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Dr. MÍJMAat 9{II(ls főraú6í*

,,Bár lenne főm víznek forrósa, szemem könnyeknek
kiapadhatatlan órja, hogy éjjel-nappal sirathatnóm né-
pem elesettjejt''' Jeremias próÍéta szavaiva| ajkun-
kon á||unk itt az avatandó emlékmű e|őtt, amikor a
tegnapnak borza|mai mege|evenednek a mának
em|ékezetében.

Mert az emberi é|et minden nappala és éjje|e
sem |enne elegendő egyetlen esztendő pusztu|á-
sának siratására. Hozzád szó| a próféta, Te zsidó
ember, aki eljötté| ma ide egy évfordulóra' E|jötté|,
hogy |e|ked zokogva em|ékezzék az 1944. évi jú|i-
usi napokra, mikor e városbó| több mint tizenhéte-
zer embert, a te véreidet indították e| a ha|á|nak
útjára. Mint a gyilkosokat, úgy vitték véreinket
csendőrszuronyok között végig e városon. Hol
van költő, ki szavakba fog|a|ná, hol van festői
ecset, me|y megörökítené e menetnek képét? Sí-
ró csecsemők, anyjukba kapaszkodó kicsiny gyer-
mekek, roskadozó öregek és gyönge asszonyok
vége|áthatat|an sora vonult reszkető féle|emmel a
b i zonyta|anság fe|é.  Ezekke|  a  védte lenekke|
szemben voltak hősök a gyű|ö|et katonái, rajtuk
aratták a fasiszta hordák győze|müket. FérÍijaink
munkatáborokban síny|ődtek és rab|áncra tűzve
értesü|tek ró|a, mint v isz ik vágóhídra szÜ|eiket,
asszonyaikat és gyermekeiket.

lstennek hangja kiá|tott végig a megtéboIyodott
vi|ágon: ,,Ember! Hová lettél?,' HoVá tűnt az lsten
képmására teremtett ember, a szívnek könyörü|e-
te és a lé|eknek érzése? Hol vo|tak a gyermeke.
ket világra hoző anyák, hogy ti|takozzanak zsidó
csecsemők |egyi|kolása e||en? Ho| voltak a moz-
donyvezetők, kik megtagadhatták vo|na a depor-
tá|ó vonatok indítását? Ho| vo|t a nemzsidó |akos-
ság egyÜttérzése és közösségvá||alása, a sárga
csi||agot önként hordók serege, az Üldözöttek tö-
megét elbújtató és a sátáni rende|eteket szabotá-
|ó igazi fe|ebarát? |steni hang kiá|totta, ho| vagy
ember? De a hang a pusztába kiá|tott, a le|kek
pusztaságába' Az isteni szót nem ha|lották meg
|stennek papjai, a temp|omi szószéken nem hir-
dettek átkot a hatodik parancso|at |ábba| tipróira
és nem kÜldték e|.á|dó szavukat azok Íe|é, akik
é|etük kockáztatásáva| válIalták az éietmentést,
az igazi felebaráti szeretet parancsának te|jesíté-

sét' Kicsiny, apró Íénypontok akadtak csupán a
nagy sötétségben' Néhány igaz ember ta|á|tatott
a bűnös Szodomában, kiknek le|kében visszhang-
ra le|t az isteni szó, akik követték e szó parancsait
és segítségére siettek embertársaiknak. Mert vol.
tak vértanÚi nemcsak az Üldözésnek' hanem az
Ü|dözöttek megmentésének is és az ő em|ékük
nekÜnk épp o|y drága, mint véreinké.

De, óh fájdalom, a szeretet ereje csak itt-ott Íe|-
tűnő, alig látható sziget vo|t a gyű|ö|et tengerében,
e|mosta azt az emberi kegyet|enség iszonyú ára.
data. A Íö|d, mit |sten Edenkertnek adott az em.
bernek, átkozottá vá|t a temérdek ártat|an vértől,
me||yel megitatták. Négy esztendő te|t e| a mi tra-
gédiánk óta. Négy esztendő tépe|ődése és le|ki
fájdalma, é|etkÜzdelme és ha|ottsiratása á||ította
fe| ezt az em|ékművet. Akit a természet rendje ra-
gad e| az é|ők sorábó|, arra négy év után csendes
megnyugvássa| em|ékezík vissza a hátramara-
dott' De a mi ha|ottainkat é|etünk határáig a |el-
keknek fájda|mával siratjuk, mert újra és Újra átél-
jÜk borza|mas halá|ukat. Lidércnyomásos álmok-
ban feIriadunk a vagonok csikorgására, korbácsok
csattogására, szenvedő véreink utolsó jajára. És
a ho|tak me|lett gyászo|juk önmagunkat, az é|őket
is. A gyermekkorukat elvesztett fiatalokat, az ag-
gastyán|e|kű iÍjakat és mindazokat az é|etre íté|te-
ket, kiknek megrendÜ|t hitÜk magában az é|etben
is.  De mégis, testvéreim, meg ke|| ta|á|nunk a
múltra emlékezés gyászában a jövőre gondo|ás
hitét is. Meg ke|| ta|á|nunk azt az utat, mely a fáj-
da|mas érzéseken tú| a tanulságok |evonásához
is e|vezet. Ez a sokezer, táblára vésett név nem a
ha|á|ra, hanem az életre figyelmeztet minket. Az
emlékművet nem a temetőben, hanem a közössé-
gi é|et színhe|yén, temp|om mel|ett á|lították fe|.
Mert vértanúink nem egyedül azt várják tőlünk,
hogy évfordu|ókon, em|éknapokon a Íájda|mas
gyász szaváva| idézzük őret. Őt ve|unk vannak a
mindennapi é|et robotos hétköznapjain, ot| vo|tak
az új csa|ádok a|apításáná|, új é|etek születésé-
né|. Láthatatlan kezÜk ]etörli könnyeinket, lelket
önt a csüggedőkbe és sikerre viszi életet építő
munkánkat. Mert az ő em|ékÜket csak egyfélekép-
pen lehet igazán megörökíteni: új é|etet építeni,

,,A kg6u oésett ÍEío[om
erty ftíts e fl s zíarte LÍáj íatrÍxót,,,,,

-E|hangzott 1948. július 25-én, az újpestimártír em|ékmű Íe|avatásán.
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szebbet, jobbat, mint ami nekik osztá|yrészÜl ju-
tott' Ezt az új életet azok építik, akik egykor Íegy-
verrel, ma a meggyőzés erejével kÜzdenek a mÚ|t
sze||eme ellen. Mert tudnunk ke|| és meg kel| érte-
nÜnk vi|ágosan, hogy a mi tragédiánkért, e|sősor.
ban azok Íe|e|ősek, akik az e|mú|t évtizedekben
az ország |akosságának sorsát irányítcitták' A vé-
kony ura|kodóosztá|y, mely más emberek verejte-
kéből élt, az antiszemitizmus mesterséges szitá.
sával vakította el a do|gozó mi||iók szemét, hogy
azok ne lássák nyomorúságuk igazi okát' Ha fé|ő
volt, hogy a nép haragja e|nyomói e||en Íordu|, ak-
kor a zsidók e||eni gyűlö|et mérgét csepegtették a
tömegek szívébe, mondván: mindennek a zsídó
az oka. És a gyű|ö|et |ángját a zsákmány remé-
nyéve| hevítbtték, mondván a népnek: nem ke||
tovább nyomorognod, éhbérért dolgoznod, mert
szabadon rabo|hatod a meggyilko|t zsidók e|ha.
gyott otthonát.

Gyászo|ó Testvéreim! Ez vo|t a mú|t, a nép
ámításának és felbujtásának égbekiá|tóan bűnös
múltja, me|ynek nemcsak az újpesti ezrek |ettek
tragikus á|dozatai, hanem az országnak százez-
rei, Európának mill iói tették vértanúságukka| e
kort az emberiség örök szégyenévé' E múlt e||en
kÜzdenek ma azok, akik az emberi jogoknak nem
álszent hirdetésével, hanem megva|ósításáva| és
egy társada|om neve|éséve| írtják ki a gyűlö|etet
az emberek szívébő|. Nem |ehet ma más út1a |z-
ráel maradékának, a ha|álbó| megmenekülteknek
sem, mint beá||ni a múlt szel|eme e||en kÜzdők tá.
borába. Vértanúink emléke kötelez minket, hogy
sohasem az e|nyomók' hanem az eddig e|nyó-
mottak olda|án építsÜk az új é|etet, mely a demok-
rácia jegyében biztosítja minden becsÜletes em-
ber  szabad é|etét ,  és me|ynek nem |ehetnek
Auschwitz nevű á|lomásai. De a mártírok sze||e-
me új utat je|ö| ki számunkra zsidóságunkban is.
Szakítanunk kell a mú|tnak átkos öröki égéve|, az
éuszázados e|nyomásbó| Íakadó kisebbségi ér-
zéssel. A béke és a szabadság vi|ágát, a demok-
rácia fé|elemmentes é|etét csak akkor építhetjÜk
sikeresen, ha öntudatosan va||juk riragunkat zsi-
dóknak. Ne kövessÜk a gyöngéknek útját, kik ma
sem tudják e|képze|ni, hogy a zsidó embernek
szabadsága egyként biztosíttatik mindenki más
szabadságával. A mai nap, Tamuz 17-e nemcsak
az újpesti zsidóságnak gyásznapja. Egész |zráe|
siratja a 2000 éwe| eze|őtti Jeruzsálemnek' az
ókori zsidó á|lamnak pusztu|ását. Meg kell érte.
nÜnk nekÜnk is, hogy 2000 év minden tragédiájá-
nak, a mi szeretteink borzalmas pusztu|ásának is
végső Íokon az ókori zsidó ál|am pusztu|ása az
okozója. Azóta zsidónak lenni egy sorsot je|entett

a fö ld minden pontján, mert az emberiség egy.
mássa| viszá|ykodó, egymást maró népei közösén
őrö|ték a hazát vesztett szétszóratásban é|ő |zrá.
elt. Az Új |zráe|, a mának zsidó állama Van hivatva
megszüntetni a harmadik Ga|ut átkát. lzráel or-
szága küldi ma fe|énk a vígaszta|ás szavát, ott.
hont nyújtván a honta|anoknak, védelmet a védte.
leneknek,  h i te t ,  é|etkedvet  és zs idó  ku| túrá t
árasztván a világ minden pontján é|ő zsidóság Íe-
lé. Nem vé|et|en, hogy az Úi lzráe| megalaku|ását
e|sősorban a népi demokráciák támogatják, híven
az emberiség, a népek szabadságának gondo|a-
tábanI A magyar kormány e|noke, mikor e|sők kö-
zött ismerte e| |zráelt, ezt mondotta: ,,Ennyive| tar-
tozunk a mártírok emlékének''. Nekünk, a mártírok
fe|ejthetetlen emlékével sz ívÜnkben, zsidóságu nk-
hoz hűen ke|| te|jesítenÜnk köte|ességÜnket |zrá-
e||e| szemben' A vértanuk megha|tak zsidóságu.
kért,  nekünk megadatott a |ehetősége annak,
hogy éljÜnk érte. Csak ezen az úton, a népi de-
mokrácia és a pozitív zsidóság útján ha|adva,
nyerhetjÜk vissza |e|ki egyensújunkat, nézhetÜnk
bizakodássa| a jobb jövő fe|é. A gyi|kosoknak so-
ha megbocsájtani  nem tudunk, de békejobbot
nyújtunk mindazoknak, akiket a népámító, gyű|ö-
|etet szító ura|om fé|re vezetett és közömbössé-
gükkel segítették tragédiánk okozóit. Békejobbot
nyújtunk azoknak, kik a múlt sze||eméve| szakítva
a megértés jegyében nézik a gyászo|ó zsidóság
problémáit. Vessék hát ki a gyű|ö|etet a szívükbő|,
hogy együtt építhessük a szeretetn ek, az igazsá-
gos társada|mi rendnek vi|ágát'

En Edes Testvéreim! Jeremiás próÍéta sirató
szavai törtek ajkunkra a tájő emlékezés első per-
ceiben. De a tragédia tanu|ságának |evonása után
ha|ljátok a vigaszta|ás próÍétájának, Jezsajásnak
is szavát:

,,E|Veszem |zráe| kezébő| a fájda|mas keserű-
ségek poharát mert fenékig tlrítette azt.'' Legyen
ez az em|ékmű, Testvéreim, szimbó|uma a próÍé.
tai szó bete|jesedésének. A kőbe vésett fájdalom
enyhítse a szívnek fájda|mát és az avatás őrá4á-
ban lstenbe vetett hittel és jövőnk reménységéve|
imádkozzunk a sorsok irányítójához:

,,Atyánk Kirá|yunk! Tedd meg azokért, kik irán-
tad va|ó hűségÜkben vértanuha|ált ha|tak." Add,
hogy ne |egyen többé zsidó-sors a szenüedés'
hogy a gyermekét vesztett agg szülő új gyerme-
ket, a szÜ|őt vesztett árva Új szÜlőt ta|á|jon a zsidó
közösségben és azontúl az emberi megértésben.
Nekünk pedig adassék meg a Íájda|mak enyhu|é-
sének, a hit megerősödésének |ehetősége a Te
kegyelmedbő|. ÁmenI
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Ujpest község szerv ezési szabáIyrendetete
E|ső Íejezet

Községi kcizigazgaüs
Terü|et, népesség és ietepü|és.

9lt=t község ez időszerint 1058,katas.1,,,l; ioto tertitette| bír' Lakosságának összes számaaz 1900. évben meg-ejtett népszám|ás szerint +rááa-' Az 1876. ovi november hó 16-án ke|t 98.számu képviselőtestÜ|eti határozattál mint onáto nályr<cizseg szervezkeáett, me|y szervezkedésérintetlenÜl hagyatik és megujitt"t.r.'-

KÜlÍö|diek a községben |akhatn.k 
::^!:PP.irn.1nlr, a község kÖtelékébe azonban az 1879, éviL. t..cz 2. $.nak +' pontJaoan togláii esetekei kivéve cóan a megtörtént honosítás után vehetők Íel.A közelebbi eljárást a tórvény hátá,rozza.

. A község kötelékébe va|ó felvéte|, ugy 1*,,,,j,o|. való helye zés aképvise|őtestÜlet hatáskoré-be tartozik és az e|őjáróság.i"uá'r"tá aiáp;án 'onJÁ"iá ki, ha ez a törvényes határidő |ete|te e|őtt
xiíillxi.ffi'í'J"T,n uíty"n terveterer<ior 

"' iii"iár.-"t jegyzőkönyvi kivonatta| értesíti és róluk

.. A je|en.szabályrende|et joghatályba
összeirandók s mindazox, xlrá k.iióog
tatólag beirandók.

A község köte|ékébe felvett minden egf:ji.:!:g,|.ng": tagjava |esz, tartozik a község kö-te|ékébe való felvételbő| eredő kote|ezetióogeket ú-t1e-siteni, o" ui-i,ont ávezimindazon ,ogörat,qiíil:ili*,?ffiáT'lJ;jíff';a;*l**,'. |Íogva " kó;;;"ko'"Éteo" terueiiágvon
#j'i':l?.''ffi;i%TJ,'"T:|"n, napszámosok, kisebb iparosok, cseké|yebb Íizetésű hivata|no-

b.) módosabb iparosok, kereskedők és érte|mi fog|a|kozás után é|ők 20 koronát,
9.| 1aoyoob vagyonu kereskedők és gyárosok 100 koronát.A községben mÜködő tanitók telepedési díj a|ó| fe|mentettek.

. Akik a jelen szabá|yr.end-e|et joghatályba 
"'"u*jou.ekor már az 1886. évi XXll. t.-cz. 10.$-aértelmében a község i..it.tetooá ü,"to.n"k, ezen felvételi díjakat fizetni nem kote|esek, el|enbenazok, kik ezuton kérelmezik, a fentebbi szakaszban reborott díjakat megfizetni köte|esek' Jogosu|tazonban a képvise|őtestÜ|et o|y egyéneknek, tixne[ láte|ékbe varo ráúÉiele a községre nézvee|őnyös, ezen díjakat esetrő|-esetrJ hozandó határozatta| részben, vagy egészben elengedni.

Ujpesti Helytörténeti Értesító

4.$
|épte után a már eddig illetőséget nyert ujpesti |akosokköte|ékébe később fe|vétetnek , ő,."n nyitvántartáso" ioü-

Ezúton köszönjük |ványi Jánosnénak, hogy az eredeti okiratot _ köz|ésre _ rendelkezu".n*"*"*
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Második Íejezet

Községi képvise|őtestület, ennek joga és hatáskore

-7. S.
A községi képviselőtestÜ|et jogkörét az 1886. évi XX||..t. -cz, szabá|yozza. Ennek értelmében a

község saját be|Ügyeit a törvény korlátain be|ül öná||óan intézi. Hatósági jogköre kiterjed a köz-
ségben és annak területén lakó minden szemé|yre és a községben vagy területén létező minden
Vagyonra (kivévén az 1886: XX||. t.-cz. 4. $' a.), b), c) pontjaiban Íe|soro|takat), az ebből kifo|yó
jogkört a törvény szerint saját képvise|őtestÜ|ete és e|őljárósága álta| gyakorolja és tö|ti be.

8. S.
Ujpest község képviselőtestÜlete á|| az e|öljárókon kivü| 40 tagbó|, ez utóbbiaknak fe|e - 20 tag

- a |egtöbb adótfizetőkről készÜlt névjegyzék kiigazitása után az 1886: XX|l. t.-cz. 33' $.a, a másik
fe|e - 20 rendes tag - 3 évenként az 1886: XXll. t,-cz. 41. $-a ért|emében választás utján nyeri a
megbizást, azonkivü| szavazatta| birnak a képviselőtestÜ|etben az e|ő|iáróság szorosabban vett
tagjai' u. m.: a biró, t..biró, közgyám, községi Íőorvos, községi á|latorvos, pénztárnok, afőjegyző
és a négy jegyző, a községi mérnök és a megvá|asztott 10 eskÜdt.

e. s.
A |egnagyobb adót tizető képvise|ők az egész község |egnagyobb adót fizető |akosai és birto-

kosai közÜ| évenként az 1886: XX|l. t.-cz. 33. $-a érte|mében állapittatnak meg, e||enben a vá|asz-
tott képvise|ők az 1886: XXll. t'-cz. 35. $-a szerint kikerekitendő kerületekben és az ott e|őirt mó-
don vá|asztandók. Választás kerÜ|etenként szavazati lapokkal történik ugy, a hogy azt a törvény
előirja. Minden választó csak egy kerÜ|etben gyakoro|hatja választóijogát, még pedig csak abban,
a me|yben törvény szerint i||etékes, de bárme|yik kerÜletben megválasztható'

10.s.
A képviselőtestület:
a.) a község be|Ügyeiben határoz, e szerint a törvényhatóság jóYáhagyása mel|ett szabá|yren.

deleteket alkot,
b.) határozatait és a törvényhatóság á|ta| jóváhagyott szabá|yrendeleteket saját választott e|ő|.

járói és közegei által végrehajtatja, autonom hatáskörébe tartozván a törvény keretén be|Ü| egyut-
tal annak megá||apitása is, hogy me|y esetben a|kothat szabá|yrende|etet avagy hoz határozatot,

c.) a községivá|asztók névjegyzékét és a vá|asztókerÜleteket egybeá||itja,
d.) a községi vagyon Íelett őrködik és a Íelett a törvény kor|átai között rende|kezik, és pedig:

határoz a törvényhatóságijóvághagyásának fentartása mellett (1886: XX|l. t'.cz. 24. s.) a községi
Vagyon elidegenitése Vagy szerzése, hasznos bérletek kötése (regale, Íogyasztási adó), öröksé.
gek és hagyományok e|- vagy e| nem Íogadása, községi kö|csönök vétele vagy adása, a község
tulajdonára va|ame|y szoIga|omnak vagy zá|ogjogank és ezek.nyi|vánkönyvi bejegyzésére szo|gá.
ló engedmények megadása Íe|ett' A képvise|őtestÜlet rende|i el továbbá a község magánjogi kö-
vete|éseire vonatkozó per meginditását Vagy megszÜntetését és határoz a község perében köten-
dő perszÜntető egyezség he|ybenhagyása iránt. Ezen és minden községi peres és perenkivüli
Ügyekben a községi képviselőtestÜlet közgyÜ|ési|eg jelö|i ki jogi képviselőjét. Perinditás qsete a
megyei alispánnak mindenkor bejelentendő,

e') megá|lapitja az évi költségvetést, kiveti és behajtatja az e szerint kivetett adókat, megvizs-
gá|ja és I. fokulag határoz a községi évi számadások felett, jogerős maraszta|ó végzésekből szár.
mazó követe|éseket végrehajtat, a községi követelések behajthat|ansága esetében ezeket meg.
vizsgálja, nyomozásokat indit, |eirás iránt |. fokban határoz és e|birálás végett a törvényhatóság.
hoz hivatalbó| fe|terjeszti, e|maras2ta|ja eset|eg l. foku|ag azon kozegeket, kiknek mulasztása
ezen |eirásokat szÜkségessé tette s a mu|asztók el|en a törvényes |épéseket megteszi,
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f') gondoskodik a községi utak és terek jókarban tartásáró|, a községi közmunkákat megszavaz-
za, a törvényhatóság jóváhagyása után e|őiratja, |eszo|gá|tatja és megál|apittatja, hogy azokbó|
mennyi |esz készpénzben megváltandó és természetben leszo|gá|tatandó,

g.) gyámolitja a val|ásosságot, közerkölcsöt és az erkö|csnemesitő egyIeteket,
h') intézkedik és gondoskodik a községi isko|ák, kőrházak és más hasonló intézetek (gyermek-

menl1e|yek, kisdedóvodák) fenntartásáró|, valamint hatáloz a községben |evő hitfe|ekezeteknek
egyház és isko|ai czé|okra nyujtandó segélyezési összegek mennyisége feIett, intézkedik a tüzren-
dőri és szegényÜgyben,

i') a községben e|őforduló épitkezésekné| szépészeti, egészségügyi és tÜzrendőri tekintetbő| e|-
jár és az erce vonatkozó eset|eges szabá|yrendeIet szigoru megtartására fe|Ügye|,

k.) községi utczák és terek szabá|yozása, tisztán tartása, továbbá a községi kutak, jégvermek
és vizvezető árkok rendben tartása Íe|ett őrködik és határoz,

l.) a közegészségÜgy rendezésérő| szó|ó 1876. évi X|V' t.-cz. érte|mében a közegészségÜgyi
szoIgálatró| gondoskodik,

m.) teljesiti a közadók kezelésérő| szó|ó 1883. évi XL|V. t'-czikkben a községre ruházott köteles-
ségeket,

n') fe|Ügyel, i||ető|eg eljár a gyámsági Ügyek rendezésérő| szó|ó 1877. XX. t.-cz. és az 1883. V|.,
va|amint az 1886. évi Vl|. t.-cz. érte|mében, amennyiben gyámhatósági jogga| fe|ruházva van, e|jár
továbbá a megyei gyámhatósági szabá|yrende|tben a községet ilIető teendők te|jesítésében,

o.) a faisko|ának a község czéljainak megÍele|ő keze|tetése iránt intézkedik és a ÍaÜ|tetést e|ő-
mozditja,

p.) a kézművet, a háziipart, kereskedelmet, szóva| a közvagyonosodás minden ágát e|őmozdit-
ja, segé|yezi és Íej|eszti,

r') a község nevében kötendő szerződéseket jóváhagyja,
s.) gyakoro|ja mindazon jogokat és te|jesiti minadazon köte|ességeket, me|yek a községet tör-

vény szerint megil|etik, ha a község kegyuri jogga| bir, gyakoro|ja az ezze| járó jogokat és te|jesiti
az ezze| járó köte|ességeket,

t') felügyeI az adókataszter nyi|vántartására.

11  .S .
Csak a torvényhatóság jóváhagyása után van jogositva végrehajtani:
a') a községi adó magá|lapitását, kivetését és behajtását,
b') a községi vagyon e|idegenitését vagy szerzését, 6 éven tul terjedő haszonbér|etek megköté-

sét,
c.) kö|csönvételeket,
d.) uj hivata| rendszeresitését Vagy a már fennál|ó megszÜntetését,
e') a kö|tségvetésben e|ő nem Íordu|ó terhes szerződések megkötését vagy fe|bontását és je-

Ientékeny közmÜvek eme|ését,
f.) történe|mi és műem|ékek fentartása, áta|akítása és lebontása iránt hozott határozatokat,
g') minden határozatot, melyre a törvény fe|sőbb megerősitést rende|
h.) végre fe|Ügyel a község határára, utjaira és utczáira, a mennyiben a határok Íogla|ása Vagy a

határjelek pusztulása miatt szÜkségesnek |átja, a határkiigazitást a határjárás megtartása végett a
járási főszo|gabiróhoz is jelentést tétet' Az utak épségben tartása végett minden év tavaszán hely-
szini vizsgá|atot rende| el és azokat jelöli. Az utczák és terek épségben tartása, élőfákkal való beÜ|-
tetése végett a közmunkabizottság meghal|gatásával intézkedik s a mennyiben községi közérdek
szempontjából kisajátitás szÜksége Íorog Íenn, az 1881. XLl. t.-cz. kor|átai között a szÜkséges in-
tézkedéseket megtéteti,

i.) vá|asztja a községi tőjegyzőt,jegyzőket, aljegyzőket, a községi orvosokat, á||atorvost, mérnö.
köt, sztjlésznőket, segéd- és keze|őszemé|yzetet és a _ napidijasok kivéte|ével _ bármi czimen ne-
vezett ideig|enes alkalmazottakat is, kijelöli a tisztujitó szék e|nökének vezetése alafi a biró, Íőjegy-
ző, jegyzők és aljegyzőkön továbbá községi orvosokon s mérnökön kivül _ az e|ő|járóság tagjait,

w'r
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k') meghatározza a községi tisztvise|ők, az ideiglenesen a|ka|mazottak, a kisegitő dijnokok ésszolgák létszámát és fizetését.
|.) határoz az utczai vi|ágitás kiterjedése és a világitási időszak megállapitása iránt, 

\
m.) a törvény kor|átain be|Ü| kÜlönböző vé|em ényéző bizottságokaiatxot az e|őjáróság me||é,n.) a képvise|őtestÜleti rendes Ü|és minden hóbaÁ rendszerint, á mennyiben előterjesztendő tárgyvan, megtartandó s ezekre a képvise|őteslÜ|et tagjai a tárgysorozat kihirdetése '.j|"tt tegaiabu znappál e|őbb egyénenként meghivandók. RendkivÜ|i kozgyr]iés annyiszor tartatik, a hányszor a kö-rÜlmények igénylik és pedig, ha a biró V?g.y maga a kép.viselőtestÜíet, Vagy tagjainak 1/4-de jónak

|átja, továbbá ha a törvényhatóság közgyÜ.|ése , {*o,,g^,gatási bizottság, ái aispán, a Íőszolgabiró,Vagy a községi tőjegyző és jegyzők kivánják.
A rendkivÜli közgyÜlések tárgysorozata a közgyü|ést |ega|ább 24 őráva| megelőző|eg minden-kor közIendő a képviselőtestÜleti tagokka|
A községi számadások megvizsgálásra kitÜzött rendes képvise|őtestÜ|eti közgyÜ|és határidejé-rő| az 1886. évi XXl|. I.-cz. 142' $-a a|apján a főszo|gabiró és a tÖrvényhatóság á|tal kije|ö lt áóvona meghivó és tárgysorozat kapcsán 15 nappa| e|őbb értesitendő, hogy a száirvizsgaío gyÚ|Bsen

megjelenhessék, ott e|nökö|jön és a tanácskozást vezetheSse'
. RendkivÜli közgyü|éseken csakis a köz|ött tárgysorozatban fe|vett, rendes közgyÜ|ésen azon-ban más tárgyak és önál|ó, a gyülés rendes tagJaiáttat benyujtott inditványok is tárgyalhatók, ázekazonban |egalább 24 őráva| e|őbb irásban adándók be a közs ég e|őjáróságánál, minek mlgtör-ténte a közgyü|és jegyzőkönyvében megem|itendő.

Harmadik Íejezet

A képviselőtestületi gyü|és tárgya|ási rendje

12 .  S
E|nöke a községi biró vagy he|yettese, kivéve azón esetet, midőn a községi számadások meg-vizsgálására kitÜzött Ü|ésben a.törvényhatósági kikÜ|dött, avagy tisztujitó széken a főszo|gabiró el-nökö|.
Az Ü|és tagjai a képvise|ők és e|ő|járók, jegyzője a kÖzségi tőjegyző, ennek akadályoztatása

esetén a képviselőtestÜ|et álta| kikÜ|dött heIyettese.
A tőjegyző vagy .he|yettese a képvise|őtestÜ|etí gyÜlésre kitüzött tárgyakat az ülésen rész|ete-

sen ismerteti s minden egyes Ügyre nézve ahatároi-atijavaslatot előterjószti. Ha valaki inditványt,pót|ó, módositó vagy e||enindifuányt terjeszt elő, a tőjegyző arra Ügyel, hogy az inditvány a kérdés
szavazásra bocsátása előtt szabatosan, vi|ágosan si.iú.egezve tejyen' Átátaoan köte|es aÍőiegy-ző aképvise|őtestÜlet e|nökét az e|nök|és korüli teendőibén támolatni, neki tanácsokka| ,.otgátni
s veIe a képvise|őtestÜlet gyÜ|éseinek vezetésében egyÜttesen e|járni.

Aki a község közjavadalmát haszonbér|i Vagy a köiségge| noiteti viszonyban, Vagy perben á|l,a község közjavadalmára vonatkozó Vagy a szerződési-viszonyból eredó Ügyek táigyalásában
részt nem vehet. Áfta|ában mindenki csai o|y Ügyek tárgya|ásában vehet részt és szavazhat, me.lyek á|ta| közvet|enü| érdekelve nincs.

b.) A tanácskozás elé viendő tárgyak jegyzékét az e|őjáróság, il|etve a biró és tőjegyző egyÜtte-
sen á l|apit ja meg' 

-  _!_-,  --  -w,-

c.) A rendes és rendkivÜ|i Ü|ések rendszerint mindenkor dé|után, szÜkség esetén délelőtt ismegtarthatők, az ü|ést a kitÜzött idő |ehető pontos megtartásáva| és tekintet náx.it a megjelent ta-gok számára köteles az e|nök megnyítni'
d.) Az Ügyek a tagokka| közö|t sorrend szerint veendők tárgya|ás a|á. Tárgyaláskor az Ügyrevonatkozó határozatijavaslatot beadni minden képvise|őtestübtTiagnak jogában van' 
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e.) Aki a tárgya|ás alá vett Ügyhöz szó|ni akar, tartozik magát az erre kije|ölt jegyzőné| e|ője.
gyeztetni, az előbb Íeljegyzett tagnak e|őbb van joga szó|n|, kulönben a tanácskozás a|atti tárgy. '
hoz egyszer mindenkihozzászólhat, kivéve a birót, tőie1yzőt és az előadót, kik valahányszor Íe|.
szólalnak, mindenkor megha|lagatandók. Az inditványozót a vita berekesztése után még egyszeri
szólás, mint zárbeszéd il|eti meg.

f.) El|enben a ki a tárgyalás a|atti ügy á|ta| személyesen van érdeke|ve, annak a tanácskozás.
ban sem |ehet részt vennie. Jogában á|| az inditványozó vagy szó|ónak az elnök e|járása el|en a
törvényhatósághoz fo|yamodni, az elnök e|járása mindenkor a kozgyÜ|ésijegyzőkönyvbe foglalan.
dó.

g.) Szólót az e|nökön kivÜ| fé|beszakitani senkinek sem szabad, de ha a szóló a vita alatti
tárgyról másra tér át, az elnök őt figye|meztetni tartozik, hogy a tárgynál maradjon, s ha a szóló
ezt tekintetbe nem venné és isméte|ve e|térne a tárgytó|, Vagy az i||emet sértő kifejezéseket hasz-
nálna, ugy őt rendreutasitani tartozik. Ha valaki kétszeresen rendreutasittatik és erre harmadszor
is okot szo|gá|tat, ennek az elnök az azon tárgyhoz va|ó szó|ást megtiltja.

h.) Akármikor fe|szó|alhatnak azok, kik a szemé|yes megtámadásra fe|elni vagy a tanácskozási
szabá|yokra hivatkozni akarnak.

i.) Aki a tanácskozás méltóságát Vagy a gyÜ|és tagjait sértő kifejezéssel illeti és azt rögtön
vissza nem vonja, Vagy botrányos magavise|ete álta| a tanácskozást figye|meztetés daczára za-
varja, széksértést követ e| és a gyÜ|és á|ta| Íelebbezés kizárásával és titkos szavazássa| 30 koro.
náig terjedhető és közigazgatási uton behajtható birsággal bÜntettetik' A birsága szegénya|apra fi-
zettetik. A birságga| terhelt, mig azt ki nem fizette, a gyÜ|ésen részt nem vehet. Ha széksértés
megtor|ása inditványoztatott, e|őször a Íelett ke|l szavazni, hogy az il|ető büntetendő-e, ha az
,,igen'' éS ,,nem'' szavazat egyenlősége tÜnnék ki, akkor az i||ető Íe|mentendő minden további sza-
vazás mel|őzéséve|, ellenkező esetben azonban a birság mennyisége fe|ett hozatik határozat'
Széksértés iránti inditványt az e|őadó hivata|bó| tartozik tenni, jogában á|| azonban a képvie|őtes-
tÜ|eti gyÜ|és bárme|yik tagjának az ezirányu inditványtéte|'

j') A határozatok mindenkor nyi|vánosan hozatnak és az elnök által mondatnak ki mindenkor a
többség szerint.

k.) A képviselőtestület gyÜlései nyi|vánosak, de ha a ha||gatóság közü| bárki a tanácskozásba
beleszó|, az| az e|nök a teremből kiutasithatja. Kiutasithatja az e|nök a hal|gatóságot továbbá, ha
a rendet Vagy csendet megintés után is zavarja, a tanácskozást gátolja, Vagy ha a gyÜ|és tagjait
sérti. A ha|lgatóság csakis a számára kije|ö|t karzatokon fogla|hat he|yet. lgazo|t ujságirók részére
az elnök jelö| ki helyet.

|.) A már egyszer tárgya|t és határozatta| e|intézett Ügyek ugyanazon Ülésben tárgya|ás atá
nem vétethetnek. Mig a tárgya|ás a|á vett Ügy határozattal e||átva nincs, addig más önál|ó tárgy
nem vehető tárgya|ás alá.

A tanácskozás tárgyává tett Ügyre vonatkozólag beadott határozati javas|atok akként bocsáj.
tandók e|Íogadás czé|jábó| szavazás a|á, hogy első.sorban az e|ő|járósági vagy előadói javas|at
felett eszközlendő a szavazás s csakis ezek elvetése esetén jöhetnek szavazás a|á a többi indit-
ványozók javas|atai a javas|atok megtételének sorrendje szerint.

m.) A község közvagyona csonkitatlanuI fenntartandó, kivételes esetekben annak elidegenité-
sét, |ényeges átalakitását vagy Íe|osztását, va|ame|y ingatlan vagyonnak vagy kisebb kir. haszon-
bérleti jognak vételét a képviselőteiitÜlet csak az á|tala e végre 30 nap közbevetéséve| határozati-
|ag kÜ|ön kiÍizetendő és kihirdetendő közgyÜ|ésben összes tagjainak - ide értve a szavazatta| biró
e|ő|járókat is _ álta|ános többségével névszerinti szavazás me||ett is a törvény rende|eteinelt meg-
tartásáva| határozhatja e|. Ha a képvise|ők ezen gytllésre ke|lő számban meg nem je|entek,
ugyanazon módon ujabb közgyÜ|és hirdetendő s ha ezen sem vo|na meg a ke|lő szám, ezen kép-
viselőtestületi gyÜléstő| 15 napra egy ujabb gyÜ|és összehivása rende|endő el, mely a jelenlévők
többségével határoz. Ugyanez ál| a község felÜgye|ete alatt álló intézetek törzsvagyonára is.

n.) Ha a szó|ásra Íeljegyzettek közÜl már mindenki szólott, Vagy a szó|ásjogátó| e|á|lott, az e|-
nök kitüzi a kérdét, mely ugy teendő fe|, hogy arra csakis ,,igen'' Vagy ,,nem'' lehessen a szavazó

'q!&Í: J] n
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fe|elete. Kivánatra a szavazásra bocsájtandó határozati javas|atokat az e|őadó irásba Íogla|va ter-
jeszit a közgyü|és elé. A kérdés megál|apitásához minden tagnak joga van hozzászó|ni.

o.) A határozat vagy általános fe|kiáltással, vagy szavazás á|ta| történik, de ha 10 tag kivánja,
vagy ha az m.) pont alatt és az 1886. XX|l. t.cz.59. $.-nak utolsó bekezdésében elősorolt esetek
forognak fenn, az elnök a névszerinti szavazást elrendelni köte|es.

pl) nhevszerinti szavazás a szavazők nevének és a szavázatok minőségének fe|jegyzése által
az Ü|ésben történik, me|y idő a|att sem a tárgyhoz szó|ni, sem a szavazatot indoko|ni nem szabad,
a szavazatok szintén az Ülésben számittatnak össze és azon iv, me|yre a szavazatok és a szava-
zók nevei fe|irattak, az e|nök és a jegyző álta| a|áirva a jegyzőkönyv mel|ett megőrzendő, a név.
szerinti szavazási iv a jegyzőkönyve is szóról szóra beirandó.

q.) Ha a szavazatok száma egyenlő, ugy azon rész nyer többséget; me|yhez az elnok szavaza-
ta járul, vagy járu|t.

Bármikor szót kérhetnek:
1. A kik napirendet inditványoznak.
2. Szemé|yes megtámadásra válaszo|ók.
3. A kik fé|reértett szavaik érte|mét magyarázzák.
4' A kik az Ügyrendre hivatkoznak.
5. A kik inditványukat visszavonják.
Ha azonban ily visszavont indifuányt va|aki magáévá tesz, a tárgya|ás tovább folyik.
r.) Ha a község érdeke ugy kivánja, a jelenlevő képviselőtestÜleti tagok több mint Íelének kiván-

ságára az e|nök köte|es zárt Ülést elrendelni, azonban ez azárt Ü|és csak a tárgya|ás beÍejeztéig
tarthat. A határozat már nyilt ü|ésen hirdetendő ki.

13 .  S
A képviselőtestÜ|eti gyÜ|és jegyzőkönyvét a Íőjegyző legkésőbb három nap alatt e|készíteni s

nyomban hite|esités a|á bocsátani köteles.
A jegyzőkönyv szerkesztésére az a|ábbi szabá|yok irányadók:
A jegyzőkönyv a gyÜ|és he|yének és idejének pontos megje|ö|éséve| kezdődik.
Ezután következik az elnök megnevezése és a gyü|ésen je|envoltak neveinek felsorolása, majd

annak megem|itése, hogy a gyülés megnyitására és a hite|esitők Íe|kérésére vonatkozó nyi|atko-
zata.

Ezután következnek a tárgya|ás sorrendjében a gyÜlésen hozott határozatok'
A határozatokat a jegyzőkönyvbe hasábosan és o|y módon ke|| bevezetni, hogy a jegyzőkönyv-

bő| a tárgyalás menete és lényeges mozzanatai kivehetők legyenek. Ehhez képest mindenekelőtt
röviden, de szabatosan meg ke|| je|ö|ni a tárgyalás a|á kerÜlő ügyet. Ha a Íőjegyző á|Ia| e|őterjesz-
tett határozatijavaslatta| szemben pót|ó vagy módositó inditvány, Vagy elleninditvány tétetik, akkor
- amennyiben a tárgya|ás Ío|yamán ezt az inditványt vissza nem vonják és igy a kérdés szavazás
alá kerÜ| - nemcsak a határozati javaslatot, hanem az inditványt is szabatos szövegében Íel ke|l
venni a jegyzőkönyvbe indok|ásának rövid váz|atáva| egyÜtt, i|yen esetben Ío|ytató|ag a szavazás
módját és eredményét és ezután.az e|nök á|tal elfogadottnak kije|entett határozatot ke|| a jegyző-

könyvbe beiktatni. Névszerinti szavazás esetében a szavazők.neveit és szavazatait is a jegyző-

könyvbe ke|| fog|a|ni.
Ha az'elnök az 1886. XX|l. t.cz. 57. $-a alapján egyes tagokat a szavazásbó| kizárt, ezt a körÜl-

ményt indokáva| egyÜtt szintén fe| kel|jegyezni. t
A tárgy megjelö|ését, a tanácskozás menetére és a szavazásra vonatkozó fe|jegyzéseket a

jegyzőkönyv bal hasábjába, magát a határozatot pedig az indok|ássa| egyÜtt a jobb hasábba kel|
irni. Ha a határozati javas|at egyhangulag e|Íogadtatik, akkor a javaslatot nem kell kÜlön a ba| ha-
sábba feljegyezni, hanem a tárgy körÜ|irása után annak megjegyzésével, hogy az előterjesztett ja.

vas|at egyhangu|ag elfogadtatott, nyomban magát a határozatot kel| megfe|e|ő szövegezéssel a
jegyzőkönyv jobb hasábjába vezetni.-A 

fe|ebbezhető véghatározatokat indoklássa| e| ke|l |átni, az indoklás esetleg a beadvány indo-

i
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kaira va|ó egyszerű hivatkozásbó| is ál|hat. A képvise|őtestÜ|eti határozatokat kÜlön folyószámok.
ka| kell e||átni. A fo|yó számok minden év e|ején ujra kezdődnek. A gyűlésen tárgyalt összes
Ügyeknek és a hozott határozatoknak ily módon történt bevezetése után következn ek a jegyző-
könyben az e|nöknek a gyÜlés berekesztésére vonatkozó kije|entése és végÜ| az e|nök, jegyző és
két hite|esitő aláirása, a hiteIesités keltéveI egyÜtt.

A tő)egyző kÖtelessége arra Ügye|ni, hogy azokban az esetekben, me|yekben a törvény a név-
szerinti szavazást megkoveteIi, a határozat névszerinti szavazássaI hozassék meg, továbbá, hogy
a közérdekŰ haLározatok kihirdetése magában a határozat végső pontjában elrende|tessék s az a
községben szokásos módon tény|eg meg is történjék, ezenkivÜ| ugyancsak a határozat végső
pontjában végrehajtásra vonatkozó tÜzetes utasitás is belefoglaltassék, végü|, hogy a törvényha-
tóság jóváhagyása e|őtt végre nem hajtható határozatok a kihirdetés megtörténte és a fe|ebbvite|i
hatáirdő lete|te után a kihirdetést igazoló bizonyitvánnyal (melyet magára a határozat kiadványára
kel| rávezetni) kiegészitve, az esetleges Íe|ebbezésekke| egyÜtt azonnal felterjesztessenek a tör-
vényhatósághoz. A Íőjegyző a képviselőtestületi gyÜlések jegyzőkonyveiben a bal hasábban ma.
radó üres helyre, az egyes jegyzőkönyvi pontokhoz jegyezze oda az il|ető jegyzőkonyvi pontban
fogIa|t határozat végrehajtása iránt tett intézkedés iktatószámát'

A községi képviselőtestü|et gyüléseirő| szóló eredeti jegyzőkönyvek előre bekötöt tiszta |apok-
bó| á||ó könyvbe bevezetendők. A jegyzőkönyvekhez évfolyamonként készitendő kÜ|ön betüsoros
tárgymutatót a számsoros iktatókönyvhöz tartozó mutató konywe| együtt ke|l egy kötetbe - a kö-
tet _ Végére beköttetni'

A képvise|ótestÜleti határozatokat tarta|mazó jegyzőkönyvi hite|es kivonatokat a tőjegyző kja
a|á' Az Ü|ésí jegyzőkönyvek lévén a községnek legÍontosabb okiratai, azok le|kiismeretes és hű
keze|éseért a tőjegyző fele|ős' Minden e részbeni rendet|enség vagy mu|asztás Íegyelmi eljárást
Von maga után, az Ü|ési jegyzőkönyveket a községházátő| elvinni vagy erdetben csato|ni nem
szabad, kivévén azokat az esteket, midőn a törvény vagy szabá|yrendelet az eredeti jegyzőkönyv
fe|mutatását rende|i, a mikor egyébiránt a tanácskozási jegyzőkönyv szÜkségszerinti számu pé|-
dányokban ál|itandó ki és még kivéve azt az esetet is, ha va|amely jegyzőkönyvnek eredeten va|ó
felterjesztését Íö|ottes közigazgatási hatóság Vagy biróság hagyja meg.

14 .  S
A tárgysorozat megkezdése előtt a múlt ü|és hite|esitett jegyzőkön}ve Íelo|vasandó, az az e||en

va|ó észrevételek a képvise|őtestÜ|et határozata szerint szÜkéség esetén kiigazithatik, mely kiiga-
zitás a következő gyÜ|és jegyzőkönyvében veendő fe|, továbbá rövid je|entés teendő az abban
fogla|t határozatok miként való e|intézésérő|vagy az elintézést gát|ó körÜ|ményekrő|. Ezen jelen.
tések azonban másnemű vita tárgyát nem képezhetik, mint azt, hogy a je|entés tudomásul vétetik-
e, Vagy a jövő közgyÜ|és tárgyalására kitÜzendő-e?

15 .S .
Minden egyes képvise|őnek joga van rendes közgyÜ|ésen az e|ő|járósághoz kérdést intézni, de

csak a napirend tárgya|ásának megkezdése e|őtt, mire a kérdezett a vá|aszt |ehetőleg mindjárt,
de minden esetben a legközelebbi gyÜ|ésen megadni tartozik, me|y válasz azonban rögtön
tárgyalás alá nem vehető és ahhoz másnak, mint a kérdésttevőnek, hozzászo|ási joga nincs, a ki
azt' vagy tudomásu| Veszi, Vagy a jovo xozgyűlés napirendjére kitÜzetni kivánja, a mí Íelett a köz-
gyü|ésen jeIenlevők többsége határoz.

16 .  S .
A tanácskozási nye|v magyar, a határozatok mindenkor magyar nye|ven mondandók ki, vala-

mint a jegyzőkönyvek is magyar nye|ven szerkesztendők.
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Negyed|k Íe|ezet

A község e|ől|áróság |ogköre

A község 
"toua,o.ag 

nevében a biró u"n, n.lí,ti$",. e, a ője[yzővagy helyettese egyÜttesenIntézkedik:
A községi e|ő|járóság:
a.) gondoskodik a községi hivata|oskodás pontos és akadályta|an menetérő|, a hivata|os órákmegtartásáról, me|yek hétkölnaporon o.e. i.lE;;i'. peqiq 2-5 őráigtartatnak, Ünnep és vasár.nap d.e. 8.11.ig tart a hivata|os óra; Jogában att .l!no"n a képviselőtestÜletnek a hivata|os órákategyszerű határozattal megvá|toztatni,

'.?l.:;.l?ff,:?1''Í,i'"';l*,á}l;'L;i'. alapján a kisebb polgári peres ügyekben az á|tala ezze|

.'j/n1,Jiygl,u. 
a szabályrende|etek korlátai között engedé|yt ad a községben könyöradomá-

"'tli:".1'.,,iffl;J:[:JÍTsiJ,"I,)'...''ása 
iránt a megyének e részben alkotott külön szabály.

e:) e|lenő'rzi a községuől elkó[cizöttek és te|epÜltek nyi|vántartásának pontos vezetését,.Í.) ellenő,rködik a közlégi szemé|yzet, köz;égTkB..g.r és szo|gaszemé|yzet felett,g.) eljár az 1877. XX. t.-cz. és a gyám11tosági siJoaty,."noer"íu"n '"gállapitott és hozzá uta|tgyámi és gondnoksági Ügyekben, a 1290OOfi 90á. sz. gyámÜgvi úJyuii"ii szaoatyzat értelmében,h.) e|őljárósági Ü|ésbeí elkészíti, illetve az taao: iiÍl. t.-ci. e,-tTá'oo"n előkészitteti a képvise-lőtestrj|et elé terjeszl:lqő költségte;et-és intézx.ái[,.nogy a községi számadások megvizsgálása
L.','"".:,l 

számvizsgálóbizottság 
"éb'b.ve""l " 

r.o}ui..lót".ttiteti ütes-re te|jesen felszerelve ke-
i.) fele|ősség terhe me||ett végrehajtja a községi képviselőtestületnek jogerőre emelkedett hatá-rozatait,

,.,JJ:í:1ffsen 
megá|lapított á|lami, megyei és községi adókat annak idején kiveteti, beszedeti

k.) a hitkÖzségek á|tal kivetett adók. s il|etmények besze.déséné| slgéot<ezet nyujt,l.) a község jövede|mének rendeltetési nayái. vájo toroitá'áid; lozsegi kötelezettségekpontos teljesitését el|e nőrzi, a kcizség pénztár áínavon tont egysze r megvizsgá|ja,m.) a községi Vagyon keze|ése *á|-1r"l'áJi}pviletoteltritete átjinoitványokat terjeszt, ha-szonbéri szerződéseket kot a képviselőtestÜle| üt"'íiá.", il|etve annak és a törvényhatóság jóvá-hagyásának fentartása metlett, 
" 
jouan"gyott.."..ooás,ek pontos megtartására felügyel.A községi elő|járóság hatáskör,ébe tartózó és a rtizság"ié.intő tá.i","oo Ügyek gyÜléseken ésmindenkor jegyzőkönyui határozattaL intézendők e|.

:iai%rorvos' 
a községi allatorvos, a községi mol.ntix, a közgyám , a pénztárnok, a tőjegyző és

Az e|ő|járősági gyülések jegyzőkönyveit atőjegyzőVagy.llnak helyettese szerkeszti. Érvényeshatározat hozataláho. 
"' 

.ínö[on és Jegyzőkön 
"tí"tir 

i.g;rább 5 valásitott eskÜdt jetenléte szÜk-séges.
A határozatok á|talános szótöbbségget hozatnak. A szavazatok egyenlő megosztása eseténazon vé|emény válik határozattá, a meffi ez azeln.ir ,."u azat.ajáru| vagy járult. A biró Vagy meg-bizott helyettesének je|en|éte, nemt<últlÁuen i1ai"giálu"gy neiyettese'nólr.il előljárósági gyÜlésnem tartható és érvényes határozat riem hozható.
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1e. s
Az e|ő|járósági gyÜ|éseket a biró hivja össze havonként |egalább egyszer, de a jelen szabá|y-

rendeletben felsoroltak kivánságára is tartozik mindannyiszor összehivni.

20.s
Az e|ő|járőbági Ü|éseken rendes jegyzőkönyv vezetendő, melybe a jelenlevők nevei, az Ügyda-

rabok száma, a határozat |ényege és a szavazatok minősége, egyhanguság esetén pedig ezen
körÜlmény fe|veendő. A fe|vett jegyzőkönyvek akként hitelesitendők, mint a képvise|őtestÜletiek.

21 .  S
Az e|ő|járőság minden tagjának jogában ál| a hozott határozat e|len kü|ön véleményt bejelente.

ni. Ez a jegyzőkönyvbe veendő be és az i|lető hatósághoz terjesztendő fel. A képvise|őtestÜlet ha-
tározata a|apján az e|ő|járóság adhatja ki a községi köte|ékbe va|ó felvételekről szó|ó bizonyitvá.
nyokat, az e|ő|járőság van jogositva arra, hogy az illető szakbizottság vé|eményének meghal|gatá-
sa után épitési engedé|yeket adjon vagy megtagadjon.

22.S
Az e|ő|járósági Ü|ések nyilvánosak, de szükséghez képest zárt Üléssé a|akithatók át.

OtoOif fejezet

A biró jogköre

23 .S
A biró e|nökö| a képviselőtesttjleti és az e|őljárósági Ü|éseken (kivéve a községi számadások

megvizsgálására kitÜzött gyü|éseket, mikor is ezen Ü|éseken a törvényhatóság álta| kikÜ|dött
egyént i|leti meg az e|nökség), vezeti aÍőjegyző támogatása me||ett és az ő tanácsadásával a ta-
nácskozásokat, felÜgyel a tanácskozási rendre, a szőnyegen forgó tárgy megvitatása után szava.
zást rende| és a határozatokat a többség szerint kimondja.

24 .S
A községi közigazgatást a tőjegyzővel egyÜtt vezeti, de intézkedik a törvények korlátain be|Ü| a

saját fe|elősségére is'

2s.s.
A rendes képvise|őtestt]leti gyü|ésekre a képvise|őtesstÜ|eti tagokat |ega|ább 2 nappal e|őbb és

pedig a he|ybe|ieket meghivó me|lett kézbesitési iven és a vidéken tartózkodókat az il|etők kö|tsé-
gére vét|eve|es levél|el hivja meg.

A kö|tségvetés tárgya|ása és a számadások átvizsgálása iránti intézkedéseiben a|ka|mazoko.
dik az 1886: XX|l. t.-czikknek a községi háztartás és a számadások vite|ére vonatkozó szakaszai,
valamint az ezek a|apján előirt szabályrendelethez.

Továbbá:
a) végrehajtja a képviselőtestü|et jogerős határozatait, a törvényhatósági rende|eteket, a fel-

sőbb hatóságok utasitásait,
b) a községet képviseli közigazgatási Ügyekben,
c) őre a községi pecsétnek,
d) a község nevére szó|ó pénzes|eveleket és értékkÜldeményeket átveszi,
e) a községi okmányokat a tőjegyzőve| egyÜtt a|áirja,
f) felügyela község összes előljárói s egyéb hivata|iösszes mudödésére,
g) |e|kiismeretesen Íe|Ügye| a község vagyonára, a községi jövede|meket hiven oda Íorditja

13
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Vagy fordittatja, a hová ezek rendelve vannak, e|lenőrzi a községbe|i árvák vagyonának keze|ését,
minden az á|lamot, megyét és községet érdek|ő és kivetett koftséget és adóneáeket pontosan be-hajtatja,

h) a községi pénztárnak a vármegyei szabá|yrende|etben megirt megvizsgálásánál elnököl ésfelügyel, hogy a pénztáriszo|gá|at és számvitel megfe|e|ően te|jeJittessé'k,
i) fele|ős.a költségvetés megtartásáért, miért is á ronesguetb3 keretén be|Ül utalványoz ás az őköte|essége, 40 korona erejéig atőjegyzőve| egyÜtt utalványoz, ezen összegen fe|Ül pe'dig az e|ő|-járósági gyülés hozzáju|ását kéri,.
j) gondoskodik a megyei alapokat i|lető összegek és megyei adók pontos beszo|gáltatásáró|,
k) felügyel a községi utak, terek, !!9qk: és épÚ|etek jókar-ban tartására s az utak és terek fog|a-|ásá megad adály ozza községi mé rnök igénybevéte|éve |,
1) az 1877: XX||. t.-cz. értlemében 40 korona, az 1879. évi XXXI. t.-cz. a|apj án 20 korona erejé-ig akár személyesen, akár he|yettese utján biráskodik, a kártéte|eket időveszteség né|kÜl,megbe-

csülteti, habár a becsÜs dijak nem is Íizettettek le e|őlegesen, a kártéritést és birságokat behajtaja
és czéljaikra forditja,

m) a segéd- és szolgaszemé|yzet fe|efi fe|Ügyel és gondoskodik, hogy a községi szolgák min-dig kel|ő számban ott |egyenek a községnázáÁál, ez u]óbbiakat a iőjegizőve| 
"gy"te,toi.g 

felfo-gadja és elbocsájtja,
n) a tüzrendőri szabályokat megtartja, gondoskodik a mentő- és o|tószerszámok jókarban tartá-

sáró| s veszély esetén a szÜkséges intézkedéseket és rendelkezéseket a legnagyo.bb eré|y|yel ésgyorsasággal megtenni köte|es,
o) gondoskodik és intézkedik, hogy az isko|aÜgyek semmi hátrányt ne szenvedjenek, a gyer-

mekeiket iskoláztatni vonakodó szÜlők vagy gyámót<tot a birságokat '=igo1.u"n beh4tat;a, az isko.lahatóság, isko|aszékek megkeresvényeit poniosan teljesiti, álta|ában ai iskolatigyet e|őmozditja,p) az á||ami rendőrségge| a törvényesen szabá|yozott viszonyt fenntartja Jvele közvetlentj|
érintkezik,

r) Íe|Ügyel, hogy a be|telkeken a házakhoz közel takarmány- és szalma|erakodóhe|yek ne |éte-
sittessenek.

Az ál|amszo|gá|at érdekében kiadott minden ?f'!n,, szabá|yrendelet és utasitás végrehajtása
a birót aÍőjegyzővel egyÜttesen il|efuén, köte|es:
' a) gondoskodni arról, hogy a törvények és rendeletek nemcsak pontosan kihirdettessenek, ha-

nem a községi irodában megtekinthetők is legyenek,
b) szigoruan fe|Ügye|ni az egészségÜgyre, végrehajtatni és megtartatni az egészségrendőri

szabá{yokat, te|jesiteni az 1876: XlV. t..cz. ||. részének 139-152. $.aióan fog|alt koziégi kö-zegész-
ségtigyi szolgá|atot, kü|önösen tisztán tartani a község utczáit, pontosan eszközöltetni a himlőol-
!ást. a szegénysorsu betegeket a kórházba szá|litattni, a dajkaságban levő idegen gyermekek
ápo|óit fe|Ügyelet alatt tartani s i|yen kisdedekrőljegyzéket vezettetni, !

c) hasonlóan szigoruan fe|ÜgyeIni az ál|atrendőri szabá|yok megtartására,
d) minden járványt Vagy annak mutatkozó betegséget haladé-ktalanu| beje|enteni a járási fő.

szoIgabirónak,
e) szigoruan fe|rjgye|ni a kártékony hernyók s rovarok kiirtására vonatkozó szabályrende|et

megtartására,

...f) u adó, a megyeiés községi pótadó, utadó és közmunka, továbbá az ujonczössieirásis á|ta.
lában mlnden összeirásná| a főjegyzőve| közremÜködni, a védköte|eseket' a sorozóbizottság e|é
ál|ittatni s az ujonczozásná| szemé|yesen jelen |enni,

g) a katonai szo|gálati viszonyok közÜl kiadott utasitásban reá ruházott teendőket te|jesiteni, a ka-
tonai szá|láso|ásokat, az e|őÍogatok kiállitását, é|e|mezését a Íenálló szabályok és rende|etek szerintpontosan eszközö|ni, az e|szá|lásolás arányos fe|osztására fe|ügye|ni, a szállás és é|e|empénz ki-
osztását pontosan foganatositanis őrködni á febtt, hogy a |akossag aránytalanu| ne terheltessék,
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h) gondoskodni a község szegényeinek eltartásáró|, a ko|dulást |l|ető|eg a belÜgyminisztérium
álta| kibocsájtott szabá|yrende|et pontos megtartásáró|, kÜ|tnösen pedig ie|Ügye|ni. arra, hogy a
vásárok, bucsu s egyéb alka|makkkor az undortgerjesztő és számos veizé|yti|őidéző nyomoré-
kok csoportosulása megakadályoztassék és az idegenek eltávolittassanak, enné|fogva az o|áh
czigányokra nézve.a megyel szabályrendelet szerint Jár e|, a to|onczozást i||ető|eg peo.lg a rendőr.
ság utján intézkedik.

27.S .
Az árva és gondnoksági Ügyeket i|lető|eg osztozik az 1877: XX. t.-cz., - a megyei szabá|yren-

de|et és a .|29000 1902. sz' gyámÜgyi Ügyvite|i szabá|yzat álta| a községre s annák közegeiie ru-
házott teendőkben, kü|önösen gondoskodik a vagyontalan árvák elhe|yeiés érő|, az árváképÜ|ete.
inek tÜzkár el|eni biztositásáról s egyálta|ában arról, hogy az árvák rigyeun akár a törvényhátóság.
nak, akár az áryaszéknek rendeletei és Íelhivásai a leggyorsabban tájesittessenek.

A biró minden kÖzségi bizottságnak . a számvi7sgá|ó, iparisko|a, közegészségÜgyi és óvoda-
fe|Ügye|ő bizottság kivéte|éve| - e|nöke.

28.S
E|járásáró| és a községi é|etben történt minden nevezetesebb eseményről és mozzana|ró| idő.

rő|.időre a képvise|őtestÜletnek je|entést tesz.

Hatodik Íejezet

Atőiegyző jogköre

2e.s.
Atőjegyző hívatása buzga|om, részrehaj|atlanság és fontos he|yzetének teljes átérzése álta| ki.

érdeme|ni az egész község bizalmát.
A községi tőjegyző a törvény érte|mében a község jogi tanácsosa és to|lvivője s mint ilyen fe|-

adata: tanácsáva|, fe|vi|ágositásáva| gyámo|itani ugy az egyeseket, mint az ető|iáróságot, á to*o.
nyeket, szabályrende|eteket és utasitásokat megm agyarázni és azok pontos te|jesitésére őrködni.
EzenkivÜ| hatásköre:

a) közigazgatási Ügyekben
A törvények és Íe|sőbb hatósági rende|etek foganatositása körÜli eljárás és minden ezekke|

kapcsolatos irásbe|i teendők pontos elvégzése. A közrend és csend, siemély- és vagyonbizton.
ság fentartása, tÜzrendőrség keze|ése, segédszem é|yze|, közegek, cse|édek és idegőnek Íelettí
őrködés, utlevé|Ügy keze|ése, Íatenyésztés és Íaisko|a feletti fe|Ügye|et, a szegények és koldusok
figyelemme| kisérése, az e tekintetben kíadott belugyaminiszteri óiogoru szem e|őtt tartása s az
1886: XX||. t.-cz. 145. $-a érte|mében teendő évenkénti pontos je|entés, betegségek és járványok
idejében ezek terjedésének és |eÍo|yásának figyelemmel kisérése, az erre vóna]xozó j,e|entések
megtéte|e s á|talában a közegészségÜgy körÜli intézkedés, mindennemÜ statisztikai kimutatások
elkészitése, beterjesztése, országgyÜ|ési, törvényhatósági és községi vá|asztásokhoz az előmun.
kálatok és összeirások te|jesitése és a vá|asztásoknáljelenléte.

b) igazságÜgyekben

. Jogszezési Ügyekre vonatkozó okmányoknak szerkesztése, a mennyiben nem kizárólag a kir..köz-jegyző vagy Ügyvédek hatáskörébe valók és a főjegyző egyéb hivata|os íeendői megengedik, a végren-
deleteknek s egyéb az e|ő1árőság hÜségére bízott okiratolinak a rendbentartása s ittáerós netyr'e lJeen-
dő juttatása. Ae.1877: XX|l. t.-cz. és más törvények értelmében személyes vagy heilyettese átái birásko.
dás' birói meghagyások foganositása, mezei rendőri kártéritések, ti|a|om, roriúso4 fog|alások. megvizs-
gá|ása, a tényá|ladék Íe|jelentése, a po|itlkaijogok gyakorlatátó| fe|Ítiggesztett és hivata-lvesztésre ;Jgere-jÜleg e|itéltek nyi|vántartása és az 1877: XXl|. t-cz.-á. $.a érte|menen ioozesek kiál|itása és kézbeáités".
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c) közoktatási Ügyekben:
Az 1868: XXX||l' és a vonatkozó törvényczikkek foganatositására figyelni és kÜ|önösen az isko-

|áztatást figye|emmel kisérni, az iskolaszék á|tal kitÜn1etett mulasztók szÜ|ei vagy gyámjei e||ené.
ben a törvény szigorát ke||ő erély|yel alka|mazni, az iparostanu|ók iskoláztatásáia Úonákozó tör.
vényt és miniszteri rende|eteket végrehajtani, az egyházak mint ku|tur és erkö|csi testületek ne.
mes törekvésöit támogatni, általában minden erkölcinemesitő intéiményt a községben meghono-
sitani.

d) köz|ekedési Ügyekben:
Az utak, hidak és egyébb uti vagy vizi épitmények és kü|önösen a vizrendőri intézkedések és ti-

|a|makra vonatkozó törvények és hatáozatok megtartása és végre: a község határán átvonu|ó
vaspá|ya, távirda, patakok, források vagy ott létező kutak fentartása körÜ|i he|yhatósági intézke-
dés.

e) kereskedelmi és iparÜgyekben:
KÜ|önösen az ipartörvényben fogala|tak teljesitése fe|etti őrködés, ezen törvény rende|eteinek

magyarázata és Íigye|emme| kisérése, a kÜ|önfé|e kereskedők és iparosok nyilvániartása s az er-
re vonatkozó statisztikai adatok szerkesztése, az országos és heti vásárokrá hajtandó |ó, marha
és sertésekre vonatkozó jár|atok le|kiismeretes és pontos kiadványozása s errő|.)egyzőkönyv ve-
zetése.

f) katonaügyekben:
. A védköte|eseknek az anyakönyvi kivonatok, népszám|á|ás és idegenek nyilvántartása a|apján

va|ó összeirása és Ugy a te|jesen ismeret|en, mint a törvényte|en távoJlevők kipuhato|ása körÜ|i el-ját.ás és a puhato|ásokról jegyzőkönyvek Íe|vétele, a fe|mentésre, szabadságo|ásra és ideig|enes
e|bocsájtásra igényt tartók, továbbá a kivéte|es nősülési engedély e|nyerését óhajtók kérv?nyei-
nek elkészitése, azok Íe|szerelése és i|letékes he|yre való fe|terjesztésé. A védköteleseknek a so-
rozó bizottsághoz á|litása kÖrÜli Íe|ügye|et és az ujonczozásná| izemé|yes je|enlétel. Az ujonczok,
állandó hadseregbeli szabadságo|tak, tarta|ékosok és szabdságolt honvédek behivó jógyeinek
kézbesitése, az állandó hadseregbe|i szabadságo|tak, tarta|ékosok és szabadságolt lroívédek
nyilvántartása s a katonai szolgálati viszonyokra vonatkozó 1889: Vl' t.-cz. és az ahhoz tartozó
utasitások érte|mében va|ó e|járás. A katonai e|helyezésné| és átvonu|ásokná| a szabá|ys zerű e|
szál|áso|ás figyelemmel kisérése s őrködés, hogy egyÍelő| a katonqság szám ára az i||etókes szo|-
gá|mányok és fuvarok megadassanak, másfe|ől hogy ezen szo|gá|mány iránt tu|követelések ne
tétessenek. A katonai é|elmezés, katonai |óá|litás és a mozgósitáó körÜ|i azon teendőknek teljesi-
tése, melyek e tekintetben a községi e|ő|járóság, il|ető|eg aközségi Íőjegyző hatáskörébe tartoz-
nak.

g) gyámhatósági Ügyekben:
A gyámsági és gondnokságí esetek körü| az 1877: XX. t..cz. és egyébb törvényczikkek, megyei

szabályrende|etek és a 129000 902 sz. gyámÜgyi Ügyvite|i szabá|yzat érte|méóen e|járás, ugy-
mint: ha|álesetek felvéte|e, hagyatékok leltározása eset|eg tárgyalása, az árvákra és ózek javai-
nak keze|ésére megkívántató Íelügyelet, valamint ezek számaoási Ügyei és a gyámhatóságí sza.
bá|yrendelet 46. $.ában előirt teendők.

h) községi ügyekben:
|ktatót, mutatót, be és- kikö|tözködőkrő| és az elitéltekről nyi|vántartást, va|amint postakönyvet

vezettet. Szóbe|i kérelmeket és panaszokat elfogad és jegyzőkönyvbe Vesz Vagy vetet. A község
|evé|tárát keze|teti és ellenőrzi, a kikÜldött jegyzővel a közseg ingó es ingat|an vagyonát évenként
a vagyont keze|ők és az e|ő|járóság egy tagjának közbejöttéve| te|tározza. Je|en van és közremÜ-
ködik a pénztárak megvizsgá|ásánál.a község kö|tségvetését a vármegye á|ta| a|kotott pénztári
keze|ésrő| szó|ó szabá|yrende|et ||. fejezetében körÜlirt módon e|késziti. A község köte|ékébe Íel.
vett egyénekről nyilvántartást vezet vagy Vezettet. Minden a község igazgatása tiorouen tartandó
tanácskozásokró|jegyzőkönyvet vezet, végez minden foga|mazvanyi munrát, ő ál|itja'ki a község
minden hivatalos iratát és ezeket a|áirja, köte|es a hivata|os órákat a községi hivata|ban tö|teni, á|-
landó he|yettesét a jegyzői karbó| évenként kÜlön hozandó határozattal a klpvise|őtestÜ|et jelö| ki,
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ha pedig betegség vagy más körülménynél Íogva hivatalát 3 napnál hosszabb időre e|hagyni
kénytelen, ezt a járási Íőszo|gabirónak beje|enteni tartozik és helyetteséről a járási főszolgabiró in.
tézkedik. Ahozzá beosztott segédszemé|yzet kozvetlen fe|Ügyelete alatt á||. Hivatalos kÜldetések
a|ka|máva| a biróva| egyÜttesen képvise|i a községet.

A képvise|őtestÜ|eti ülésekre vonatkozó teendői ezen szabá|yrendelet Il|. Íejezetében vannak
részletesen Íelsorolva.

MagánÍelekkel szemben az őt megkeresőknek mindennemÜ peres és nem peres Ügyekben |e|-
kiismeretes tanácscsa| szo|gá|, az egyes egyénektő| nyert nem peres megbizást |ehető|eg gyor-
san te|jesiti. A szóbe|i panaszokról és kére|mekről jegyzőkönyvet vesz fe| és az| az il|ető hatóság.
hoz Íelterjeszti.

Mindezek azonban nem tartozván szorosan a Íőjegyző hivata|os teendőihez és leginkább ma.
l gánosok érdekében |évén teljesitendő, ezekért a Íőjegyző a község pénztárába való beszolgá|ta.
lÉ tás köte|ezettsége me||ett az i|letőktő| a vármegyei szabályrendeletben felsoro|t és ott megá||api-
l tott külön dijazást igényelheti.

Köztudomásulag szegény fe|ek álta| igénybe vett munká|atok ingyen te|jesitendők, ugyszintén
hivata|bó| kivánt bizonyitványok, ha|álesetek beje|entése és okmányok, me|yek a tőjegyző hibájá-
bői az iIlető hatóság vagy biróság á|ta| visszautasittattak, ingyen ál|iiandók ki. A magánmunkálato.
kért sorkönyv vezetendő, ame|ybe minden magánmunká|at beirandó.

A sorkönyv alapján történik havonként a |eszámolás és a jövedelemnek a község pénztárába
való beszoIgá|tatása.

A Íőjegyző magánmunká|atokból eredő jövede|mét a község megvá|tja évi 4000 koronáért,
mint a me|y összeg az eddigi statistikai adatok szerint Íe|tét|enÜ| befolyik.

AÍőjegyző munkakörében tett minden cse|ekményéért vagy mu|asztása á|ta| okozott kárért tel-
jes Íe|elősséggeI tartozik'

A Íőjegyzőnek összes munkakörében a megfe|e|ő személyzet rendelkezésére bocsáttatik, mi-
ért is a jegyzőkkel és a|jegyzőkke| és a keze|ő és segédszemé|yzettel a munkarend érte|mében
közvet|enÜl rendeIkezik.

Hivata|ból tagja az e|ő|járóságnak és a képvise|őtestÜ|etnek.

30.s.
A jegyzők, a|jegyzők és azok teendői. .

Ujpest községben az ez irányu teendők e|látására az adóÜgyi jegyzőn kivü| még három jegyzői
és nyo|cz a|jegyzői á||ás szerveztetik, a me|y utóbbiak két fizetési osztá|yba soroztatnak, számuk
és il|etményeik a 75' $-ban vannak megá|lapitva.

Az adóÜgyi jegyző és a három jegyző tagja az e|őljáróságnak és a képviselőtestÜ|etnek, azon-
ban az a|jegyzők is, mennyiben arra Íe|hivatnak, kötelesek az e|ő|járősági és képviselőtestÜleti,
avagy bárminő bizottsági Ü|éseken résztvenni.

Teendőiket _ az e||enőri és számfejtői mííködést te|jesitő a|jegyzők kivételével _ a Íőjegyző e|ő.
terjesztése a|apján a községi e|őljárósági Ülés által évenként megalkotott és a képvise|őtestÜlet ál-
ta| megerősitett Ügykeze|ési és munakbeosztási rend á|lapitja meg'

Jelenlegi hatáskörÜket megvá|toztató határozat birtokon be|Ülfelebbezhető.
Köte|esek a bár munkakörÜkön kivÜ| eső minden községi irodai munkákat még hivata|os órá-

kon kivÜ| is, ha Íőnökeik á|ta| erre Íe|hivatnak, te|jesiteni' l|yen munka megbizatás azonban huza-
mosabb időn át nem tarthat és csak sÜrgős esetekben veendő igényébe. Ugyanez áll a községné|
alka|mazott összes keze|ő és segédszermé|yzetre nézve.

Az atjegyzrjk a reájuk bizott munkáért ,.,n,l].l't$"t"to,"t.; első sorban a Íőjegyző fele|őssége
fenntartatik, éppen azért nemcsak joga, hanem kötelessége a főjegyzőnek mindén észlelt hiányt,
mu|asztást, he|yte|enÜ| végzett munkát az e|ő|járőságnak és képvise|őtestu|etnek tudomás végett,
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a felettes hatóságnak megtorlás végett bejelenten|, elhe|yezésÜket kérnl és a hozott határozatok.
kal szemben eset|eg jogorvos|atta| éln|.

32.S .
. A Jegyzők és a[egyzők az 1886. XXl|. t..cz. 69. $..ban körülirt módon vá|asztatnak az 1883. évl|. t'-cz. l|letve az{900. évi XX' t..cz..ben előirt minősités me||ett

33.S.

lrnokok

Teendőiket az évenként kiadott munkarend ál|apitja meg. A reájuk bizott munkáért fe|elősek. A
községné| 2 irnok alkalmaztatik, a kik a községi tisztujitó siéken vá|asztatnak és kiknek képesité.
sÜk 4 középisko|ai osztá|y.

34,S

Dijnokok

A szükséghez képest dijnokok is a|kalmaztatnak. Ezeknek szÜkségességét, számát és napidi.jait mindig a költségvetés megá||apitásakor aÍőjegyző e|őterjesztésérá a képvise|őtestület ál|apitja
meg. A dijnokok felfogadását és elbocsájtását atőjegyző a biróva| egyÜttesen eszköz|i'

Hetedik fejezet

Pénz és adókezelés, háztartás és számvite|

n.1 Általanos határozatok

35.S.
Ujp-est községben a község á|ta| keze|t pénzek és értékek a községi pénztárnok és az el|enőri

teendőket végző községi aljegyző által a vármegyei pénzkezelési szabáíyrende|et értelmében ke-
ze|tetnek. Enné|fogva mindennemÜ adó és kÖzpénzek be- és kifizetése ósakis a pénztárnok által
teljesithetó. A pénztári számÍejtési és könyvelési teendők a kivetési és e|őirási , ezek viszont a
vég rehajtási m u nká|atoktól kÜ |ön választatnak.

A községi haztartás és számvite|re vonatkozó|ag mindenben a vármegye közönsége á|ta| meg.
alkotott haztartási és számvite li szabá|yok mé rvadó k.

A község összes adó és pénzÜgyeinek kezelése kÜ|ön közigazgatási osztá|yt képez s a kezelé-
sével megbizott tiszfuise|ők az adóÜgyi teendőketvégző jegyző kölvetlen fe|Ügye|eie a|att á||nak.

Az adóÜgyi és pénztári személyzet a következökből ált:
Fönök: adóÜgyi teendőkkel megbizott jegyző'
Kivetés és előirásra:1 jegyző,2 al1egyző, 2 számtiszt.
A beszedésre: 1 pénztárnok
Könryelésre és számvitelre: 2 atjegyző.
A végrehajtásra: 5 végrehajtó.

í!: :Ítr3g+!-ri::.Í ]1t].:"T1 3;]..3- T$E1!frw



1994. |úl|us Ú;pesti Hetyt<irténet| ÉrtesÍtő

B.) A személyzet s azok teendői

36.S.

dóosztá|yt vezető jegyző

, a.) E|őadőja az összes adó, i||eték, va|amint .V egyenes adók módjára beszedendő kincstári s
egyéb követe|ésekre vonatkozó Ügyeknek:

b.) közvet|en főnöke az ál|ami, megyei és községi adókivetésse|, nyilvántartással, beszedésse|
és végrehajtássa| megbizott közegeknek. El|enőrzést gyakoro| az összes adó és i|leték Ügyek me-
nete felett, valamint az egyenes adók módjára beszedendő kincstári s egyéb követe|ésekre s
azok szabá|yszerÜ s rendes vezetéséért fe|elős,

c') kel|ő időben intézkedik, hogy az á|talános jövedelmi pótadó kivetése a|apjául szolgáló jöve-
de|em összegéből a községi adófizetők tartozásai után járó kamatokra esedékes pótadó |evonas-
sék, e czé|bó| gyÜjti a beva|lási iveket.

d.) Szemé|yesen vezeti a házadómentességrő| és fegyveradóról és a vadászati jegyeket nyert
egyénekrő| szó|ó nyi|vántartásti jegyzéket.

e.) Megvizsálja a végrehajtók munkakönyvét és a végrehajtók müködését s a végrehajtás sza-
batos menetét éber figyelemmeI kiséri.

f.) A kö|tségvetés elkészitéséné| segédkezik a főjegyzőnek.
g.) Hivata|ból tagja az elő|járósági és képvise|őtestÜ|eti Ü|éseknek'

37.S.

Pénztárnok

A pénztárnok az e||enőri teendőket végző a|jegyzőve| egyÜtt őrzi és a vármegyei pénzkezelési
és háztartási szabályzat érte|mében kezeli az összes á||ami, községi és megyei pénzeket, keze|i
továbbá a határozott rende|tetéssel nem biró |etéteket, vezeti a fő. és |etétnaplót, őrzi a pénztár-
szekrény egyik kulcsát.

Mint a pénztári hivata| főnöke és képvise|ője a pénztárhoz érkezéttmindennemü megkeresést
áfuesz, az áWett megkereséseket elintézi vagy elintézteti.

A pénztárhozbeérkező pénzkÜldeményeket az e||enőri teendőket végző a|jegyző je|enlétében
veszi át s ezen kü|deményekről a nevezett aljegyző jegyzéket vezet. A beÍo|yt pénzek á|ta|a na-
ponta a pénztári szekrénybe e||enzár me|lett e|helyezendők.

Tagja a képvise|őtestÜleti és e|őljárósági Ü|éseknek.
Ezen á|lásra csak oly he|ybe|i |akos vá|asztható meg, ki készpénzben vagy óvadékképes papi-

rokban |egalább 4000 korona biztositékot vagy je|zá|ogi bekebe|ezést nyujtani képes és a nap|ó
vezetésére gyakorlati képességge| bir.

38.S

EIlenőri teendőkke| megbizott aljegyző

Az összes bevételek és kiadásokról - |etéti kezelés kivéte|ével _ az összes segédnaplóRat ve-
zeti. Az időkhöz kötött Íizetések esedékességéről nyilvántartást vezet. A pénztárt érdeklő nagyobb
ki- és befizetéseket nyilvántartja s az á||ami és megyei tartozások kel|ő időbeni elkÜ|déséért Íe|e-
|ős. osszeá|lítja a pénztárbó| kivánt mindennemü kimutatást s azokat a pénztárnokka| egyÜtt a|áir-
ja. orzi a pénztári szekrény masik kulcsát és a pénz á||agáért a pénztárnokkal együtt egyetemle-
gesen Íele|ős.

A pénztárnokot akadá|yoztatása esetén he|yettesíti. A pénztári helyettesitések alka|máva| kü|ön
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gond forditandó arra, hogy egy és ugyanazon tiszt a két kÜ|önböző pénztári ku|cs birtokába soha.
se jusson. Ez ugy érhető el, hogy a pénzszekrény főku|csai (Brahmar 3 kulcs) mindig a pénztár-
nok kezében |egyenek és helyettesének kézbesitendők még akkor is, ha az i||ető csak az el|enőr-
ködéssel bizatik meg. A Íe|ső zár kulcsai (3 pé|dány) az e||enőrné| vannak s a harmadik a|só zár
kulcsai mind a két tiszt álta| lepecsételve a pénztárban őriztetnek a következő megje|öléssel ,,he.
|yettesitési ku|csok''" Ha az el|enőr he|yettesittetik, akkor annak ku|csai szintén |epecséte|ve a
pénztárba tétetnek ,,ellenőri ku|csok'' megje|ölésse| s az el|enőrködésse| megbizott tisztnek a ,,he-
lyettesitési ku|csok'' adatnak át, ha pedig az el|enőr visszatér, a pénztárban levő saját ku|csai neki
visszaadatnak s a ',he|yettesitési ku|csok'' a Íentebb je|zett mód szerint ismét a pénztárba he|yez.
tetnek.

A pénztári e||enőri teendőket teljesitő a|jegyző 1600 korona óvadékot köte|es |etenni. Minősité.
se jegyzői ok|evél.

3e.s

A számfejtés teendőkkel megbizott aljegyző

Teljesiti az össes számÍejtéseket előir és vezeti a számadási Íőkönyveket s az el|enőrt akadá-
|yoztatása esetén he|yettesiti. Minősitése jegyzői ok|evé|.

40.s

Számtisztek és végrehajtók

Az adóosztályban a|kalmazott számtisztek és végrehajtók mÜködési és hatásköre, nemkÜ|ön-
ben teendőik az évrő|-évre megá|lapitott Ügykezelési és munkabeosztási rendben fog|a|tatnak. Mi-
nősitésÜk 4 középiskolai végbizonyitvány.

Nyolcadik Íejezet

A törvénybiró jogköre

41.  S
A törvénybiró a birót távollétében Vagy akadályoztatása esetén minden teendőiben saját fe|e-

|ősségére heIyettesiti.

42.S
Mint a biró helyettese önál|óan kezeli a kisebb polgári biráskodást. Fe|Ügye|, hogy a keresetek-

ben gyorsan és pontosan tÜzessenek ki a határnapok, a mel|éje rende|t eskÜdt és aljegyző, eset-
leg he|yettese biró társáva| ité|eteket hoz, afokozatos végrehajtásokat az a|jegyzőve| végrehajtat-
ja, a megfelebbezett ügyeket az il|etékes birósághoz fe|terjeszti.

43.S
Az idegen biróságoktó| érkezett végrehajtási rende|etet pontosan elintézteti. t

44.S
Fe|ÜgyeI, hogy a panaszÍelvéte|et pontosan teljesittessenek és azokró| törvényszerÜ|eg veze-

tett iktató és betüsoros mutató vezettessék, valamint hogy az ügyiratok sorszámban csomago|va
levé|tárba he|yeztessenek és az egész biráskodás nyi|vántartassék.

i"-{i!j.tsrYiTtit1]ryTili:rym:
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45,S
A ttrvénybiró fe|Ügye|ője és gazdája a község vagyonának, miért is azt a vármegyei pénzkeze.

|ési és számviteli szabályrendelet érteImében kezelni tartozik.

Ki|enczedik Íejezet

A közgyám jogköre

46.$
A közgyám köteleségei az 1877, xx. t'.cz. és a megyei gyámhatósági szabályrende|etben,

ugyszintén a 129000 902. sz. gyámÜgyi ügyviteli szabá|yzatban rész|etesen lévén körÜlirva, ezek.
hez alka|mazkodni, az abban Íog|a|t intézkedéseket pontosan, gyorsan és lelkiismeretesen te|jesi.
tenitartozik, egyebekben teendőit a munkarend á||apitja meg'

Tizedik Íejezet

A községiÍőorvos, ugy is mint halottkém, a kerületi orvosok és szü|észnők teendői és
jogköre.

47.S
Ujpest községben az 1876, XIV. t.cz.-ben részletezett közegészségÜgyi szo|gáÍatot egy főorvos

és 2 kerü|eti orvos |átja e|: teendőik és munkakörük a községi Ügykezelési és munkabeosztási
rendben vannak tüzetesen fe|soro|va és megálIapitva. Ezek szerint:

48.S

A.) Községi főorvos

A községi főorvos végzi az egész község terÜ|etén a halottkém|ést, épitkezési és |akhatási en.
gedély Ügyekben szakvé|eményt ad, mindennemÜ he|yszini szemléken szakértőként szerepe|, e|.
|enőrzi a kerÜ|eti orvosok és szÜlésznök müködését, nyi|vántartja a községben levő orvosokat,
gyógyszerészeket és szü|észnőket. Felügye| a |e|enczekre, az árvaházban elhelyezettekre, a daj.
kaságban |evő kisdedekre és a község e|tartásában ál|ó szegényekre.

4e.s
A községi közegészségügyi bizottság megbizásábó| irásban köz|i e|Íogadás és végrehajtás vé-

gett a község elő|járóságáva| mindazon vé|eményeket, melyek a közegészség biztositására a
közegészségÜgyi bizottság á|tal megá||apittatnak'

50.s
Köteles közegészségÜgyi bizottsági gyülést azonnal összehivatni, mihe|yt a közegészségügyi

viszonyok, fe|sőbb hatóságok, képvise|őtestÜ|et vagy az e|őljáróság kivánja. Járványos betegsé-
gek esetén intézkedik az e|ő|járőság utján a járványbizottság mega|akitásáró| s megtesz mirldent,
mit a törvények és rende|etek ezirányban e|őirnak.

A községí főorvos teljesiti a ha|ottké*i tu"no?l."|u. ,n, köte|es minden ha|ottat megvizsgá|ni,
az errő| Íe|vett halottkémi lap egyik pé|dányát az i|lető ha|ott hozzátartozóinak, másoopétoányát
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pedig a községi e|őljáróságnak beadni. Szegénysorsu halottak után halottkémlési dij nem ,."o*.
lÍ:jr:jÍ*Ín.^:.slí9t::.i?3i 1,koronátjii.in.l.. xozség pénztárábaa ha|ottkém|elésért az etárgyban kiadott B.M. szab. rend. értelmében, a rendkivuti Éátate..i"f,'ei ffifii'ö:'il:T.:tegségben elha|takná| az e|ő|járóságnak rögtön további intézkedés végett je|entést tesz. Az épité.si és lakhatási engedélyek, va|amint te|epslemre[ nóryszini eljárási oö a t<ozsegi Íőorvosnak járódijai a község pénztárát il|etik.

s2.s
B.) KerÜleti orvosok

A kerÜleti orvosok - kiket a képvise|őtestÜ|et vá|aszt - a munkarendben megállapitott kerÜ|e-tekben a községi főorvos el|enőrzése me|lett e|látják 'ind".on közegészségÜgyi teendőket, me-|yeket a törvények, rendeletek és munkarend e|őiinak, kivéve azot<atla-Áelyek a 48. $. szerint aközségi Íőorvos hatáskörébe uta|tattak

A kerÜleti orvosok tartoznak kerü|eteik.b.. 
" 

n3l;tg szegényeit és a teljesen vagyonta|anokat -habár a község szegényei nem lennének is - ugy á [ti..eg s.egéd. és siotgas zemé|yzetét, azokcsa|ádjait, valamint a községi árvaházban levő a-rvarat ingyen, a Vagyonosokat pedig a B.M. ren.deletben llo9tta9jiott látogatási dij mel|ett gyógykezálni, mÜtétek és egyébb nagyobb szabásuorvosi segélyek kÜlön dijazandók' Te|jesititk Jueo-ni'roo|tást. KÖtelesek a"fterutetekben a piaczon,boltokban s egyéb e|árusitó helyeken az éleImiczikkek egészséges vo|tára Íe|Ügyelni, jogukban á||szÜkség esetén az egészségre káros é|e|miczikkeket e|kóbozni-vagy *.g..*'isiteni-éJ ezirány-
??n ̂ r.e|őljáróságnak je|entést tenni és te|jesiteni minJent, a mit a törvény a községi oryosra ru-ház. Járv ányos betegségek esetében a községi Íőorvosnak',ögiá; ;.j;ntá,i t.,.n.1.

...Ygv a községi főorvost, mint a kerÜ|eti o'o,uji"l a község terÜletén kivÜli kikÜ|detésekné| azelő|járósági tagoknak járó napidij i|leti meg

55.S
A községi főorvos és kerÜ|eti orvosok munka- és hatáskörének időnként az íjgykeze|ési ésmunkarendben va|ó megál|apitása a kozségi képvise|őtestÜlet hatáskörébe tartozik'

Községi szülésznők kötelességei

56.S

A községi szÜ|észnőknek kötelességÜkben á|| kerÜletÜkben minden Vagyontalan szÜ|őnek dijta-|anu|, a Vagyonoso$3| egyezség utjá1 segé|yt nyujtani s mindazt végezni, a mit a törvény ésmin. rend' e|őirnak. A község három kerületó osztáti[ nagy terjedelménél fogva. Az i|lető szÜ|ész-nőnek azon kerületben ke|| |aknia; me|ybe megválasztatik. A képviselőtestü|et álta| választatnak.A községi orvosok közvetlen felügye|ete és renóe|kezése a|att á||anak. |:

' f f "F '
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Tizenegyedik fejezet

Az állatorvos jogköre

57.S

A községi á|latorvost a t<epvisetotestÜlet választja az 1888: V||' t.-cz' alapján. A képvise|őtestÜ-
letnek és e|ő|járóságnak szavazatta| biró tagja.

58.$
Az ál|atorvos te|jesiti mindazon teendőket, melyeket az á||ategészségÜgyre vonatkozó törvé-

nyek, kormány és megyehatósági, községi képvise|őtestÜ|eti vagy e|ő|járósági határozatok hatás-
körébe uta|nak. Minden a község terÜ|etérő| e|hajtandó |ó vagy szarvasmarha a marha|evé| kiá||i-
tása e|őtt álta|a megvizsgá|andó s ezért csaki a 64. s. dij számolható Íel.

se.s
Köte|es a községi ál|atorvos minden hasznos házi állatot, ugy a kutyákat is nyilvántartani, azo-

kat évenként megvizsgálni és az e|ő|járóságnak jelentést tenni, egyálta|ában minden javas|atát,
e|őterjesztését csak a községi előljáróságnak nyujthatja be'

60.s
A közvágóhid igazgatója s mint i|yen az e|ő|járóság fe|Ügye|ete és rende|kezése alatt ál|. A

gyepmesteri teIepen fe|Ügye| és intézkedik. A gyepmesterreI közvet|enÜ| rendeIkezik'

61 .  S
Az á|latorvos köte|essége a közvágóhidon levágandó minden egyes á|latot megvizsgá|ni és an.

nak jár|atára egészséges vo|tát reá vezetni, a |evágatást ily módon engedé|yezni, levágásra nem
a|kalmas á|latró| pedig annak zár|at a|á véte|e me||ett az e|ő|1árőságnak je|entést tenni, a megtÖr-
tént |evágás után pedig a hust megvizsgá|ni, a kimérhetési engedélyt megadni, ész|e|t betegség
esetében a hust és az ál|at tartozékait zár a|á venni és je|entést tenni' Teendői a kÖzségi közvágó-
hidról szó|ó szabályrende|et a|apján a községi Ügykeze|ési és munkabeosztási rendben vannak
rész|etesen korvona|azva.

62 .S
Köteles a |evágott sertéseket levágás előtt és után megvizsgálni és a kimérésre az engedélyt

megadni, avagy a hust vagy az á|latot zár a|á venni és je|entést tenni az e|ő|járőságnak. A sertés.
vizsgálatokért minden darab után 20 fi||ér vizsgá|ati dij szedetik be, a me|y dijak, ugyszintén a
husvizsgálati dijak is a község pénztárát il|etik meg.

63 .S
Minden cselekedete és mu|asztásából eredő kárért felelős.

64 .S
Ha magánfe|ek á||ategészségügyekben igénybe veszi, az 1900. évi XVll. t.-cz. alapján kiadott

95000/900. sz' fö|dmÜve|ési miniszteri rende|et 18.|. $-ban megá|lapitott dijak szedésére jogösult.

65 .S
A községi hivata|os kikÜldetéseket a község terÜ|etén ingyen tartozik teljesiteni. A község terÜ-

letén kivül eső kikü|detésekné| az e|ő|járősági tagokat megi||ető napidijban részesü|'

i''l'
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Tizenkettedik Íejezet

A vágóhldl íe|{lgyelö köte|essége|

66.S
A vágóhidi fe|Ügyelőt a községi képviselőtestÜlet vá|asztja.

67.S
A vágóhidi fe|Ügye|ő köte|ességeit a községi Ügykeze|ési és munkabeosztási rend á||apitja meg.

68.S
Köte|es a vágóhid rendjére és tisztaságára fe|ügye|ni és az észlelt hiányokat az á|latorvos utján

a birónak bejelenteni.

6e.s
Köte|es rendes vágó|ajstromot vezetni, az á|latorvos álta| |áttamozott és |evágott á|latoknak

marha|eveleit beszedni és megőrzése végett az e|ő|járőságnak beszo|gá|tatni. Egyá|ta|ában a vá-
góhid körÜ| tartozik teljesiteni mindazt, a mive| az e|ő|iárőság á|ta| megbizatik. Közvet|en fönöke
az á|latorvos.

Tizenharmadik Íejezet

Községi mérnök

70,s
A kozségi mérnök a község müszaki ügyeit |átja e| s mint i|yen önál|ó hatáskörre| bir, a

köz- és magánépitkezési, csatornázási, utburko|ási, szabá|yozási, közvi|ágitási, köztisztasági
és temetőügyekben' Tervezi és e||enőrzi a község összes épitkezéseit és egyéb mÜszaki
munká|atait' Végzi az épitési szabá|yrende|etbő| fo|yÓ teendőket. Részt Vesz az épitési és
|akhatási engedé|yezés kiadásában. E|jár az összes épitési pánaszokban s ál|andóan fel-
Ügyel az engédélyezett magánépitésekre. A csatornahá|ózat tovább fej|esztésérő|, a meglevő
náiózat jÓkaiban tartásáról gondoskodik. Az engedélyezettház csatorna bekötéseket s a köz-
séget megi||ető hozzá1árulási összegeket nyi|vántartja s azok épitését e||enőrzi. FelÜgyel a
köiség hátárára, az utczák és közterek épségben tartására s megakadá|yozza azoknak el-
fogla|ását. Gondoskodik a közterÜ|etek szabá|yozása és élőfákka| va|ó beÜltetéséről. Az utc-
zi*, és közterek vi|ágitása, tisztasága, jókarban tartása, va|amint a meglevő burko|atok fen-
tartása Ügyében intézkedik s azok tovább fej|esztése tárgyában előterjesztést tesz. Vezeti a
község termetőfe|osztási, továbbá a sirbolt és sirkőépitési és fe|á|litási Ügyeit. A község tuIaj-
donát kép ező közmüveket, épülöteket, közkutakat á|landóan.gondozza. A községen átvonu|ó
közuti vasutak, iparvágányok, távirda- és távbeszé|őhá|ózat bejárási, továbbá viziépitmények
és iparte|epek engedélyezési tárgya|ásaiban részt Vesz. Java|atot tesz évente a közmunka-
koltségvetéshez. Hatósági szakértő, hitelesitő és becslő. A község mÜszereit és térképeit őr-
zi és rendben tartja. Az e|őljáróság és képvise|őtestÜ|etnek rendes szavazatta| biró tagja. Hi-
vatalból tagja a tÜzrendőri bizottságnak, tagja s hivata|bó| előadója is az épitési, közmunka-
és temetó.bizottságoknak. A község terÜ|etén kivÜl eső kikÜ|detéseknél az e|ő|járősági tago-
kat megil|ető napidijban részesÜ|. Mérnöki magánmunkálatok végzésére jogositva Van s eze-
kért a következő dijakat számithatja fe|:

ri r,T "f{.ryry?ffiffi.$ffi
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a') Hivata|os, hagyaték vagy egyéb magánÍe|ek á|tal kért becslés után
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9 Egv tetek kettéos.tása s az uj határpontoi Éit.i.oJe-- 15 |'
! F'gv tele.k fe|osztása s errő| te|ekktiriyvi vázrá;i-t.-o..ite.* 20 tr

.^'.1l1gvobb.he|yszin-rajzok, te.|ekfe|osltásoi, ülv;[ és 'úszaki |eirások ái1ai a magyar mérnök ésep|teszegy|et dijszabása szerint á|lapittatik meg.

. 'A1épitési és lakhatási engedé|yek szem|edi;"'1J.qsnyl'éki és közig. becs|ések, panaszszem|e, hi-te|esités és irányvonal kitÜzés"i dija, a község pdnzta,ráiilr.iir. .óg. 
-

72. I
Az ipariskoIai íoazgató va|amint a tÜzoltó p"'"ncinók és tüzo|tóság teendőiről kÜ|ön szabályrende-let intézkedik.

Tizennegyedik fejezet

A községi szo|gák

^ n'E]yg.ye1ő Íe|ügye| ?'!9:..'.gis19|g?|rg, "'"k 
l:plbeosztásáról és teendőirő| nyi|vántartást Vezet'Az elő|jároság á|ta| reá bizott teéndőkét tetlóJitóni táfioi'l.

- Á'községi szolgák a.képvise|őtestÜ|et á|ta'-:ln,-J'o1ó'i'zett számban a biró és Íő)egyzőá|ta| egyÜtte-sen Íogadtatnak fe| és bocsájtatnak e|. TartoznaÍ tetiéJiten.i mindazt, ; mi"e| á biro, jegyzők s á|talá-ban az e|őljáróság tagjai részérő| megbizatnat<, á ren,oáóiór. óontos ffigi;,üá'áért felelősek.

1.b i r ó
2.törvénybiró
3.közgyám
4.pénztáros

Tizenötödik fejezet

A községi szemé|yzet szervezete, létszáma és rendszeresitett javadalmazása

7s.s
l. |dősza kci n ként vá|asztott e|ő|iár ők tiszteltd i ja i :

2400 korona
1 600 korona
1200 korona
2400 korona
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t|. Étethossziglan vátasztott tisztvise|ők segéd- és kezetőszemétyzet évi Íizetése

1, Főjegyző fizetése 5000 korona, magánmunká|atok megvá|tása 4000 korona és természetbe-
ni |akás, fÜtés és világitás

2. Adóosztályt vezető jegyző
3. 3 jegyző fizetése á 3000 korona
4. A|jegyzők:

3 l. osztá|yu á 2200 kor.
2 ll. osztá|yu á2100 kor.

5. Pénztári e|lenőri teendőkke| megbizotta| )egyző
6. Számfejtői teendőkkeI megbizott a|jegyző
7. Adótiszti teendőkkel megbizott aljegyző
8. 2 irnok a 1900 kor.
9. Községi Íőorvos
10. 2 kerü|eti orvos a .|200 kor.
11. Községi á|latorvos
12. Községi mérnők
13. 2 számtiszt a 1500 kor'
14. Végrehajtók

1 l. osztá|yu
4 ll. osztályu a 1200 kor.

15. Vágóhidi fe|Ügye|ő
és természetbeni lakás, ÍÜtés és világitás

16. Tűzo|tóparancsnok
.t7. 3 községi szÜlésznő a240 kor.
18. községi fe|ügyelő

és ruha
19. lparisko|ai igazgató

ll|. Szolgaszemé|yzet

9000 korona
4000 korona
9000 korona

6600 korona
4200 korona
2500 korona
2200 korona
2500 korona
3800 korona
4800 korona
2400 korona
4800 korona
4000 korona
3000 korona

1800 korona
4800 korona
2000 korona

1000 korona
720 korona

1400 korona

1200 korona

1. Házmester
és lakás, fűtés, világitás és ruha.

2.17 községi szolga a 840 korona
és ruha

3' Fertőt|enitő szo|ga
és ruha

4. Vágóhidi szo|ga
|akás és ruha

5. Vágóhidi segédszolga
és ruha

840 korona

14280 korona

840 korona

840 korona

360 korona

Osszesen: 100480 korona

76.S
Az összes rendes fizetést huző e|ő|iárók és segéd- keze|őszemé|yzet rendes tagjai fizetési i||et-

ményeiket havonkénti részletekben előre kapják meg a községi pénztárbó|, mig az ideig|enes ala-
ka|mazottak, napidijasok és a szolgaszemélyzethez tartozók csak utó|agos fé|havi részletekben
kapják meg azt. A járandóságok kiÍizetése csak az i||etők kö|tségén ke|lően Íe|bé|yegzett nyugták
e||enében eszközölhető. Nem engedé|yezeü elő|egek a pénztár á|ta| nem adhatók.
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77.S
A75. $. ll. pontja alatt fe|sorolt mindazon végleges állásra é|ethossziglan megvá|asztott tisztvi.

se|ők, segéd- és keze|őszemélyzeti tagok, a kik a jegyzői nyugdijintézet tagjai nem lehetnek, a
községben teljesitett szo|gálatuk után nyugdij-jogosultsággal birnak a szabályszerÜ nyugdijjáran-
dóság |efizetése me||ett a községgeI szemben, a nyugdijjárandóság megál|apitására nézve
ugyanazon szabályok mérvadók, mint a me|yek Pestvármegye tiszti-, segéd- és.keze|őszemély-
zetének nyugdijazása tárgyában a|kotott 464lkgy. 1885' sz. szabá|yrendeIetben m-egá||apitva van-
nak. A nyugdijak mikénti Íedezéséről mindaddig, mig megfe|elő nyugdijalap |étesÜ|, a község
évenként a kö|tségvetésben gondoskodik.

A nyugdíjigényjogosu|tság teljesiteü 10 évi szolgá|at után ál| be. A nyugdijigény megnyiltának
napját a képviselőtestÜlet határozza e|'

A szolgák kegydíjának megál|apítása ugyanezen szabá|yok értelmében történik.

78 .S
Az összes községi tisztvise|őknek, segéd- és keze|őszemé|yzetnek igénye Van évenként sza-

badságra és pedig tisztvise|ők összesen 4 heti, segéd- és kezelőszemé|yzeti tagok 2 heti szabad.
ság igénybevéte|ére van joguk. A szabadság azonban csak o|yan időben vehető ki, hogy álta|a a
község Ügymenete ne gáto|tassék, _ minek elbirá|ása a szabadság megadására hivatott tényezőt
il leti meg,

A Íőiegyző és a községi jegyzőknek törvény szerinti a Íőszolgabiró, a többi tisztviselők és alka|-
mazottaknak a községi e|ő|járóság engedé|yezi a szabadságot.

Három napig tartó szabadság megadására a községi Íőjegyző az illetékes.

7e.s
Utikö|tségek és napidijak Íejében az e|ő|járósági tagoknak magánÍe|ek Ügyében tett szem|ékért

és he|yszini e|járásokértaz i||etőktől jár minden e|őljárósági tagnak 6 korona, a segéd- és keze|ő-
szemé|yzetnek 4 korona, a szolgaszemé|yzetnek 1 korona'

A tiszfuise|ők ezen napidija a községi pénztárt i||eti.
A községi biró és Íőjegyzőnek az időnként Íe|merÜ|ő napidijai és utikö|tségei a képvise|őtestÜ|et

á|ta| évi álta|ányösszegben is megá||apítahatók'

80.s
A község terÜ|etén kivÜl te|jesitett hivatalos kikü|detések alkalmábó| az e|ő|járósági tagoknak 6

korona, kezelő- és segédszemé|yzetnek 4 korona, szo|gaszemé|yzetnek félnapra 1 korona, egész
napra 2 korona jár' Ezenkivü| Íe|számitható a fuvardij és a szál|ásdij ' E|őljárósági tagoknak, a ke-
zelő- és segédszemé|yzetnek vasuton ||. osztá|yu jegyre, a szo|gáknak |||. osztá|yura van jogo-
su|tságuk. A tisztvise|ők Budapesten történt kikÜldetés alka|mával napidijat nem számitanak.

oly he|yekre, hová rendes gőz- vagy vi||amos vasut jár, vagy pedig gőzhajő, csak rendkivÜ|i
esetben haszná|ható bérkocsi, az uti kiadások és a napidijat Íeltéte|ező kü|detések mindenkor ok-
mányiIag igazolandók.

81 .  S
Az eskudtek megá||apitott sorrend szerint és a szukséges számban hivandók be a község szol-

gá|atára' Ezen szolgá|atokért egész napra 4 korona, Íé|napra 2 korona dijazásban részesü|ne. A
behivásnak vagy szemé|yesen, Vagy más, maguk helyett álIitott eskÜdthe|yettesek utján Íeltét|enü|
e|eget tartoznak tenni. Ha a sorrend szerint va|ó behivásnak eleget tesznek, Vagy magukat e|Ío-
gadható módon nem igazo|ják, köte|es a biró e||enük a törvény érte|mében e|járni.

fizenhatodik Íejezet

ÁlIandó bizottságok

82 .S
A képvise|őtestÜlet jogosu|t á||andó szakbizottságok megvá|asztására is, a melyek azonban

csak véleményezők és javas|attevők lévén, a határozathozata|i jog az elő|járóság, i|letve a képvi-
selőtestÜ|et Ügyköréhez tartozik minden esetben.

ffiP.1lt"*
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83.S
Az á|landó bizottságok je|entéseiket, vé|eményÜket, javaslatukat az elő|járóság utján ennek ja.

vas|atáva| a képvise|őtestü|et e|é terjesztik. Az esetrő|.esetre kiküldendő biiottságok jogkörét min.
denkor az uokat kikÜldő képviselőtestület á|lapitja meg.

Az állandó bizottságox etnbte - a számvi.,gaf,1, if,aristota- és ovodaÍelÜgye|őbizottságok kivéte-
|éve| - a biró vagy he|yettese, jegyzője va|amelyik községi jegyző, a|elnökeiket saját reoélriruőt va-
|asztják, je|entéseiket és javaslataikat mindenkor az elnök utján irásban terjesztik az elő|járóság elé.

1. Épitési bizottság

85.S
Az épitési bizottság a képviselőtestÜlet á|ta| saját sorábólvá|asztandó 9 tagbó| á||'
Hivata|bó|tagja a községifőorvos és mérnök. Előadója a községí mérnök.

86.S
A bizottság az épitészeti szabá|yrendeletben megál|apitott elvek szerint jár e|, véleményét és

javas|atát az e|ő}járőság e|é terjeszti. Minden néven nevezendő épitkezések engedé|yezése, lak.
hatási engedé|yek kiadása, vagY az épitkezés módositása, Vagy netáni épités megtagadása iránt
és az épitésrendőri ügyekben vé|eményt ad.

87.S
Községi magas épitkezésekné| terveket és kö|tségvetést do|goz ki és fe|ügye| az épitkezés fo-

lyamára.

88.S
Határozathozatlara lega|ább 3 tagnak együttes je|enléte szÜkséges, kiknek egyike mindig a

községi mérnök s véleményét irásba fog|a|va, jegyző és az e|nök á|tal a|áirva, a biró utján az elő|.
járósághoz terjeszti.

8g.s ,
A bizottság e|járásábó| és vé|eményéből származó minden kárért vagy mu|asztásért e|ső sor-

ban a szakközeg, másodsorban a szemlét teljesitő bizottságí tagok felelősek - azoknak kivéte|é-
vel, a kik esetleg kÜlön vé|eményt terjesztenek e|ő.

so.s
Az e|ő|járóság tartozik hetenként egyszer, eset|eg a szÜkséghez képest többször az e czé|ra

meghatározott napon az épitészeti bizottság 3 tagját az időközben beadott tervek helyszini meg.
vizsgá|ására kikÜ|deni. Az e|)árő bizottság 3 nap alatt köte|es a kezére adott terveket véleményé-
ve| e||átva az e|őadő kezéhez visszaszo|gáltatni, az engedé|yek pedig az e|ő|járóság á|ta| innen
számitott 8 nap a|att a fé|nek kézbesitendők'

2. Egészségügyi bizottság

g1.s '
A bizottság a törvényben meghatározott rendes tagokon kivÜ| a képvise|őtestÜ|et kebe|ébő| 7

tagot választ, ezen kivÜl rendes tagjai a községben |evő összes gyakorló orvosok. Jegyzőjét saját
kebe|ébő|vá|asztja, Ü|ésén a tanácskozmányairóljegyzőkönyvet vezet és te|jesiti mindazt, a mive|
a törvény és megyei szabá|yrendelet felruházzák. Javaslatokat és e|őterjesztéseket tesz a közsé-
gi elő|járóságnak, a községre árta|mas és veszélyes cse|ekmények e|háritása végett koronaként
|egalább évente egyszer Ü|ést tartani köteles.

"T ].r::::.i:'iiti!aj':i9:ílry.
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3. Tüzrendőri bizottság

. Tagjai a. belÜgyminiszter á|ta| kibocsaitott ,"njj.Pun",'uoen szervezett tÜzoltóság parancsno-
Í3' ..gy kéményseprő. és a községben |evő magán- vagy onkéntes tÜzoltóság paráácsnokai, akÖzség mérnoke {s g képviselőtestÜ|et álta| saját kebetouót vatasz|ott7 tag, javásiatát a biró utjánterjeszti az e|ő|járóság fe|é.

Szervezi és betanittatja 1 községi tuzortosaÍ3i,stetrigyet a község tu|ajdonát képező tÜzo|tó.
eszközökre, hogy azok mindenkor jó karban és haszná|ható á|lapotbán tartassanak, az ész|e|t hi-
ányokró| je|entést és javaslatot tesz.

e4.$
. TÜzvésznél gyorsan megje|enik és a tÜzoltósággát a mentés körü| rende|kezni s á|talában te|je-

siteni tartozik mindazt, ami erre vonatkozó|ag a miniszteri rende|etben és á|ta|ános tüzo|tási sza-
bá|yokban fogIa|tatik.

e5.s
. Fe|ügyel, hogy minden a községben levő ház vizt_artókáddal és vizhordócsöbörrel és csák|yáva|
legyen el|átva és az ész|e|t hiányokrólje|entést tesz.

4. Közmunka.bizottság

e6.s
Tagja a képviselőtestü|et á|ta| saját kebeléből vá|asztott 7 tag, hivata|bó| tagja és előadója a

községi mérnök' A bizottság fe|adata az e|ő|járóság e|é javas|atókat terjeszteni, a község utczái-
nak és tereinek a |ejtmérési terv alapján va|ó rendeiése, feltö|tése, leásása, burko|ása és fásitása
tekintetében javas|atot ten ni'

E|őterjesztéseket tesz a községi csatorna és vi|ágitási há|őzat további ÍejIesztésérő|'
Elkésziti a közmunka-költségvetéSt és vé|eményi ad annak hovaforditása iránt. Fe|Ügye| a kép-

vise|őtestület á|ta| elrende|t és fent elősorolt munkák végrehajtáSára. ,

5. Gazdasági és számvizsgá|ó-bizottság

e7.s
A bizottság tagjai: a biró, a fő- és adóÜgyi iegyiő, a pénztárnok, akik azonban a közpénztári

számadások megvizsgá|ása és e||enőrzese áratmával szavazatta| nem birnak.

Ügyköréhez tartozik a pénztári számadás"n.3Í.?.u fokban va|ó megvizsgálása'

99.S
Javaslatot készit és terjeszt az e|ő|járőság elé az évi kö|tségvetés, haszonbér-szerződések kö-

tése és más közjövede|mek Ügyében'

100. s
. Köte|es az e|ő|járQság vagy a képvise|őtestÜ|et áital véleményezés végett kiadott Ügyekben a
Íe|hivásnak gyorsan és szabatosan megfe|eIni'

101 .  S
A község á|tal haszonbérelt haszonhajtó üzletek és ezeknél e|követett kihágások Ügyében ja-

vas|atokat és véleményt terjeszt az e|ő|járőság elé.

, : o
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6. Adókivetó bizottság

Tagjául a képvise|őtestÜ|et vá|aszt 9 tagot. 
102. $

.E.9:., bizottság-t ag1ai azarorvetoshez és 'lrroolf."'Ü adók |eirásához meghivandók és vé|e-ményük kjkérendő az adómunká|atokra, aminők az|'-|t. oszt. ker. adő,hétzbéraóo es irL oi't.'[J.adó javas|atok, ha 7legyző és a bizottság-tagjai között eV egyes adótétó|ek megá||apitá'ánáréiio,es
|e11e,..a1 |ippvző Íe|e|őssége mellgtt az ő né2ete szerint ve-tóndő ki, de a bizott"sági'iáók Jiano no.zetéről rövid jegyzőkönyv felVeendő és az a kivetési munká|atokkal együttesón teriésztőndő.be..

104.  S
. . A mynká|at.pontos.és meghatározott időben va|ó fe|terjesztéSéért az e|őadó )egyző fe|e|ős, abizottság tagjai csak akkor vonhatók fe|e|ősségre, ha a munkálatot akadály ozzák.. 

-.

105.  S
.Ha a bizottság Bgj"i a munká|at megkezdésekor történt meghivás daczára meg nem jelenné-

nek,.vagy.a munká|at folyamán jelen ném vo|nának, az a jegyiő á|ta| az előljáróság rcizió'urti-
déséve| Íolytatható

106.  SA ll|' oszt. ker. adókivetőbizottság tárgya|ás ához i tagot kÜld ki, mint megbizottat'

107.  S
Ha a munka sÜrg.őssége megkivánja, az a hivata|ós órán kivü| is te|jesítendő, de errrő| abizott-

ság tagjai értesitendők.

108.  S
Az egyes megá|lapitott és javaso|t adókivetéseket?s Ieirásokat fe|terjesztése e|őtt átvizsgá|ja'

7. Ipariskolai.bizottság

109 .  S  
I

.T3ojai a képviselőtestü|et által vá|as'tott 7 tag, ezónkivÜ| az ipariskolai igazgató, az iparhatósá-
9i Pjrl9s és az ipartestület á|ta| kije|ö|t 2 tag. Etnökét, ale|nökét, )egyzőjét'és londnoxát sa1ai te.
be|ébő| választja.

110.  S
- Az ipariskola költségvetését késziti, számadását megvizsgá|ja és jóváhagyás végett az e|ő|já-

'9:íg utján a képvise|őtestü|et elé terjeszti s az 1884. éVi ipa-rtorveny,szerint-áz iskdtai Ügyeire az
e|őljáróságnak javas|atot tesz és az ott tartott előadásokat meg|átogáÜa. Végrehajtja az idevonat-
kozó miniszteri rendeletekben fog|altakat.

. 8. ovodaÍelügyelő.bizottság

111.  S
fagjainak száma: 15 férfi és 7 női tag.-Ezek közÜ| a férfi tagokat a képvise|őtestÜ|et vá|asztja.
Teendőiket a kisdedóvásró| szó|ó törvény szabja meg. l

9. Temető-bizottság

112.  S
Jogai és teendőirő| kü|ön szabá|yrendelet intézxeoir.
E bizottságnak még hivatalbó|tagja a községi mérnök'

jl
..i
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A bizottságokra vonatkozó álta|ános szabá|yok

113.  S
A bizottságok megbizatása 3 évre szól, egyik álta|ános tisztujitástó| a másikig.
Ha egy bizottsági tagság időközben Üresednék meg, ugy az a képvise|őtestÜ|et által azonnal

betö|tendő, ugy hogy a bizottságokcsonkán ne maradjanak'

114.  S
Csak e|őkészitő és vé|eményező jogkörrel birnak mindazon Ügyekben, a melyek akár az e|őjá.

róságtó |, akár a képvi se lőtestÜ |ettől hozzájuk utasittattak.

Tizenhetedik Íejezet
Kivételes intézkedés

115.  S
A m' kir' be|Ügyminiszterium 599/|V.-a-896. sz. jogerős rende|kezése a|apján az adő és pénz.

tári Ügyek vezetésével a je|en|egi adóÜgyi jegyző hivata|ban |étének tartamára a közigazgatási fő-
jegyző bizatik meg s így az adó és pénztári Ügyekre vonatkozó rende|kező intézkedések ezen
rendelet időtartamára az ő köte|ességévé tétetnek'

76. és 77. kgy. 1903
47864. kig. 1902

Tárgyaltatott és e|Íogadtatott Ujpest község képvise|őtestÜ|etének 1903. évi szeptember hó 12.
és Íolytatva 14.én tartott rendes közgyÜléseiben'

Jegyzette és kiadta:
Zsoldos s.k.

főjegyző

39069. k ig. 1903 ^_!_
248 kgy.1904, szam

Ezen szabályrendelet Pest-PiIis.Solt-Kiskun-vármegye közönségánek Budapesten, 1904. évi
január 11-én tartott közgyÜlésében, ama vá|toztatássa| hagyatik jóvá, hogy a 18-ik $.ban 20 szám-
ban megálIapitott eskÜdt-|étszám 10-re visszaá|littatik.

A|ispán helyett:
Fazekas Agost s.k.

főjegyző

Másolat.
Magy. kir' be|Ügyminiszter. Szám: 67125 ll. c' 1904. A válaszirat a|apjáu| szolgáló megkeresés,

jelentés száma: 21899' Tárgy: Ujpest község szervezési szabá|yrende|etének módositása. Pest.
PiIis-So|t.Kiskun-vármegye közönségének Budapest.

A f. évi január hó 11-én tartott bizottsági közgyÜ|ésében 390691248. sz. alatt hozott határozatát
azon részében, me|ylyeI Ujpest község szervezési szabá|yrende|etének a község e|őjárók, segéd-
és keze|ő-szemé|yzet i||etményei feIemeléséről szóló rende|kezéseit jóváhagytai dr. Boros Mór és
társai ujpesti |akosok részérő| közbetett fe|ebbezés folytán Íe|Ülvizsgá|ván, azt indokainál Togva
he|yben hagyom. Mirő| a vármegye közönségét az iratok visszakÜ|dése mel|ett további eljárás vé-
gett értesitem.

Budapest, 1904. évi augusztus hó 4-én

A miniszter helyett:
Széll s.k.

áIlamtitkár

ffiT'-
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il , Ben-sóséges megemlékezésre kerü|t sor június .|9-
én az újpesti Városháza dísztermében és azt köVetően
a zsinagóga kertjében ál|ó Mártír.Em|ékműné|. 50 éve,
ho-9Y az újpesti zsidó |akossag oeportatasa, többségük
mártírha|á|a bekovetkezett' Erre a tragédiára em|ékez-
tek az újpesti polgárok a Városvédő Kör és az Értetmi-
ségi K|ub rendezésében.

Dr. Derce Tamás po|gármester Úr és Dr' Menahem
Meron (|zrael) Újpest háború utáni e|ső Íőrabbija mond-
tak em|ékbeszédeket.A megem|ékezésen közreműköd.
tek az újpesti Baptista Gyii|ekezet Ének és Zenekara, a
kertvárosi római kato|ikus p|ébánía kórusa és Fodor |m.
re újpestí diák, aki héber nye|vű da|okat és zsoltárokat
éneke|t, tanára Lisznyai Mária kíséretével. Székhelyi
József színművész megrázó erejű, saját, modern versét
szavalta el,,Vagonavató'' címme|.

A zsinagóga kertjében dr. Sipos Lajos egyetemi do-
9.en.s az Erte|miségi Klub ügyvezetője és Deutsch Lász-
|ó újpesti rabbÍ idézték a szörnyű napok em|ékét. Az
emlékműre koszorút helyeztek ei .az ujpesti keresztény
egyházak vezető |e|készei, |zrae| Állam budapesti nagy-
követsége, a Városvédő Kór, az Érte|miségi Klubl.a
MAzslH|sZ és az Ellená||ók és AntiÍasiszták Szövetsé-
gének képvise|ői. Újpest polgárai nevében Dr. Derce
Tamás po|gármester Úr koszoruzott.
''Megölte őket a gyű|ölei, őrizze em|éküket a szeretet'''

,,Az Új pe sti Ö n ko rm ányzat Képvi se lőtestü lete
a részletes rendezési teruek készíttetése és et.
fogadása során ktjlónös figyetmet fordít Újpest
jellegzetes, hagyományos értékeinek védeilmé-
re, a településszerkezet történeti elemeinek me-
gőrzésére és a város torténetme szempontjábót
figr9l9nr9méltó egyedÍ épitészeti értékek meg-
óvására.Ezért egy onkormányzati rendelet ető-
készítését tartja ÍQőszerűnek, mely Újpest sajá.
tosságaÍnak, adottságainak, megfeteilően aliot-
f me.g a szabályokat és feltéteieket az Ípar és
k9reskedelen fejlődés-, valamint a kuttúia gaz-
dag em|ékeive| rendetkező város egyénisógé-
nek megőrzése érdekében, ami csik akkor- te-
het sikeres, ha a takosság e munkában részt-
vesz és közrem(jkodik. Újpest egyedi, rejtett ér-
tékeit ugyanis legjobban az újpesiiek ismerik.

Kérem ezért, hogy az Önök á|tat Újpesten vé-
delemre érdemes építményekre (lakóház, ipari
épület, szobor vagy emtékmű, stb.), illetve min-
darra ami a természetes és épített kornyezetet

' .orömme| adjuk közre Dr. Czétényi Piroska
épitészmérnök, a Budapesti Városvéd.ő EgyesÜ-
|et a|e|nökének kérését az Újpest| toratpátrotat
népes táborához:

kölcsönhatása révén egyedivé, tijpestivé teszi,
ha módjuk van, javaslatot vagy tájékoztatást szí
veskedjenek kuldeni az alábbi címre ez év au-
gusztus végéig, hogy a helyi védelem rende|et-
te ruezetébe n f igye le m be veh essÚk :

EUR)FORM sTUDlo KFT ÉpítőmesterÍ és
Mérnoki lroda

1056 Budapest, Belgrád rakpart 25,
Ujpest hagyományos értékeínek mentése.

átorökítése és a mai étethez torténő i'aIoroKltese es a mai élethez torténőjllesztése
é rd e k é b e n n y új tott s e g íts é g ü ket e t ő 6,, i s:.lö,s z a -
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Mikor épiilt, mÍlyen stílusban ez a szép tijpesti kti-
ria? 

foü: ifj. Hirmann LászIó)

Antatné Czétényi Piroska Dr. :
t 1

építészmérnök, műemlékes szakmérnök,,
a Budapesti Városvédő egyestitet ale|nöke"
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