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. A seqélyalap e.qy tag áltaJ 90 napolr ttri igénybe nerrr
vchető; kivétcIes esete]<ben azotlbctr'a válaszrnlany ezen
lratárirlőt neg hosszabbithatja'

önI<érrtcs -.. A szoJ1'álatbalr kcresctkóptelenrré vjrlt tagnak jogában
rili a scgéIy i!.élryl,evótele végett .betegsóqónek taitarna
alatt a viiIasztrnánylloz íordulni, kötelcs aionban beteg-
sér;ét a baleset napjától szárniL.,it nyoIc napon llelül b.e.
jolcntcli s egyrrttaI azt a testii]eti orvos által kiállitott
biz-onyitvánnyol igrrzoIni.

nak jcIcrrtést tcnni tartozik.
A scqéiyalap mjuél kcvésl,L,1 leeIlc í megtcrhelésc có|já-

ilóI, va)anrint a nr(iköciő tegok érdekében a váiasztmárly
leladata goIrdoskoclni azokról, kik a szolgálatban meg-
sórii]t tiízo]tókai dij né1ktil kezoiik'

tJq1 nncsak a váiasztnránynak köteiessége gonclos-
kodni arról, hogy miíkődő 1a.qjaival a testület a Magyar
íJrszágos Tűzoltrisziir'ciség scgólyzőpélztárába belépjen
ós c có]|lól évcn]<ént január bavában a tagok névsorát a
fcjcnkónt me!.áIIapiio1t iagsá!i dijjal egyiiii beterjessze.

Szólrhely l

2' $. A testii]et széklrcI5'c :

3sqR
magyai.

'. Fecsétl
!'

4' $' A testülct |,ecsétje': 1;i2911l1"Ivóny .s
-.'.-::::::::::::: :: '-'----i önkéntes tűzoltótestiilet
kőriratta].

E.ívatalos nyelv; klk .f.]:li;],]:]1T"J:5:t:'l::''"'Yj'i'iii::T} i:i}i# lx'*.It
testü]ct hivatalos irycIve és vezón1'szava . ::'.'."::lj:]lÍ:!::'. j."t::...\jr."]"-i]*. !']]i"} T"9j}Í]é:':.: 1- llai'iillcsnoKsap vall nlvatva, afrot azonban a valasztmauy

Cél:

.,,5 s' A testület cólja: A község (város) teriiletén,
esetleg a szomszéd községekben kiiitött tiíz reudszeres
oitása és egyéb vészesetekbcIr se9élyn1 ujtás' a ki-izsóg
(város) területón kivüI azonban a. műköcIő tagoknak csak
egyIrarmad részével.

Testületi vagyon.

7. $' A [cstiiIel jövedelmót képczi :
o) az a|api,.ő és pártoló tag'ok járuIél<ai;
b) a kőzség (város) által nyujtott évi segély ;
c) a testülét javára tett irag.yományok és aclonrányok ;

c/) a testiilet által rendezett ünnepélyek és vigalr'lak
esetleges jövedelme ; ,

e) lutalmak és előzetes hatósáqi cngcdellyel rcndezett
gyüjtés uiján szerzett pénzösszegek,

B' $. A testiilet vagyonát képezik :

a/.a Íolyó "pónztári l<ó.zlct ;

ö/ a tartalékalap;
cJ minden beszerzett ingó és ingatlan vagyon és
d/ a segélyalap.
9. $' A testület iagjainak kötelezettségeiből eredő

minden kiivetelós a {ennáI]ó törvények szerirrt birói rrton
haita{ik be.

10. $. A tartalékalap {orrásai:
a) a 7, $-ban {elsoro1t jövedelnlek 5ofn-a:
ó/ kiilönösen c cé]ra szánt adomárryok és |laqyo.

mányok;
c/ a netáni évi felesleg.
A tartalékalap elkülönitve kezeltetik és a váIasztnrány

határozatához képest biztos hc)y.cn pyiirrrölcsöztetik
A tartalékalap igénybevóteléhez a közgyiil(.s llcJe-

eovezése sziikséges'". I.i. s. A segéJyclup jővedelrnci :

aJ a 7. $.ban felsoro]t jövedelcm 5.,i.,-a;-
á) ktil;n8se" e có]ra szánt adományok ós halvo-

mánvok..;-h segélv"lop elkülöoitve kezeltctik és a vírlasztrntiny
harározati szerint bizios llelycn gyül'lölcsöztcterrllő.

12' s. A segélyalap igénybevehető
o,) 

"'s'o1qájntl,un.keicsétképtelenrré 
vált tagoknak a

segéiyalap ere1éhez mért segéIyczésóre ;

ó) ha valam"lv Lag a szol{aIathan (letl'l vesZlleIlct
eltemótéséről _ ha'crról .saládji vngy llozzátartoz;'i ttcm

volnának képesek qondoskodni _ a választrnány g.onclos.

kodik a segéIyalap irejóhez kóposL.

pcrrgőt íizctlrck'
16. $' Prilrtoló tagok, kik a tesLÜlet fenntartá9áiroz leg-

alálll' 3 évi kjte|czetts.1ggcl óvi }! rvt.'.'l- {^^e)ve .

pcnqőt negyedóvi előlcges rószletekbell a testület pénz-
tárába bc{izetnek.

17. iR. Működő tagok: a Magyar Országos Tűzoltó-
szövctség által alkoiott szabályzatbarr megálIapitott szer.
vezcti beosz-tás szerint tisztck, altisziek, mászók, szivattyu.
sok és rcnr]{cnntartók, kik magukat. a tettleges segéIy.
n1'ujlásllair való részvéte]rc, az őrszo1gálatokra, gyakor.
Iatokon va]ó nlegji:lcnésrc, ralaltittt a tóstület rninden
hatlirozaLrinak és a szolg!rlati sza'oályoknak a megtartására
kiltcJczik.

18. s' A 1cs|iilet iagjai sorába csak pagyar állam.
poltár vchető íe]. A 20 évc.. meqbaladoit kiskoruak csak
iziiiői, j]letve qyáIrri llelecg.yezéssej' 20 éven aluliak tagokul
cgyáltaián {el ncrn vehetők.

F,!uét"l.

19. $ A tiszteletbe]i tagok megválasztása a- parancs.
rluksáq, ilietve a'váiasztmátry javaslata aiapján a közgyülés
áltaI töriénik.

2U. $' Az elnpitó és 1>írIoló tagok szó- vagy irásbcli
nviiatkoz'atoi< ílt'ii r tcstü]cL taqlaivá váInr]<. szabályszcrii
{.]Ivótcl;il. c7oItIln]l c vÍlosztmJrryi ii1ós á]ta1 iörténik'

21. 
"s' 

Miikődő 1ag lchet min.].n feddhetetlen - 
jeJIemü

férÍi, aki 20-ik életévét már betöltőtte, iovábbá ép és

r',.1ószséqes. FclvéLe] VóqFLt. a parancsnokságnál kell jelent-
k"zni. A Iaritl].snokriig a !clcntkcz"lt ncvél, Ioglalkozását,
éleIkorát ós lakását az <irszol-'ában vagy szcrtárban 14 nap.
ig kiíiigqe;ztclri kötcles, lrogy 1z'illctű [c]vétele c]]en a

Lestiilet taqjri cscllc'1ns cszrcvotclckot mcglenesseK-;- a

Íelr,éie]'"'a nctalán beérkezelt észrevéte]eik elbirálása
me]]ett _' paraticsnoksági ii]éscn történik. Ha a parancs-
noksrl lasiai közÜtt vóIcrnénykü1önhsóg vat)' a parancs.
not"á:] titil s szavazás rrtján liut,iroz' A szcvazatok egyenlő-
sóge csctin az cInöklő- parancsnoJ< Szavazata dónt.
A.z. Lrj ta1; a parltt.sno|<ság clőit a ]<övctkező iinncpéIyes
|.,qatlalrr.el köl.l.s l.nIli :

ir. FEjEZE'|.

Tagok,
v*xr**=##'

6. $. A testiiiet céljának elérése végett a Maqyar 13. s' A testiilct ,ragjai: tiszteletbeli, alapitó, pártoló
()rszágos'.Iűzoltószővetség á]tal alkotott szolqálati szallály. i:s nríiköcJő 1agok.
zat szerint iagjait kiképzi, a közsóg. (város) birtokában lcvő 14. 5q' T.iszteIetbeli ta.qokká azok választlratók, akik a
tűzoltási íc]szerejési tárgyakat kezeIós és nle.gőrzós r'égciL tíizoltí,.si intézrrlóny köriI| áltnltibarr, kiilörröscn pedi.q. a
átveszi, azokat a 7. $.ában megjelölt vagyonábói tis jövetlel. tcstüleL irírrryírban kivirIrj ércierneket szereztek.
méből kiegósziti és áI]andóan haszrrálatrai<ész 1rllapotbarr 15. $. AlapiLók azok, ^nkik'a tcstiiIet részfre egyszers.
tartia.' nrinc]cnkorra legalállb \O !. ++4+.-' }Jl''::= .:..-
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iinl<intc;
1iízoltótestiiietneI. renrIcs és 1lc'lltos nríikiirlő tn1ja lcszck
s becsiiletszavanlrnal és kózaclásorlnlal kiitclezcm ntaqantat
a testület alap- és szoIqálati szab1.lyailak, ncnliii]li]n]lcn
nrittcletr egyes llatározatiruak ponLos lllegtart1rsiirir.

7-oÍlok.iogai.

22..5s. 4 tisztelctllc]i tagok a rlrííl<iiriő taqok joqiit
élvezik, azorrban az alapitó, p:irto1ó és nr(íkiJcJii taqok
terheitől mentesek'

Az alapitó és pártoló [aqok a közgyiiióscIr tanács.
kozási, szavazási és vá1asz-1ási jog.qa1 |lirrrak.

A niíködő tagok a tesiiilet áItal nyujtoIt. rninttcrr
clőnv}reIl részesiiinek, a közqi'ii]éscn tallil.cskozási, szava-
zási-és vá]asztási jogqal llirnak. A rrliíköclij talok {cl-
véte]iik utálr ha a tes{iilet cIIc ]]ézve ciég alryal.i crő.
vcl renclelkczik - rr Níag.yllr orsz|igos 'I.íízoltílszi)v<.ts.ig.

által megá}lapiiott c]ijirás szcriut cgyettrlllrirva1. ós {c]sz.:-
reléssel láttatnak eJ, anrit azonbau csak szolqálatllarr szr.
bad viselni. Az csctbctl, lla szolq.álat köz]lctt sz-crcIrcsét.
Ieusér éri' ioqogitva varl a testiiIeti clrvos által kirii]itott
bizouyil''á''y. ícirnrrtatása lrrellntl s"r''iI}'i.r| |olyarrr''rlIri.
Kérelmét űgy panaszát tesiiileti parancsnokáva] kö:lölheIj,
aki vagy n'uqi i"l;.k"dik, u"tly iortlusal'b esnttklren '-
a pariii"snoksági, ilietve a választmányi iilésnek terjcszti
elő }ratározatlrozatal végett

Togok kötelessége.

23' $. Minden rrriíködií taq ]<iiIelcs az alapszabáJyokat,
a szoIqá]ati sz.nbá|yzatnl, loviibIlá a kózgyillósi, v:ilaszt.
nrárrvi'és parancstlo|<sá9i iilés határozataii és az clöljár<lk
peraicsait. i<övctni, amire feivó{c]e a]krrirlrávaI iinnepí:lycs
iog.ada1onr és kézadás Irrcl1ctt bccsületszavát acljrr'., 

A nriíkildő taqok e9yób kötelezettségei a szoiqálati
szubályza Ll'an Íoglaltlrtrr:Lk.

Tapság ntepszíinése'

24. }. A testiileti ta.sá1 rllcqsu.iir'iL:. 'l. lrcI;,J. jo1i
személyeknél nregsziinés, 2. kilépós' 3. iijrlés, 4' kizárl].s
áital.

Haláleset vagy jogi szcurélyei<nél az.r,k lrlcgsziinósc 'ltcstiileti tagsá.got azottnal mcgsziinteti, a Íizetósi köte]czoti-
siggeJ egyiilt.

A pirlolo 1ag rct;'rni ki|.1'ósi sz.irrtlól<it az űv rrtols'i
negyedóbcn tartozik e I,aIiIl1csl]okságníij sz',v;L] vnqy ir;is-
ba;. beje]enten;' e||cnkez,'j esciben köie]czeLtsi:l.c cr1y uja|li)
évré fennáll.

Arníiködő taÍ. iestiiicti tagsrigának rlr:qsz-iin[ctósói
4 heti clőze|es szó. vl..1y irásbcli bejolentés nellett a pa-
raltcsrroksá.q nái LéreIm,.zIlel i.

A testiilöti ta.g a létszámllól tiiröltetik, ha
cJ a tÍzoltónál nregkivrint előfeltóte]ck lririnyr utóia!.

,kitilnik:
á/ ha a testiilettei szcrnben vrillalI köteiezcttségénr:k

ltáromszori |clhivás dacára clcget trem tcsz.
A téstiileti tag kizárását a paratlcstrol<sii1.' ilictve vli.

'lasztnrány elhatározhatja ;

' 
rl)' az alapszabályok és sz-olgálal'i szal'ályzat cl]"n cl.

követctt na15obb vcqy tölll,szöri kihá3ás csctéhcn ;

ó/ a tcstüJet érdekeiL veszélyeztettí' va1y llazaliatlan
cselekcdet rniatt;

cf közbotrányt okozó, vagy bccstc]crt lnagaviselet, vap.y
iszákosság miatt;

d fcllebbvalói iránt szolgálatbarr tanusitott iiietlen
magaviselet' enq.edetlenség, kiadott parancsok llc1szcgésc,
valámint összeférhetetlcn tcrnrószct, va!y ícgyclmt.llcIrsó9ct
szitó magaviseiet miatt;

c/ há harnrarlszor epynásutírn indoJ<olatlanlil qytrkor.
latot, őrszolgá]atot ós tűzesetet elniu)aszt ;

/) ha biintóny miatt lliróilag eliióitetctt.
Áz a)apitó éi pártoló talok tÁrli'sc a nost ó) .) is 77

pontok alaLi fclsorolt .sctckbctt a vl'.IaszlIrtíny illflI ti;I-
iénik, utóbbiak {izetési kijtclezctlséqc a i<izárási év vé^..!u

tncgsziirrvén.
A törlés t1s tizrrlis tárgyáborr lrozol'I pdrrrrcsrroksÍgi.

illetvc választmáIryi hatiirozatokiLt oz ért]ckcltek a köz]t1st
követő naptól szá:lil'ott 15 naporr beliil a közgyiilóshcz
m erfeli e bb e zh etik.

r A kilépett, töriiii vaqy kizárt tag a szlv:rtosság terlre
alól azonbán csak a tes[ijlettől neLán kapott ir,lszcrclés és
egycnrrrházat visszaaclása rrt/rrr nentetik 1c].

Iii. FE.IEZE f.

Az intéző szervelr.

25. S. A testiilet iigyeit veT.etili :

o) a közgyiilés ;

l,) c vála'zlrn''rry .is
c) a pirrancsuokság.

Rőzg.qti/és.

26. 
"*. 

o Irijzgyiílés a. cs"lcl<r,őkí:llr.s tago]< iisszesó-
gének kópvise-leLc ós a iestiilct c!.yctc[)es leqÍőlll; szcrvc.

Kót|ólc: RcIrclcs lis rr:nrlI<iviili.
o) I{crt.1cs kiizpqiilis' ivIiIrricn óv első felében rcudcs

kiizgyii111s tlrrtlrtii<. A kiizEyiilóst rrz elttök hivja őssze.
b ) Rt: n tikit,ii li kiiz1t1íi ! t.s. ilc.'rc]i.ivii]i közgyiilést össze.

hivrri a válaszlnl;itty llaIiroz;iia alapján az einöknek áil
jo9irbarl, kötclcssrilc Jlr:tli11 'rkkt'r, ll;r azt a nríi)<iidő tagok
.g1'rr.'.11c,I risz" irr'i"|:.'|.1s'r1"ll..tr i'á-|'nrr kivúlrja'. ' A' .'lniik IarLoz-ik li kórvóny lleérkcZtétői száDitott
30 nalr aiatt a l<iiz'Jviil(,:it iisszchivni.

A kiiz1yiiiésck, llclyrl'r rrriuriiq r testii]r:t székhelyén
t:rrta{nak, lcrTalállb :] hó|tcl clő}lll a tirrgysorozat közlése
nre1lcLt ]rivandók ősszt'.

27. s. A közqyiilósclr az aiapitr!, pártoló és níikö<iő
tagok tanircskozirsi ós szavazjrsi jo2gal l'irnak; a Parancs-
noi<sáq a rIrÍí]<ijrlő tapol.:, a iisztil<ar és a választrnány,
va]arniIrt a szárnvizs9rilil }lizoits.jig az ősszes tagok által
vri]asziatik. Az clniik, :r válaszinlárry és a szárnvizsgáló-
]lizottsát' az alapii.i íls 1líltoIó taqok sorárlról, a Parancs-
noksri1 tagi:ri pe<lig a rrriikijdő ..aq()k sorából választan-
d(lk. A iitkár' a pónz[áros ós az c]lcnőr az a|apitó és

1lártoló taqok sorábó] is válaszihatók.
28. ns' n közq.yiilés szavazattöbllsóggei hozza határo.

zatait; a szavazzitok cgyenlőst13e nrcl]r:tt az elnók szava.
zata dőrrt. A szai'azati jo9 szerrréiyesen gyakorlandó'
A szavazitt uvilt, c]c l0 La!. kéié.sére a titkos szavazást kell
ellcnclciri.

14 k;:z q! ;i I,:s h. I i ra : a tI.,' l,t.ss;1(.

- 29. s. A kóz.'1.yiiiés álLalib"Ir i'évc határozatkipcs' ha

\fl1o]] n nlcqjéTélr.i51i. jnq"sitott összr:s taBok egyharmad
'rósze jt'Icfi..1;'r|,.rI.}ii.'q1 .a'rrriilrilc]ií |rúokrpk Icgaláb}l
Í.'I. r''szc jclnrl I''1yclr.

AJapszall1llyrlródosit;is, iová];llír rllirs egyesiiletbe való
llcolvadás trirgyá1lau összehivott kiizqyiilés határdz, )ratá-
rozalképcssilgi:hcz .t7()]]ban a taq.tll< ]eqa1ább kétlrarnradá-
nak jeIcrlli'tc ós i.z c tárqyIlnn ]lozott jla|ározatok érvé-
rryr:sséi1ólrcz a jclclr1évők Icgalállll ké[harrrradának hozzá.
iárrrl.iso szi.k:íqcs.. 

} ia ;.z oi1yi'l'k.1ut szallál1'szcriien egybelrivott kőz-
{lyiilóscn a la!ok ltcnr jclcunórrck rneq. határozatki'pes
sz jurl,alt', 

^ ,:' .,?' nnpo'rr .l;eliil ...ll!yaDazon - 
iárgysorozat

nrcIlt.tt összchjvintl.l rrj;rl,ll kijz{yii1i's a rncgielcntek szá-
rnára r'al<j tr:kintct rróikiil lra|i'rozatkópcs'

A kilz11yiilós t:lrrökc a testiilcti r'.iniik, akadíilyoztatása
csr:t1'n a ilarrllcsnok, jcgyzőjc a titkár, akaclályozta1ísa
eso|i:n o slgócltiszt.

A közpgiik|s lárgyui.

30. 
"s. 

4 i<özgyiilós hn|:isköróbe tiLrtoznak:
rr) választrnr.ily' a szánvizsi1álr,> bízottsírq,. a tisztikar

és a paraircslloksirq |a1jailrak ós póiIa!.jainak 3 óvi idő-
Lrrrlern'.r vrlo nregvi,lasztiin :

Ü7 a kii1tség'vctés i:s zárszáuratlás letártyalása, a
{clc]ős szílrria<lók részóre a íclmc'Irtvórly nregadása és áiia-
lirlran a vagyoni kérdésck végső {okoli való elintézése ;

cJ a választnrirny haiáskörét rrrc.qhaladó fontosabb
szerzőr]ósi ós kii1iinösen a testii1eti vanyon ái)agát érintő
cq1.lb jogii'1r'lntck 

'.'Ihatározása 
é. j,váhlLqyása : . .. . .df a vlrlasztnrtin1' és a parancsnoksáq nregfe]lcbbezctt

lrr[;ir''z:rtriItak Í"Iiill'iri]ása ;

e/ a iagok irrtlitványainak tárqyalása;
/J az alcpszall:ilvok rnódosit/rsa :,a:7.. 

t"li'ri' Í:i,norrr]iisn i's ez eseIbcrr a vagyon
]rovcioI.lil:isn tárl;yáLen valö határozlIhozatal ;

/r] mris tcstii1cttei r,aió cgyesíilós (tuzió) elhatározása;
i/ a plrattcsntlJrsirg és a választntrilty évi jclentés-e;
l) tisz-tcletbc:li iagok ntelválasztása.
31. $. Iucliivrinyokat'18 órával a közqyülést megelőző'

leq kell az clnökrrél llejclcnteni, kiilön]lcn nem- tárg1al.
I'a tÚ k.

A közgyiilésckről jegyzőkörlyvct kell fe]venni i ennek
a gyiilós lí'nycgcs :llozzana|ait ke]l tartalrrraznia, a kiiz.
lv.t]í'sntt rí.sZt\ í tt lllok Íl.Isor.'llisn meIlctt.

A j.'.1yz.;LÜnyu"i o' ellrök és a jeqyzőkónyvvezető iIja
alá és a közgyiiiés által e cóIra váIasztotL két tag ilitclcsiti.

ltr választnlitl11.

:]2. s' A választrllány 9 relcles és 3 póttagból áll' akik
lJ óvr.: váiasztlrtIrak, A választinányi tagok egyharmada'
tclrát 3 rcnlIcs ós 1 pótIaq t,rittrlen évben kiIép. Az első
2 ílvllcn .a kiJé1lijk-lrí:vsoiirt. sorshtrzással kell megáIlanitani.
A kiiépők tlibcll ',ii]asz{Ilatlik. 

.

Az ellriik, i. p..r'ltl.slio)<sáq {aqjai, a iitkár, a pénz-
taros ós az e]l.lliír á]lásrrknírl íopva taqjai a választmány.
nak. ,A közsé,li {riicl.yzií llivatalbój taq.ja a választmánynak,
illclyn I nr ;:r.c:r,,lr;i'1nni..

Az clhiliryL, l<ilípctt, töriilt va.gy hosszasan távollcvő
választnrányi taq. lrel1'r:tt arlnak lrrc.qbiz1rsa, ilIetve távollétc
tarIanrárn sorrenrillctt az c:lső póltagot kell behivni.

VáIasztm1iilyi i]lóst J havorlkint ke]l tartani. Az őssze.
llir,ást az clnöI< esz]rózli a tárgysorozat köziése melieit
legal'ihlr 3 l''p1l..i re iilést nrei.clőző]eg. Ha1ározatkópes.
si'gi'lrcz a ],ivrt.'i|."li .is r,'ill.sztntt il.'1ok t:g1 iittcs szárrrú-
nak cqylrnrrlrad rószc sr.ii]<sr!qes



35. s' A vá]asztnránr halár"zetciy' I5 rr'.1,"n
közB.yüléshez feile|pezhct91s. .

A válaszltttcilty kt | áskörc.

. q3 s. A testiiIct ncvében szerziiclriseket kötrri, lneiy'
ne'k érvényessigéhcz cz elrlök \alv lIaflII)|.sIIU]i 1s a l.lk,ir
atatrasa szuKsegcs.

2. A Lcstület vcg5otrá| fclol'ssé:.'i lcr|,n rr,cI]ctL ]:czclrri.
3. A.testiiIet hciyisóqónc]< épitésc, ilIctő)c!. llórirltr.:rr.jl

s a szerek beszerzésúrli|, ralanrint azol< rendlll:ntartis1lról
qondoskodni.

4' Szol9ákat felventti s azok Íizctésót nleqhatározrri.
6. olyaí nriíködő ta{.okat, aI<ik a 1iízoiiói szolr]..ii,'t-

bari kiilönös érclerleket 
.izclcztek, 

kiLüntctni uu9y 
.i.'..y.

jutalmazni.

' '7. Közgytilést összehivni s cnnc]t a testiilct viszonyai.
ról jeIeniést tenui'

. fi.- A lefolyt évi zárszánadást s a jővő évi ]<ij]tól-
vetést előterjcsz|eni'

' 9. A közgyülósnek tiszicletl'eii taqokat mcgváJaszIits;ta
airinlani és e[vib inllitVJnvokat tfnl]i.
.'. .1.0. A {o!^o pélrztriri készietllől és a scprilyaiapllól Icq.-
leJjebb'.'' !U:.''pcrrgiii1 rItaIrányozásL cszközÜlrri'

34. s. A VáIaiztnián'i iilés ;1nöke a testiilcti cliliil<
akadályoziatása esetéir a paÍancs]rok; jcgyzőjc a Litkr'rr,
akadályoztatása esetéIl a se!].édtis7,t. A viia's;inlányi iilós|Ji
iegyzőkönyvet i<cl] felvenni, nrelynek az ijIós 

.lónr,,cq.cs

nlozzatratait kell iarta]rrlazria, az iilóserr jelcrl volt taqok
Íelsorolása nlellett.

. A jegyzőkönyvet az e]lij]< és a je!yzrikönyvvczcLti irjái<
alá és a választrrlányi üiés áltaj e céira vá]asztott ós rrz
iilésen jeierr, volt 2 taq hitclesiti.

Az ól'i z{rrszlirnadásI i:s köitsóp.vctést c]l<észiti s azokat
a választlrány r.Ié terjcszti. i^nA kéllipóIrziáI'1;an lcq{cIje|'|, ,IVV. pengő kész-
púnz't 

'tartlrrt,. az llzI rlcghrlacló össze1ct a váIasztrnány
tt l nsi tli slr szcrirrt .,.1 yii nrillcsöi:tc i i.

J: I !a nii r.

. .11. s, A 1lóllztllrost kijzvet]cliil eilenőrzi s a pónz.
tárossal. ogyiiii ailyagila.1 r:91'ctclnleq-csetr {clelijs a pénz.
kczelisl'ri.

O n'os.

. .,]?':s. Az or,vos a tiizesetekrlél és a gyakorlatoknál a
lc!leL.!l.,1:] szcritlt ttlc.t.jc]eIlni, az ott netárr riregsériilt vaqy
szolqlil'lttbaIr ineql;etc1.cclctt |íízoltókat dij nóIkiil kezeinl
lartTzrl{.

Az orvos n p;rrancstIol<sápnak is hivatalllól tagja'

Ügu é'z.

'13' $' Az iiq1'1'5' n tcstiilet áItal l:ötendő szerződéseket
clkószjti, a tcs,Lijlci nlirlr1en jogi kópzcttsógct iqénylő ügyé-
l:cn szak'',éjcrnótlyt ad és a testíilctct u]]-y pcrc5| mint peieo.
]:irirli ;j.li'I bL n c l'irÁsá::okllil kéj'vistli'.l.iny)<c11óscórt j<észkiadz.isajnak rnc!.téritósóu kiviil a
toslillcI tcritr':re er1yób clijazást neni szjrnrjthat Ícl.

Az iiqyész a parattcsnoksil1rlak hivataiból taqja.

Parancsnokság.

44. -s. A tCstiiIet pilrancsnol<ságát képczik:
a, t;sztel<: a Para]lcsnok' az alparancsnok, és a sza.

knszparancsnokok;
á) tisztvisclők: a scgódtiszt (szolgálatvezető) ós a

szcfLaros.
E'ze.kcu kivii] a paralcsiloksirquak hivatalból tag!ai a

titl<lir' az orvos ós az iigyész..j.iszti .jl]lrisra c'sakis fi]}.aD rnriködő tag válasziható
nlcq, aki a tiízoi|ói ismcretck ilrinclen áq.á};an jártassággal bir'

P q r,t nc s rlo!: só ! /u !ás kii re.

. .'i5. 
's 

l. A Iniikiidő iag.ok íelvéicIc, rninősitésc, kilé.
pósc és kizrirlise ii1yóllcn haiározui.

2. Az /jrszo)qiilatok' gyakorlatok és eiőadások ide!ét
nle.qíLllllpitani is azok prlntos nicqtartására felüqyclni.

it' Az őrszoil1álatol<, gyalrorlatok, clőadások és tűz.
cs;-Li:]illói t]c{ neln jelcllt nrűltödő ta!.okkal szemben az
aIap- <!s lz'ol1írilrti szallályzatbarl rrcp határozott rnegtorlást
c'.zLöziliIli s a lliíl<öJő tapok k<izt szolqálati iigyekből Íel-
rlreriilL viszál1.okat clintézii'

4. A ics,.ii]ci részóre sziiksé.qlenciő o]tószerek' személyi
{c]sz-crcIils és cgycuruha beszcrzósét a választmánynak
javuslaiba hozni.

. 5. ,]-iízvcszélycknél és cgyób vészcseteknél nlagukat
Iiiliirrtc1c'lt .q1.énckrrck nrcg]lliaImazását, vagy a sériilést
sZC]rvc(]cttCkDck segéiyezését liieszi<özölni.

6. Az a]tisztekt:I a ]cIctt szakviZsqa alapján nreg.
víilasztaui.

P qroncsttok,

46. s. A paIa]1csllok a tónylcges rnííköclés {őintézője
s r.czctőjc, ntibcn a hatósri9.által nem korláiozható, auennyI-
llcn ií fc.le]ős a niíísza]<i rtiköc]és te].inteté]len tett vezény-
lóió;t. A paratrr:.stlokot áilrisában a főszolgabiró nreghallga-
i ;.ivni az , r'.iii rrrr I.

Kiltc.lcs a vósz lloJyén ha|acéktalanul meqjelenni s az
oiIlili ó:; urerlii'si ntrtrrkillrrtokat vczr:tni' ].iizvész lrtán hal".
<l.ikl;liariLrl taItozik irírslleli jeIcnti:st tcntli a liatósáqnak és
t jirriisi tiizrencItlszeii ÍcliigycIilnek. A hatósá.gga] szemben
l..l''visc|':j.. n rr'iikö.l;j le1okr'ak' I';lret',.sai ós rrtasitásai
í..ltóticrrlil tcljesitcndők; a neL:rn engecletlenl<crlő tagokat
l.ctltlrcutlsit'aili és a Ile)yszinéről valo e1távo}itásukra a
hatósáqot felkérni jogában i.ll. o rerrdcli el a támadás és
vÚrlclenr llóclját, a lccsl<enclői< és egyé}: szerek nrikénti
niiködós/:t' Verényli a taqoi< gyakorlatát, összehivja a
paraucsnoksiiqi iilést s azorr ellröki;l ; ntegllatírrozza a mű-
kijclij ta8.ok szollii]ati kö|elcze|tsóqét, beosztja a tiszteket,
a]tisz1ekct és a tiízo]tókat a rlelfclellj szakaszokba. Végül
cl]cnijrzi az alap., szoi!.álali és c]'akorlati szabályok, um;
]<iilört]lcn az ősszcs hatlrrozatok 1lclartását. Az clnököt
cnnck al<adl'rIyoztatrisa esctóIr rninclenbcu hr:lyettesiti.

AI1,arn,,, rnok.

.47. $' Az alpaIattcsuok a l.arancstrok iávollétében vagy'
nicqllizása {olytán a 46' szakaszban köriilirt teencIőkben
a'rrrnk lr"ljcltc.c.

Sz ul Qs, p,, ra,,c s ttokok.

48 s A szirkaszparancsnokok a kiizvet]en vezetésük
aiatt á]ló szakaszoI< mííl.i]clésére íc]iiqye]nck és a nvert
utasitáslloz kó1ltsi adják ki parancsaikii. .I.Ia a tűzvésinél
.l l)i!i.]llcsi]ok ils alrlaratrcsllok hilinl.rzrjók, akkor a rangban
lli]vc!kr'lii lrgirliiscIrll s7oLíls7|,rÍ;In(.1|].'l< !1,okor.llia tr vc.
rÚrrylcIc[.

;,il,,yü."%",Fz,*,rd7;,,*iőtt*t /ftrl4{zz /44F4rt /.4/
S z,int,iz sgá !aj- b;2g 1i'6. '

. 
36. s. Az évi rendcs közpyiilés a tagok sor;iilól lrárotlr

évre 3 tagból álló szánvizsgáló-bizottsril.ot .zálaszt, alnclJ,.
nek iag.jaic megbizírstrk taitarna a]att icrrr a válasziniirn'7.
nak tagjai ncm lehetnek, seln má5 iisztségct ]lc ncnr
tölth etnek'

A szárnvizsgáió.bizotisá.q nrcgbizatásának tartanra aiatL
a pénzkezelést bármil<or me!.vizsgálbntja, .r szilt\]adási ív
lezártáva] pedig az óvi rerrdes közpyiili:slr.(lnaJirl:ll li lrap.
pal megclőzőcn az é'lj zársz1rIIratlrist és ri 1li'rzkczcl1'.I t:

vorratkozó okrnányokat, lraplói:at és egyi'b ol<ntálryokot
rószletesen megi,izsgilni és vizsgála|árlak ererirrtritl1 éról a
váIasztInárry utján a kőzgyiiiósrrck ir;isbarr jc1cnióst terlri
tartozik.

Amennyiben pedig évközllcrr ésr]clrrek vali.nlo)y szit-
bálytalansá3ot, azt nz e]nöi:ségnck, fontosaIll) csell.'cj1 it
kiiiön összehivaucló rcIrdkivii]i l<özqyii1ósnck sz-iniírr ]lr:.
jcIcntcni köteIcsck.

' A tisztikar.

37. $. A tesLíi]et tiszIikurit liópozi: nz cIrrjk, c iitkál'
a pénztáros. rZ C]]cnőr, nZ /lf!o5 ús nz iigy.isz.

A fisztikart a közgyülós vliiaszlja lJ ól,i itlíjtarilrnlr:i
az alapitó és pártoló tagok sorábó), az orvosi i:s íiqyi]sz:i
tisztség beió]tésórc eset]e!. vaJanlelyii< Irelylrcli oivost,
illetve ügyvédet }iéri {el az elnókség.

Elnölc '

38. $. Az elnök a höz9yülósclren és vái;rszirrr1lrl1i
iiléseken elnöl.öl. Ezeket összchivja ; kii]ső és llcJső ii.qyci:-
ben és a hatóságok előtt a iesliilctet )<ópviscli ; vcz-cti ir
testiilet tigyeit, a költségvetós keretén bclijl korlliilarlll),
siirgős,költségvetésenkivil]i iij]]yeki)en,i00. P(']Il]U
leqmagasab}l össze{. erejéiq trtalványoz. A pérlz'tár l<.:zc}.!-
sére {elügyel és a pénztárt tetszésszeriuti icjő]lcn Ir]cq.
vizsgálja.

Halasztást nem tiirő iig'yckllcn szenlél1es {r:1.lliísst.lg.
terhe aIalt a parancslokkal c!Yetí]rtéjic!. intózkcdii<, az il1.
intézkedésekről azonban a lcgközelcbbi választnrányi iiiós-
nek ielentést tenni kötelcs.

Az e]nőköt akaclirlyoztntása esetél
helyettesiti.

a Palalrcsnol(

TíLkőr.

39. s' A titkár végzi a tesliilct, a választrnány ós
közgyiilés irásbeli tccndőit, vezeti tt jcgyzőkiin1'vr:Iir:t s a
testület iráttárát rendbentartia.

A - tesiület irásbc]i kiacirnányait az elnökkel cgyiitt
al a lÍ Ia.

HélyeILese a scgédtiszl'
, A titkár a parancsnokságrrak is lrivatalbói iaq.ja'

'Péttztáros '''';
40, $. Á pénltáros vaq.yoni íeielőssé.s1 terhc alatt l<czeji

a testiileL pénztárát. A bevéteiekrő] és }<iacláso]<t.ó] rentlt:s
könyvet vezet, teIjesiti az clnöl< lrta]r'án}'ozása {oi]'tiin l
l{rllzcJeseket.

E,vnegyedenként a péIlzt;.rr ál]á!áról a váIaszLnrírni'na]<
kirnritatást ad ; a tesiiilet tariczáslrit, kiivetcI'istit, a 1r:-
dijakat' nyilvántarija s crrői a v:,rlnsztrr'liu1'nrrlr ltcqyl tl/..l,cll.
kórrt jclcrrtóst tcsz'



Seqédtíszt.

19' s. A segédt;szi (szolgáiatvezptő) vczeii a iesliilet
anyakönyvét, leltárát, a tüzkár kimutatását stb., a parencs-
noksági íilések jeg'yzőkönyvét, szóval a parancinokság
összes itodai és szolqálati teendőit' A titkárnak :i]iant|ó
helyettese.

Szcrlciros,

50. 9. A szertáros gondoskodik a szernélyi fölszerelés,
egyenruházat s az összes oltószereknek és a szertl'rrlak
áIlandó tiszLa is jókarban tartásáról ós n.cqlétéről.

- Szervezet.

51. s' A szervezet,Í!yenruha, ranpjeIzés ésíelszerc)ésrc
nézve a testii]et a Magyar országos.fűzoltószövetség által
a magyarországi tűzo]tótcstiiletek számára megállapitott s
a m. kir. lleiügynriniszter által jóváhagyott ,,Szervczeti,
egyenruházati'' rangjelzési és Íö]szerelési szabályzat...barr
foglaltakat isni.e'!í el kötelezőnek.

Alapszaból y mó dositás.

52. $. Az alapszabályok csakis kőzgyülésen módosit-
hatók ; a módositáshoz azonban a határozatképes szárLlan
meg.jelent, szavazatra jogositott tagok kétllatmadának l.cle.
egyezése szükséges. A nródositásra vonatkozó iuditványok
szijvege a közgyülés eiőtt 8 nappal a vá|asztmányhoz be-
terjesztendő és az őrtalyán kiÍügg.esztendő' A módosltoit
alapszabáIyok csak a m. kir. beliigyminisztcr ur ji'yá-
hagyása után Iépnek élet|le'

Feloszlás, vagyonhovaforditás.
53' s. A testüiet {eloszlása ügyéberr csak az e célból

ősszehivott közg.yülés határozlrat ; ehhez azonban .a szava.
zatra iogositott tagok Iétszáma háromnegyed részárek
jelenléte és azok kétharmadának,beleegyezése szükséries.

Ha az e célra egybehivoti köigyüLós.e4 a .tagoJ< elóg.
séges számban meg nenr jellennének, 
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napon belűl uj kózqyülés tartatik' melyet azon határozott
megjeqyzéssel kell ősszehívni, hoqy á {eloszlás üsvében
a l<özgyiilós a meqjeIent tagok számára vala tekintet"nélkiiIr '.ad szóiöI'bséggel foq iratározni.

FcloszIás esetérr a testü]eti vagyon hova{orditásáról
a [eIoszIJsL kjrnon<I.'' közqyiilós rerrdclkezik' A vagyon azon.
han csckis tiizo]tási cólokra forditható s az erre'vouatkozó
határozat foganatositása előtt a m. kir. belügyminiszter
urIloz |clterieszLendő.

A testület 
''""o',u az.' oÍ:+s?s. és vármegyei tűzoltó-

szövetségekhez.

5,1. ..$ A tesiiile( ugy az országos, valamint a yár.
nleqyci trizoltószövetségriek, rremkiilőnben a Masvar orszá.
gos'Í.íízoliószöv"tsóg sególyző-pérrztárának taóiai sorába
hclépni killelcs s ozok aInpszál'álvaiIrak, szabálvzatcinak
és''összcs határozatainak lnngát aiávetni tartozik. '

Törvén yh ató sá6i.{elüg !'elet.
.. .ss..s. A' testület \fu* n'.{.'- , 1vármegyetőrvéIryhaloságának és ' 

|V.o'}wt\Íqv 
-'község (wires) hatósáqának ícliigyelele alatt áil és a vár.

megyci i))"tve a községi íráresi) tűzrendészeti szabály.
."ni]"l"tn"k végrehajtásá kőriil,kőzremiíködni, illetőleg
azokhoz alkalmazkodni köteles.

A |iizvósz szinhelyén a testüIet köteles rendőri tekin.
tctben nraq.át a helyi rcndőrhatóság intézkedéseinek alá.
vetni, rniíszaki tekintetbeir azonban őná]lóan rnűködik.

KormányfeIügyelet.
56. .s. Azokban az csetekben, ha a testület az alap-

szabályokban előirt cólját és eljárrisait be nem tartia, hatái-
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körét túllépi, á]lame]lenes rnűködést íejt ki, a közbiztonság
és közren<l e]lelr súlvos vétséget követ e]. vagv a tasok
koret tullepr, allamellenes rDukodest tejt kt, a kozblztonsag
és közren<l ellen súlyos vétséget követ eI, vagy a taqok
vagyoni .érdekeit' veszélyezteti, u :]... '\i.:. 

belügyminisztervagyonl erdekelt veszeiyeztetl' a m. klr.' belügymlniszter
e1lene vizsgálatot rendeIhet eI, nrűködését fc|Íúggesztheti
ós véplcg fe] is oszla|hatia' N\,:'r,^l.'''l .és végleg {el is oszlathatja'

Ezckct az alapszabályokat
,üükrrv!*\"

LZoKC( aZ alapszaoalyoKar q ^ 
. :\- ..,:.,_

önl<éi1t. s l.;zollö|.(5liilct az 79bU _ évi . ' {'tl'fu.*önké4tes tőzollótestiilet az 799JU -1 évi '.hó i|} napjál iartott közgyűlése elfo!.ac|ta'

hit'e]esite1ték :

ff*',, ,t:''1:,,,,',

, .&{'"&,i';.: nb'{i}.újnn&ú.$pí{r':"

;lx*]m l ÍJ l]. li7Ji/,3til]{i

!'íí "

n**Íc*${ő 
" 
j

'itr c'i..;lll:;b.il-,.lli;, lL,3s,ÍH,Íl. ) .sJ
ti*n-.l.iíg .ilt*;il-i,.iok r* t:o..í.;llck
l.!iÚ ;-L.it];/:J'..t,..lJ, |]L| w'ÁV9(FJ,(:\/ v

4.....:i**iti:.j1 }.itl6 i36.iY-1,.iok ú* i:o..]'.jllck

!fit;u**r.,:.í$ .:].űüt"|}. :]í;,3i ú*= l.ijj !'-;.1 |t'
&aps-.ii'ítrr*r;!t p{}iiág liá"+:rx,rrIo* &o'i.Lrl1
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