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A Íentikép bemutatja Úlpest város vezetőit és a Városházává etőIépettközségházát.A képeka következő
tisztségviselőketábrázoliák: 1.,dr,Ilgró Gyula polgármester, 2., Báday Antatianácsok, i., Hevesl Vilmos
tanácsnok, 4. HoÍterMihály tanácsnok, 5., RadÍcsDávid városi pénztáros, 6., Emmerling Rudolt kiizgyám,
7., dr. Hédervári Soma Íőorvos,9., dr. Lichtmann Henrik kertjleti orvos, .l0., Boros Mór városi rcryyesz,
11.,KÍszela Vilmos tőszámvevő, 12., Adamis Lajos áruaszéktiltnök, t3., Ladányi Zsigmond vágőhídi-Ígaz.
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,,Akg6uoésett
ÍEío[om
ertyftítse fl szíarteLÍájíatrÍxót,,,,,

sét'Kicsiny,apró Íénypontok
akadtakcsupán a
nagy sötétségben'
Néhányigaz emberta|á|tatott
a bűnös Szodomában,
kiknekle|kében
visszhangkoná||unkittaz avatandóemlékmű
e|őtt,amikora ra le|taz isteniszó, akikkövettéke szó parancsait
tegnapnakborza|mai
mege|evenednek
a mának éssegítségére
siettekembertársaiknak.
Mertvol.
em|ékezetében.
tak vértanÚi
nemcsakaz Üldözésnek'
hanemaz
Mertaz emberié|etmindennappalaés éjje|e Ü|dözöttekmegmentésének
is és az ő em|ékük
sem |enneelegendőegyetlenesztendőpusztu|á- nekÜnképpo|ydrága,mintvéreinké.
sának siratására.Hozzád szó| a próféta,Te zsidó
De, óh fájdalom,
a szereteterejecsak itt-ott
Íe|ember,aki eljötté|
ma ide egy évfordulóra'
E|jötté|, tűnő,aligláthatószigetvo|ta gyű|ö|ettengerében,
hogy|e|ked
zokogvaem|ékezzék
az 1944.évijú|i- e|mostaazt az emberikegyet|enség
iszonyúára.
usi napokra,mikore városbó|több minttizenhéte- data.A Íö|d,mit |stenEdenkertnek
adottaz em.
zer embert,a te véreidet
indították
e| a ha|á|nak bernek,átkozottává|ta temérdek
ártat|anvértől,
útjára.Mint a gyilkosokat,úgyvittékvéreinket me||yel
megitatták.
Négyesztendőte|te| a mi tracsendőrszuronyok
között végige városon.Hol gédiánkóta. Négyesztendőtépe|ődése
és le|ki
van költő, ki szavakbafog|a|ná,hol van festői fájdalma,é|etkÜzdelme
és ha|ottsiratása
á||ította
ecset,me|ymegörökítené
e menetnekképét?
Sí- fe|ezt az em|ékművet.
Akita természet
rendjeraró csecsemők,anyjukbakapaszkodókicsinygyer- gad e|az é|őksorábó|,arranégyévutáncsendes
mekek,roskadozóöregek és gyönge asszonyok megnyugvássa|
em|ékezvissz
ík aa hát r amar avége|áthatat|an
sora vonultreszketőféle|emmel
a dott'De a mi ha|ottainkat
é|etünk
határáiga |elb i z o n y t a | a n s áf eg| é E. z e k k e |a v é d t e l e n e k k ekeknek
|
fájda|mával
siratjuk,
mertújraésÚjraátélszembenvoltakhősök a gyű|ö|etkatonái,rajtuk jÜk borza|mas
halá|ukat.
Lidércnyomásos
álmokarattáka fasisztahordákgyőze|müket.
FérÍijainkban feIriadunk
a vagonokcsikorgására,
korbácsok
munkatáborokban
síny|ődtek
és rab|áncra
tűzve csattogására,
szenvedővéreinkutolsójajára.És
é r te sü | ter ók| a,m intv is zikv á góhídra
gyászo|juk
s zÜ|eiket,a ho|takme|lett
önmagunkat,az é|őket
asszonyaikat
ésgyermekeiket.
is. A gyermekkorukat
elvesztettfiatalokat,
az aglstennekhangjakiá|tott
végiga megtéboIyodott
gastyán|e|kű
iÍjakat
ésmindazokat
az é|etre
íté|tevi|ágon:,,Ember!
Hová lettél?,'
HoVátűntaz lsten ket,kiknekmegrendÜ|t
hitÜkmagábanaz é|etben
képmására
teremtett
ember,a szívnekkönyörü|e- is. D e mégis,testvér eim,
meg ke||ta|á |n u nak
te és a lé|eknek
érzése?
gyermeke.
Hol vo|taka
múltra
gyászábana jövőre gondo|ás
emlékezés
ket világrahoző anyák,hogyti|takozzanak
zsidó hitétis. Meg ke||ta|á|nunk
azt az utat,melya fájcsecsemők|egyi|kolása
e||en?Ho|voltaka moz- da|masérzéseken
tú|a tanulságok|evonásához
donyvezetők,
kik megtagadhatták
vo|naa depor- is e|vezet.Ez a sokezer,tábláravésettnévnem a
tá|óvonatokindítását?
Ho|vo|ta nemzsidó|akos- ha|á|ra,hanemaz életrefigyelmeztet
minket.Az
ság egyÜttérzése
és közösségvá||alása,
a sárga emlékművet
nema temetőben,
hanema közössécsi||agot
önkénthordókserege,az Üldözöttektö- gi é|etszínhe|yén,
temp|ommel|ett
á|lították
fe|.
megételbújtató
ésa sátánirende|eteket
szabotá- Mertvértanúink
nem egyedülazt várjáktőlünk,
|ó igazi fe|ebarát?|stenihang kiá|totta,
ho|vagy hogy évfordu|ókon,
em|éknapokon
a Íájda|mas
ember?De a hang a pusztábakiá|tott,
a le|kek gyász szaváva|idézzükőret. Őt ve|unkvannaka
pusztaságába'Az isteniszót nem ha|lottákmeg mindennapi
é|etrobotoshétköznapjain,
ot|vo|tak
|stennekpapjai,a temp|omiszószékennem hir- az újcsa|ádoka|apításáná|,
újé|etekszületésédettekátkota hatodikparancso|at
|ábba|tipróira né|.LáthatatlankezÜk]etörli könnyeinket,lelket
és nem kÜldték
e|.á|dószavukatazok Íe|é,
akik önt a csüggedőkbeés sikerreviszi életetépítő
é|etükkockáztatásáva|
válIaltákaz éietmentést,munkánkat.
Mertaz ő em|ékÜket
csak egyféleképaz igazifelebarátiszeretetparancsánakte|jesíté-pen lehetigazán megörökíteni:újé|etet
építeni,
,,Bár lennefőm víznekforrósa, szememkönnyeknek
kiapadhatatlan órja, hogy éjjel-nappalsirathatnóm népem elesettjejt'''Jeremias próÍétaszavaiva| ajkun-

-E|hangzott
1948.július25-én,az újpestimártír
em|ékmű
Íe|avatásán.
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szebbet,jobbat,mintami nekikosztá|yrészÜl
ju- a föld mindenpontján,mertaz emberiség
egy.
tott'Ezt az újéletetazok építik,
akik egykorÍegy- mássa|viszá|ykodó,
egymástmarónépeiközösén
verrel,ma a meggyőzés
erejével
kÜzdeneka mÚ|t őrö|téka hazát vesztettszétszóratásban
é|ő|zrá.
sze||eme
ellen.Merttudnunkke||ésmegkel|érte- elt.Az Új |zráe|,a mánakzsidó államaVan
hivatva
nÜnkvi|ágosan,
hogya mi tragédiánkért,
e|sősor. megszüntetni
a harmadikGa|utátkát.lzráel orban azok Íe|e|ősek,
akik az e|mú|t
évtizedekbenszága küldi ma fe|énka vígaszta|ás
szavát, ott.
az ország |akosságánaksorsát irányítcitták'
A vé- hontnyújtván
a honta|anoknak,
védelmet
a védte.
konyura|kodóosztá|y,
melymás emberekverejte- l e n e k n e k h, i t e t ,é | e t k e d v eéts z s i d ó
ku|túrát
kébőlélt,az antiszemitizmus
mesterséges
szitá. árasztvána világmindenpontjáné|őzsidóságÍesával vakította
el a do|gozómi||iókszemét,hogy lé.Nem vé|et|en,
hogyaz Úi lzráe|megalaku|ását
azok ne lássák nyomorúságuk
igaziokát' Ha fé|ő e|sősorban
a népidemokráciák
támogatják,
híven
volt,hogya népharagjae|nyomóie||enÍordu|,
ak- az emberiség,
a népekszabadságánakgondo|akor a zsidók e||enigyűlö|etmérgét
csepegtették
a tábanIA magyarkormánye|noke,mikore|sőkkötömegek szívébe,
mondván:mindenneka zsídó zött ismerte
e| |zráelt,ezt mondotta:
,,Ennyive|
taraz oka. Ésa gyű|ö|et|ángjáta zsákmányremétozunka mártírok
emlékének''.
Nekünk,
a
mártírok
nyéve|hevítbtték,
mondvána népnek:nem ke|| fe|ejthetetlen
emlékével
szívÜnkben,
zsidóságunktovábbnyomorognod,
éhbérért
dolgoznod,mert hoz hűenke||
te|jesítenÜnk
köte|ességÜnket
|zrászabadonrabo|hatod
a meggyilko|t
zsidók e|ha. e||e|
szemben'
A
vértanuk
megha|tak
zsidóságu.
gyottotthonát.
kér t,nekünkmegadatott
a |ehetőségan
e n ak,
G y á s z o | óT es t v é reim
Ez! v o | ta m ú|t,
a nép hogyéljÜnkérte.
Csak
ezen
az
úton,
a
népi
deámításánakés felbujtásának
égbekiá|tóan
bűnös mokrácia
pozitív
és
a
zsidóság
útjánha|adva,
múltja,
me|yneknemcsakaz újpestiezrek |ettek
nyerhetjÜk
vissza
|e|ki
egyensújunkat,
nézhetÜnk
tragikusá|dozatai,hanemaz országnakszázezjobb
jövő
bizakodássa|
a
fe|é.
gyi|kosoknak
A
sorei, Európánakmillióitettékvértanúságukka|
e ha
megbocsájtani
nem
tudunk,
de béke job b ot
kortaz emberiség
örök szégyenévé'
E múlte||en
mindazoknak,
akiketa népámító,
gyű|ökÜzdenekma azok,akikaz emberijogoknaknem nyújtunk
|etet
szító
ura|om
fé|re
vezetett
és
közömbösséálszenthirdetésével,
hanemmegva|ósításáva|
és
tragédiánk
okozóit.Békejobbot
egy társada|omneve|éséve|
írtjákki a gyűlö|etet gükkelsegítették
nyújtunk
azoknak,kik a múltsze||eméve|
szakítva
az emberekszívébő|.
Nem |ehetma más út1a
|zjegyében
a
megértés
nézik
gyászo|ó
a
zsidóság
ráel maradékának,
a ha|álbó|megmenekülteknek
Vessékhát ki a gyű|ö|etet
a szívükbő|,
sem,mintbeá||ni
a múltszel|eme
e||enkÜzdőktá. problémáit.
hogy
együtt
építhessük
a
szeretetn
ek,
az igazsáborába.Vértanúink
emlékekötelez minket,hogy
gos
társada|mi
rendnek
vi|ágát'
sohasemaz e|nyomók'hanemaz eddige|nyóEn Edes Testvéreim!
JeremiáspróÍéta
mottakolda|ánépítsÜk
sirató
az újé|etet,
melya demokrácia jegyébenbiztosítja
első permindenbecsÜletesem- szavaitörtek ajkunkraa tájő emlékezés
tanu|ságának
b e r s z a b a dé | e t éé
|evonásaután
t ,s m e | y n e kn e m | e h e t n e k ceiben.De a tragédia
ha|ljátok
a
vigaszta|ás
próÍétájának,
Auschwitznevűá|lomásai.De a mártíroksze||eJezsajásnak
me újutatje|ö|ki számunkrazsidóságunkbanis. is szavát:
|zráe|kezébő|a fájda|maskeserűSzakítanunkkell a mú|tnak
,,E|Veszem
átkos öröki égéve|,
az
poharát
éuszázadose|nyomásbó|Íakadókisebbségiér- ségek
mertfenékigtlrítette
azt.''Legyen
zéssel.A békeésa szabadságvi|ágát,a demok- ez az em|ékmű,
Testvéreim,
szimbó|uma
a próÍé.
rácia fé|elemmentes
tai
szó
bete|jesedésének.
A
kőbe vésettfájdalom
é|etét
csak akkorépíthetjÜk
sikeresen,ha öntudatosanva||jukriragunkat
zsi- enyhítsea szívnekfájda|mátés az avatás őrá4ádóknak.Ne kövessÜka gyöngéknekútját,kik ma ban lstenbevetetthittelésjövőnk reménységéve|
sem tudjáke|képze|ni,
a sorsokirányítójához:
hogy a zsidó embernek imádkozzunk
szabadságaegykéntbiztosíttatik
Kirá|yunk!
Teddmeg azokért,
mindenkimás
,,Atyánk
kik iránszabadságával.A mai nap,Tamuz17-enemcsak tad va|ó hűségÜkben
vértanuha|ált
ha|tak."
Add,
az újpestizsidóságnakgyásznapja.Egész|zráe| hogyne |egyentöbbézsidó-sorsa szenüedés'
siratjaa 2000 éwe|eze|őttiJeruzsálemnek'az hogya gyermekét
vesztettagg szülő újgyermeókori zsidó á|lamnakpusztu|ását.Meg kell érte. ket,a szÜ|őtvesztettárvaÚj szÜlőtta|á|jon
a zsidó
nÜnknekÜnkis, hogy2000évmindentragédiájá- közösségbenésazontúlaz emberimegértésben.
nak,a mi szeretteink
borzalmaspusztu|ásának
is Nekünkpedigadassékmeg a Íájda|mak
enyhu|évégsőÍokonaz ókori zsidó ál|ampusztu|ásaaz sének,a hit megerősödésének
|ehetősége
a Te
okozója.Azóta zsidónak lenniegy sorsotje|entett kegyelmedbő|.
ÁmenI
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UjpestközségszervezésiszabáIyrendetete
E|ső Íejezet
Községi kcizigazgaüs
Terü|et,népességésietepü|és.

községez időszerint1058,katas.1,,,l;
ioto tertitette|
bír'Lakosságának
összes
az 9lt=t
1900.évbenmeg-ejtett
népszám|ás
szerint+rááa-'Az 1876.ovi novemberhó 16-án száma
ke|t98.
számuképviselőtestÜ|eti
határozattál
mintonáto nályr<cizseg
szervezkeáett,
me|y
szervezkedés
érintetlenÜl
hagyatikésmegujitt"t.r.'KÜlÍö|diek
a községben|akhatn.k
a községkÖtelékébe
azonbanaz 1879,évi
L. t..cz2. $.nak+' pontJaoan
::^!:PP.irn.1nlr,
togláiiesetekei
kivéve
cóan
a
megtörtént
honosítás
utánvehetőkÍel.
A közelebbieljárásta tórvényhátá,rozza.
va|ófelvéte|,
ugy
. A községkötelékébe
hatáskoré1*,,,,j,o|.való helyezésaképvise|őtestÜlet
be tartozikésaz e|őjáróság.i"uá'r"tá
aiáp;án
'onJÁ"iá ki,ha ez a törvényeshatáridő|ete|te
e|őtt
uíty"nterveterer<ior

xiíillxi.ffi'í'J"T,n

"'

iii"iár.-"t
jegyzőkönyvi
kivonatta|
értesíti
ésróluk

4.$
A je|en.szabályrende|et
joghatályba|épteutána már
eddigilletőséget
nyertujpesti|akosok
összeirandók
..

s mindazox,
xlrá k.iióogköte|ékébe
későbbfe|vétetnek
ő,."nnyitvántartáso"

tatólagbeirandók.

,

ioü-

A községköte|ékébe
felvett
minden
egf:ji.:!:g,|.ng": tagjava
|esz,tartozik
a községköte|ékébe
való felvételbő|
eredőkote|ezetióogeket
ú-t1e-siteni,
o" ui-i,ontávezimindazon
,ogörat,

|Íogva
qiíil:ili*,?ffiáT'lJ;jíff';a;*l**,'.
terueiiágvon
" kó;;;"ko'"Éteo"

napszámosok,
kisebb
iparosok,
cseké|yebb
Íizetésű
hivata|no#j'i':l?.''ffi;i%TJ,'"T:|"n,
b.)módosabbiparosok,
kereskedők
ésérte|mi
fog|a|kozás
utáné|ők20 koronát,
vagyonu
kereskedők
ésgyárosok100koronát.
9.|1aoyoob
A községbenmÜködőtanitóktelepedési
díja|ó|fe|mentettek.

joghatályba
. Akik a jelenszabá|yr.end-e|et
már az 1886.éviXXll. t.-cz.10.$-a
értelmében
a községi..it.tetooáü,"to.n"k,ezen
"'"u*jou.ekor
felvételi
díjakat
fizetninemkote|esek,
azok,kikezutonkérelmezik,
el|enben
a fentebbi
szakaszbanreborott
díjakat
megfizetni
köte|esek'
azonbana képvise|őtestÜ|et
Jogosu|t
o|yegyéneknek,
tixne[ láte|ékbe
varoráúÉiele
a
községre
e|őnyös,ezendíjakat
nézve
esetrő|-esetrJ
hozandóhatározatta|
részben,
vagyegészben
elengedni.
Ezútonköszönjük |ványiJánosnénak,
hogyaz eredetiokiratot_ köz|ésre_ rendelkezu".n*"*"*
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Második Íejezet
Községiképvise|őtestület,
ennekjogaéshatáskore
- 7 .S .

-cz, szabá|yozza.Ennek értelmében
jogkörétaz 1886.éviXX||..t.
A községi képviselőtestÜ|et
a
község saját be|Ügyeita törvénykorlátainbe|ülöná||óan intézi.Hatóságijogköre kiterjeda községbenés annak területénlakó mindenszemé|yre
és a községbenvagy területén
létezőminden
(kivévén
Vagyonra
az 1886:XX||.t.-cz.4. $' a.), b), c) pontjaibanÍe|soro|takat),
az ebből kifo|yó
jogkört a törvényszerintsaját képvise|őtestÜ|ete
ése|őljáróságaálta|gyakoroljaéstö|ti be.

8 .S .

UjpestközségképviselőtestÜlete
á||az e|öljárókonkivü|40 tagbó|,ez utóbbiaknak
fe|e- 20 tag
- a |egtöbbadótfizetőkről
készÜlt
névjegyzék
kiigazitása
utánaz 1886:XX|l.t.-cz.33' $.a,a másik
fe|e- 20 rendestag- 3 évenként
az 1886:XXll. t,-cz.41.$-a ért|emében
választásutjánnyeria
megbizást,
azonkivü|szavazatta|
birnaka képviselőtestÜ|etben
az e|ő|iáróság
szorosabban
vett
tagjai'u. m.:a biró,t..biró,közgyám,községiÍőorvos,
pénztárnok,
községiá|latorvos,
afőjegyző
ésa négyjegyző,a községimérnökésa megvá|asztott
10 eskÜdt.

e.s.

A |egnagyobbadót tizető képvise|őkaz egészközség |egnagyobbadót fizető |akosaiés birtokosai közÜ| évenként
az 1886:XX|l. t.-cz.33. $-a érte|mében
állapittatnak
meg,e||enben
a vá|asztottképvise|ők
az 1886:XXll. t'-cz.35. $-a szerintkikerekitendő
kerületekbenésaz ott e|őirtmódon vá|asztandók.Választás kerÜ|etenként
szavazatilapokkaltörténikugy,a hogy azt a törvény
előirja.Mindenválasztó csak egy kerÜ|etben
gyakoro|hatja
választóijogát,mégpedigcsak abban,
a me|ybentörvényszerinti||etékes,
de bárme|yikkerÜletben
megválasztható'

10.s.

A képviselőtestület:
a.) a község be|Ügyeiben
határoz,e szerinta törvényhatóságjóYáhagyásamel|ettszabá|yren.
deleteketalkot,
b.) határozataités a törvényhatóságá|ta|jóváhagyottszabá|yrendeleteket
sajátválasztotte|ő|.
járói ésközegei által végrehajtatja,
autonomhatáskörébetartozvána törvénykereténbe|Ü|egyuttal annak megá||apitása
is, hogy me|yesetbena|kothatszabá|yrende|etet
avagyhoz határozatot,
c.) a községivá|asztóknévjegyzékét
ésa vá|asztókerÜleteket
egybeá||itja,
d.) a községi vagyonÍelettőrködik és a Íeletta törvénykor|átaiközött rende|kezik,
és pedig:
határoza törvényhatóságijóvághagyásának
fentartásamellett(1886:XX|l. t'.cz.24. s.) a községi
Vagyonelidegenitése
Vagy szerzése,hasznos bérletekkötése (regale,Íogyasztásiadó), öröksé.
gek és hagyományoke|-vagy e| nem Íogadása,községikö|csönök vételevagy adása, a község
tulajdonárava|ame|yszoIga|omnak
vagy zá|ogjogankésezek.nyi|vánkönyvi
bejegyzésére
szo|gá.
ló engedmények
megadásaÍe|ett'
A képvise|őtestÜlet
rende|iel továbbáa község magánjogikövete|éseire
vonatkozóper meginditásátVagymegszÜntetését
és határoza község perébenkötendő perszÜntetőegyezséghe|ybenhagyásairánt. Ezen és minden községi peres és perenkivüli
jelö|i ki jogi képviselőjét.
Ügyekbena községi képviselőtestÜlet
közgyÜ|ési|eg
Perinditásqsete a
megyeialispánnakmindenkorbejelentendő,
e') megá|lapitjaaz éviköltségvetést,
kivetiés behajtatjaaz e szerint kivetettadókat, megvizsgá|jaés I. fokulaghatároz a községi éviszámadások felett,jogerős maraszta|óvégzésekbőlszár.
mazó követe|éseketvégrehajtat,
a községi követelésekbehajthat|ansága
esetébenezeket meg.
vizsgálja, nyomozásokatindit,|eirás iránt |. fokban határoz és e|birálásvégetta törvényhatóság.
hoz hivatalbó|fe|terjeszti,
e|maras2ta|ja
eset|egl. foku|agazon kozegeket,kiknek mulasztása
ezen |eirásokatszÜkségessé
megteszi,
tettes a mu|asztókel|ena törvényes|épéseket

1994.július

Újpesti HelytörténetiÉrtesftó

f') gondoskodika községiutakésterekjókarbantartásáró|,a községiközmunkákatmegszavazza, a törvényhatóságjóváhagyása után e|őiratja,|eszo|gá|tatja
és megál|apittatja,
hogy azokbó|
mennyi|eszkészpénzben
megváltandóéstermészetben
leszo|gá|tatandó,
g.)gyámolitjaa val|ásosságot,
közerkölcsöt ésaz erkö|csnemesitőegyIeteket,
h') intézkedik
és gondoskodika községi isko|ák,kőrházakés más hasonló intézetek
(gyermekmenl1e|yek,
kisdedóvodák)fenntartásáró|,
valaminthatáloz a községben |evő hitfe|ekezeteknek
egyház ésisko|aiczé|okra
nyujtandósegélyezési
összegek mennyisége
feIett,intézkedik
a tüzrendőri ésszegényÜgyben,
i') a községbene|őfordulóépitkezésekné|
szépészeti,
egészségügyi
éstÜzrendőritekintetbő|
e|jár ésaz ercevonatkozóeset|egesszabá|yrendeIet
szigorumegtartásárafe|Ügye|,
k.) községi utczák és terek szabá|yozása,tisztántartása,továbbá a községi kutak,jégvermek
ésvizvezetőárkok rendbentartásaÍe|ett
őrködik éshatároz,
l.) a közegészségÜgy
rendezésérő|
szó|ó 1876.éviX|V' t.-cz.érte|mében
a közegészségÜgyi
gondoskodik,
szoIgálatró|
m.)teljesitia közadók kezelésérő|
szó|ó 1883.éviXL|V.t'-czikkbena községreruházottkötelességeket,
n') fe|Ügyel,
i||ető|eg
eljára gyámságiÜgyekrendezésérő|
szó|ó 1877.XX. t.-cz.ésaz 1883.V|.,
va|amint
az 1886.éviVl|.t.-cz.érte|mében,
jogga|fe|ruházva
gyámhatósági
amennyiben
van,e|jár
továbbáa megyeigyámhatóságiszabá|yrende|tben
a községetilIetőteendőkte|jesítésében,
o.) a faisko|ánaka község czéljainakmegÍele|ő
keze|tetése
iránt intézkedik
és a ÍaÜ|tetést
e|őmozditja,
p.) a kézművet,
a háziipart,kereskedelmet,
szóva| a közvagyonosodásmindenágát e|őmozditja, segé|yezi
ésÍej|eszti,
r') a község nevébenkötendő szerződéseket
jóváhagyja,
jogokat
s.) gyakoro|ja
mindazon
és te|jesiti
minadazonköte|ességeket,
me|yeka községettörvényszerintmegil|etik,
ha a község kegyurijogga|bir,gyakoro|ja
az ezze|járó jogokatéste|jesiti
az ezze|járó köte|ességeket,
t') felügyeIaz adókataszternyi|vántartására.
1 1. S .
jóváhagyásautánvan jogositvavégrehajtani:
Csak a torvényhatóság
a') a községiadó magá|lapitását,
kivetését
ésbehajtását,
b') a községivagyone|idegenitését
vagy szerzését,
6 éventul terjedőhaszonbér|etek
megkötését,
c.) kö|csönvételeket,
d.) uj hivata|rendszeresitését
Vagya már fennál|ómegszÜntetését,
e') a kö|tségvetésben
e|ő nem Íordu|óterhesszerződésekmegkötését
vagy fe|bontásátésjeIentékeny
közmÜvekeme|ését,
f.)történe|mi
ésműem|ékek
fentartása,áta|akítása
éslebontásairánthozotthatározatokat,
g') mindenhatározatot,
melyrea törvényfe|sőbbmegerősitést
rende|
h.)végrefe|Ügyela község határára,utjairaésutczáira,a mennyibena határokÍogla|ása
Vagya
határjelekpusztulásamiattszÜkségesnek
|átja,a határkiigazitást
a határjárásmegtartásavégetta
járási főszo|gabiróhoz
is jelentést
tétet'Az utaképségben
tartásavégettmindenévtavaszánhelyszinivizsgá|atotrende|el ésazokatjelöli. Az utczákéstereképségben
tartása,élőfákkalvaló beÜ|tetésevégetta közmunkabizottságmeghal|gatásával
intézkedik
s a mennyibenközségiközérdek
szempontjábólkisajátitásszÜkségeÍorogÍenn,az 1881.XLl. t.-cz.kor|átaiközött a szÜkségesintézkedéseket
megtéteti,
i.) vá|asztjaa községi tőjegyzőt,jegyzőket,aljegyzőket,a községi orvosokat,á||atorvost,
mérnö.
_
_
köt, sztjlésznőket,
segéd-éskeze|őszemé|yzetet
ésa napidijasokkivéte|évelbármiczimennevezettideig|enesalkalmazottakat
is, kijelöli a tisztujitószéke|nökénekvezetésealafia biró,Íőjegyző, jegyzőkésaljegyzőkön továbbá községi orvosokons mérnökön kivül _ az e|ő|járóságtagjait,
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k') meghatározzaa községi tisztvise|ők,az ideiglenesena|ka|mazottak,
a kisegitődijnokokés
szolgák létszámátésfizetését.
\
|.)határozaz utczaivi|ágitáskiterjedése
ésa világitásiidőszak megállapitásairánt,
m.)a törvénykor|átainbe|Ü|kÜlönböző vé|em
ényéző
bizottságokaiatxot
az e|őjáróságme||é,
n.)a képvise|őtestÜleti
rendesÜ|ésmindenhóbaÁrendszerint,
á mennyibenelőterjesztendő
tárgy
van, megtartandós ezekre a képvise|őteslÜ|et
tagjaia tárgysorozatkihirdetése'.j|"tt tegaiabuz
nappále|őbbegyénenként
meghivandók.RendkivÜ|i
kozgyr]iés
annyiszortartatik,a hányszora körÜlmények
igénylikés pedig,ha a biró V?g.ymaga a kép.viselőtestÜíet,
Vagytagjainak1/4-dejónak
|átja,továbbá ha a törvényhatóságközgyÜ.|ése
{*o,,g^,gatási
bizottság,ái aispán, a Íőszolgabiró,
,
Vagya községi tőjegyzőésjegyzők kivánják.
A rendkivÜliközgyÜlésektárgysorozataa közgyü|ést|ega|ább24 őráva|
megelőző|egmindenkor közIendő a képviselőtestÜleti
tagokka|
A községi számadások megvizsgálásrakitÜzöttrendesképvise|őtestÜ|eti
közgyÜ|éshatáridejérő|az 1886.éviXXl|.I.-cz.142'$-a a|apjána főszo|gabiró
és a tÖrvényhatóság
á|talkije|öltáóvon
a meghivóés tárgysorozatkapcsán 15 nappa|e|őbbértesitendő,
hogy a száirvizsgaíogyÚ|Bsen
megjelenhessék,
otte|nökö|jön ésa tanácskozástvezetheSse'
fe|vett,rendes közgyÜ|ésenazon. RendkivÜliközgyü|ésekencsakis a köz|ött tárgysorozatban
ban más tárgyakésönál|ó, a gyülésrendestagJaiáttat
benyujtott
inditványokis tárgyalhatók,
ázek
azonban |egalább24 őráva|e|őbb irásban adándók be a közs ég e|őjáróságánál,
minek mlgtörténtea közgyü|ésjegyzőkönyvébenmegem|itendő.

HarmadikÍejezet
A képviselőtestületigyü|éstárgya|ási rendje
1 2 .S
E|nöke a községi biró vagy he|yettese,
kivéveazón esetet,midőn a községiszámadásokmegvizsgálásárakitÜzöttÜ|ésben
a.törvényhatósági
kikÜ|dött,avagy tisztujitószékena főszo|gabiróelnökö|.
Az Ü|éstagjaia képvise|őkés e|ő|járók,jegyzőjea kÖzségitőjegyző,ennek akadályoztatása
eseténa képviselőtestÜ|et
álta|kikÜ|döttheIyettese.
A tőjegyzővagy
a képvise|őtestÜ|etí
gyÜlésrekitüzött tárgyakataz ülésenrész|ete.he|yettese
sen ismertetis mindenegyes Ügyrenézveahatároi-atijavaslatot
előterjószti.Ha valakiinditványt,
pót|ó,módositóvagy e||enindifuányt
terjesztelő, a tőjegyzőarra Ügyel,hogy az inditványa kérdés
szavazásrabocsátásaelőttszabatosan,vi|ágosansi.iú.egezve
tejyen' Átátaoanköte|es aÍőiegyző aképvise|őtestÜlet
e|nökétaz e|nök|éskorüliteendőibén
támolatni,neki tanácsokka|
,.otgátni
s veIea képvise|őtestÜlet
gyÜ|éseinek
vezetésében
egyÜttesene|járni.
Aki a község közjavadalmáthaszonbér|i
Vagy a köiségge|noitetiviszonyban,Vagyperbená|l,
a község közjavadalmáravonatkozó Vagy a szerződési-viszonyból
eredó Ügyektáigyalásában
résztnem vehet.Áfta|ábanmindenkicsai o|yÜgyektárgya|ásábanvehet résztésszavazhat,
me.
lyek á|ta|közvet|enü|érdekelvenincs.
b.) A tanácskozás eléviendő tárgyakjegyzékét
az e|őjáróság,il|etvea biró és
- tőjegyző
_! _- -, - egyÜtte-w ,s e n á l | a p i tjm
a eg'
c.) A rendesés rendkivÜ|i
Ü|ésekrendszerintmindenkordé|után,
szÜkségeseténdélelőttis
megtarthatők,az ü|ésta kitÜzött idő |ehetőpontosmegtartásáva|éstekintetnáx.it a megjelent
tagok számára köteles az e|nök megnyítni'
d.) Az Ügyeka tagokka|közö|t sorrendszerintveendők tárgya|ása|á. Tárgyaláskor
az Ügyre
J
vonatkozóhatározatijavaslatot
beadnimindenképvise|őtestübtTiagnak
jogábanvan'
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e.) Aki a tárgya|ásalá vettÜgyhözszó|niakar,tartozikmagátaz errekije|öltjegyzőné|
e|ője.
joga
gyeztetni,
az előbbÍeljegyzett
szó|n|,kulönbena tanácskozása|attitárgy.'
tagnake|őbbvan
hoz egyszermindenkihozzászólhat,
kivévea birót,tőie1yzőtésaz előadót,kik valahányszorÍe|.
szólalnak,mindenkor
megha|lagatandók.
utánmégegyszeri
Az inditványozót
a vitaberekesztése
szólás,mintzárbeszéd
il|etimeg.
f.) El|enben
annaka tanácskozás.
a ki a tárgyalása|attiügy á|ta|személyesen
van érdeke|ve,
ban sem |ehetrésztvennie.Jogábaná||az inditványozó
vagyszó|ónakaz elnök e|járásael|ena
fo|yamodni,
foglalan.
törvényhatósághoz
az elnök e|járásamindenkor
a kozgyÜ|ésijegyzőkönyvbe
dó.
g.) Szólót az e|nökön kivÜ|fé|beszakitani
senkineksem szabad,de ha a szóló a vitaalatti
tárgyrólmásratérát, az elnök őt figye|meztetni
s ha a szóló
tartozik,hogya tárgynálmaradjon,
ezttekintetbe
nemvennéésisméte|ve
Vagy
sértő
kifejezéseket
hasze|térne
az
i||emet
a tárgytó|,
nálna,ugyőt rendreutasitani
éserreharmadszor
rendreutasittatik
tartozik.Ha valakikétszeresen
is okotszo|gá|tat,
ennekaz elnök az azontárgyhozva|ószó|ástmegtiltja.
h.)Akármikor
fe|szó|alhatnak
azok,kika szemé|yes
megtámadásra
fe|elnivagya tanácskozási
szabá|yokra
hivatkozni
akarnak.
i.) Aki a tanácskozásméltóságát
illetiés azt rögtön
Vagya gyÜ|és
tagjaitsértőkifejezéssel
visszanemvonja,Vagybotrányosmagavise|ete
daczárazafigye|meztetés
álta|a tanácskozást
varja,széksértést
követ e|ésa gyÜ|és
30 koro.
á|ta|Íelebbezés
kizárásávaléstitkosszavazássa|
náigterjedhető
ésközigazgatásiutonbehajtható
A birságaszegénya|apra
fibirsággalbÜntettetik'
zettetik.
A birságga|
résztnem vehet.Ha széksértés
terhelt,mig azt ki nem fizette,a gyÜ|ésen
megtor|ása
ha az
inditványoztatott,
e|őször a Íelett
ke|lszavazni,hogyaz il|etőbüntetendő-e,
éS,,nem''
szavazategyenlősége
mindentovábbiszatÜnnék
ki, akkoraz i||etőÍe|mentendő
,,igen''
vazás mel|őzéséve|,
ellenkezőesetbenazonbana birságmennyisége
fe|etthozatikhatározat'
Széksértés
irántiinditványt
az e|őadóhivata|bó|
tartoziktenni,jogábaná||azonbana képvie|őtesgyÜ|és
tÜ|eti
bárme|yik
tagjánakaz ezirányuinditványtéte|'
j') A határozatok
ki mindenkor
a
mindenkor
nyi|vánosan
hozatnakésaz elnök általmondatnak
többségszerint.
gyÜlései
k.)A képviselőtestület
nyi|vánosak,
de ha a ha||gatóság
közü| bárkia tanácskozásba
beleszó|,az|az e|nök a terembőlkiutasithatja.
Kiutasithatja
az e|nök a hal|gatóságot
továbbá,ha
gyÜ|és
gátolja,
a rendetVagycsendetmegintés
Vagy
ha
a
utánis zavarja,a tanácskozást
tagjait
sérti.
A ha|lgatóság
csakisa számárakije|ö|t
fogla|hat
lgazo|tujságirókrészére
karzatokon
he|yet.
az elnök jelö|ki helyet.
|.)A már egyszertárgya|tés határozatta|
tárgya|ásatá
e|intézett
ÜgyekugyanazonÜlésben
nemvétethetnek.
Mig a tárgya|ása|ávettÜgyhatározattal
e||átvanincs,addigmás önál|ó tárgy
nemvehetőtárgya|ás
alá.
A tanácskozástárgyávátettÜgyrevonatkozólagbeadotthatározatijavas|atokakkéntbocsáj.
tandóke|Íogadás
czé|jábó|
szavazása|á,hogyelső.sorbanaz e|ő|járósági
vagyelőadóijavas|at
jöhetnekszavazása|áa többi inditfeletteszközlendőa szavazáss csakisezek elvetése
esetén
javas|atai
javas|atok
ványozók
a
megtételének
sorrendje
szerint.
m.)A községközvagyonacsonkitatlanuI
kivételes
fenntartandó,
esetekbenannakelidegenitését,|ényeges
átalakitását
vagyÍe|osztását,
va|ame|y
vagykisebbkir.haszoningatlan
vagyonnak
jognakvételét
bérleti
a képviselőteiitÜlet
csak az á|talae végre30 nap közbevetéséve|
határozati|agkÜ|önkiÍizetendő
éskihirdetendő
közgyÜ|ésben
összes tagjainak ide értvea szavazatta|
biró
e|ő|járókat
is _ álta|ános
többségével
névszerinti
is a törvényrende|eteinelt
szavazásme||ett
megtartásáva|
határozhatja
e|. Ha a képvise|ők
ke|lőszámbanmeg nemje|entek,
ezen gytllésre
ugyanazon
módonujabbközgyÜ|és
hirdetendő
s ha ezensemvo|namega ke|lőszám,ezenképgyÜléstő|
viselőtestületi
15 napraegy ujabbgyÜ|és
el, melya jelenlévők
összehivásarende|endő
többségével
határoz.Ugyanezál|a községfelÜgye|ete
alattálló intézetek
törzsvagyonára
is.
n.)Ha a szó|ásraÍeljegyzettek
közÜl már mindenkiszólott,Vagya szó|ásjogátó|
e|á|lott,
az e|nök kitüzia kérdét,
melyugyteendőfe|,hogyarracsakis,,igen''
Vagy,,nem''
lehessena szavazó
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terfe|elete.Kivánatraa szavazásra bocsájtandó határozatijavas|atokataz e|őadó irásba Íogla|va
joga
jeszita közgyü|éselé.A kérdés
van hozzászó|ni.
mindentagnak
megál|apitásához
o.) A határozatvagy általános fe|kiáltással,vagy szavazás á|ta|történik,de ha 10 tag kivánja,
elősoroltesetek
vagy ha az m.) pontalattés az 1886.XX|l. t.cz.59. $.-nakutolsó bekezdésében
szavazástelrendelniköte|es.
forognakfenn,az elnök a névszerinti
által
fe|jegyzése
pl) nhevszerinti szavazás a szavazők nevénekésa szavázatok minőségének
nem szabad,
történik,me|yidő a|attsem a tárgyhozszó|ni,sem a szavazatotindoko|ni
az Ü|ésben
és a szavaa
szavazatok
iv,
me|yre
és
azon
össze
a szavazatok szinténaz Ülésbenszámittatnak
az e|nök és a jegyző álta|a|áirvaa jegyzőkönyv mel|ettmegőrzendő,a név.
zók nevei fe|irattak,
szerintiszavazási iv a jegyzőkönyve is szóról szóra beirandó.
q.) Ha a szavazatokszáma egyenlő,ugy azon résznyertöbbséget;me|yhezaz elnokszavazajárul,
vagy járu|t.
ta
Bármikorszót kérhetnek:
1. A kik napirendetinditványoznak.
2. Szemé|yesmegtámadásraválaszo|ók.
magyarázzák.
szavaik érte|mét
3. A kik fé|reértett
4' A kik az Ügyrendrehivatkoznak.
visszavonják.
5. A kik inditványukat
va|akimagáévátesz, a tárgya|ástovábbfolyik.
Ha azonbanily visszavontindifuányt
kivántagoktöbb mintÍelének
r.)Ha a község érdekeugy kivánja,a jelenlevőképviselőtestÜleti
beÍejeztéig
csak
a
tárgya|ás
ságára az e|nök köte|es zárt Üléstelrendelni,azonbanez azárt Ü|és
tarthat.A határozatmár nyiltü|ésenhirdetendőki.
1 3 .S
s
jegyzőkönyvét
legkésőbbhárom nap alatte|készíteni
gyÜ|és
a
Íőjegyző
A képviselőtestÜ|eti
a|á bocsátaniköteles.
nyombanhite|esités
jegyzőkönyv
az a|ábbiszabá|yokirányadók:
szerkesztésére
A
kezdődik.
ésidejénekpontosmegje|ö|éséve|
A jegyzőkönyv a gyÜ|éshe|yének
je|envoltak
felsorolása,majd
gyü|ésen
neveinek
a
és
megnevezése
Ezután következikaz elnök
vonatkozónyi|atkoÍe|kérésére
hogy a gyülésmegnyitásáraés a hite|esitők
annak megem|itése,
zata.
hozotthatározatok'
a gyÜlésen
Ezután következneka tárgya|ássorrendjében
jegyzőkönyvbe
ke||bevezetni,hogya jegyzőkönyvo|y
módon
és
hasábosan
a
A határozatokat
bő| a tárgyalásmeneteés lényegesmozzanataikivehetőklegyenek.Ehhez képestmindenekelőtt
röviden, de szabatosanmeg ke||je|ö|nia tárgyalása|á kerÜlőügyet.Ha a Íőjegyzőá|Ia|e|őterjeszakkor
tétetik,
szembenpót|óvagy módositóinditvány,Vagyelleninditvány
tetthatározatijavaslatta|
- amennyibena tárgya|ásÍo|yamánezt az inditványtvissza nem vonják és igy a kérdésszavazás
alá kerÜ|- nemcsak a határozatijavaslatot,hanemaz inditványtis szabatosszövegébenÍelke|l
a szavazás
venni a jegyzőkönyvbe indok|ásánakrövid váz|atáva|egyÜtt,i|yenesetben Ío|ytató|ag
ke||
és ezután.aze|nök á|talelfogadottnakkije|entetthatározatot a jegyzőmódját és eredményét
könyvbe beiktatni.Névszerintiszavazás esetébena szavazők.neveités szavazataitis a jegyzőkönyvbe ke||fog|a|ni.
Ha az'elnök az 1886.XX|l. t.cz.57. $-a alapjánegyestagokata szavazásbó|kizárt,ezt a körÜlt
ménytindokáva|egyÜttszinténfe|kel|jegyezni.
a
fe|jegyzéseket
vonatkozó
és
a
szavazásra
menetére
a
tanácskozás
A tárgy megjelö|ését,
jobb
kel|
hasábba
a
jegyzőkönyv bal hasábjába, magát a határozatotpedig az indok|ássa|egyÜtt
akkor a javaslatotnem kell kÜlön a ba| hairni. Ha a határozatijavas|ategyhangulage|Íogadtatik,
ja.
hogyaz előterjesztett
sábba feljegyezni,hanema tárgy körÜ|irásaután annakmegjegyzésével,
vas|at egyhangu|agelfogadtatott,nyomban magát a határozatotkel| megfe|e|őszövegezéssel a
jobb hasábjába vezetni.
jegyzőkönyv
-A
indoklássa|e| ke|l|átni,az indoklás esetleg a beadványindofe|ebbezhetővéghatározatokat
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kairava|ó egyszerűhivatkozásbó|is ál|hat.A képvise|őtestÜ|eti
határozatokatkÜlön folyószámok.
ka| kell e||átni.A fo|yó számok mindenév e|ejénujra kezdődnek.A gyűlésentárgyaltösszes
Ügyeknekés a hozotthatározatoknakily módon történtbevezetéseután következnek a jegyzőkönyben az e|nökneka gyÜlésberekesztésére
vonatkozókije|entése
ésvégÜ|az e|nök, jegyző és
kéthite|esitőaláirása,a hiteIesités
keltéveI
egyÜtt.
A tő)egyzőkÖtelessége
arra Ügye|ni,hogy azokbanaz esetekben,me|yekbena törvénya névszerintiszavazástmegkoveteIi,
a határozatnévszerinti
szavazássaIhozassékmeg,továbbá,hogy
a közérdekŰhaLározatokkihirdetésemagában a határozatvégsőpontjábanelrende|tessék
s az a
községbenszokásos módon tény|egmeg is történjék,
ezenkivÜ|ugyancsaka határozatvégső
pontjábanvégrehajtásra
vonatkozótÜzetesutasitásis belefoglaltassék,
végü|,hogy a törvényhatóság jóváhagyásae|őttvégrenem hajthatóhatározatoka kihirdetés
megtörténte
és a fe|ebbvite|i
hatáirdőlete|teután a kihirdetést
igazoló bizonyitvánnyal
(melyetmagáraa határozatkiadványára
kel|rávezetni)kiegészitve,
az esetlegesÍe|ebbezésekke|
egyÜttazonnalfelterjesztessenek
a törvényhatósághoz.
A Íőjegyzőa képviselőtestületi
gyÜlésekjegyzőkonyveiben
a bal hasábbanma.
radó üres helyre,az egyes jegyzőkönyvi pontokhozjegyezzeoda az il|etőjegyzőkonyvipontban
fogIa|thatározatvégrehajtása
iránttettintézkedés
iktatószámát'
A községi képviselőtestü|et
gyüléseirő|
szóló eredetijegyzőkönyvekelőre bekötöt tiszta |apokbó| á||ókönyvbe bevezetendők.A jegyzőkönyvekhezévfolyamonként
készitendőkÜ|ön betüsoros
tárgymutatóta számsorosiktatókönyvhöz tartozómutatókonywe|együttke|legy kötetbe - a kötet_ Végére
beköttetni'
A képvise|ótestÜleti
határozatokattarta|mazójegyzőkönyvi hite|eskivonatokata tőjegyző kja
jegyzőkönyvek
a|á' Az Ü|ésí
lévéna községneklegÍontosabb
okiratai,azok le|kiismeretes
és hű
keze|éseért
a tőjegyző fele|ős'Mindene részbenirendet|enség
vagy mu|asztásÍegyelmieljárást
Von maga után, az Ü|ésijegyzőkönyveketa községházátő|elvinnivagy erdetbencsato|ninem
szabad,kivévén
azokataz esteket,midőn a törvényvagy szabá|yrendelet
az eredetijegyzőkönyv
fe|mutatásátrende|i,a mikoregyébiránta tanácskozásijegyzőkönyvszÜkségszerinti
számu pé|dányokbanál|itandóki és mégkivéveazt az esetetis, ha va|amelyjegyzőkönyvnekeredetenva|ó
felterjesztését
Íö|ottesközigazgatási hatóság Vagy biróság hagyjameg.
1 4 .S
A tárgysorozatmegkezdéseelőtta múltü|éshite|esitett
jegyzőkön}veÍelo|vasandó,
az az e||en
va|ó észrevételek
a képvise|őtestÜ|et
határozataszerintszÜkéség
eseténkiigazithatik,mely kiigazitás a következő gyÜ|ésjegyzőkönyvébenveendő fe|,továbbá rövid je|entésteendő az abban
fogla|thatározatokmikéntvaló e|intézésérő|vagy
gát|ó körÜ|ményekrő|.
az elintézést
Ezen jelen.
tésekazonbanmásneművita tárgyátnem képezhetik,
mintazt, hogya je|entés
tudomásulvétetike, Vagya jövő közgyÜ|éstárgyalásárakitÜzendő-e?
15.S.
joga van rendesközgyÜ|ésen
Mindenegyes képvise|őnek
az e|ő|járósághozkérdést
intézni,
de
csak a napirendtárgya|ásánakmegkezdésee|őtt,mire a kérdezetta vá|aszt|ehetőlegmindjárt,
de minden esetben a legközelebbi gyÜ|ésenmegadnitartozik,me|yválasz azonban rögtön
tárgyalásalá nem vehető és ahhoz másnak,minta kérdésttevőnek,
hozzászo|ásijoga nincs,a ki
azt'vagy tudomásu|Veszi,Vagy a jovo xozgyűlésnapirendjére
kitÜzetnikivánja,a míÍeletta közgyü|ésen
jeIenlevőktöbbségehatároz.
1 6 .S .
A tanácskozásinye|vmagyar,a határozatokmindenkormagyarnye|venmondandókki, valaminta jegyzőkönyvekis magyarnye|venszerkesztendők.
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Negyed|kÍe|ezet
A község e|ől|áróság|ogköre
A község
nevében
a biró u"n, n.lí,ti$",.e, a ője[yzővagy
"toua,o.ag
helyettese
Intézkedik:
egyÜttesen
A községie|ő|járóság:
a.) gondoskodika községihivata|oskodás
pontosésakadályta|an
menetérő|,
a hivata|os
megtartásáról,
órák
me|yekhétkölnaporono.e.i.lE;;i'.
peqiq
2-5
őráigtartatnak,
napd.e.8.11.igtarta hivata|os
Ünnep
és
vasár.
óra;Jogábanatt.l!no"n a képviselőtestÜletnek
a
hivata|os
egyszerűhatározattal
órákat
megvá|toztatni,

alapján
a kisebb
polgári
peres
ügyekben
azá|tala
'.?l.:;.l?ff,:?1''Í,i'"';l*,á}l;'L;i'.
ezze|
.'j/n1,Jiygl,u.

a szabályrende|etek
korlátai
között engedé|yt
ad a községben
könyöradomá-

iránt
a megyének
e részben
alkotott
különszabály.
"'tli:".1'.,,iffl;J:[:JÍTsiJ,"I,)'...''ása
e:)e|lenő'rzi
a községuőlelkó[cizöttekéste|epÜltek

nyi|vántartásának
pontosvezetését,
.Í.)ellenő,rködik
a közlégiszemé|yzet,
köz;égTkB..g.résszo|gaszemé|yzet
felett,
g.) eljáraz 1877.XX. t.-cz.ésa gyám11tosági
siJoaty,."noer"íu"n
'"gállapitottéshozzá uta|t
gyámiésgondnokságiÜgyekben,
a 1290OOfi
90á.sz. gyámÜgviúJyuii"iiszaoatyzatértelmében,
h.)e|őljárósági
Ü|ésbeí
elkészíti,
illetveaz taao:iiÍl. t.-ci.e,-tTá'oo"n
előkészitteti
lőtestrj|et
a képviseeléterjeszl:lqő költségte;et-és
intézx.ái[,.nogy
a
községi
számadások
megvizsgálása
számvizsgálóbizottság
r.o}ui..lót".ttiteti
ütes-re
te|jesenfelszerelvekeL.','"".:,l
"éb'b.ve""l "
i.)fele|ősség
terheme||ett
végrehajtja
a községiképviselőtestületnek
jogerőreemelkedett
rozatait,
hatámegá|lapított
á|lami,megyeiésközségiadókatannakidején
kiveteti,
,.,JJ:í:1ffsen
beszedeti
k.)a hitkÖzségek
á|talkivetettadók.s il|etmények
besze.déséné|
slgéot<ezet
nyujt,
l.) a községjövede|mének
rendeltetési
nayái.
vájo
toroitá'áid;
lozsegi
pontosteljesitését
kötelezettségek
el|enőrzi,a kcizségpénztár
áínavon
tont
egysze
r
megvizsgá|ja,
m.)a községiVagyonkeze|ése
*á|-1r"l'áJi}pviletoteltritete átjinoitványokat
terjeszt,haszonbériszerződéseket
kot a képviselőtestÜle|
üt"'íiá.", il|etveannakésa törvényhatóság
jóváhagyásánakfentartásametlett, jouan"gyott.."..ooás,ek
pontos
megtartására
felügyel.
A községielő|járósághatáskör,ébe
"
tartózóésa rtizság"ié.intőtá.i","oo ÜgyekgyÜléseken
mindenkor
jegyzőkönyuihatározattaL
és
intézendők
e|.

:iai%rorvos'

a községiallatorvos,
a községimol.ntix,
a közgyám, a pénztárnok,
a tőjegyző
és

Az e|ő|járősági
gyülések
jegyzőkönyveitatőjegyzőVagy.llnak
helyettese
szerkeszti.Érvényes
határozathozataláho. .ínö[on és
"tí"tir
Jegyzőkön
i.g;rább
5
valásitotteskÜdtjetenléte
séges.
"'
szÜkA határozatoká|talánosszótöbbséggethozatnak.
A szavazatokegyenlőmegosztásaesetén
azonvé|emény
válik határozattá,
a meffiez azeln.ir,."u azat.ajáru|
vagyjárult.A biró Vagymegbizotthelyettesének
je|en|éte,
nemt<últlÁuen
i1ai"giálu"gy neiyettese'nólr.il
előljáróságigyÜlés
nemtarthatóésérvényes
határozatriemhozható.
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1e.s

gyÜ|éseket
Az e|ő|járósági
a biró hivjaössze havonként
|egalábbegyszer,de a jelenszabá|yrendeletben
felsoroltak
kivánságára
is tartozikmindannyiszor
összehivni.

20.s

Az e|ő|járőbágiÜ|éseken
rendesjegyzőkönyv vezetendő,melybea jelenlevőknevei,az Ügydarabok száma, a határozat|ényegeés a szavazatokminősége,egyhanguságeseténpedig ezen
körÜlményfe|veendő.A fe|vettjegyzőkönyvekakkénthitelesitendők,
minta képvise|őtestÜletiek.
2 1 .S
Az e|ő|járőságmindentagjánakjogábanál| a hozotthatározate|lenkü|ön véleményt
bejelente.
ni. Ez a jegyzőkönyvbeveendő be ésaz i|letőhatósághozterjesztendőfel.A képvise|őtestÜlet
határozata a|apjánaz e|ő|járóságadhatjaki a községi köte|ékbeva|ó felvételekrőlszó|ó bizonyitvá.
nyokat,az e|ő|járőságvan jogositvaarra,hogyaz illetőszakbizottságvé|eményének
meghal|gatása utánépitési
engedé|yeket
adjonvagy megtagadjon.

22.S

Az e|ő|járóságiÜ|ések
nyilvánosak,de szükséghezképestzárt Üléssé
a|akithatókát.

OtoOif fejezet
A biró jogköre
23.S
A biró e|nökö| a képviselőtesttjleti
(kivévea községi számadások
és az e|őljáróságiÜ|éseken
megvizsgálásárakitÜzöttgyü|éseket,
mikor is ezen Ü|éseken
a törvényhatóságálta| kikÜ|dött
egyénti|letimeg az e|nökség),vezetiaÍőjegyzőtámogatásame||ett
ésaz ő tanácsadásávala tanácskozásokat,felÜgyela tanácskozásirendre,a szőnyegenforgó tárgy megvitatásaután szava.
zást rende|ésa határozatokat
a többségszerintkimondja.
24.S
A községi közigazgatást a tőjegyzővelegyÜttvezeti,de intézkedika törvényekkorlátainbe|Ü|a
sajátfe|elősségére
is'

2s.s.

A rendesképvise|őtestt]leti
gyü|ésekre
a képvise|őtesstÜ|eti
tagokat|ega|ább
2 nappale|őbbés
pediga he|ybe|ieket
meghivóme|lett
kézbesitési
ivenésa vidéken
az il|etőkkö|tsétartózkodókat
gérevét|eve|es
levél|el
hivjameg.
A kö|tségvetés
tárgya|ásaésa számadásokátvizsgálásairántiintézkedéseiben
a|ka|mazoko.
dik az 1886:XX|l.t.-czikknek
a községiháztartásésa számadásokvite|ére
vonatkozószakaszai,
valamintaz ezeka|apjánelőirtszabályrendelethez.
Továbbá:
jogerőshatározatait,
a) végrehajtja
a képviselőtestü|et
a törvényhatósági
rende|eteket,
a felsőbb hatóságokutasitásait,
b) a községetképviseli
közigazgatásiÜgyekben,
c) őre a községipecsétnek,
d) a községnevéreszó|ó pénzes|eveleket
ésértékkÜldeményeket
átveszi,
e) a községiokmányokat
a tőjegyzőve|
egyÜtta|áirja,
f) felügyelaközségösszes előljáróis egyébhivata|iösszes
mudödésére,
g) |e|kiismeretesen
Íe|Ügye|
a községvagyonára,a községijövede|mekethivenoda Íorditja
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Vagyfordittatja,
a hováezek rendelvevannak,e|lenőrzia községbe|iárvákvagyonánakkeze|ését,
mindenaz á|lamot,megyét
ésközségetérdek|ő
éskivetettkoftséget
ésadóneáeketpontosanbehajtatja,
h) a községipénztárnak
a vármegyeiszabá|yrende|etben
megirtmegvizsgálásánál
elnököl és
felügyel,hogya pénztáriszo|gá|at
ésszámvitelmegfe|e|ően
te|jeJittessé'k,
i) fele|ős.aköltségvetés
megtartásáért,
miértis á ronesguetb3
keretén
be|Ülutalványoz
ás az ő
köte|essége,
40 koronaerejéigatőjegyzőve|
egyÜttutalványoz,
ezen összegen fe|Ülpe'digaz e|ő|járóságigyüléshozzáju|ását
kéri,.
j) gondoskodik
a megyeialapokati|letőösszegek ésmegyeiadók pontosbeszo|gáltatásáró|,
k) felügyela községiutak,terek,
jókar-ban
tartásáras az utakésterekfog|a!!9qk:ésépÚ|etek
|ásá megadadályozza községimérnök
igénybevéte|éve
|,
1)az 1877:XX||.t.-cz.értlemében
40 korona,az 1879.éviXXXI.t.-cz.a|apj
án 20 koronaerejéig akár személyesen,
akár he|yettese
utjánbiráskodik,
a kártéte|eket
időveszteség
né|kÜl,megbecsülteti,habára becsÜsdijaknemis Íizettettek
le e|őlegesen,
a kártéritést
ésbirságokatbehajtaja
ésczéljaikra
forditja,
m) a segéd-ésszolgaszemé|yzet
fe|efife|Ügyel
ésgondoskodik,
hogya községiszolgákmindig kel|őszámbanott |egyeneka községnázáÁál,ez u]óbbiakata iőjegizőve|
felfogadjaéselbocsájtja,
"gy"te,toi.g
n) a tüzrendőriszabályokatmegtartja,
gondoskodik
a mentő-éso|tószerszámok
jókarbantartásáró|s veszélyeseténa szÜkséges
intézkedéseket
ésrendelkezéseket
a legnagyo.bb
eré|y|yel
és
gyorsasággal
megtenni
köte|es,
o) gondoskodik
ésintézkedik,
hogyaz isko|aÜgyek
semmihátránytne szenvedjenek,
a gyermekeiketiskoláztatni
vonakodószÜlőkvagygyámót<tot
a birságokat'=igo1.u"n
beh4tat;a,
az isko.
lahatóság,isko|aszékek
megkeresvényeit
poniosanteljesiti,
álta|ában
ai iskolatigyet
e|őmozditja,
p) az á||amirendőrségge|
a törvényesen
szabá|yozott
viszonytfenntartja
Jvele közvetlentj|
érintkezik,
r)Íe|Ügyel,
hogya be|telkeken
a házakhozközel takarmányésszalma|erakodóhe|yek
ne |étesittessenek.

ri

L
l,

ii

Az ál|amszo|gá|at
érdekében
kiadottminden?f'!n,, szabá|yrendelet
ésutasitásvégrehajtása
a birót aÍőjegyzővel
egyÜttesen
il|efuén,
köte|es:
' a) gondoskodni
arról,hogya törvények
ésrendeletek
nemcsakpontosankihirdettessenek,
hanema községiirodábanmegtekinthetők
is legyenek,
b) szigoruanfe|Ügye|ni
az egészségÜgyre,
végrehajtatni
és megtartatni
az egészségrendőri
szabá{yokat,
te|jesiteni
az 1876:XlV.t..cz.||.részének
139-152.
fog|alt
koziégikö-zegész$.aióan
ségtigyi
szolgá|atot,
kü|önösentisztántartania községutczáit,pontosaneszközöltetnia himlőolbetegeketa kórházbaszá|litattni,
a dajkaságbanlevő idegengyermekek
!ást. a szegénysorsu
ápo|óitfe|Ügyelet
alatttartanis i|yenkisdedekrőljegyzéket
vezettetni, !
c) hasonlóanszigoruan
fe|ÜgyeIni
az ál|atrendőri
szabá|yok
megtartására,
d) mindenjárványtVagyannakmutatkozóbetegséget
haladé-ktalanu|
beje|enteni
a járási fő.
szoIgabirónak,
e) szigoruanfe|rjgye|ni
a kártékony
hernyóks rovarokkiirtásáravonatkozószabályrende|et
megtartására,
...f) u adó, a megyeiésközségipótadó,utadóésközmunka,továbbáaz ujonczössieirásisá|ta.
lában mlndenösszeirásná|a főjegyzőve|közremÜködni,a védköte|eseket'
a sorozóbizottságe|é
ál|ittatni
s az ujonczozásná|
jelen|enni,
szemé|yesen
g) a katonaiszo|gálati
viszonyokközÜl kiadottutasitásbanreá ruházott
teendőkette|jesiteni,
a katonaiszá|láso|ásokat,
az e|őÍogatok
kiállitását,
é|e|mezését
a Íenállószabályokésrende|etek
szerint
pontosaneszközö|ni, az e|szá|lásolás
arányosfe|osztására
fe|ügye|ni,
a szállás ésé|e|empénz
kiosztásátpontosanfoganatositanis
őrködniá febtt,hogya |akossagaránytalanu|
ne terheltessék,

'-i.:1Í:
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h) gondoskodni
a községszegényeinek
eltartásáró|,
a ko|dulást
|l|ető|eg
a belÜgyminisztérium
álta|kibocsájtott
szabá|yrende|et
pontosmegtartásáró|,
kÜ|tnösenpedigie|Ügye|ni.
arra,hogya
vásárok,bucsus egyébalka|makkkor
az undortgerjesztő
ésszámos veizé|yti|őidézőnyomorékok csoportosulása
megakadályoztassék
és az idegenekeltávolittassanak,
enné|fogva
az o|áh
czigányokra
nézve.a
megyelszabályrendelet
szerintJáre|,a to|onczozást
peo.lga rendőr.
i||ető|eg
ság utjánintézkedik.
27.S.
Az árvaésgondnoksági
Ügyeketi|lető|eg
osztozikaz 1877:XX. t.-cz.,- a megyeiszabá|yrende|etésa .|290001902.sz' gyámÜgyiÜgyvite|i
szabá|yzat
álta|a községres annákközegeiieruházottteendőkben,
gondoskodik
kü|önösen
a vagyontalan
árvákelhe|yeiés
érő|,
az árváképÜ|ete.
inektÜzkárel|enibiztositásáról
s egyálta|ában
arról,hogyaz árvákrigyeunakára törvényhátóság.
nak,akáraz áryaszéknek
rendeletei
ésÍelhivásai
a leggyorsabban
tájesittessenek.
. a számvi7sgá|ó,
A biró mindenkÖzségi
bizottságnak
iparisko|a,
közegészségÜgyi
ésóvoda- e|nöke.
fe|Ügye|ő
bizottságkivéte|éve|
28.S
E|járásáró|
ésa községié|etben
történtmindennevezetesebb
eseményről
és mozzana|ró|
idő.
rő|.időre
je|entést
a képvise|őtestÜletnek
tesz.

HatodikÍejezet
Atőiegyző jogköre

2e.s.

Atőjegyző hívatásabuzga|om,részrehaj|atlanság
ésfontoshe|yzetének
teljesátérzése
álta|ki.
érdeme|ni
az egészközség bizalmát.
A községi tőjegyzőa törvényérte|mében
a község jogi tanácsosaés to|lvivőjes mint ilyenfe|adata:tanácsáva|,fe|vi|ágositásáva|
gyámo|itani
ugy az egyeseket,mintaz ető|iáróságot,
á to*o.
nyeket,szabályrende|eteket
és utasitásokatmegmagyarázniés azok pontoste|jesitésére
őrködni.
EzenkivÜ|hatásköre:
a) közigazgatásiÜgyekben
A törvényekés Íe|sőbbhatósági rende|etekfoganatositásakörÜli eljárás és minden ezekke|
kapcsolatosirásbe|iteendőkpontoselvégzése.
A közrend és csend, siemély-és vagyonbizton.
ság fentartása,tÜzrendőrség
keze|ése,segédszem
é|yze|,közegek, cse|édekés idegőnekÍelettí
őrködés,utlevé|Ügy
keze|ése,
Íatenyésztés
ésÍaisko|a
felettife|Ügye|et,
a szegényekés koldusok
figyelemme|kisérése,
az e tekintetbenkíadottbelugyaminiszteri
óiogoru szem e|őtttartása s az
1886:XX||.t.-cz.145.$-a érte|mében
teendő évenkénti
pontosje|entés,
betegségek
ésjárványok
idejébenezek terjedésének
és |eÍo|yásának
figyelemmelkisérése,
az errevóna]xozó j,e|entések
megtéte|e
s á|talábana közegészségÜgy
körÜli intézkedés,
mindennemÜstatisztikaikimutatások
elkészitése,
beterjesztése,
országgyÜ|ési,
törvényhatóságiés községivá|asztásokhozaz előmun.
kálatokésösszeirások te|jesitése
ésa vá|asztásoknáljelenléte.
b) igazságÜgyekben
a mennyibennem kizárólaga kir..köz. Jogszezési Ügyekrevonatkozóokmányoknakszerkesztése,
jegyzővagy Ügyvédekhatáskörébevalók ésa főjegyzőegyébhivata|osíeendőimegengedik,
a végrendeletekneks egyébaz e|ő1árősághÜségére
bízottokiratolinaka rendbentartásas ittáerós netyr'elJeendő juttatása.Ae.1877:XX|l.t.-cz.ésmás törvényekértelmében
személyes
vagy heilyettese
átái birásko.
dás' birói meghagyásokfoganositása,mezei rendőrikártéritések,
ti|a|om,roriúso4 fog|alások.
megvizsgá|ása,a tényá|ladék
Íe|jelentése,
a po|itlkaijogok
gyakorlatátó|
fe|Ítiggesztett
éshivata-lvesztésre
;JgerejÜlege|itéltek
nyi|vántartása
ésaz 1877:XXl|.t-cz.-á.$.a érte|menen
ioozesekkiál|itásaéskézbeáités".
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c) közoktatásiÜgyekben:
Az 1868:XXX||l'ésa vonatkozótörvényczikkek
foganatositására
figyelniéskÜ|önösenaz isko|áztatást
figye|emmel
kisérni,
az iskolaszék
á|talkitÜn1etett
mulasztókszÜ|eivagygyámjeie||ené.
ben a törvényszigorátke||őerély|yel
alka|mazni,
az iparostanu|ók
iskoláztatásáia
Úonákozó tör.
vénytésminiszteri
rende|eteket
végrehajtani,
az egyházakmintku|turéserkö|csitestületekne.
mestörekvésöittámogatni,
általábanmindenerkölcinemesitőintéiményt
a községbenmeghonositani.
d) köz|ekedési
Ügyekben:
Az utak,hidakésegyébb
utivagyviziépitmények
éskü|önösena vizrendőri
intézkedések
ésti|a|makra
vonatkozótörvényekés hatáozatokmegtartása
és végre:a községhatáránátvonu|ó
vaspá|ya,távirda,patakok,forrásokvagy ott létezőkutakfentartása
körÜ|ihe|yhatósági
intézkedés.
e) kereskedelmi
ésiparÜgyekben:
KÜ|önösenaz ipartörvényben
fogala|tak
teljesitése
fe|ettiőrködés,ezen törvényrende|eteinek
magyarázata
ésÍigye|emme|
kisérése,
a kÜ|önfé|e
kereskedők
ésiparosoknyilvániartása
s az erre vonatkozóstatisztikai
adatokszerkesztése,
az országosés hetivásárokráhajtandó|ó, marha
éssertésekre
vonatkozójár|atok
le|kiismeretes
éspontoskiadványozása
s errő|.)egyzőkönyv
vezetése.
f) katonaügyekben:
. A védköte|eseknek
az anyakönyvikivonatok,
népszám|á|ás
ésidegeneknyilvántartása
a|apján
va|óösszeirásaésUgya te|jesen
ismeret|en,
minta törvényte|en
távoJlevők
kipuhato|ása
körÜ|ielját.ásésa puhato|ásokról
jegyzőkönyvekÍe|vétele,
a fe|mentésre,
szabadságo|ásra
ésideig|enes
e|bocsájtásra
igényttartók,továbbáa kivéte|es
nősülésiengedély
e|nyerését
óhajtókkérv?nyeinekelkészitése,
azokÍe|szerelése
ési|letékes
he|yrevaló fe|terjesztésé.
A védköteleseknek
a sorozó bizottsághoz
á|litásakÖrÜli
Íe|ügye|et
ésaz ujonczozásná|
je|enlétel.
izemé|yes
Az ujonczok,
állandó hadseregbeli
szabadságo|tak,
tarta|ékosok
ésszabdságolthonvédek
behivójógyeinek
kézbesitése,
az állandó hadseregbe|i
szabadságo|tak,
tarta|ékosok
és szabadságoltlroívédek
nyilvántartása
s a katonaiszolgálativiszonyokra
vonatkozó1889:Vl' t.-cz.ésaz ahhoztartozó
utasitások
érte|mében
va|óe|járás.A katonaie|helyezésné|
ésátvonu|ásokná|
a szabá|ys
zerűe|
szál|áso|ás
figyelemmel
kisérése
s őrködés,hogyegyÍelő|
a katonqságszámáraaz i||etókes
szo|gá|mányok
és fuvarokmegadassanak,
másfe|őlhogyezen szo|gá|mány
iránttu|követelések
ne
tétessenek.
A katonaié|elmezés,
katonai|óá|litás
ésa mozgósitáókörÜ|iazonteendőknek
teljesitése,melyeke tekintetben
a községie|ő|járóság,
il|ető|eg
aközségi Íőjegyző
hatáskörébe
tartoznak.
g) gyámhatósági
Ügyekben:
A gyámságiésgondnokságí
esetekkörü|az 1877:XX. t..cz.ésegyébb
törvényczikkek,
megyei
szabályrende|etek
és a 129000902 sz. gyámÜgyiÜgyvite|i
szabá|yzat
érte|méóen
e|járás,ugymint:ha|álesetek
felvéte|e,
hagyatékok
leltározásaeset|egtárgyalása,az árvákraésózek javainak keze|ésére
megkívántató
Íelügyelet,
valamintezekszámaoásiÜgyeiésa gyámhatóságí
sza.
bá|yrendelet
46.$.ábanelőirtteendők.
h) községiügyekben:
|ktatót,mutatót,be és-kikö|tözködőkrő|ésaz elitéltekről
nyi|vántartást,
va|amintpostakönyvet
vezettet.Szóbe|ikérelmeket
éspanaszokatelfogadésjegyzőkönyvbeVesz Vagyvetet.A község
|evé|tárát
keze|teti
ésellenőrzi,a kikÜldöttjegyzővela közseg ingó es ingat|an
vagyonátévenként
a vagyontkeze|őkésaz e|ő|járóságegy tagjánakközbejöttéve|te|tározza.
Je|envan ésközremÜködik a pénztárak
megvizsgá|ásánál.a
község kö|tségvetését
a vármegyeá|ta|a|kotottpénztári
keze|ésrő|
szó|ó szabá|yrende|et
||.fejezetében
körÜlirtmódone|késziti.
A községköte|ékébe
Íel.
vettegyénekről
nyilvántartást
vezet vagyVezettet.
Mindena községigazgatásatiorouentartandó
tanácskozásokró|jegyzőkönyvet
vezet,végezmindenfoga|mazvanyi
munrát,ő ál|itja'ki
a község
mindenhivatalosiratátésezeketa|áirja,köte|esa hivata|os
órákata községihivata|ban
tö|teni,á|landó he|yettesét
a jegyzőikarbó|évenként
kÜlön hozandóhatározattal
jelö| ki,
a klpvise|őtestÜ|et
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ha pedigbetegség
vagy más körülménynél
Íogvahivatalát
3 napnálhosszabbidőree|hagyni
járási
kénytelen,
ezta
Íőszo|gabirónak
beje|enteni
tartozik
éshelyetteséről
a járásifőszolgabiró
in.
tézkedik.
Ahozzá beosztott
segédszemé|yzet
kozvetlen
fe|Ügyelete
alattá||.HivataloskÜldetések
a|ka|máva|
a biróva|egyÜttesen
képvise|i
a községet.
A képvise|őtestÜ|eti
ülésekre
vonatkozóteendőiezen szabá|yrendelet
Il|.Íejezetében
vannak
részletesen
Íelsorolva.
MagánÍelekkel
szembenaz őt megkeresőknek
peresésnemperesÜgyekben
mindennemÜ
|e|kiismeretes
tanácscsa|szo|gá|,
peres
az egyesegyénektő|
gyornyertnem
megbizást|ehető|eg
jegyzőkönyvet
sante|jesiti.
A szóbe|ipanaszokról
éskére|mekről
vesz fe|ésaz|az il|etőhatóság.
hozÍelterjeszti.
Mindezekazonbannemtartozvánszorosana Íőjegyzőhivata|os
teendőihez
ésleginkábbma.
gánosokérdekében
|évén
teljesitendő,
ezekérta Íőjegyzőa község pénztárába
való beszolgá|ta.
tás köte|ezettsége
me||ett
az i|letőktő|
a vármegyeiszabályrendeletben
felsoro|t
ésottmegá||apitottkülön dijazástigényelheti.
Köztudomásulag
szegény
fe|ekálta|igénybe
vettmunká|atok
ingyente|jesitendők,
ugyszintén
hivata|bó|
kivántbizonyitványok,
ha|álesetek
beje|entése
ésokmányok,
me|yeka tőjegyzőhibájábői az iIletőhatóságvagybiróságá|ta|visszautasittattak,
ingyenál|iiandók
ki.A magánmunkálato.
kértsorkönyvvezetendő,
ame|ybe
mindenmagánmunká|at
beirandó.
A sorkönyvalapjántörténikhavonként
a |eszámolásésa jövedelemnek
a községpénztárába
való beszoIgá|tatása.
A Íőjegyzőmagánmunká|atokból
eredőjövede|mét
a községmegvá|tja
évi4000 koronáért,
minta me|yösszeg az eddigistatistikai
adatokszerintÍe|tét|enÜ|
befolyik.
AÍőjegyzőmunkakörében
tettmindencse|ekményéért
vagymu|asztása
á|ta|okozottkárért
teljes Íe|elősséggeI
tartozik'
A Íőjegyzőnek
összes munkakörében
a megfe|e|ő
személyzet
rendelkezésére
bocsáttatik,
mijegyzőkkel
értis a
ésa|jegyzőkke|
ésa keze|őéssegédszemé|yzettel
a munkarend
érte|mében
közvet|enÜl
rendeIkezik.
Hivata|ból
tagjaaz e|ő|járóságnak
ésa képvise|őtestÜ|etnek.

30.s.

A jegyzők,a|jegyzőkésazok teendői..
Ujpest községben az ez irányu teendők e|látásáraaz adóÜgyi jegyzőn kivü|méghárom jegyzői
és nyo|cza|jegyzőiá||ásszerveztetik,a me|yutóbbiakkétfizetésiosztá|ybasoroztatnak,számuk
ésil|etményeik
a 75' $-banvannakmegá|lapitva.
jegyző
Az adóÜgyi
és a három jegyző tagjaaz e|őljáróságnakés a képviselőtestÜ|etnek,
azonban az a|jegyzőkis, mennyibenarra Íe|hivatnak,
kötelesek az e|ő|járőságiés képviselőtestÜleti,
avagybárminőbizottságiÜ|éseken
résztvenni.
_ a Íőjegyzőe|ő.
Teendőiket_ az e||enőriés számfejtőimííködéstte|jesitőa|jegyzőkkivételével
terjesztése
a|apjána községie|őljáróságiÜlésáltalévenként
megalkotott
ésa képvise|őtestÜlet
álta|megerősitett
Ügykeze|ési
ésmunakbeosztásirendá|lapitjameg'
JelenlegihatáskörÜketmegvá|toztató
határozatbirtokonbe|Ülfelebbezhető.
Köte|esek a bár munkakörÜkön kivÜ|eső mindenközségi irodaimunkákatméghivata|osórákon kivÜ|is, ha Íőnökeiká|ta|erre Íe|hivatnak,
te|jesiteni'
l|yenmunka megbizatásazonbanhuzamosabbidőn át nem tarthatéscsak sÜrgősesetekbenveendő igényébe.
Ugyanezáll a községné|
alka|mazottösszes keze|őéssegédszermé|yzetre
nézve.
Az atjegyzrjka reájuk bizott munkáért,.,n,l].l't$"t"to,"t.;
első sorban a Íőjegyzőfele|őssége
fenntartatik,
éppenazértnemcsakjoga, hanemkötelességea főjegyzőnekmindénészlelthiányt,
mu|asztást,he|yte|enÜ|
végzettmunkátaz e|ő|járőságnak
ésképvise|őtestu|etnek
tudomásvégett,
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a feletteshatóságnakmegtorlásvégettbejelenten|,
elhe|yezésÜket
kérnlésa hozotthatározatok.
kal szembeneset|egjogorvos|atta|
éln|.
32.S.
A
és
a[egyzők
az 1886.XXl|.t..cz.69.$..bankörülirtmódonvá|asztatnak
Jegyzők
az 1883.évl
.
|.t'-cz.l|letve
az{900.éviXX' t..cz..ben
előirtminősités
me||ett
33.S.
lrnokok
Teendőiket
az évenként
kiadottmunkarend
ál|apitja
meg.A reájukbizottmunkáért
fe|elősek.
A
községné|
2 irnokalkalmaztatik,
a kik a községitisztujitó
siékenvá|asztatnak
éskiknekképesité.
sÜk4 középisko|ai
osztá|y.
34,S
Dijnokok
A szükséghez
képest
dijnokokis a|kalmaztatnak.
EzeknekszÜkségességét,
számátésnapidi.
jaitmindiga költségvetés
megá||apitásakor
aÍőjegyzőe|őterjesztésérá
a képvise|őtestület
ál|apitja
meg.A dijnokokfelfogadását
éselbocsájtásátatőjegyzőa biróva|egyÜttesen
eszköz|i'

Hetedikfejezet
Pénzésadókezelés,háztartásésszámvite|
n.1Általanoshatározatok
35.S.
Ujp-est
községbena községá|ta|keze|tpénzekésértékek
a községipénztárnok
ésaz el|enőri
teendőketvégzőközségialjegyzőáltala vármegyeipénzkezelési
szabáíyrende|et
értelmében
keze|tetnek.
Enné|fogva
mindennemÜ
adó éskÖzpénzek
be- éskifizetése
ósakisa pénztárnok
által
teljesithetó.
A pénztári
számÍejtési
és könyvelésiteendőka kivetési
és e|őirási
, ezekviszonta
végrehajtásimunká|atoktól
kÜ|ön választatnak.
A községihaztartásésszámvite|re
vonatkozó|ag
mindenbena vármegyeközönségeá|ta|meg.
alkototthaztartásiésszámviteli szabá|yokmérvadók.
A községösszes adó éspénzÜgyeinek
kezelése
kÜ|önközigazgatásiosztá|yt
képezs a kezelésévelmegbizott
tiszfuise|ők
jegyzőkölvetlen fe|Ügye|eie
az adóÜgyiteendőketvégző
a|attá||nak.
Az adóÜgyiéspénztári
személyzet
a következökbőlált:
Fönök: adóÜgyiteendőkkelmegbizottjegyző'
Kivetéséselőirásra:1jegyző,2 al1egyző,
2 számtiszt.
A beszedésre:
1 pénztárnok
Könryelésreésszámvitelre:
2 atjegyző.
A végrehajtásra:
5 végrehajtó.
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B.) A személyzets azok teendői
36.S.
dóosztá|ytvezetőjegyző

l

$

I

, a.)E|őadőjaaz összes adó, i||eték,
va|amint
.V egyenesadók módjárabeszedendőkincstáris
egyébkövete|ésekre
vonatkozóÜgyeknek:
b.)közvet|enfőnöke az ál|ami,megyeiésközségiadókivetésse|,
nyilvántartással,
beszedésse|
gyakoro|
ésvégrehajtássa|
Ügyekmemegbizott
közegeknek.El|enőrzést
az összes adó ési|leték
netefelett,valamintaz egyenesadók módjárabeszedendőkincstáris egyébkövete|ésekre
s
azokszabá|yszerÜ
s rendesvezetéséért
fe|elős,
jövedelmipótadókivetése
c') kel|őidőbenintézkedik,
a|apjául
szolgálójövehogyaz á|talános
de|emösszegébőla községiadófizetőktartozásaiutánjáró kamatokra
esedékespótadó |evonasgyÜjtia beva|lási
sék,e czé|bó|
iveket.
d.)Szemé|yesen
vezetia házadómentességrő|
ésa vadászatijegyeketnyert
ésfegyveradóról
jegyzéket.
egyénekrő|
szó|ó nyi|vántartásti
e.) Megvizsáljaa végrehajtók
szamunkakönyvét
müködését
s a végrehajtás
ésa végrehajtók
batosmenetét
éberfigyelemmeI
kiséri.
f.)A kö|tségvetés
elkészitéséné|
segédkezik
a főjegyzőnek.
g.)Hivata|ból
tagjaaz elő|járóságiésképvise|őtestÜ|eti
Ü|éseknek'
37.S.
Pénztárnok
A pénztárnok
az e||enőri
teendőketvégzőa|jegyzőve|
egyÜttőrzi ésa vármegyeipénzkezelési
ésháztartásiszabályzatérte|mében
kezeliaz összes á||ami,
községiésmegyeipénzeket,
keze|i
továbbáa határozott
rende|tetéssel
nembiró |etéteket,
vezetia fő. és|etétnaplót,
őrzi a pénztárszekrény
egyikkulcsát.
Minta pénztári
hivata|főnöke ésképvise|ője
a pénztárhoz
érkezéttmindennemü
megkeresést
áfuesz,az áWettmegkereséseket
elintézi
vagyelintézteti.
pénzkÜldeményeket
A pénztárhozbeérkező
az e||enőri
teendőketvégzőa|jegyzője|enlétében
jegyzéket
pénzeká|ta|anaveszi át s ezen kü|deményekről
a nevezettaljegyző
vezet.A beÍo|yt
pontaa pénztári
szekrénybe
e||enzár
me|lett
e|helyezendők.
Tagjaa képvise|őtestÜleti
ése|őljárósági
Ü|éseknek.
papiEzen á|lásracsak oly he|ybe|i
|akosvá|asztható
meg,ki készpénzben
vagyóvadékképes
je|zá|ogi
rokban|egalább4000koronabiztositékot
vagy
bekebe|ezést
nyujtani
képesésa nap|ó
gyakorlatiképességge|
vezetésére
bir.
38.S
EIlenőriteendőkke|
megbizottaljegyző
_ az összes segédnaplóRat
Az összes bevételek
éskiadásokról- |etéti
vekezeléskivéte|ével
zeti.Az időkhöz kötött Íizetések
esedékességéről
vezet.A pénztárt
nyilvántartást
érdeklőnagyobb
ki- ésbefizetéseket
nyilvántartja
s az á||amiésmegyeitartozásokkel|őidőbenielkÜ|déséért
Íe|epénztárbó|
|ős.osszeá|lítja
a
kivántmindennemü
kimutatást
s azokata pénztárnokka|
egyÜtta|áirja. orzi a pénztáriszekrény
masikkulcsátésa pénzá||agáért
a pénztárnokkal
együttegyetemlegesenÍele|ős.
A pénztárnokot
akadá|yoztatása
eseténhe|yettesíti.
A pénztári
helyettesitések
alka|máva|
kü|ön
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gondforditandóarra,hogyegy ésugyanazontiszta kétkÜ|önböző pénztári
ku|csbirtokábasoha.
jusson.
főku|csai(Brahmar
Ez ugyérhetőel, hogya pénzszekrény
3 kulcs)mindiga pénztárse
|egyenek
kézbesitendők
mégakkoris, ha az i||etőcsak az el|enőrnokkezében
éshelyettesének
vannaks a harmadika|só zár
ködésselbizatikmeg.A Íe|sőzár kulcsai(3 pé|dány)
az e||enőrné|
kulcsaiminda kéttisztálta|lepecsételve
a pénztárban
őriztetneka következő megje|öléssel
,,he.
|yettesitési
ku|csok''"
Ha az el|enőrhe|yettesittetik,
akkorannakku|csaiszintén|epecséte|ve
a
pénztárba
megje|ölésse|
s az el|enőrködésse|
megbizott
tétetnek
ku|csok''
tisztneka ,,he,,ellenőri
levősajátku|csaineki
lyettesitési
ku|csok''
adatnakát, ha pedigaz el|enőrvisszatér,
a pénztárban
je|zettmód szerintisméta pénztárba
visszaadatnak
ku|csok''a Íentebb
he|yez.
s a ',he|yettesitési
tetnek.
köte|es|etenni.
A pénztári
e||enőri
teendőketteljesitőa|jegyző1600koronaóvadékot
Minősité.
jegyzői
se
ok|evél.

3e.s
aljegyző
A számfejtés
teendőkkelmegbizott
Teljesitiaz össes számÍejtéseket
előir ésvezetia számadásiÍőkönyvekets az el|enőrtakadájegyzőiok|evé|.
Minősitése
|yoztatása
eseténhe|yettesiti.

40.s
Számtisztekésvégrehajtók
mÜködésiés hatásköre, nemkÜ|önAz adóosztálybana|kalmazottszámtisztekés végrehajtók
Miésmunkabeosztásirendbenfog|a|tatnak.
Ügykezelési
megá|lapitott
ben teendőikaz évrő|-évre
nősitésÜk
4 középiskolaivégbizonyitvány.

NyolcadikÍejezet
A törvénybirójogköre
4 1 .S
sajátfe|eeseténmindenteendőiben
Vagyakadályoztatása
a biróttávollétében
A törvénybiró
heIyettesiti.
|ősségére
42.S
hogya keresetekFe|Ügye|,
önál|óankezelia kisebbpolgáribiráskodást.
Minta biró helyettese
ésaljegyző,esetrende|t
eskÜdt
a
mel|éje
gyorsan
pontosan
ki a határnapok,
és
tÜzessenek
ben
végrehajtataz a|jegyzőve|
hoz, afokozatosvégrehajtásokat
biró társáva|ité|eteket
leg he|yettese
ja, a megfelebbezett
fe|terjeszti.
birósághoz
ügyeketaz il|etékes
43.S
pontosanelintézteti.
rende|etet
végrehajtási
érkezett
Az idegenbiróságoktó|

t

44.S
vezepontosan
és azokró|törvényszerÜ|eg
teljesittessenek
Fe|ÜgyeI,
hogya panaszÍelvéte|et
valaminthogyaz ügyiratoksorszámbancsomago|va
tettiktatóésbetüsorosmutatóvezettessék,
ésaz egészbiráskodásnyi|vántartassék.
he|yeztessenek
levé|tárba

I

II
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45,S
A ttrvénybiró
fe|Ügye|ője
ésgazdájaa községvagyonának,
miértis azt a vármegyeipénzkeze.
|ésiésszámviteli
szabályrendelet
érteImében
kezelnitartozik.

Ki|enczedikÍejezet
A közgyám jogköre
46.$
A közgyám köteleségeiaz 1877,xx. t'.cz.és a megyeigyámhatóságiszabályrende|etben,
ugyszintén
a 129000902.sz. gyámÜgyi
ügyviteli
szabá|yzatban
rész|etesen
lévén
körÜlirva,ezek.
hez alka|mazkodni,
az abbanÍog|a|t
pontosan,
gyorsanéslelkiismeretesen
intézkedéseket
te|jesi.
tenitartozik,
egyebekben
teendőita munkarend
á||apitja
meg'

Tizedik Íejezet
A községiÍőorvos,ugy is minthalottkém,
a kerületiorvosokésszü|észnőkteendőiés
jogköre.
47.S
Ujpestközségbenaz 1876,XIV.t.cz.-ben
részletezett
közegészségÜgyi
szo|gáÍatot
egyfőorvos
és2 kerü|eti
orvos|átjae|:teendőikés munkakörüka községiÜgykezelési
és munkabeosztási
rendben
vannaktüzetesen
fe|soro|va
ésmegálIapitva.
Ezekszerint:
48.S
A.) Községifőorvos
A községifőorvosvégziaz egészközségterÜ|etén
a halottkém|ést,
épitkezési
és|akhatási
en.
gedélyÜgyekben
szakvé|eményt
ad, mindennemÜ
he|yszini
szemléken
szakértőként
szerepe|,
e|.
|enőrzia kerÜ|eti
orvosokés szÜlésznökmüködését,
nyi|vántartja
a községbenlevő orvosokat,
gyógyszerészeket
ésszü|észnőket.
Felügye|a |e|enczekre,
az árvaházbanelhelyezettekre,
a daj.
kaságban|evőkisdedekre
ésa községe|tartásában
ál|ószegényekre.

4e.s

A községiközegészségügyi
bizottságmegbizásábó|irásbanköz|i e|Íogadás
ésvégrehajtás
végett a község elő|járóságáva|mindazonvé|eményeket,
melyek a közegészségbiztositásáraa
közegészségÜgyi
bizottságá|talmegá||apittatnak'

50.s

Köteles közegészségÜgyi
gyüléstazonnalösszehivatni,mihe|yt
bizottsági
a közegészségügyi
viszonyok,
fe|sőbbhatóságok,képvise|őtestÜ|et
vagyaz e|őljáróságkivánja.Járványosbetegségek eseténintézkedik
az e|ő|járőságutjána járványbizottság
mega|akitásáró|
s megteszmirldent,
mita törvényekésrende|etek
eziránybane|őirnak.
A községífőorvosteljesiti
a ha|ottké*i
tu"no?l."|u.,n, köte|esmindenha|ottat
megvizsgá|ni,
az errő|Íe|vett
halottkémi
lap egyikpé|dányát
az i|letőha|otthozzátartozóinak,
másoopétoányát
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pediga községie|őljáróságnak
beadni.Szegénysorsu
halottak
utánhalottkémlési
dijnem,."o*.

1,koronátjii.in.l..
xozség
pénztárábaa
ha|ottkém|elésért
aze
lÍ:jr:jÍ*Ín.^:.slí9t::.i?3i
tárgyban
kiadott
B.M.szab.rend.értelmében,
a rendkivuti
Éátate..i"f,'ei
ffifii'ö:'il:T.:
tegségben
elha|takná|
az e|ő|járóságnak

rögtön továbbiintézkedés
je|entést
végett
tesz.Az épité.
si éslakhatásiengedélyek,
va|amint
te|epslemre[
nóryszinieljárásioö a t<ozsegi
járó
Íőorvosnak
dijaia községpénztárát
il|etik.

s2.s
B.) KerÜletiorvosok
A kerÜletiorvosok- kiketa képvise|őtestÜ|et
vá|aszt- a munkarendben
megállapitott
kerÜ|etekbena községifőorvosel|enőrzése
me|lett
e|látják'ind".on közegészségÜgyi
teendőket,
me|yeketa törvények,
rendeletek
ésmunkarend
e|őiinak,kivéveazot<atla-Áelyek
a
48.
$. szerinta
községiÍőorvoshatáskörébeuta|tattak
A kerÜleti
orvosoktartoznak
kerü|eteik.b..n3l;tg szegényeit
ésa teljesen
vagyonta|anokat
habára községszegényei
nem lennének
is -" ugy á [ti..eg s.egéd.
éssiotgaszemé|yzetét,
azok
csa|ádjait,
valaminta községiárvaházban
levő a-rvarat
ingyen,a Vagyonosokat
pedig
a
B.M.
ren.
deletben
mÜtétek
ésegyébbnagyobbszabásu
llo9tta9jiottlátogatásidij mel|ettgyógykezálni,
orvosisegélyek
kÜlöndijazandók'
Te|jesititk
Jueo-ni'roo|tást.
KÖtelesek
a"fterutetekben
a piaczon,
boltokban
s egyébe|árusitóhelyekenaz éleImiczikkek
egészséges
vo|táraÍe|Ügyelni,
jogukbaná||
szÜkség
eseténaz egészségre
károsé|e|miczikkeket
e|kóbozni-vagy
*.g..*'isiteni-éJ ezirány^r.e|őljáróságnak
je|entést
tenni
éste|jesiteni
minJent,a mita törvénya községioryosraru??n
ház.Járványosbetegségek
esetében
a községiÍőorvosnak',ögiá;
;.j;ntá,i t.,.n.1.
o'o,uji"l a községterÜletén
...Ygva községifőorvost,minta kerÜ|eti
kivÜlikikÜ|detésekné|
az
elő|járósági
járó napidiji|letimeg
tagoknak
55.S
A községifőorvosés kerÜ|eti
orvosokmunka-és hatáskörének
időnként
az íjgykeze|ési
és
munkarendben
va|ómegál|apitása
a kozségi
képvise|őtestÜlet
hatáskörébe
tartozik'
Községi szülésznőkkötelességei
56.S
A községiszÜ|észnőknek
kötelességÜkben
á||kerÜletÜkben
mindenVagyontalan
szÜ|őnek
dijta|anu|,a Vagyonoso$3|egyezségutjá1segé|yt
nyujtani
s mindaztvégezni,
a mita törvényés
min.rend'e|őirnak.
A községháromkerületóosztáti[nagyterjedelménél
fogva.Az i|letőszÜ|észnőnekazon kerületben
ke|||aknia;me|ybemegválasztatik.
A képviselőtestü|et
álta|választatnak.
A községiorvosokközvetlenfelügye|ete
ésrenóe|kezése
a|attá||anak.
|:
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Tizenegyedikfejezet
Az állatorvosjogköre
57.S
A községiá|latorvost
a t<epvisetotestÜlet
választjaaz 1888:V||'t.-cz'alapján.A képvise|őtestÜletnekése|ő|járóságnak
szavazatta|
birótagja.
58.$
Az ál|atorvos
te|jesiti
mindazonteendőket,melyeketaz á||ategészségÜgyre
vonatkozótörvények,kormányésmegyehatósági,
községiképvise|őtestÜ|eti
vagye|ő|járósági
határozatok
hatáskörébeuta|nak.
Mindena községterÜ|etérő|
e|hajtandó
|ó vagyszarvasmarha
a marha|evé|
kiá||itásae|őttálta|amegvizsgá|andó
s ezértcsakia 64.s. dijszámolható
Íel.

se.s

Köte|es a községi ál|atorvosmindenhasznos házi állatot,ugy a kutyákatis nyilvántartani,
azokat évenként
megvizsgálniés az e|ő|járóságnakjelentésttenni,egyálta|ábanmindenjavas|atát,
e|őterjesztését
csak a községielőljáróságnaknyujthatja
be'

60.s

A közvágóhid igazgatójas mint i|yenaz e|ő|járóságfe|Ügye|ete
és rende|kezése
alatt ál|. A
gyepmesteri
teIepenfe|Ügye|
ésintézkedik.
A gyepmesterreI
közvet|enÜ|
rendeIkezik'
6 1 .S
Az á|latorvosköte|ességea közvágóhidon levágandómindenegyes á|latotmegvizsgá|ni
ésan.
nak jár|atáraegészséges
vo|tátreá vezetni,a |evágatástily módon engedé|yezni,
levágásranem
je|entést
a|kalmasá|latró|pedigannakzár|ata|á véte|eme||ett
az e|ő|1árőságnak
tenni,a megtÖrtént|evágásután pediga hust megvizsgá|ni,
a kimérhetési
engedélyt
megadni,ész|e|t
betegség
je|entést
esetébena hustésaz ál|attartozékait
zár a|á venniés
tenni'Teendőia kÖzségi
közvágóhidról szó|ó szabályrende|et
a|apjána községi Ügykeze|ési
és munkabeosztásirendbenvannak
rész|etesen
korvona|azva.
62.S
Köteles a |evágottsertéseketlevágás előtt és után megvizsgálniés a kimérésre
az engedélyt
megadni,avagy a hust vagy az á|latotzár a|á venniésje|entést
tenniaz e|ő|járőságnak.
A sertés.
vizsgálatokért
mindendarab után 20 fi||ér
vizsgá|atidij szedetikbe, a me|ydijak,ugyszinténa
husvizsgálatidijakis a község pénztárátil|etikmeg.
63.S
Mindencselekedeteésmu|asztásábóleredő kárértfelelős.
64.S
Ha magánfe|eká||ategészségügyekben
igénybeveszi, az 1900.éviXVll. t.-cz.alapjánkiadott
95000/900.
sz' fö|dmÜve|ési
jogösult.
miniszterirende|et18.|.$-banmegá|lapitott
dijakszedésére
65.S
A községihivata|oskikÜldetéseket
a község terÜ|etén
ingyentartozikteljesiteni.
A község terÜleténkivüleső kikü|detésekné|
az e|ő|járőságitagokatmegi||ető
napidijbanrészesü|'
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TizenkettedikÍejezet
A vágóhldl íe|{lgyelököte|essége|
66.S
vá|asztja.
a községiképviselőtestÜlet
A vágóhidife|Ügyelőt
67.S
rendá||apitja
ésmunkabeosztási
meg.
Ügykeze|ési
a
községi
köte|ességeit
A vágóhidife|Ügye|ő
68.S
az á|latorvos
utján
hiányokat
ésaz észlelt
fe|ügye|ni
éstisztaságára
Köte|esa vágóhidrendjére
bejelenteni.
a birónak

6e.s

és |evágott
á|latoknak
álta||áttamozott
vezetni,az á|latorvos
Köte|esrendesvágó|ajstromot
a váEgyá|ta|ában
beszo|gá|tatni.
végett
az e|ő|járőságnak
beszedniésmegőrzése
marha|eveleit
fönöke
Közvet|en
megbizatik.
á|ta|
góhidkörÜ|tartozikteljesiteni
mindazt,a mive|az e|ő|iárőság
az á|latorvos.

TizenharmadikÍejezet
Községi mérnök

70,s

A kozségimérnöka községmüszakiügyeit|átjae| s minti|yenönál|ó hatáskörre|bir,a
szabá|yozási,közvi|ágitási,köztisztasági
csatornázási,utburko|ási,
köz- és magánépitkezési,
és egyébmÜszaki
Terveziés e||enőrzia község összes épitkezéseit
és temetőügyekben'
és
fo|yÓteendőket.RésztVesz az épitési
Végziaz épitési
szabá|yrende|etbő|
munká|atait'
felpánaszokbans ál|andóan
kiadásában.E|járaz összes épitési
|akhatásiengedé|yezés
a meglevő
fej|esztésérő|,
tovább
A csatornahá|ózat
magánépitésekre.
Ügyelaz engédélyezett
s a közcsatornabekötéseket
Az engedélyezettház
náiózatjÓkaibantartásárólgondoskodik.
FelÜgyel
a
e||enőrzi.
épitését
s
azok
összegeket nyi|vántartja
ségetmegi||etőhozzá1árulási
tartásáras megakadá|yozzaazoknak elköiség hátárára,az utczák és közterek épségben
Az utcva|ó beÜltetéséről.
szabá|yozásaésélőfákka|
fogla|ását.Gondoskodika közterÜ|etek
fenzi*,és közterek vi|ágitása,tisztasága,jókarbantartása,va|aminta meglevőburko|atok
Vezeti
a
tesz.
tárgyábanelőterjesztést
s azok továbbfej|esztése
intézkedik
tartásaÜgyében
Ügyeit.A községtuIajésfe|á|litási
továbbáa sirboltéssirkőépitési
községtermetőfe|osztási,
A községenátvonu|ó
donátképező közmüveket,épülöteket,közkutakatá|landóan.gondozza.
viziépitmények
továbbá
bejárási,
távirda-éstávbeszé|őhá|ózat
közuti vasutak,iparvágányok,
résztVesz.Java|atottesz éventea közmunkatárgya|ásaiban
engedélyezési
és iparte|epek
őrHatóságiszakértő,hitelesitőésbecslő.A község mÜszereitéstérképeit
koltségvetéshez.
biró tagja.Hirendesszavazatta|
zi ésrendbentartja.Az e|őljáróságésképvise|őtestÜ|etnek
közmunkaelőadója is az épitési,
tagjas hivata|bó|
vatalbóltagjaa tÜzrendőribizottságnak,
tagoe|ő|járősági
az
kikÜ|detéseknél
kivÜleső
A községterÜ|etén
éstemetó.bizottságoknak.
jogositva
Vans ezevégzésére
Mérnökimagánmunkálatok
kat megil|etőnapidijbanrészesÜ|.
kérta következő dijakatszámithatjafe|:
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a') Hivata|os,
hagyaték
vagyegyébmagánÍe|ek
á|talkértbecslésután
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munká|atok
után:
! MagánépÜ|etek
!3zr1z'készitések
2.
kitÜzése

6 korona
6'l

3. Helyszinrajzkészíté9
|l
egytelekrő|
he|yszini
Íe|mérés
né|kül
ó
teleK
he|yszini
Íe|mérése
éshatárvona|ainak
kitÜzése
1ó r
1 =gy
te|ek
fe|mérése,
kítüzése
éserrő|vázrajzkiadása
! lgy
16 ||
tetek
kettéos.tása
s
az
uj
határpontoi
Éit.i.oJe-9 Egv
15 |'
tele.k
fe|osztása
s
errő|
te|ekktiriyvi
vázrá;i-t.-o..ite.*
! F'gv
20 tr
te.|ekfe|osltásoi,
ülv;[
és
'úszaki
|eirásokái1aia magyarmérnökés
.^'.1l1gvobb.he|yszin-rajzok,
ep|teszegy|et
dijszabásaszerintá|lapittatik
meg.
és lakhatásiengedé|yek
szem|edi;"'1J.qsnyl'éki
. 'A1épitési
ésközig.
becs|ések,
panaszszem|e,
hite|esités
ésirányvonalkitÜzés"i
dija,a község pdnzta,ráiilr.iir.
.óg.
72.I
Az ipariskoIai
íoazgatóva|amint
a tÜzoltóp"'"ncinók éstüzo|tóságteendőirőlkÜ|önszabályrendeletintézkedik.

Tizennegyedikfejezet
A községiszo|gák
Íe|ügye|
l:plbeosztásárólésteendőirő|
^ n'E]yg.ye1ő
nyi|vántartást
Vezet'
Az
elő|jároság
á|ta|reá?'!9:..'.gis19|g?|rg,
bizottteéndőkét
"'"k táfioi'l.
tetlóJitóni
szolgáka.képvise|őtestÜ|et
á|ta'-:ln,-J'o1ó'i'zett
számbana biróés Íő)egyzőá|ta|
- Á'községi
egyÜttesen
Íogadtatnak
fe|ésbocsájtatnak
e|.TartoznaÍ
tetiéJiten.i
mindazt,
jegyzők
;
mi"e|
á
biro,
s á|talábanaz e|őljáróságtagjairészérő|
megbizatnat<,
á ren,oáóiór.
óontosffigi;,üá'áért felelősek.

Tizenötödik fejezet
A községi szemé|yzet
szervezete,létszámaésrendszeresitettjavadalmazása

7s.s

1.biró
2.törvénybiró
3.közgyám
4.pénztáros

l. |dőszakcin kéntvá|asztotte|ő|iárők tiszteltdijai :
2400 korona
1600 korona
1200korona
2400 korona
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t|.Étethossziglan
vátasztotttisztvise|őksegéd-éskezetőszemétyzet
éviÍizetése
1, Főjegyzőfizetése
5000korona,magánmunká|atok
megvá|tása
4000koronaéstermészetbe-

ni |akás,fÜtésésvilágitás
2. Adóosztálytvezetőjegyző
3. 3 jegyző fizetéseá 3000 korona
4. A|jegyzők:
3 l. osztá|yuá 2200 kor.
2 ll. osztá|yuá2100 kor.
5. Pénztárie|lenőriteendőkke|megbizotta|
)egyző
6. SzámfejtőiteendőkkeImegbizotta|jegyző
7. Adótisztiteendőkkelmegbizottaljegyző
8. 2 irnoka 1900kor.
9. KözségiÍőorvos
10.2 kerü|eti
orvosa .|200kor.
11.Községiá|latorvos
12. Községimérnők
13.2 számtiszta 1500kor'
14.Végrehajtók
1 l. osztá|yu
4 ll. osztályua 1200kor.
15.Vágóhidife|Ügye|ő
éstermészetbeni
lakás,ÍÜtés
ésvilágitás
16.Tűzo|tóparancsnok
.t7.3 községi
szÜlésznőa240 kor.
18. községife|ügyelő
ésruha
19. lparisko|ai
igazgató

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
1800korona
4800 korona
2000 korona
1000korona
720 korona
1400korona
1200korona

ll|.Szolgaszemé|yzet
1. Házmester
éslakás,fűtés,
világitásésruha.
2.17 községiszolgaa 840korona
ésruha
3' Fertőt|enitő
szo|ga
ésruha
4. Vágóhidiszo|ga
|akásésruha
5. Vágóhidisegédszolga
ésruha
Osszesen:

840 korona
14280korona
840 korona
840 korona
360 korona
100480korona

76.S
Az összes rendesfizetést
huző e|ő|iárókéssegéd-keze|őszemé|yzet
rendestagjaifizetésii||etményeiket
havonkénti
részletekben
előrekapjákmega községipénztárbó|,
migaz ideig|enes
alaka|mazottak,
napidijasok
és a szolgaszemélyzethez
fé|havi
tartozókcsak utó|agos
részletekben
kapjákmegazt.A járandóságok
kiÍizetése
csak az i||etők
kö|tségén
ke|lőenÍe|bé|yegzett
nyugták
e||enében
eszközölhető.Nemengedé|yezeü
elő|egek
a pénztár
á|ta|nemadhatók.

1994.július

Újpesti HelytörténetiÉrtesÍtó

77.S
A75. $. ll. pontjaalattfe|soroltmindazonvéglegesállásra é|ethossziglan
megvá|asztott
tisztvi.
se|ők,segéd-és keze|őszemélyzeti
tagok,a kik a jegyzői nyugdijintézet
tagjainem lehetnek,a
községbenteljesitettszo|gálatukután nyugdij-jogosultsággal
birnaka szabályszerÜnyugdijjárandóság |efizetéseme||etta községgeIszemben, a nyugdijjárandóságmegál|apitásáranézve
ugyanazonszabályok mérvadók,mint a me|yekPestvármegyetiszti-,segéd-és.keze|őszemélyzeténeknyugdijazásatárgyábana|kotott464lkgy.1885'sz. szabá|yrendeIetben
m-egá||apitva
vannak. A nyugdijakmikéntiÍedezéséről
mindaddig,mig megfe|előnyugdijalap|étesÜ|,
a község
gondoskodik.
évenként
a kö|tségvetésben
A nyugdíjigényjogosu|tság
teljesiteü10 éviszolgá|atután ál| be. A nyugdijigény
megnyiltának
napjáta képviselőtestÜlet
határozzae|'
A szolgákkegydíjának
megál|apítása
ugyanezenszabá|yokértelmében
történik.
78.S
Az összes községi tisztvise|őknek,
segéd-és keze|őszemé|yzetnek
igényeVan évenként
szabadságraéspedigtisztvise|őkösszesen 4 heti,segéd-éskezelőszemé|yzeti
tagok2 hetiszabad.
ság igénybevéte|ére
van joguk.A szabadság azonbancsak o|yanidőben vehetőki, hogy álta|aa
_ minekelbirá|ásaa szabadság megadásárahivatotttényezőt
község Ügymenetene gáto|tassék,
illetimeg,
A Íőiegyzőésa községijegyzőknektörvényszerintia Íőszolgabiró,
a többi tisztviselőkésalka|mazottaknak
a községie|ő|járóságengedé|yezi
a szabadságot.
Háromnapigtartószabadságmegadásáraa községiÍőjegyzőaz illetékes.

7e.s

Utikö|tségek
és napidijakÍejében
az e|ő|járóságitagoknakmagánÍe|ek
Ügyében
tettszem|ékért
jár mindene|őljárósági
éshe|yszini
e|járásokértaz
i||etőktől
tagnak6 korona,a segéd-és keze|őszemé|yzetnek
4 korona,a szolgaszemé|yzetnek
1 korona'
A tiszfuise|ők
ezen napidijaa községipénztárti||eti.
A községibiró és Íőjegyzőnek
az időnkéntÍe|merÜ|ő
napidijaiésutikö|tségei
a képvise|őtestÜ|et
á|ta|éviálta|ányösszegbenis megá||apítahatók'

80.s

A községterÜ|etén
kivÜlte|jesitett
hivataloskikü|detések
alkalmábó|az e|ő|járósági
tagoknak6
korona,kezelő-éssegédszemé|yzetnek
4 korona,szo|gaszemé|yzetnek
félnapra1 korona,egész
napra2 koronajár' Ezenkivü|Íe|számitható
a fuvardijésa szál|ásdij'E|őljáróságitagoknak,a kezelő- és segédszemé|yzetnek
vasuton||.osztá|yujegyre,a szo|gáknak|||.osztá|yura
van jogosu|tságuk.
A tisztvise|ők
BudapestentörténtkikÜldetés
alka|mával
napidijat
nemszámitanak.
oly he|yekre,hová rendes gőz- vagy vi||amosvasut jár, vagy pedig gőzhajő,csak rendkivÜ|i
esetbenhaszná|hatóbérkocsi,az uti kiadásokés a napidijatÍeltéte|ező
kü|detések
mindenkorokmányiIagigazolandók.
8 1 .S
Az eskudtekmegá||apitott
sorrendszerintésa szukségesszámban hivandókbe a község szolgá|atára'Ezen szolgá|atokért
egésznapra4 korona,Íé|napra
2 koronadijazásbanrészesü|ne.
A
behivásnakvagy szemé|yesen,
Vagymás, magukhelyettálIitotteskÜdthe|yettesek
utjánÍeltét|enü|
e|egettartoznaktenni.Ha a sorrendszerintva|ó behivásnakelegettesznek,Vagy magukate|Íogadhatómódon nem igazo|ják,köte|esa biró e||enüka törvényérte|mében
e|járni.

fizenhatodikÍejezet
ÁlIandó bizottságok
82.S
jogosu|tá||andószakbizottságokmegvá|asztásárais, a melyek azonban
A képvise|őtestÜlet
jog az elő|járóság,i|letvea képvicsak véleményezők
ésjavas|attevők
lévén,
a határozathozata|i
selőtestÜ|et
Ügyköréheztartozikmindenesetben.
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83.S
je|entéseiket,
Az á|landóbizottságok
javaslatukat
vé|eményÜket,
az elő|járóság
utjánennekja.
vas|atáva|
a képvise|őtestü|et
e|éterjesztik.
Az esetrő|.esetre
jogkörétmin.
kiküldendő
biiottságok
denkoraz uokat kikÜldőképviselőtestület
á|lapitja
meg.
Az állandóbizottságox
etnbte- a számvi.,gaf,1,if,aristotaésovodaÍelÜgye|őbizottságok
kivétejegyzőjeva|amelyik
|éve| a biró vagyhe|yettese,
községijegyző,a|elnökeiket
sajátreoélriruőt
vaje|entéseiket
|asztják,
ésjavaslataikat
mindenkor
az elnök utjánirásbanterjesztik
az elő|járóságelé.
1. Épitési
bizottság
85.S
Az épitési
bizottsága képviselőtestÜlet
á|ta|sajátsorábólvá|asztandó
9 tagbó|á||'
Hivata|bó|tagja
a községifőorvos
ésmérnök.Előadójaa községímérnök.
86.S
A bizottságaz épitészeti
szabá|yrendeletben
megál|apitott
elvekszerintjár e|,véleményét
és
javas|atát
az e|ő}járőság
e|éterjeszti.
Mindennévennevezendőépitkezések
engedé|yezése,
lak.
hatásiengedé|yek
kiadása,vagYaz épitkezés
módositása,
Vagynetániépités
megtagadása
iránt
ésaz épitésrendőri
ügyekbenvé|eményt
ad.
87.S
Községimagasépitkezésekné|
terveketéskö|tségvetést
do|gozki ésfe|ügye|
az épitkezés
folyamára.
88.S
Határozathozatlara
lega|ább3 tagnakegyüttesje|enléte
szÜkséges,
kiknekegyikemindiga
jegyzőésaz e|nöká|tala|áirva,
községimérnöks véleményét
irásbafog|a|va,
a biróutjánaz elő|.
járósághozterjeszti.

8g.s

,

A bizottságe|járásábó|és vé|eményéből
származó mindenkárértvagy mu|asztásért
e|ső sorban a szakközeg, másodsorbana szemlétteljesitőbizottságítagokfelelősek- azoknakkivéte|ével, a kik esetlegkÜlön vé|eményt
terjeszteneke|ő.

so.s

Az e|ő|járóságtartozikhetenként
egyszer,eset|ega szÜkséghezképesttöbbször az e czé|ra
meghatározottnapon az épitészeti
bizottság3 tagját az időközben beadotttervek helyszinimeg.
vizsgá|ásárakikÜ|deni.
Az e|)árőbizottság3 nap alattköte|es a kezéreadottterveketvéleményéve| e||átvaaz e|őadő kezéhezvisszaszo|gáltatni,
pedig az e|ő|járóságá|ta|innen
az engedé|yek
számitott8 nap a|atta fé|nekkézbesitendők'

2. Egészségügyi
bizottság

g1.s

'

A bizottsága törvényben
meghatározott
rendestagokonkivÜ|a képvise|őtestÜ|et
kebe|ébő|
7
tagotválaszt,ezen kivÜlrendestagjaia községben|evőösszes gyakorlóorvosok.Jegyzőjét
saját
kebe|ébő|vá|asztja,
Ü|ésén
a tanácskozmányairóljegyzőkönyvet
vezetéste|jesiti
mindazt,
a mive|
a törvényésmegyeiszabá|yrendelet
felruházzák.Javaslatokat
ése|őterjesztéseket
tesz a községi elő|járóságnak,
a községreárta|masésveszélyes
cse|ekmények
e|háritása
végett
koronaként
|egalább
évente
egyszerÜ|ést
tartaniköteles.

"T ].r::::.i:'iiti!aj':i9:ílry.
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3.Tüzrendőribizottság
a.belÜgyminiszter
á|ta|
kibocsaitott
,"njj.Pun",'uoenszervezett
parancsnotÜzoltóság
. Tagjai
..gy
kéményseprő.
és
a
községben
|evő
magán-vagyonkéntes
paráácsnokai,
tÜzoltóság
a
Í3'
kÖzség
mérnoke
képviselőtestÜ|et
g
álta|
javásiatát
saját
kebetouót
vatasz|ott7
tag,
a
biró
utján
{s
terjeszti
az e|ő|járóság
fe|é.
SzerveziésbetanittatjaközségituzortosaÍ3i,stetrigyet
a községtu|ajdonát
képező
tÜzo|tó.

I
I

1
eszközökre,hogyazokmindenkor
jó karbanéshaszná|ható
á|lapotbán
tartassanak,
az ész|e|t
hije|entést
ányokró|
ésjavaslatot
tesz.

e4.$
TÜzvésznél
gyorsan
megje|enik
és
a
tÜzoltósággát
a mentés
körü|rende|kezni
s á|talában
te|je.
sitenitartozikmindazt,ami errevonatkozó|ag
a miniszteri
rende|etben
ésá|ta|ános
tüzo|tási
szabá|yokban
fogIa|tatik.

e5.s

ésvizhordócsöbörreléscsák|yáva|
. Fe|ügyel,hogy mindena községbenlevő ház vizt_artókáddal
legyenel|átvaésaz ész|e|t
hiányokrólje|entést
tesz.
4. Közmunka.bizottság

e6.s

Tagja a képviselőtestü|et
á|ta|saját kebelébőlvá|asztott7 tag, hivata|bó|tagjaés előadója a
községi mérnök'A bizottságfe|adataaz e|ő|járóságe|éjavas|atókatterjeszteni,a község utczáinak éstereineka |ejtmérési
terv alapjánva|ó rendeiése,feltö|tése,
leásása, burko|ásaésfásitása
javas|atottenni'
tekintetében
E|őterjesztéseket
tesz a községicsatornaésvi|ágitásihá|őzattovábbiÍejIesztésérő|'
Elkésziti
a közmunka-költségvetéSt
ésvé|eményi
ad annakhovaforditása
iránt.Fe|Ügye|
a képvise|őtestület
á|ta|elrende|t
ésfentelősoroltmunkákvégrehajtáSára.
,
5. Gazdasági és számvizsgá|ó-bizottság

e7.s

A bizottságtagjai:a biró, a fő- ésadóÜgyiiegyiő, a pénztárnok,
akik azonbana közpénztári
számadásokmegvizsgá|ása
ése||enőrzese
áratmávalszavazatta|
nembirnak.
Ügyköréhez
tartozika pénztári
számadás"n.3Í.?.ufokbanva|ómegvizsgálása'
99.S
Javaslatotkészitésterjesztaz e|ő|járőság
eléaz évikö|tségvetés,
haszonbér-szerződések
kötéseésmás közjövede|mekÜgyében'

100.
s

vagy a képvise|őtestÜ|et
áital véleményezés
végettkiadottÜgyekbena
. Köte|es az e|ő|járQság
Íe|hivásnak
gyorsanésszabatosanmegfe|eIni'
1 0 1 .S
A község á|talhaszonbérelt
haszonhajtóüzletekés ezeknéle|követettkihágásokÜgyébenjavas|atokatésvéleményt
terjesztaz e|ő|járőságelé.
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6. Adókivetó bizottság
Tagjáula képvise|őtestÜ|et
vá|aszt9 tagot.

102.$

ag1aiazarorvetoshezés'lrroolf."'Ü adók |eirásáhozmeghivandók
.E.9:.,bizottság-t
ésvé|eményük
kjkérendő
az adómunká|atokra,
aminőkaz|'-|t.oszt.ker.adő,hétzbéraóo
es
irL
oi't.'[J.
adó javas|atok,
ha 7legyző ésa bizottság-tagjai
között eVegyesadótétó|ek
megá||apitá'ánáréiio,es
|e11e,..a1
Íe|e|őssége
mellgttaz ő né2ete
szerintve-tóndő
ki,de a bizott"sági'iáók
|ippvző
Jianono.
zetérőlrövidjegyzőkönyvfelVeendő
ésaz a kivetési
munká|atokkal
együttesónteriésztőndő.be..
1 0 4 S.
A
mynká|at.pontos.és
meghatározott
időben
va|ófe|terjesztéSéért
az e|őadó)egyző
..
a
-. fe|e|ős,
bizottságtagjaicsak akkorvonhatókfe|e|ősségre,
ha a munkálatot
akadályozzák..
1 0 5 S.
a
bizottság
a
munká|at
megkezdésekor
történtmeghivásdaczáramegnemjelenné.Ha
Bgj"i
nek,.vagy.a
munká|at
folyamánjelennémvo|nának,
az a jegyiő á|ta|az előljáróságrcizió'urtidéséve|
Íolytatható
1 0 6 S.
A ll|'oszt.ker.adókivetőbizottság
tárgya|ás
áhozi tagotkÜldki,mintmegbizottat'
1 0 7S
.
Ha a munkasÜrg.őssége
megkivánja,
az a hivata|ós
órán kivü|is te|jesítendő,
de errrő|abizottság tagjaiértesitendők.
1 0 8 S.
Az egyesmegá|lapitott
ésjavaso|t
adókivetéseket?s
Ieirásokat
fe|terjesztése
e|őttátvizsgá|ja'
7. Ipariskolai.bizottság
1 0 9 .S

I

a képviselőtestü|et
általvá|as'tott
7 tag,ezónkivÜ|
az ipariskolai
igazgató,
az iparhatósá.T3ojai
és
az
ipartestület
á|ta|
kije|ö|t
2 tag.Etnökét,
ale|nökét,
sa1aite.
9i Pjrl9s
)egyzőjét'és
londnoxát
be|ébő|
választja.

1 1 0S.
Az
ipariskola
költségvetését
késziti,
számadását
megvizsgá|ja
ésjóváhagyásvégett
az e|ő|já'9:íg utjána képvise|őtestü|et
eléterjeszti
s az 1884.éViipa-rtorveny,szerint-áz
iskdtaiÜgyeireaz
javas|atot
e|őljáróságnak
tesz ésaz otttartottelőadásokatmeg|átogáÜa.
Végrehajtja
az idevonatkozó miniszterirendeletekben
fog|altakat.
.8. ovodaÍelügyelő.bizottság
1 1 1S.
fagjainakszáma:15férfiés7 női tag.-Ezek
közÜ|a férfitagokata képvise|őtestÜ|et
vá|asztja.
Teendőiketa kisdedóvásró|szó|ó törvényszabjameg.
l
9. Temető-bizottság
1 1 2S.
Jogaiésteendőirő|
kü|önszabá|yrendelet
intézxeoir.
E bizottságnak
méghivatalbó|tagja
a községimérnök'
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A bizottságokravonatkozó álta|ánosszabá|yok
1 1 3S.
A bizottságok
megbizatása
3 évreszól, egyikálta|ános
tisztujitástó|
a másikig.
Ha egy bizottsági
tagságidőközbenÜresednék
meg,ugy az a képvise|őtestÜ|et
általazonnal
betö|tendő,
ugyhogya bizottságokcsonkán
ne maradjanak'
1 1 4S.
jogkörrelbirnakmindazon
Csak e|őkészitő
ésvé|eményező
Ügyekben,
a melyekakáraz e|őjá.
róságtó|,akára képvi
selőtestÜ
|ettőlhozzájukutasittattak.

TizenhetedikÍejezet
Kivételesintézkedés

1 1 5S.
A m' kir'be|Ügyminiszterium
599/|V.-a-896.
sz. jogerősrende|kezése
a|apjánaz adő éspénz.
táriÜgyekvezetésével
a je|en|egi
adóÜgyijegyzőhivata|ban
|étének
tartamára
a közigazgatásifőjegyzőbizatikmeg s ígyaz adó éspénztári
Ügyekrevonatkozórende|kező
intézkedések
ezen
rendelet
időtartamára
az ő köte|ességévé
tétetnek'

76.és77. kgy.1903
47864.kig.1902
Tárgyaltatott
ése|Íogadtatott
Ujpestközség képvise|őtestÜ|etének
1903.éviszeptemberhó 12.
ésÍolytatva
14.éntartottrendesközgyÜléseiben'
Jegyzetteéskiadta:
Zsoldos s.k.
főjegyző
3 9 0 6 9 k. i g .1 9 0 3 ^_ !_
2 4 8 k g y . 1 9 0 4 , s za m
Ezen szabályrendelet
Pest-PiIis.Solt-Kiskun-vármegye
közönségánek Budapesten,1904.évi
január 11-éntartottközgyÜlésében,
ama vá|toztatássa|
hagyatikjóvá, hogya 18-ik$.ban20 számban megálIapitott
eskÜdt-|étszám
10-revisszaá|littatik.
A|ispánhelyett:
Fazekas Agost s.k.
főjegyző
Másolat.
Magy.kir' be|Ügyminiszter.
Szám: 67125ll. c' 1904.A válaszirata|apjáu|szolgáló megkeresés,
jelentésszáma: 21899' Tárgy: Ujpestközség szervezésiszabá|yrende|etének
módositása.Pest.
PiIis-So|t.Kiskun-vármegye
közönségénekBudapest.
A f. évijanuárhó 11-éntartottbizottságiközgyÜ|ésében
390691248.
sz. alatthozotthatározatát
azon részében,
me|ylyeIUjpestközség szervezésiszabá|yrende|etének
a község e|őjárók,segédjóváhagytaidr. Boros Mór és
és keze|ő-szemé|yzet
i||etményei
feIemeléséről
szóló rende|kezéseit
társai ujpesti|akosokrészérő|
közbetettfe|ebbezésfolytánÍe|Ülvizsgá|ván,
azt indokainálTogva
he|ybenhagyom.Mirő|a vármegyeközönségétaz iratokvisszakÜ|dése
mel|etttovábbieljárásvégettértesitem.
Budapest,1904.éviaugusztushó 4-én

A miniszter
helyett:
Szélls.k.
áIlamtitkár
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Ben-sóséges
megemlékezésre
kerü|tsor június.|9,
Piroska
énaz újpestiVárosházadísztermében
' .orömme|adjukközre Dr.Czétényi
ésazt köVetően épitészmérnök,
a
Budapesti
Városvéd.ő
a zsinagógakertjében
EgyesÜál|ó Mártír.Em|ékműné|.
50 éve,
|eta|e|nökének
ho-9Yaz újpestizsidó |akossagoeportatasa,
kérését
az Újpest|toratpátrotat
többségük
mártírha|á|a
táborához:
bekovetkezett'
Erre a tragédiára
em|ékez-népes
tek az újpestipolgároka VárosvédőKör ésaz Értetmi- ,,Az Új pe sti Önkormányzat Képvi
selőtestü lete
ségiK|ubrendezésében.
a részletesrendezésiteruek készíttetése
és et.
Dr. DerceTamás po|gármester
Úr és Dr' Menahem fogadása során ktjlónös figyetmet
fordít
Újpest
Meron(|zrael)Újpestháborúutánie|sőÍőrabbija
mond- jellegzetes, hagyományos
értékeinek
tak em|ékbeszédeket.A
védeilmémegem|ékezésen
közreműköd.
tek az újpesti
BaptistaGyii|ekezetÉnekésZenekara,a re, a településszerkezettörténetielemeinek mekertvárosirómai kato|ikus
p|ébánía
kórusaésFodor|m. gőrzéséreés a város torténetme
szempontjábót
re újpestí
diák, aki hébernye|vűda|okatészsoltárokat figr9l9nr9méltó egyedÍépitészetiértékekmegéneke|t,
tanára LisznyaiMária kíséretével.
Székhelyi óvására.Ezért egy onkormányzati rendeletetőJózsef színművész
megrázóerejű,saját,modernversét készítését
tartja ÍQőszerűnek,mely Újpest sajá.
szavaltael,,Vagonavató''
címme|.
tosságaÍnak,
adottságainak, megfeteilőenaliotA zsinagógakertjében
dr. Sipos Lajosegyetemidome.g
a
szabályokat
és feltéteieket
az Erte|miségi
az Íparés
KlubügyvezetőjeésDeutschLász- f
9.en.s
k9reskedelen
|ó újpestirabbÍidézték
fejlődés-,
valamint
a szörnyű napokem|ékét.
a
kuttúiagazAz
emlékműre
koszorúthelyeztekei
dag em|ékeive|rendetkező város egyénisógé.az ujpestikeresztény
egyházakvezető|e|készei,
|zrae|Állambudapestinagy- nek megőrzése érdekében,ami csik akkor- tekövetsége,a VárosvédőKór, az Érte|miségi
Klubl.a het sikeres, ha a takosság e munkában résztMAzslH|sZ ésaz Ellená||ók
ésAntiÍasiszták
Szövetsé- vesz és közrem(jkodik. Újpest
egyedi, rejtettérgénekképvise|ői.
ÚjpestpolgárainevébenDr. Derce
tékeit
ugyanis
legjobban
az
újpesiiek
Tamáspo|gármester
ismerik.
Úr koszoruzott.
Kérem
ezért,
hogy
az
Önök
''Megölteőket a gyű|ölei,őrizzeem|éküket
á|tat
Újpesten
véa szeretet'''

delemre érdemesépítményekre
(lakóház, ipari
épület,szobor vagy emtékmű,stb.), illetve mindarra ami a természetesés építettkornyezetet
kölcsönhatása révénegyedivé,tijpestivéteszi,
ha módjuk van,javaslatot vagy tájékoztatástszí
veskedjenek kuldeni az alábbi címreez év augusztus végéig,hogy a helyi védelemrende|etteruezetébe
n figyelembe vehessÚk:

EUR)FORM sTUDlo KFT ÉpítőmesterÍ
és
Mérnokilroda
1056Budapest,Belgrádrakpart25,
Ujpest hagyományosértékeínek
mentése.
aIoroKlteseés
átorökítése
es a mai
mai étethez
életheztorténő
torténőjllesztése
i'
érdekében nyújtottseg ítségü ketető 6,,is:.lö,sz a-
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Mikor épiilt, mÍlyen stílusban ez a szép tijpesti ktiria?
foü: ifj. Hirmann LászIó)
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AntatnéCzétényi
Piroska Dr. :
építészmérnök,
műemlékes
szakmérnök,,
a BudapestiVárosvédőegyestitet
ale|nöke"
Kiadja: az Újpesti He|ytörténetintapítvány
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