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. A. se!.éIya|ap egy tag által 90 napou trrl igénybe nem
vehető; kivétcIes esctekben azonban 

-a 
válaszlmány ezen

határir]őt rnea.hosszabbithatia.
A szolg.-Iatban k"r"seiképtel"nné váIt iaqnak ioqában

áll a segély igényllevétele végett belegségtnek iait"ma
alati a választrnányhoz. íordulni, köteles azonban beteg.
só.gét a baleset napjától számitott rlyolc napon be|ül be.
jelenteni s cgyu{tal azt a testii]eti orvcs 'által 

kiállitott
bizonyitvánnyaI igazolni'

'.. -A'q9gélyalap jói.éteményébőI Lizáratnak azok a tagok,
kik őnhibájuk' engcdet)ensé.q raqy ittasság foivtán vá.Itak
a szoIgálatban kercsetképúlenI'{ Ennek'*"g;téiésé." .
Palrincsnokság varr hivatva, arról azonbair a választmány
nak jelenióst ienni tartozik.

A se.géiyalap qriuél kevésbbó leerrclő megterlrelése céIiá.,
ból,'va]arnini a.lnfiködő tagok érdei<ében.'a választmány
|elaclata gondoskodni azokról, kik a szolgáIatban meg.
sóriijt iii'oitókat dij nélkiiI kezelik.

Ugyancsak a váiasztmánynak köteIessége gondos.
kodni ;,rró], hogy működő 1aqjaivai a testüiei a -Magyar
()rszágos Tiízoliószővetséq segélyzőpénztárába belép]en
és e célbói óvcnkónt január havá}:an*a tagok névsorát a
fr:jcrlként nregá}lapitoLt tagság'i dijja} eEyiiit beterjessze.
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. Tagok.

]3- s. A testiilet tagjai: tiszteletbeIi, alapitó. pártoló
és nlűkőclő taqok'

vezényszava:

4. s. A t,Ftü](

-A*z22=köriratta]' ,r'

1q ar/",/
. Cél:

5' $. A ..testiilet célja: A kőzség (város) teriiletón,
esetleg a szomszéd kóziéqekberi kiütött tűz rendszeres
oltása és egyób vészesctekben segélynyujtás, a község
(város) terü|etén kivül azonban a nűködő lagokrrak csak
egyharrnad részével.

6.s.A testüiet cé)jának elérése végeit a Ma.qyar
()rszágos Tűzoltószöveiség által alkotott szoIgálati szabály-
zat szerint tagiait kiképzi, a kőzség (város) birtokállan levő
tűzoltási íe]szerelési tárqyakat keze]és és megőrzés végett
átveszi, azokat a 7, $'ában megjelölt vagyonából és jővedcl.
méből . kiegésziti és állandóan használatrakész á}iapoiban
tartla,

Testületi vagyon'

7' $. A testület jövedelmét képezi:. a) az alapitó és pártoló tagok járulékai;
ó/ a község (város) áIiai nyujtott éi'i segély;
c/ a testület iavára tett hagyományok és adomrinyok ;

. r| a testület által rendezett ünnepélyek és vigalmak
eietleges iövédelme ; .

e/ jirtalrnak és előzetes hatósági engedéllyel rendezétt
gyüjtés utján szerzett pénzösszegek'

8. s. A testület vagyonát képezik :

a) a Ío|y6 pérrztári készlet;
ól a tarta)ókalap;
c/ mirrderr beszerzett ingó és ingatlan vagyon és
d/ a segéIya|ap.
9. $. A testület tagjainak kötelezeitségeiből eredő

mínden.k<jvetelés a feuná]ió tőrvények szerint birói rrton
haitatik be.. 

10. $' A tartalékalap forrásai:
o/ a 7. $-ban íelsorolt jövedelmek 5u''.,-a:. öJ kiilönöscn e célra szánt adományok és haqyo.

mánvok l
cJ a netáni évi Íelesleg.
A tartalékalap elküIönitve kezeltciik és a váIasztnány

határozatához képesl. bizlos hclycn gyÜmölcsőztetik.
A tartalékaüp igénybevétiléhJi a kőzgyülés bcle-

egyezése szükséges'. 11. s.' A segéIyalap |ővedelmei;
a) a.7, $-ban felsorolt iövedelem 5n'/n-a;.

'ó/ különősen e cé]ra szánt adományok és bagyo.
mányok:

A sesélvalap elkiilönrtve kezeltetik és a válasz1mány
harározati 

"ze.int 
bi"tos irelyen gyümőlcsöztetendő.

t2. s. A segéIyaiap igénybevehető:
'ol a szolgálatban kereseiképtelenné vált tagoknak a

segélyálap erejéhez mért sególyezésére;. 
u) i" válamély tag a' siolgálatban éietét veszitené,

eltemetésórőI - ha arról családja vagy. ]rozzátartozói nem
volnáirak ,képesek gondoskodni - a választmány aonclos.
kodik a segélyalap erejéhez képest.

17. s. Müködő tagok; a Magyar orszáqos Tűzoltó-
szövctség által alkotott szabályzatban megállapitott szer.
vczeti beosztás szerint tisztek, aItisztck, mászók, sziva[tyu-
soli és rendfenntartók, kik map'ukat n tettleges segély.
nyrrjlásban va]ó részvéte]re, az őrszolgálatokra, gyakor.
]atokon való rnegjelenésrc' va]anrint a testiilet mindcn
határozatának és a szolg.illati szabályoknak a megtartás.ára
k I tcl czi k.

18. s' A 1cstület tagjai sorába csak magyar állam.
polgár ve)rctő {c]. A 20 óvet meghaladott }<jskoruak csak
sziilői, iiIetve gyámi beleeqyezéssei, 20 éven aluliak tagokul
c13yáltaljn [cl neIn vcIt^Lők'

I.eluétel,

19. $. A tiszte]etbe.ii tagok nlegváIasztása a parancs.
nol.ság, illetve a választmány iavaslata alapján a kőzgyüIés
áltaI iörLóniI{.

20. $. Az alapitó és pártoló taqok szó. vagy írásbeli
nvilark.z.ataik áltai a tcstillet tagjaivá váInak. siábátysze.ü
{;luétcliik azonbalr a választmánvi iilés álial tőrLénik'

2l. N. Míiködő tcg iehet m]nden ferldItetetlel je)|elnü

férfi, aki 20.ik életévét már betöltötte, továbbá ép és
c.részséges. FeJvéte) végett a parancsnokságnál kcll jelent-
kezni. Á parancsnokság a jelentkezett nevét, Íoglalkozását,
ólcIkorát és ]akását az őrszobábarr vagy szertárban 14 nap.
iq kiíüqqeszLeui kőteles. hogy az ilIető ielvétele elIen a
tcstiilet-;taliai csctjeqcs ószrevételcket megtehessék; a

{tlvétel -.'a netalári beórkezett észrevételéik elbirálása
melleIt - parancsnoksági iilósen tórtónik. Ha a parancs.
nokság taqiai közöit, véIeménykülönhrg t/an' 

'a' 
paranc5.

noks3a- trtkos sTavazas utlan hatnroz. A szavazatoK egyenlo'
sóge esetén az elnöklő parancsnok szavazata dőnt,
Ai uj tag a parancsnokság e)őt{ a következő ünuepélyes
fogadalmat köicies tcnni :



Fogadalorlr: É", u',ry, btídon,$ogy i 
'.' ' 

.,..'

. .AA?-{_<a-?1o ,ilrrl</rrtp,

tiizoIiótesiü]"Lrrel. rcttdcs ős y,,,sfi rníiköllő tn';.a Iesz"k
s becsületszavamrnal és kézadáso'ínmal kötelezenl !na!an].\t
a iestiilet alap. és szolqálati szabályairrak, ncnlkiilöullen
ntirrden eg.ycs határozatáirak pontos nrc.q.tartására.

7'ogok.iogai'

. 22. s. A tisz-tcletbe]i tagok a niíköclő 1rrgok jogait
élvezik, azonban i.z alapitó, pário)ri és nlííködő taqoI<

terheitől mentesek.
Az alapitó és pártoló tá!ok a közilyiiléscn tanács'

kozási; szavazási .és választási logqal birnak.
A műkődő tagok a tcstiilet á]tai liyujtott nrindelr

előuvbelr részesiilrrek. a kózgvii]éserr tanácsl<ozási, szava.
zási"és vá]asztási joggaI t,i;;k. A nriíköclő tagok Íel-
vételük után - ha a testii]et erre nézve elég anyagi erő.
vcl rende]kezik - a Magyar orszáqos Tiízol[ósziivetsóg
áital megállapitott előirás szcrint egycnruhával. és {e]sze-

relésse1 láttainak el, arnit azonbatr csak szolp.álat1lan sza-
bad viselni. Az eseIben, ha szol1álat közben szorerrcsét.
Ielség éri, jogositva vatr a testiileti orvos által kiáilitott
bizon"yitvány Telmutatása ne]lett sególyért- folyantodnt'
Kérei*ét űgy panaszirt 1estületi parancsuokáva] ].ijziilheIi,
aki vaq'y magá intézkcdik, rn.qy {orrtosnlll' cseIekl'en -.

a para'ticsuoksági, iilcIve a választmányi iilósrrek terjcszti
elő határozáthozatal végett

7,ttgok kiitelcssége.

, 23' 5s. Minclen műkődő tag kőtc]es 
- 
az alapszabáIyokai,

a szollá|ati szabályzaiot, továbllá a közgyiilési, választ"
nrányi"és pn'on"snok.á.qi ü]ós hatjirozatait ós az elöljárók
pa,o'"suit.követni, amire {eivétele aIka]n:ával íínnepélyes
io-Í.adalom és kézaclás nellett becsii]etszavát adja." A műköclő tagok eg.yéb kötelezettségei lr szolqirlati
szabályzalbaIr ÍoxJaJ[atlrak.

Tagság ntegsztinése'

2{. .}. A lesIiileti tagsi!- mcrsziinik: I l,a):il, ioqi
5z€mélyeknóI nregsziinés, 2. kiIépós, 3. tö'l'1s, l. l:'zirá.;
áItal.

. Haláleset vagy jogi személye|in.ll azok rnc{sziinése ir

testiileti tug"ágoi""ó"i'ol ncgsiiinteti, a {izetési köte]cZett"
sécr"cl eqvül(.".-A páitolo tal nctáni kilópési száldékát az év uto]so
n"gy"dél,on iartoiik a pararrcinoI<ságnáj szóvaI vagy irás.
bai. bejelenteni, el]enkező esetben kötelezettsé3'e cgy rrjabl,
évre fennáll'

. A működő tág testületi tagságának nleg.sziintetósét
4 heti előzetes szó- vagy irásbe)i bejclerrtés mcllett a pa.
rarrcsnoksá.q.nál kérelmezheti.

A testúleti iag a létszámból iöröItctik, ha

'ol a tűzoltóná1 megkivírnt előfeltétclek hiánya rrtóiav
kitiinik:

' b) ha a lesttilettel szenben vállalt kötelezettségének
háromszori felhivás dacára elc!et nem tesz.
. A testületi tag kizárását o parancsnoksáq', illetve vir.
lasztmány eIhatározhatja :

cJ az alapszabáIyok és szolgálati szallályzat ellen el.
kővetátt nuqtbbb vaqy Löb|lszóri kiháqás "setébcrl ;

á/ a teiitilet é.áekeit veszélyeziető, vaqy haza{iatlan
cselekedet miatl.;

c/ }<özbotrányt okozó, vag'y becste]en magaviselet, vagy
iszákosság miatt;
' d/ {ellebbvalói iránt szoleáIatbarr tanuSitott i]Ietlen
maqaíiselet, enqedetlenséa, kiadott parancsol< lnegszegése,
valimint össze[érhetet]c'n tcrmésze!, va.gy ícgyclrnctlenséget
szitó mcgavisclct miel'i;

. 
."J lü há.*u.lszor egymásután indoko]atlanul qyakor-

latot; őrszoigálatot és tűzeseiet eltnulaszt ;

/) há büIrtétrv mioti Liró;laq el;télteiett.
Áz alopitó éi pártoló tagok- törlése a nlost ó) c) és /)

pontok alati [cIsorblt esetckben a választnrány ál|'al tör.
iénik, 

"tobI,i"l. 
fizetési kötelezettsége a kizárási év végén

m eQ.szünvén '. 
A törlés és kizárás 1árlvábaIr lrozott parancsnoksági,

iIletve,válasz1urányi batároza|ókat az érc|cké]tek a |<özlósi
követő 

.naptól 
'iá.itott 15 napon bcliil a közgyülóshcz

meg{elle bb e z h eük.
'.-.-A. kilépett, tőriilt vagy kizárt tag.a szavatosság.tcrbc

alól azonbán csak a teslüiettő] netárr kapott {cIszereIés ól
ogyenrttlrázaL visszardása rrtán nrentctil< [cl'
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llz intéző szervek.

25. S. A testiilet iigycit vezetik:
' o) a közgyüiés ;

ó) c válcsztrnjny ós
c) a parancsnoksáq.

Ki)zguiiIós,

26. $. A közgyiiiés a cselckvőkipcs .tag-o}<' 
összesó.

gének képviselete és a tcstlilct e.1;ctcnlt's lcQtóhl) s7,cryc'

KétÍólc : Rc'r.lcs és rerrtlkiviili.
o) Rerlrl"s kőzgaiiltis. IVíirr<len év első {e]ében rendes

közqyiiiós tartatik' A kiJz!yiilést az clnök hivja össze.
b) Rendkir,iili köz'!qiiltis. Rcnr|kivii1i közgyülést össze-

hivni 
,a 

választ'.ány 'iiátá.ozuta alapjírn az.-ölnöknek áll
i.,rlá|lan, ki]tc|"ssi'{c periiq akkor, ha azt a nIííkiidő tagoJ<
('QVlle(\'.(l r.5zc ll1(loNoliIs rno]lclt jrásl'an kivánja..- 

Az elnök tartozik a kórvóny beérkeZtétőI számito|t
30 rlap aiatt a közrrviilési összehivili.

Á kőzgyiilésckl'nlelyek lnindig a tesiiilct székhelyén
\ tartatnak, legalább 2 héticl clőbb a tárgysorozat közlésc

rncllctt hivandók össze'
27' ns. 4 közqyiilésen az alapitó, pártoló és működő

tagok tauáLcskozási és szavazási jogg.al birnak; a Parancs-
nokság o nriíködő tagok, a tisztikar és a választnány,
va]amint a szánvizsq.áló bizottság az ősszes tag'ok által
válmz1atik. Az e]nök, a választmárry és a szárnvizsgáló.
]lizottsáq az alapitó és pártoló tagok sorából, a parancs-
noksáo tagjai pedig a miilrödő tagok sorából váiasztarr-
dók. A t;tkár, a póuztáros és az c]lcnőr az alapitó és
pártoió ta{.ok solából is vá]aszthatók.

28. s. A köz9yiilós szavazattöllbséggel lrozza határo.
zatait; a szayazatok eq'yenlősége nrcl]ett az elnök szava-
zata dörrt. A szar'azati jog szemí:lyesen qyakorlandó'
A szavazat nyilt, de 10 tap. kérésóre a titkosszavazást kell
clrendelni.

A kÜ zgg ti l,:s ho |á t o zo ! k ! pessige,

29. $. A közgyiilés általílban véve határozatképes, ba
azorr a megjclerrésre jogosi{ott összes tag9k egyharmad
része jelen varl, ugyhogy á míiködő tagoknak legalább
{clerósze jeIeu lcgyen.

Alapszabályrnódositás, továJlllá nrás egyesiiletbe való
beo]vadás tárgyr'lban összelrivott közgyiilés iratároz, hatá-
rozatképcsségéhez azonban a iag.ok legaiább kétharmadá.
nak ielenlóte és az e tárgybau ]rozott határozatok ériré'
uy".iélóh"' a jclcnlévők 

.Iegalábll 
kétharmadának hozzá-

íárulása sziiksóses.' I.Ia az egyébkóni szabáiyszeriierr egybehivott köz.
!:yi.Ióscn a ll'1o! rrc.lr j. |<trrrónck rrI.g határozatképcs
i-já,''I,'n, , ,y }P nopo',i .b"]ijl ..ugy"ni"o'' .tárgysoro}at
ulellctt összehivaridó rrja|rb közgyiilés a megjelentek szá.
rrrára va]ó tekintct ui:lkiil határozatképes.

A ltözgyülés 'elnőke a testtileti elnök, akadályoztatása
esetén a parancsrrok, jeqyzője a titkár, akadályoztatása
esetén a scpócltiszt.

A közg11iiIjs l,irgani'

30. $. A közgyiilés hatáskörébe tartoznak;
c) választmán5', a számvizsqáIó bizottság, a tisztikar

és a parancsttokság ta3jainak és póttagjainak 3 évi idő-
tartanrLa való megváiasztása ;

ó/ a költségvetós és zárszámadás letárgyalása, a
Íelelős számarlók részére a felnentvény megadása és álta-
lábl.rr a va!voni kórr|ések vógső íokon való elíntézése ;

cJ a 
.,váIasztmány 

Jratáskörót nreghaiadó Íontosabb

""e'"ódési 
és kiilönösen a testületi vagyon állagát érintő

egyéb jogüt1letek.clhatározása ós jováiraqyása: . .. . .. 
dl a választmány és a parancsnokság-megfeilebbezett

határozatainak feliilbirálása ;

e) a tagok inrlitványaiuak tárgyalása; 
'

/J az alapszallályok nródositása :

t) o f"lo"'lá. kimonclása és cz csetben a vagyon
hovaTorditása, tárgyábarr való határozathozatal ;

ÁJ nás testülcitel való egyesülés (fuzió) eihatározása;
l/ a pararlcstroksJq és a választnrány óvi jcleniése;
tl tiiztclcth.ii tagok nreqválaszlása.
3i. S. In.lituányokot 48 o"'áuul a kcizgyülést megelőző.

leg kell az e}nöknél bejclenteni, kiilönben 'nem táigyal-
I ra(ók.

A lrőzgyiilésekről jegyzőkönyvet kcll .felvenni ; ennek
a gviilés jérrvegcs mozzanatait ke]I tartc]maznia, a köz-
ouiiíé."n,é./tu."LL ta.1ok Íclsorolása mel]ett'

A jcg;'zőkönyvet az e]nök és a jegyzőkönyvvezető irja
aiá és á kőzgyülés által e céIra választott kót tág hitelesiti.

A 
,llálasztntánU,

32. s. A választnány 9 rendes és 3 póttagból ál1' aki]<

3 évre választatnak. A választnrányi tagok egyharmada,
tehirt 3 rerrcles és 1 póttag mirlcle n évben kilép. Az első
2 évben a kiiépők névsorát sorshuzássai kell rnegállapitani,
A kilépők irjból választhatók.

Ai eluök, a parancstrokság tagjai, a titkár, a pénz.
taros és az e]ienőr á]lásuknál {ogva tagjai a választmány.
nak. A közséqi főjegyzií hivatalból tagja a választmánynak,
iIIetvc paratlcsno]<sárnck.

Az elhunyt' kiI7peit, töriilt Vagy bosszásan távollevő
választnlányi tcg helyeit annak rrregbizása, illetve távolléte
tartamára sorrerrdl'en az eiső pótiagot kell behivni.

Választmányi ülóst 3 havonkint kell tarLani' Az össze.
hivást az elnök eszközli a tárgysorozai közlése mellett
]eqaláb|' 3 nappal az ülóst nlep.előzőleq. Határozatképes.
.ó éh"' " irivatall,ó]i ós vlrlasztott tagok egyiittes számá.
nJ cgyha..''ad részc szükségcs



J

A váIasztntáng hatásköre. Az óvi zárszánraclást és költségvetóst elkésziti s azokat

.,13.s. A tcstiiiet nevében szerző<léscket kötni, meiy. " 'u]i.'l?;ilt'':li,|""i.'í|i,"'i"' ,t, /.?e- -penEő kész.
ll\''::::=gé]rez az elnök vagy parancstrok és a titkar 1lénzt taI.that, "" "'t "'"ii-iiáá a,,,"n"t . !ii"".,t*enyalaltasa.szukseg.es. irtasitása szcrint qyiirrlölcsöztr:ti.

2. A testület vagyonát felclősség terlre rnellett ]<czelnr.
3. A testü1ct Ireifségének épitése, illetőleq bérIcióról

s a szerek beszerzésérőJ] valanrint azok rcndilentar[ásírról Ellcnőr.

41. s. A pénz{rirost közvetIenül, ejlenőrzi s a pénz-
tárossal cgyiitt anyagilag egyctetnIegescn felelcís a pénz-
kczel.1sór|..

w r7,os,

42. ns. 4' ofvos a tiizeseteknél és a gyakorlatoknál a
lclretiisLiq. szerint rnegjelcnni, az oLt netán rneqsérült vagy
szol.,,''Irll':Lrt 1'1"qirglc.qer,Jett LűZoltók1t clij nólkül k"zeIiii
1;,rtur- k,

Az orvos a parancslIoksápnak is llivatajból taqjá'

Ü t,1isz.

4l]. $. Az iigytisz a tcstiiiet á]tal ]<átcndő szerzőcléseket
clkósziti, a testiilet nlilrclen jo,1i képzettsóget igénylő ügyé.
Lcn szokvélemélryt a<l és a tcs1üietet u?-y peres' mínt peien.
kir irii ii.l1'r'.llcrr a llirósáqokLrÍl l.épviseii' 

.

.I.ólykecii:scórt készkiadásainak rtegtéritésén' kivül a
tcstij]et terhérc cgyéb dijazást nem 'szárníthát {el' .l

Az ügyi:sz a 1laráncsnoksÍtgnak hivata]ból iagja- '' ,-

35. s. A válasz1márry határozatai 715 napon bclÜl a
közsvüléihcz felleb|rezhetik. ,F\--+*"'n'"*W

goncloskodni.
4' Szolg.ákat feivenni s azok fizetését meghatározni.
6. olyan működő .tagokat, akik a tíízoiiói szoJg.álai.

ban különös érdemeket izereztek, kitüntetni vagy ineH-
jutalrnazni..

7' Kö2gyülési összehivni s ctrnek a testület viszonyai-
ról jelentóst tertrti.

8. A iefolyt évi zírrszárnadást s a jövő évi költóg.
.Até<t é1Á+^'i.c'+."i

9. A közgyülésnek tisztcietbeli taq.okat megválasztásra
ajánlani és egyéb inditványokat tenni. .

10..A Íolyó pénztári kószletbő] ós a eegéIyalapból lel-
teljebb ' ' ..' ' 'pengőig utaIván5'ozást cszközö]rri'

34. $. A váIasztmányi ülés e]nökc a lcstillcii c]lijk
akadályoztatása esetén a parancstrok ; jegyzője a titk..rr,
akadályoztatása esetén a segédIiszt' A választrrrirnyi iiiésról
!egyzőkönyvet kell felvenni, melynek az iiiés lérlycpes
mozzauatait ke]i tarta]maznia, az ülésen jelen volt taqok
{elsorolása nre]lett'

A iegyzőkönyvet az elnök ós a jcgyzőkönyvvezetií irjrlk
alá és a választrnáuyi iiiés által e célra vá]asztott és az
iilésen jelen volt 2 tag hitelesiti'

, Számuizsgáló-bizottság.

36' $. Az évi rerrcles kőzgyiilí's a tagok sorá|,ól lláI oIrr
évre 3 tagból álió szárnvizsgáló.bízottságot választ, arnely.
nek tagjai e megbizásuk tartama a]at| scm a váIasztrnány-
nak tagjai nern lehetnek,, sem más tisztséget ]le nern
tölthe tnek'

A számvizsgáló:bizottság rnegbizaiásának tartanla a]aIt
a pénzkezelést bárniikor megvizsgálhatja, a számrrciáisi óv
lezártával pedig az évi rendes l<özÍIyiilést iegalább 8 nap.
pal megclőzőerr az évi z,árszánradást és a póuzkezclisrc
votratkozó okrnányokat, Iraplókat és egyéb oknrirrryokat
részletesen me.gvizsgá1ni és vizsgáia1ának crerlIrrén1óről a
választmány utján a l<őzgyülésnek irásban jelcntést tc'rui
tartozik.

Ametlnyibert pcdig évközbon ész]e]uei. valatrleJy sza-
bálytalanságot, azt az e]rrökségnek, fontosabb esetl;cIr a
kiilön ősszehivaudó rencikivüli közgyü1ésnek szintétl ]le.
ié|éí1.hi Lál"l.."L

.{ tisztikar.

37. $' A testiijet iisztikarái képezi: ;rz elnök, a titkár,
a pénztáios, az ellenőr, az orvos és az ií!.yész.

A tisztikart a kőzgyiilés választja 3 évi iclőtarianlra
az alapitó és pártoló tagok sorából, az orvosj és iigyiszi
tisziség betilltésére esetle!. valanrelyik ireIybcli orvost,
iJletve ügyvédct kéri {el az elnökség.

EInök.

38' $. Az elrrök a közgyüléseI'err és váiasztryrt1n).i
iiléseken elnököl. Ezeket összehivja; külső ós llelső iigycl".
ben és a hatóságok előtt a tesliile{et kópviseii 1 vczcti a
testület iigyeit, a köliségvetés keretén ;d:p]iil ]<orl;ii|;.nul'
sürgős, költséqvetésen ]<jvíili Ügyckben r/ í. peir'1ii
legmagasabb összeg erejéig utalványoz. A pónztár kczelé.

. sére Íelügyel és a pénztárt tctszésszerirrti időben rIej]-
v i zsg.álja'

Halasztást rrem tiirő iigyekbcn szerrróIycs fclelőssi.r;
terhe alatt a parancsnokkal e9.yetériőleg ilrtózkedik, az i1y
intézkedésekről azonban a legközelebbi váIasztrnárryi iilés.
nek jelentést teuni köteles.

Az elnőköt akadályoztatása esetérr
helyettesiti.

a parancsuok

. Titkár.

39, s: A titkár végzi a testiiiet, a vÍilasztmány és
közgyűlés irásbeli teendőit, vezcti a jeayzőkönyveket s a

testület irattárát rendbentartia.
A testület irásbe]i kiadmányait az. eInökkcl cgyiitt

aJ áirja.
Hely.ettcse a segédtiszt'
A titkár a parancsnokságnak is hivatalból tagja.

Pí ttz laros '

40' s. A péuztáros Va8.yoni felelőssép. terhe alatt kezeli
a testülgt pénztárát. A. bevételekről és kiadásokról rendes
könyvet vézet, tel1esiti az eInök utalványozása folytán a
ki Íi ze.t óseket.

E'vne.qyederrként a pénztár állásáró1 a váIasztnránynak
kimutatást ad'; a testiilet tariozásait, l.löveteléseit, a ta!.
díiakai nyilvántartja s erről a választmányrrak negycclé.ren-
kónL jelcrrtést tcsz.

Parancsnokság.

44. s. A tcsiiiiet parancsnoksárgát képezik:
of tisztck: a parancsnok' az alparanc5nok, és a sza-

knszl'ir;'rrcsr'okok ;

ól tisztviscliík: a scgódtiszL (sz-olgálatvezető) és a
szcrti.ros.
, Ezckcn kivü) a parancsnokságnak hivatalbóI tagjai a
tirIiár, nz.tvos is az.i!g5ész'.fiszti rilIásra csakis olyan nrűl<ődő, tag ,választható

rne1' aki a tíjzo]tói ismeretek nlinclen ágában jártassággal bir'

P a rcnc s nok stig h atáskö rc.

45. 5' 1. A rn11ködő tagok {clvótele, minősitése, kiIé-
p1se ós kizárása iiqyébcn határozni.

2, Az őrszol1á|atok, 8ya]ior]atok és clőadások idejét
rnrqái}Lrilitoni is ozok pontos me1tartására {elügyelni.

3' Az őrszoigálatok, qyakorlatok, előailások és tííz-
csrtcknél lncg tcnr jclcnt nrűködő tagokkal szemben aZ
alip. ós szol!.álati szabályzatbon nreghatározott megtorlást
esz]<özi]]ni s a rrriíködő ta.gok közt szolgálati ügyekből fel-
mcriilt riszil5'okat cIirltázrri.

4, A icstii]et részóre sziikség1enclő oltószerek, személyi
{ejszcrcli's ós egyerlruha beszcrzésót a választmánynak
javaslatba hozni.

5' .T'iízvcs4élyeknól és cqyéb vészesetekné] maqukat
k;ttintctcit c1yéne).rrek rne.q.jrrtalmazását, vagy a sérüIést
szeIlvcdctte]<nek segóIyczésót kicszközölni.

6' Az altiszteket a letett szakvizsg'a aiapján meg.
vá|;'sztarri.

P arancsttok.

46. s. A parancsnok a tényleges működés {áinté'ő1.
s vezetője, mibett a hatósirg által nem korláJ'ozható', amennyi.
ben ő íclelős a rniiszaki míiködés tekin[etében 1ett vezény-
lélért. A paraIlcsnokot á]]ásában a főszolgabiró meghaliga-
tiisáva] az erősiti mcg.

Ki;teles a vész hclyén ha]adéktalanul megjelenni s az
oitlisj ós nrentési nrttnktilatokat veze{ni. Tűzvész után hala-
clékLaIanul tartozik iráslle]i jeJentést tcnni a hatóságnak és
a járási tíízrcndószeti felügyeliinek' A hatósággal szemben
lrépviselríjc a miikőc]1í taqoknak' Parancsai és utasitásai
íc]|étlcniil tcljcsitcrlci,'ík; a tlei:án eIrBcdetlenkeclő iagokat
rctlclreutasitani és a heiyszirré-I-ől valo cltávoIitásrrkra a
lratóságot {eikérui jog.jlban-áil. Ő rendeli el a támadás és
védclen nródjilt, a lccskcrrdők és egyób szerek 'mikéntiInííkijdését. Vezényli a tagok gyakorlatát, ősszehivia a
parancsnoksági ijlésl. s azon elnököl ; neghatározza a mű.
ködő taqok szoIqátlati kötelezettségét, bgosztja a tiíztéket,
altiszteket és a iíízo]tókat a megielelő szakaszokba. Végül
el]enőrzi az alap-, szo)gálaIi'és g).akorlati szabályok, nem.
kölönbcn az összcs határozctok }:etartásá|. Az ejnökőt
cnnek akacl1rlyoztatása esetén lnindenben lrelyettesiti'

Alporuncsnok.

47. $. Az alparaIrcstrok a parancsnok távollétében vagy
mep.bizása folytáu a 46. szakaszbarl körülirt teendőkben
unrak hclyettese

Sznkaszparancvtokok.

48. 
"s. 

4 szakaszparancsnokok a közvet]en vezetésük
alatt ái1ó szakas2ok mííködésére {elügve]nek és a nvert
utasitáshoz képest adják ki parancsail<ai. FIa a. tűzvésznél
a parancsnok és alparancsnok hiárr1'oznék, a}<|<or a rangllan
követkr:ző ieqidősebb szakasz1lrtaIicstrok gyakorolja a" !e-
zénylctet'



' Segédtíszt,

49' s. A segédtiszt (szolgálatvezeiő) vezeti a testü]el
anyakönyvét, leltárát, a tüzkár kimutatását stb', a Parancs.
noksági ülések iegyzőkönyvét, szóval a parancsnoks/tg
ősszes irodai és szolsálati teendőit. A tiikárnak állaudó

, helyettese.

Szar!áros '

50. s. A szertáros gondoskodik a személyi íölszerelés,
egyenruházat s az ősszes oltószerekrrek és a szertárnak
áIlandó tiszta és jókarban tartásáról és meglétéről.

Szervezet,
, 

51. 5. A szervezet, egyenruha' rangjelzés ésÍelszerelésre
nézve.a testület a Magyar Országos Tűzoltószövetség áital
a magyarotszágí tűzoitótestüIetek számára raegáliapitott s
a m. kir. belügymíniszter által ióváhagyott ,,Szervezeti,
egyenruházati, rangjelzési és fölszerelési szabályzat...barr
foglaltakat ismeri el kőtelezőnek.

Alapszabálymódositás.
52. $. Az alapszabáIyok csakis közgyülésen módosjt-

hatók; a módositáshoz azonban a határozatképes számben
megjelent, siavazatra jogositott tagok kétharmadának belc.
csy"e;ése szükséges. A irodositásrá vonatkozó inditvány..k
s'óu"ge u közgyiilés 

.eIőtt 8 nappal a választmányhoz be.
terjes;tendő és- áz őrtanyán kifüg'gesztendő.' A módositott
alapsiabáiyok csak a m. kir' belügynriniszter ur jóvá.
hagyása után lépnek életbe.

- Feloszlás' vagyonhovaforditás'
ss. $. A testület {eloszlása ügyében csak az e céIból

összehivott közqvülés határozlrat i ehhez azonban a szar/a-
zatra iososjtoti. tasok Iéiszáma háromnegyed részének
jeleniéte"és azok kltharmadának bcieegyeiése szükségcs.' Ha áz e bélra egybehivott közgyüléien a tagok eié.'.
sóges számban -"g 

.i"* jellennénli, p nup 'iiuluu 
-ó

o

napon beIül ui kőzgyülés tartatik, melyet azon határozott
megjegyzésscl keIl összehívni, hogy a Íeloszlás ügyében
a közgyüIós a megielent lagok számára való tekinte.néIküi,,"-ad szótöbbséssel íoE határozni.

Fe]oszlás "ie,ttu " testületi vagyon bovaforditásáróI
a {eloszlást kimondó közqyüIés rendeikezik. A vagyon azon-
ban csa}<ís tüzoltási célokra forditható s az erre-vonatkozó
határozat {oganatositása előtt a m. kir. belügyrniniszter
urhoz Íelteriesz(endő.

A testület viszonya az országos és vármegyei tűzoltó.
szövetségekhez.

54. .s A testiilet ugy az országos, valamint a vár.
megyei tűzoltószövetsógnek, nemkülönben a.Magyar orszá:
gos Tűzoltószövetség segélyző.pénztárának tag!ai sorába
belópni kőleies s azok alapszabályainak, szabályzatainak
és összes határozatainak magát aIávetni tartozík.

T ör v ényh$(p á glfölü gyelet.

. a. 
" 
í5, r'.ji.*,*a""" :|"; 

" 

J.q wffi "-/
község (város) hatóságának felügyelete alat(á||
megyei iIletve a kiizségi ívárosi) tűzrendészeti
rendeletnek végrehajtása körtil közreműködni,
azokhoz alkalmazkodni köteles.

varmegye

;" -"';-'es a var-
szabály.
illetőleg

A tüzvész szinheiyén a testü]et köteles rendőri tekin-
tetben magát a helyi rendőrhatóság iniézkédéseinek alá.
vctni, miíszaki tekintetben azonban óná]lóan működik.

Kormányfelügyeiet'
56. $. Azokban az esetekben, ha a toÉtület az a|ap-

szabályokban előíri célját és eljárásait be nem tartiá, hatás.szabályokban előíri célját és eljárásait be nem tartiá, határ
körét tÍr|lépi, á]lame]lenes műkődést {ejt ki, a közbiztonsá

ogadta.
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