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A körzeti elöljárókat a Tanács nevezte ki, és közvetlenül a Tanácsnak 
voltak felelősek. A Tanács végrehajtó szerveiként működtek, feladatuk 
a hatóságok összes, a Tanács által közvetített utasításának teljesítése 
volt. A körzeti elöljárók szoros kapcsolatot tartottak fenn a Tanáccsal, 
melynek direktívái általános irányelvekként szolgáltak számukra. Mind-
amellett bizonyos autonómiát élveztek (mely különösen hasznosnak bi-
zonyult az ostrom alatt, amikor a Tanács vezetőivel való kapcsolattartás 
lehetetlenné vált.) Autonómiájukat gyakorolva a körzeti vezetők vala-
melyest megkönnyíthették a Tanács tagjainak dolgát, akiket tömegesen 
ostromoltak a sürgős segítségre szoruló zsidók. 

A körzeti elöljárók feladatai és kötelességei sokfélék és életbevágóan 
fontosak voltak. Ok gondoskodtak a közművek működéséről, az élel-
miszer-ellátásról, a tűzoltószolgálatról, nyilvántartást kellett vezetniük a 
felügyeletük alá tartozó összes lakosról, kiterjedt bíráskodási jogkört gya-
koroltak körzetükben, és felelősek voltak a gyermekekért. Egy ideig a 
magyar hatóságok megengedték, hogy a körzeti elöljárók hivatalából bel-
ső gettóposta-szolgáltatást működtessenek. Ezt a postai szolgáltatást 
azonban nem sikerült jól megszervezni, és ezért a gettó egész fennállása 
alatt csak néhány postazsáknyi levelet kézbesítettek ki. 

A gettó tíz körzetét úgy határozták meg, hogy a lehető legjobb szol-
gáltatást nyújthassák a lakosoknak, és a leghatékonyabb kapcsolattartást 
és érintkezést biztosítsák a Tanács székházával (26.1. táblázat). A kör-
zeteken belül minden épületnek házparancsnoka volt, akiket szintén a 
Tanács nevezett ki. A házparancsnokok feleltek az épületek rendjéért, lis-
tát vezettek az épület összes lakásparancsnokáról, és nekik kellett továb-
bítaniuk a hatóságoktól vagy a Tanácstól kapott összes utasítást. 

A lakók minden lakásban a lakásparancsnoknak tartoztak engedel-
meskedni. Habár az utóbbiakat a házparancsnokok nevezték ki, a körzeti 
elöljáróknak tartoztak felelősséggel, akik a házparancsnokok javaslatára 
leválthatták őket. Közvetlenül feleltek a lakások tisztaságáért, a gyerme-
kek és az idős korúak gondozásáért, s jelenteniük kellett minden lakó vál-
tozást mind a körzeti elöljárónak, mind a Tanácsnak. 

A Tanács közvetlenül is felhívást intézett a gettó minden lakójához. 
1. A lakás, a ház és a ház előtti járda tisztaságára ügyeljünk! Ne szemeteljünk! 
A lakás tisztaságáért a lakásparancsnok, a ház és a járda tisztaságáéit a ház-
parancsnok felelős. Ezek utasítását mindenki követni tartozik. 
2. A gyermekek tisztán tartásáról fokozottan gondoskodjunk. Minden fertő-
ző betegség a házparancsnoknak jelentendő. 
3. A házban, lakásban csendesen és szerényen viselkedjünk; Fogadjuk enge-
delmesen a közegek utasításait. 


