz egyébkénL szabáIyszerÜen egybelrívott
kóz'határozatkénes

a tago} ncm jelennénck meg
:rapon
.tárgysörozat
" ,9 ]? jllahb koz8y(l]cs
'beliil ...''gyanaon
ln(llctt o5szehlValldo
a nlegjelentek
szá-

'megszüntetésót
tagságának
"bejélentés
4 heti előzetes szó- vagy irásbe)i
mjlctt a narancsnokságtrál kércjmezlreii.
A testületi tag a létszámból töröltetik, ba
,..',1| tűzo]tónái Inegkivánt elő{eltételek hiánya utólag

.:

választan-

gyülósen

HaiáIeset vagy jogi szenrólyeknól azok lrrcqsziinése a
testületi tagságot azonnal nlegszíinteti, a íizctésikőtéIezettséggel együtt.
A pártoló tas uetáni kilépésiszándékát ai'év utolsó
negyedébén tartozik a parancsnokságnril szóval vagy írás.
barr bejelcnteni, ellenkcző csetbcn kótelczotLsógc cgy ujailb
óvre. Iennáll.

KIIUI1IK:

u p".án"".

szímllall.

álta].

-

pedi9 a műkődő taqok sorátról

dók. A titkár, a péuztáros ós az ellenőr az alapitó és
Párioló ta!ok sorábói is vá}aszthatók.
28. s. A kőzgyiilós szavazattöbbséggel hozza határozatait; a szavazatok egyenlősége mellctt- az elnők szava.
zata dönt. A szavazati joq személyesen svakorlandó.
A szavazat nyilt, de l0 tag kórósérc a.titkos siávazást kell
r'lIen(lcl'il.

23' $. Minden rnÍíködő lag köte]es az alapszallályokat,
a szolgálati szabályzatot, továbbá a közqyiilósi, válnszt.
mányi és parancsnoksági iiIés határozatait és az elöljárók
parancsai! követni, anlire feivétele alkairnával. iinnepélyes
fo

bizottsáp.az alapitó és pártoió tagok sorából,

noksáa. taq.jai

vé.ryett

7"agok kötelessége.

szabályzatban

Kétíéle: Rcntles és rendkiviili.

o) Rcrrr1es kiizqu{ilés. Minden óv első felében rerrdes
közgyiiIÉs tartatik. A kűzgyiiIést cz cInök hivia össze.
. b) R,'n,IkiuüIi közgyiilás. Rendkiviili közgyü|ést össze.
hivni a váJasztInány hitározata alapjári az.-ólnöknek áll
jogában, kötelessége' pedig akkor, ha-azt a miíködő tagok
cgyucayecl része inclokoiás nrellett irásban kivánia.
Az clnijk tartozik a kérvénybeérkeztétői számitott
30 na1r alatt a közgyiilést összehivni.
A kőz'lyülések'. mclyek Inindíq a testtilet székhelyén
tarlatnak, legalább 2 hét1élelőbb a tárgysorozat ktizlése
nrelIe1t hivarrdók őssze.
27. s' A közgyiilésen az alapitó, pártoló és működő
tagoJ< tanácskozási és szavazási jogqal birnak; a parancs.
nokság e nlűköclő tagok, a tisztikar és a váIaiztmánv,
vc]an'int a számvizs1áló llizutLság az összes tasok áltci
v/rlasztatik. Az clnök, a vá|asztmány és a szám.vizsqáló.

uátasztnuing.

32. s. A választnrány 9 rencles és 3 póttar'bó] álI' akik
vá]asztatnak. A választnrán;i tágo}< "egyharmada,
telrát 3 rerrrlcs és 1 póttag miirden évbcn ki]ép-." Az e)ső
2 óvben a kiJépcik- névsol.áL. sorshuzássa] kell nögállapitcni.
A kilépők rrjból váIaszIlratók'
' Az einök, a parancsnokság tagjai, a titkár, a pénz.
taros és az e]lenőr állásuknál fogva tag'jai a választmány.
nak. A községi {őj9gv"í hivatalból tagjÁ a választmánynai<,

3 óvrc

illetve pararrcsnoksJqnak.

Az elbunyt' kilépett, tőriilt vaqy hossza5an távollevő
váIasztnrányi tag helyett annak megbizása, ilIetve távolléte
lartamára sorlendben az első póttagot kell behivni.
Választmányi iilést 3 havonkint kell tartani. Az össze.
hivást az elrrök eszköz]i a tárgysorozat közlése. mellett
legalább 3 nappai az iilóst nlegelőzőleg. Határozatképes.
ségéhez.ahivatalbóli és váIasztoit taqoli egyiittes számá.
nak cgyharlrrad része sziiksé11es.

-

?

'

A

váIasztrndny lntásltiíre.

33. s. A testti]et ncvébcn szcrződéseket kötni' melynek érvényességéhczaz elnö]< vagy pariincsnok és a tiikir

aláirása szükséges.
2. A testiilet vagyonát {c]e]őssóq terlre rncliett kczc]ni.
3. A-testiilet heiy-isógének épitésc, i)letőie!' bérIcióről
s a szerck beszcrzósi'ről, rniarriint azo|r renrlllr:Irtartásírri,l
gondoskoclni.

4. Szolqákat {elvcuni s aZok íizetésót lnegha1ározlIi'
6. olyan nlíiköcl1í tap.okat, akil< a tiízol|ói szoi.qlilat.

barr különös

érdernei<et

szercztck' kitiirrtetni Vir!y tl]c!'.

!utalmazni.

.

7. Közgyülést ősszehivili s el]nek

ró1 jelentést tenni.

a tcstiiIet

- 8. A lefolyt óvi zlrrszárlladást s a jövij <ivi.kiiiti'!.
Ine,q

iri'rizt IlrrIlr;'t,
lllasILi'sa sz"r

v1rIasztásl a

;z l.zl
tttcIltelorló
ö'rszegct a
.' .''
.:

ilrl

röztnli'

..]}.iir,őIr

választmány

Jllleniir.

4I. .s. 4 pónztárrlst kljzvctIerriil c]]errőrzi s a pérrzt;irossal t:g.yiitt tln)ra!'ilaq t'qyr:iemlcqcscrt fclelős a pónz.
kczclósc1r |'

a rt os.

viszonyai.

vetést előterjcszleni.

Az évi zárszánraclást és kőltségvetést eikésziti s azokat

.

a válaszlrniny cló ll'rjcszli'
/ r1 'n
. A ktiziplnztárllaIi lcgfcljchb .-í üé,/ '.p""qő kész.

$' Az ol\'os a tűzcsctokni-l és a qyakorIatoknál

'12'

a

lrlhciosíq szeritlr nrcqjclcnni, az ott uetán megsériilt vaqy
szolq:il'eLllart lrlcql;ctcgedctt tiízolti)kat di1 nélkiit kezeiiii
trrrL,'r- k.

Az orvos a

is

1lrrancstloksi.q.nak

hivataJból tagja.

Iig1ész.

; jcgyziíjc lr

a
iitkiir.,
a so!-édtiszt. A váIasztrn/rnyi i1lr1sriil
kell íeiveuli, !relynek az ii]ós léllye1 os
kell tartairlaznia, az iiléscn jelerr voit ta1ok

akadályoztatása escién

parancsttok

akadáIyoztatáLsa ese[éll

jegyzőkönyvet

mozzauatait
feIsorolása mel]ett'
A jegyzőkőnyvet az elnök és a jcpyzőkönyvvezcLii irjík
alá és a,válaszLrnányi iiiés által c célra vá]asz-iott ós az
üléserr jeien volt 2 tag hitelesiti'
35. s. A váiaszilrrány határozatai .15 ilapon h.lÜl a
kőzEvüléshez {el]ebbezhetők.'#

j3. s, A, iigyósz a tcsiiilct álta] kijtenclő szerződéselret
r:]l<ósrjtj, l tc'siiilct mirlderr jogi kí:pzr:ltségct i3énylő ügyó|.clt
és a t.stülctct lJ.]y
mint percnli!'\^''ll. rt a l'ir.,'sj'-ÍoI<rrál képvrseIi' PereS'
ki\iIli'lzr]i.iólc'nlónyt.ad
'l.iliyl<ciióscért készkiadásairrak Ine!"téritósén

toeii'lei terllr1rr: cqyóll cIijazást leni szíimithat fcl.
Az iitvósz a 1iarancsnoksáqnak llivatalból taq.ja.
-

-4'a14"4a"(

a- ft^aLr.1 ko",+G
'4La'-w14't
. SzítnTlizspáLő.tlizottsáí!.
36. $. Az évi reudes kiJzgyiiIós a tagok sorállól lrirorrr

évre 3 tag'ból álló szálul'izstáló.bizol'tsjrgot v/úoszt, arirr.1ynek tagjai e neEbizásuk tartalna a]att sern a v;ilasz'tnl.rnynak tagjai nern lehetnek, seill lnás tisztségct bc nct:t
tö]thetnek.

A

számvizsgáió-bizot1sáq. nlcqbizaLásirnak 1artamii

l1li1.t

a pénzkezelést bárlnikor rncgvizsg1rllratja, a szánrat]írsi év
lezártáva] pedi9. az éyi rcutlcs kiizr;yiiiést lcqaiíllll il rlappal megelőzőerr az évi zársziillla<lást és a pónzLeztllésrc:
vonatkozó okrn/rnyokat' uurplól<at és epyéb oktll1tttyt'ki:t
rész1etesen nlcg.iizsg:iJni és r'izsgála1ár;ai< eretittIétl1óri-ll a
választniány utján a közg.yiilésnck jrásban jcJcnli:st tctrlri

tartozik'
Amennyiberr pedip. óvközb<.rl

ésrIc]riek vaiarlcly szire]nökségrrck, |or:tosallb csol1;r:tt a

Llálytalans|r.got, azt az
kiilőn összehivanció rendkiviili közgyülóslek szirilón

jelenteni ]<ötelesek.

llc-

A tisztikar.
37. s. A testii]et tisztikarát ki:pr:zi : az elnök, a titliár,
a pónztáros,-az cllenőr' az orvos és az iigyész.
A tisztikart a közgyü}és választja lJ évi iciőtattrrilra
az alapitó.betőltéséIe
és pártoló tagok sorábóJ, az orvosi és iig.yészi
tisztség
esetieE v;rlarnclyik Ilelyllcli or-vost,
iJletve ügyvédet kéri {el az elnöksóq'.
Elnő|<.

38.

$, Az

e]nöl<

a kiizqyiilésckcn ós

válaszlrril'irrr i

üléseken elnököl. Ezekci összchivja; )riilső ós bciső ii3yc!..
ben és a hatóságok előtt a testiiletet képvisp1i7; vczcti :l

testület íigyeit, a költségvetés ketctén be]ii] ]<o,y|?;llrrr.rl,
siirqős, kö)tségvctúsen kivi.li ii9yeI.ihcrr
'.'/ l/ |,,r':ő
Je1magasabb őssz"g crcjói9 rtlalvátr1ol' A pirrztJr l:tzc:'].
sére felügycl és a pénztárrt tetszósszerinti időbcrl lnc1
vizsgálja'

Halasztást nem tiirő iigyckben sr:ernólycs íolt:Jlislóg

ter.he alatt a parancsnokki.l cgyctértőleg iniózLeclil<, az .ily
intézkedésekrői'azonllatr a lcp'köze]eblli vrilasztnrárlyi iilés.
nek ieleniést terrni köte]cs.
Az elnöj<öt akatlályoztatása csetén a pararrcsrrol<

hclyettesiti.

Titk(tr.

-

39.

s.'A iitkár véqzi a tcstiilei, a választnrálry és
li !e.qyzőkön;'.veket s ll

közgyülés irásbeli teendőit, vezeti
testület irattárát rendbentartja'

A tcstü]et irásbe]i

aláirj a.

kia<lmáuyaiI

Helyettese a segédtiszt.

A titkár á

parancsnoksá8.nak

az e)nökkel

is hiva{alból

cpyiitt

s. A pénztáros vaq.yoli

fc)elősség. tcrhe aiatt kcze]i

a testiil.et pénztárát. A bevótelckről és kiaclásokról rr:Ildcs
könyvet vezet, teljesiti az elnöl< utalváIr1;ozlislr Í,rl5,iurr a

.kifize.tóseket.
Evuegyeclcnként a pénztár ál]ásáról a választillánynak
kimutatást ad; a. testülcI tar..o::ásait, l<ör'cloléscit, l tr1di1aknt nyilvántartja s crrlíl a v1'lasztn,iinynlrl< rrcgyr.tii'vcltként jelcniést tesz.

A tcstiilet

a

Parancsnokság.
parancsnoi<ságát

képezik:

a] tisztck : a 1larancstrok, az aiparaucsnok, és a sza-

Laszpararrcsuok.,k;

1'f tisztvise)iík:

a scgócltiszt (szolgálatvezeiő) és

a

szcr[áros.
Ifzcl<cIl l<ivii] a paratlcstloksápnak bivatalból taqjai a
t,LL..i, r,z nr v^s is az ii45,1sz.
].iszii li]]írsra csal'is olyan működő tag választható
Itlcg, aki a tíízolti)j istncretck nlin<1en áq.lrb;rn jártasságg'ai bir.
P

,15.

ili:se

is

ns'

i' A

u r an c

snr, k ső

Iniík<ic]ő

g

h ql (is]<ö

rc.

taqok íeivétele,ninősitóse, kilé-

kjzárlrs:r ii1yóllcn határozni.

2. Az, őrsz<l|gá|atok, qyakor)atok és eliiadások idejét

/s nz'k l'.nl.s nrc1tnrtásjrc i.']ünvc]Iri'
l:áll't'k' .'yaL' '"1,'k' előídá;ók és tűz.

'.'n":'].''''.arri
.(' A: ő,sz.

esctckrról lncq' llcl1l icicnt rniikiicIő tagokkal szemben az
alap- ós szoJ1iiiati szabályzoIilan lrcghatározott meg{orJást
eszközi]lni s a miíködő tagok köz,t szo]qála1i ügyekből fel.
rllt'riilt viszírl-yokat e]intézni'
4. A icstiilct részére s:iikséglcndő oltószcrek, 6zemélyi

iclszerciós ós cgycllrulra lleszerzéséta
javaslal.b;r Irozri.
.i'iizvcszólyeknél

választmányrrak

5.

és cg1'ób vészeseteknól magukat
l(;tiintctctl e1yóneknck nrcpjtlta)nraz-ását, vagy a sérülést

szc;rvcrletteknek segéJyczósét kieszközölni'

{l'

Az altisztekct a ]etett szakvizsEa alapján

viiiasztaui.

meg.

Pttrancsnok.

l6. s.
pararIcsttok a tinyle8es nlűködós tőintézője
ntillcIt tr hatóság áltaI ncnl l<orlátozható, amennyt.
s vcr:clöje, ^
llcu ő Íclclós a nr[ís)aki niiköc]és tei<intetéhen {e{t vezény.

A

1laraIrcslrokot á]lásliban a íőszol{:rairiró nleghallga.
az t rősiti rl'cp''
Kiitr:]es a vósz helyén ha]adéktalanul megjelenni s az
olt;'isi t!s met:tósi mlrnkálatokat ve zctni. Tíízvészután.hala.

lósórt.

l'isá'rn1

a hatóságnak és
jl,Lrrisi Liízrcuilészcti felüqycliírrek. A hatósáqgal szemben
ki:pvisel.ljc a nl[ikődrj taqokuak. I>aratrcsai és utasitásai
ícIiót]luiil tr:Jjositcnriők; a tlct;in erlgcdetIcnkedő ta.qokat
rcitljrctttasilltli ós a. irclyszirli,ről valt' r:ltávolitástrkra a
hlr|óságot felkí:rni jog1rban áil. o rende1i el a tánradás és
vódclcnl móriját, a lccskcndők és cqyéb szerek mikénti
tríikijdését.Vezi:nyli a tagok gyakoriaiát, összehivja a
parancsnoksáli1i iilóst s azorr e]nököl ; Iireghatározza a mű.
kiidlí |a.qok szo1qá]ati kötelczettsógót, }leosztja a tiszteket;.
a]iisztc]<el ós a tiízo]tókat á nrc1[clelő szakaszokba. Vépül
c]lenőrzi az aiap., szolpálati és g5akorlati sznbá|yok, ne"m]<ölijnllen irz összcs határozrrtok betá|iását. Az e]nököt
cnnek ak;rclályoztatása esetóir nrintletrbctr helyeLtesiti'
dr]l<lalanu] tartozik i;ris];e]i jeIentést tenni

a

Álparancsnok.
taqja.

P inztő rois.

40.

1,l' $.

kivül

47. $. Az alparalrcsnok a parancsnok távollétében vagy
tnc.gllizása {oJyt;in a 46. szakaszbcn körü|irt teenclőkben
annal< hclycttcse.

Sz

u J: o

sz ptt

r:1

ilc

s

ü

okol:.

48. s. A szakaszparancsnokok a közvetleIr vezetésük
a]ait ájló szukaszok nÍíkijdésére{eliipvc]uek és a nvert
lrtasitáshoz kópcst adják ki prrar'csaikii-. Ha a tűzvósznél
a paiirlcsllol< é.s a11larancsnok hiányozuók, akkor a rangban
kiivtlii:cz1j lcqirlősr:ll}l szlk.!szl)aIáncsnok gyakorolja a ve.
zónvlcict.

:/ r': ,'t ;:' t '

!

napon belül u! közgyiilés tartati}<, melyct azon határozott
nreg'jegyzóssel kell ősszehívni, hogy á íeloszlás Ügyében

Segédtiszt.

49 s. A scgédtiszt (szo)gálatvezető) vezeti a testii]et
anyaköuyvét, Ieltárát, a tiizkiri kinrutatáját
a Darancs.
noksági iilések jeg.yzőkőrryvét, szóval a 'tb.,
parancsnoi<ság
,összes irodai és szolg.áIati teenciőit. A titkárnak állaudó

a közqyiilés a mcgjclent tagok száilára vala tekintet.iélkül
.
''.od szótöllllség1;el foÍI hal'ározni.

Felosz|ás eiátan á testületi vagyon lrovaforditásáról
a Íelosz]ást kimondó közgyiilés
A
;;"'er'doitezik.
";n;;;
ban csakis tüzo]tási céIokra [orditható
s az err.e'
vonatkozo

helyettese.

]ratározat' foganatositása eIőtt

Szcrtáros'

urr)oz tCitCrlesZtendo.

50. s. A szprtáros gondoskotlik a személyi íölszerciés,
egyenruházat s az összes oltószereknek ós a szertárnak
állandó tiszLa és jókarban tartásáróI és rneglótérői.

A testüIet viszonya

a ln. ki.. b"lügy^iniszü.

az.. országos

szövelsógekhez.

és vármegyei tűzoltd-

Szervezet,

. 51. s A szervezct, eg1.euruha' ran9jelzés ésÍe]szerelésre
nézve a testü]et a Mugyii Orszáqos .iiűzoltószövetséf által
a magyarországi tűzoltótestüIeiek szánlára nlcgállapitott s
a m. kir. belügyminiszter áltaI jóváhoqyo1t -Szervezeti,
egy-enruházati, rang.jelzési és fölszere]ési szabályzat...ban
foglaltakat ismeri el kötelezőnek'

Tiirvényha

55.
'9. A tesiület '
törvényhatoságának és

Aiapszabá!ymódositás.
52,''s. 4" alapszabályok csakis kőzgyiilésen mó<losithatók ; a nlódositáihoz aio,.bun a batároiátképes számban
megjeleut, szavazatra jogositott tagok kétharmaclának be]e.
egyezése szÜkséges. A nródositásra vonatkozó irrdiiványok
szövege a közq.yülés előtt 8 nappal a választnlányhoz be.
1erjesztendő ós az őrtanyán kifüggesztendő. A nlódosito!t
alapszabáiyok csak a m. kir. beliigyminiszter trr jóvá.
hagyása után lépnek óIetbe.

..-

n]egyel lil€tve a kozsegt Ívarosl) tűzrendószet
rcndeletnek véqrehaitása köriil
k6zreműködni
azo]<hoz a]ka|mnikorlrri ]<ötcIcs'

A tiizvósz szinhelyén a testiilet kiiteles'rendőri tekin.
tetben rrrag.át a heIyi rendőrhatóság' intézkedéseinek alávctni, nrÍiszakj lckintctLcIr azonLarl őnáIIóan működik.
Kormányfeliigyelet.
az esetekben, ha a testiilet az alal>szabályokhrn cljirL cólj,.L ós eljárásujt be nem tartja,hatáskőrót túIlópi' állatnellotIcs míiködóst lejt ki, a közbizlonság
és közrend -ellen súlyos vétségct követ el, vagy a tagok
vagyoni érdekcit veszélyezteti' a m. kir. belüqvminisiter
eliene vizsgáiatot rendelhet eJ, működéséi, {c]fiisre'4het,i
56. $. Azokban

FeIoszlás, vagyonhovaforditás.
53. .s. A testület {eloszlása iigyében csak az e céIból
összelrivott közgyülés határozhat; elrhez azonban a szavazatra jogositoit taqok létszáma háronrncgyed részének
jelenléte ós azok }<é1harmadának bcleegyezése szüIlséges.
Ha az c célra ep.ybehivott
közqyiiIésc,jl a to'3ok cli,r'.u".
jeIlerrnóri"i' lfl rra1l n''r'lvn 3b
séqcs szánrban ."g
q

u'
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19! ? í,i
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