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BEVEZETÉSÜL.
Ungmegye nevezete, régibb határa a Jelen terjedelme.

Ungmegye Magyarországnak a Tisza-inneni kerü
letében fekszik, keletre, Halicsországnak közvetlen
szomszédságában. A megyék közöl szintén keletről
Bereg ; délről Szabolcs ; nyugatról Zemplén vármegye ;
éjszakról pedig Halicsország szambori kerülete, s Zemplénmegye felső része határolják. Kiterjedése 59657 f~]
mértföld. Mivelés alatti földe 645,000 hold; melyből
213,514 holdnyi térszántóföld; 49,653 hold rét; mint
egy 10,000 hold szőlő; 259,830 hold erdő; 100,528
hold legelő a többi pedig kert.
Ezen megyének nevezete már a magyarok bejö
vetele s országhóditása előtti időkben is előfordul a) s
nevezetesen Luitpránd cremonai püspök azt irja : hogy
már az avarok idejében létezett itt egy vár, mely a
kárpáti szlávok főerődeül szolgált. Nevezete a régi ok
mányok s munkákban majd Hung, majd Hun g vár,
Ongvár és Un g v ár kifejezéssel fordul elő. Ez ne
vezete egyszersmind azon fő folyónak is, mely e megyét
keresztülfutja, s mely szó ó szláv nyelven annyit jelent
mint sebes, gyors b). Terjedelme a régi időkben,
sokkal nagyobb volt mint most s valószínűleg mind
a) Luilprandus Episcopus Cremonensis. Libri sex Históriaiam de re
bus suo tempore in Europa gestis. Ab anno 891—-91 ti. Editio Kuberiana.
b) Endlicher : Monumenta Arpadiana. Kér. Hung. Bangalli. 1849. Pag 15.
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Zemplén felső, mind Bereg éjszaki részét is magában
foglalta. Innen van, hogy a korábbi századokban nem
is vidék- vagy kerületnek, hanem „tartomány “nak (provincia) neveztetett ezen vármegye c). „Vár
megye“ nevezetet a magyarok bejövetelével vett föl,
a hasonnevű vártól, mely székvárosát, bár megviselt
állapotban, maiglan is disziti.
Itt van helye, hogy megemlítsük azt is, mikép
Béla király névtelen jegyzőjének elbeszélése szerint,
amint Álmos magyar fejedelmi fővezér Munkácson a ki
küldött kémektől meghallotta volna, miszerint az ős
lakók hagyománya s előadásai szerint is, Pannónia,
Attila hun király után, egyenesen a magyarok öröksége
lenne, ezen rendkívül megörvendvén, a népfőkkel s
hadai egy részével Ungvár ellen lovagolt, hogy azt el
foglalja, s midőn a vár falai alatt tábort ütött, a vár
parancsnoka Lab or ez, ki saját nevén „Duká“-nak
hivatott, szaladásnak eredvén, a zempléni várhoz sietett,
azonban a magyar hadak utána nyomultak s őt egy folyó
mellett elfogván, ugyanott fölakasztották. Mely naptól
fogva a vizet is „Laborcz“-nak nevezték.
Ungvárra pedig lemen vén, ott a halhatatlan
isteneknek nagy áldomást tettek s négy egész napon
át vendégeskedtek. Negyedik nap pedig az öreg Álmos
tanácsot tartván, s nagyaitól esküt vévén, fiát Árpádot
nevezte ki fővezérül s parancsokéul. És ez időtől kezdve
Magyarország fővezérévé lett, s a magyarokat az ide
genek Hungvártól „hungárok“-nak nevezték, és
nevezik maiglan d).
Béla király névtelen jegyzőjének ezen szószármaz
tatása minden esetre hibás föltevésen alapszik ; mert
mintLuitprand után tudjuk, hogy Ungvár, ősatyáink bec) Timon. Imago novae Hungáriáé. Casaoviae 1734. Pag 3. d) Béla
király névtelen jegyzője : 13. fejezet.
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jövetele előtt, tulajdonkép nem is „H un g v ár-“nak,
hanem „Ungo-gra du s“-nak neveztetett e). őseink
pedig magukat már az előtt több századokkal Magyar.
Magiar, majd Huger, Moger, s Mager néven ne
vezték. A Mária királynő országlásából fönmaradt bécsi
magyar szentirásban , a dolgok magaráztatnak;
a debreczeni XVI ik századbad kelt legendának szövege
magerul mageráztatik f). De legyen ebből enynyi elég.
c) Luitprand id. munkája, f) Horváth István a magyar nemzet leg
régibb történeteiből. Peat, 1825, 46.

I.

Ungvár megye tisztikarának névsora s a
megye járásonkinti felosztása.
(Tisztujitás tartatott 1871-ik évi deczember
19, 20 és 21-ik napjain.)
Főispán : szendrői gróf Török Napóleon.
Alispán : Böszörményi József,
lakik Ungvárt.
Főjegyző: Bánóczy Ferencz,
Első aljegyző: Durcsák Jenő,
Másod aljegyző : Kusnyiry Gyula,
Tiszti ügyész : Mocsáry Géza,
Árvaszéki elnök : Lipcsey József,
Ti
Közgyám : Thuránszky Kálmán,
n
Árvaszéki ülnök : Jelenyi Pál,
n
Árvaszéki ülnök : Farkas Péter,
Főpénztárnok : Szikszay Imre,
Főszámvevő : Paulo vies Imre,
Segéd számvevő : Csicsery Antal,
Megyei főorvos : Bódy József,
Megyei mérnök: Roth Simon,
„
„
Kisztler Ferencz,
Levéltárnok : Horváth János,
Megyei állatorvos : Kaufmann Jakab,
Irodaigazgató s egyszersmind
főjegyzői iroda-igtató : Brujmann Károly,
kiadó : Lőrinczy Márton,
0
Írnok : Kornstein Adolf,

V)

„

„
„
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„

főjegyzői iroda írnok : Hanzély Kálmán
Fábry Jenő,
„
n
„
Szathmáry Rezső,
„
n
n
„
Haraszthy
Lajos,
„
»
n
„
Mokcsay Elek,
„
„
»
n
dijnok
IIesik
Antal
„
„
n
n
„
Szabó Béla,
„
„
n
„ kézbesítő: Aulinger Bálint,
„
„
Levéltári írnok : Szilágyi János,
„
Arvaszéki igtató : Kaminszky Bertalan,
„
„
kiadó
:
Polányi
Imre,
„
„
n
írnok : Alexi József,
„
n
Virtus Mihály,
„
„
»
_ »
Nagy Károly,
„
„
n
dijnok:
Lacsny
Lajos,
„
n
kézbesítő : Bariba Mihály,
„
Fatenyésztési biztos: Koregtko Luczián, „
„
Közbiztonsági főhadnagy : Szathmáry Soma, „
„
alhadnagy
:
Lubinszky
Ferdinánd.
ff
Petro vies Károly.
n
n
Cserniczky Ede.
tf
n
Dolinay
Géza.
ft
Lasztóczy
Bertalan.
n
n
„
Pálfy János.
n
ff
Várnagy : öry József, lakik Ungvári.
Megyei bábák : Polacsko Anna és Széko Anna,
laknak Ungvárt ; Mankovics Terézia, lakik Szobránczon ;
özv. Hanisch Mérné, lakik Turia-Remetén ; Varga Anna,
lakik Szerednyén ; NeszmUller Rozália, lakik Nagy-Kaposon ; Palinszky Anna, lakik Nagy-Bereznán.

„

„
„

„

„

„

n

tt

Tiszteletbeli tisztviselők.
Tiszteletbeli főjegyző : Mészáros Károly.
aljegyző: Orosz Aladár, gróf Buttler Aladár
n
és Ibrányi László.
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Tiszteletbeli tiszti ügyész : Dr. Preusz Adolf, Reismann
Bertalan.
„
fdorvos : Preusz Jakab, Turner Ferencz.
szolgabiró : Szabó István, Tomcsányi Ödön,
Bercsinszky József.

„

II.
Járások szerinti felosztása.
1. Daróczi járás. Szolgabiró: Buday Miklós,
székhelye Darócz ; orvos : Bene Sándor, székhelye Szerednye: Községek: Andrasócz, Antalócz a vasgyárral,
Árok, Ásvány, Bacsava, Ignéczi hid korcsmával, Csap,
Császlócz, Csertész malmaival, Czigányócz, Darócz Kin
cses pusztával, Dengláz csárdával, Dubróka, Geőcz-Kis,
Remete csárdával, Geőcz Nagy, Gereny, Gojdos, Győ
röcske, Hegy fark, Hluboka, Homok, Horlyó malmaival,
Hosszumező, Iglincz, Kereknye tanyával, Ketergény,
Köblér, Láz-Nagy, Lehócz malmaival, Minaj, Orlyova,
Orosz-Komorócz, Putka-Helmecz, Radváncz Bolotina
csárdával, Ráth-Nagy, Salamon, Szerednye, Szlatina-Kis,
Szlatina-Nagy-Derenői fürdő csárdával, Sztrippa, Szürthe,
Téglás Rózsás pusztával, Valkaja, Kisújszállás pusztá
val, Záhony, Baranya.
2. Kaposi járás. Szolgabiró : báró Véesey Gyulá,
székhelye N.-Kapos; orvos: Demjanovics Iván, székhelye,
N.-Kapos. Községek: Bajánháza, Bátfa, Beés Rév-átjá
róval, Botfalva Trask pusztával, Bozos Buh an ez csár
dával, Budaháza, Csepely, Csicser, Darma Morgó pusz
tával, Dobóruszka Radies pusztával, Eőr Bekényháza
tanyával, Feketemező, Gálocs, Iske Gábor tanyával,
Kapos Kis, Kapos-Nagy, Kelecseny, Kérész, Konczháza,
Lakárt, Mátyócz Radies csárdával, Mocsár Mogyorós,
Mokcsa, Nyarád, Palágy, Palágy-Komorócz, Palló, Pálócz, Kápolna, Paseka, Or tó Malompart pusztákkal,
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Ptruksa, Buró átjáróval, Sislócz, Szelmencz Kis, Szel»
mencz-Nagy, Tarnócz, Tegenye, Vaján, Vajkócz, Veakócz, Viszoka majorsági tanyával.
3. Zalacskai járás. Szolgabiró: Köröskényi
Elek, székhelye Kis-Zalacska; orvos: Trangousse István,
székhelye Sztrajnyán. Községek : Banka Kőbánya pusz
tával, Bunkócz, Csecsehó, Fekésháza Gajdos csárdával,
Gézsény, Hanajna, Jesztreb, Jósza Petrunyo fürdővel,
Izbug) a Imreg pusztával, Kaluzsa, Klokocsó, Kráska,
Kuszin, Luc-ka három tanyával, Pályin malommal,
Rebrin Liget pusztával, Remete-Sáros, Reviscse-Felső,
Reviscse- Sáros, Sólymos, Szenna Hrabó pusztával, Szeretva-Kis, Szeretva-Nagy, Sztrajnyán Alsó-Zabava, FelsőZabava, Rubanyecz és Zsabján pusztákkal, Tárná, Ubrezs,
Verbócz, Vinna, Fehérhegy Podhaj és Varkond pusztákkal,
Zalacska-Kis Lasnyán pusztával, Zalacska Nagy-Orlyócz
pusztával, Zavatka.
4. Szobránczi járás. Szolgabiró : Fekete Vincze,
székhelye Szobráncz; orvos: Widder Péter, székhelye
Tiba. Községek : Baskócz, Benetine, Bező, Csábrád és Szilas pusztákkal, Hliviscse, Hunkócz, Jenke, Jeszenő,
Karcsava Gronyuska pusztával, Kereszt, Kolibábócz,
ICónyus, Korumlya, Németi-Alsó Antalháza pusztával,
Németi-Felső Cservenyicza pusztával, Orechova, Osztró,
Pinkócz Holies pusztával, Polyánka-Sáros, Porosztó,
Poruba-Német, Peruba Ördög, Prékopa, Remete-Felső
vasgyárral, Ribnyicze Alsó, Ribnyicze-Felső, Ruszkócz,
Székó szeszgyárral, Szentes, Szobráncz fürdővel, Szobráncz-Komorócz, Tasolya, Tiba Ricske pusztával, Vajnatina, Váralja, Zahar, Hornya
5. Perecsenyi járás. Szolgabiró, Petrovay Leőkös, székhelye Perecseny ; orvos Blatny János, székhelye
Turia Remete. Községek : Bisztra-Turia Szvalyóka pusz
tával, Domonya-AIsó, Domonya-Felső, Dubrinics, Mű
szák, Hutta, Kemencze-Ó, Kemencze-Uj, Lipócz, Likiczár
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Lumsor Priszlop pusztákkal, iMokra, Neviczke, Paszika,
Perecseny, Petrócz, Polena-Hutta, Polena-Turia, Poroskó,
Rákó, Remete-Turia, Szemere 0, Szemere-Uj, TuriczaKis, Turicza-Nagy, Vorocsó, Vulsinka, Zaricsó.
6. Bereznai járás. Szolgabiró: Traply Alajos,
székhelye Nagy-Berezna; orvos: Jakab János, székhelye
Nagy-Berezna. Községek: Berezna-Kis, Berezna-Nagy,
Bísztra-Verchovina, Bukóez, Csomoholova, Domasina,
Huszna, Knyahinya, Kostrina Rosztoka pusztával, Luh,
Lyubnya, Lyutta, Mircse, Mocsár-Orosz, Pásztély-Begengyád, Pásztély-Kis, Pásztély-Kosztyova, PásztélyRosztoka, Szmerekova, Szólya, Sztricsava, Sztauna,
Sztuzsicza-Ó, Sztuzsicza-Uj, Szucha, Ticha, Uzsok, Viska,
Voloszánka, Zábrogy Dupka pusztával, Záliorb, Zauszina.

III.

Ungmegye virilis és választott bizottsági
tagjainak névsora (betűrendben).
Andrejkovics Endre
Andruchovics Miklós
Bacsinszky András
Bacsinszky Irén
Balassa Sándor báró
Balogh Károly
Balogh Vincze
Basa Sándor
Bánóczy Ferencz
Bárán József

Bekényi Belizár
Bene Lajos
Bene Kálmán
Bercsinszky József
Bereznay János
Berhelyi Ödön
Bernáth Kálmán
Bernáth Simon
Bernáth Zsigmond
Berzeviczy Árpád
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Béressy András
Bloch Salamon
Blum Herman
Both Menyhért
Botka Géza
Böszörményi József
Bródy Márk
Bruck Mór
Budaházy József
Buday Miklós
Bugyis András
Buttler Sándor gróf
Buzinkay György
Csernyiczky Eduárd
Cserszky Lajos
Csicsery Antal
Csizmár János
Csonka Ignácz
Csopey Antal
Csuha István
Csuha Mihály
Csuha Sándor
Danilovics János
Demjanovics S. esp.
Demjanovics Sándor
Dicz Gusztáv
Dikker Mór
Dobrojevich Jakab
Dojinay Géza
Dráveczky Aurel
Dráveczky Kálmán
Durcsák Dezső
Fejér Mihály
Fejérváry Fer en ez
Fekete Vincze

Fekete Zsigmond
F ekésházi József
Fekésházy Lajos
Felföldy Ödön
Fincziczky Mihály
Firczák Gyula
Friedmann Gyula
Fodor István
Füzesséry Vincze
Gálócsy Károly
Gerevics Titusz
Glück Jakab
Goics Jácint
Gortvay János
Gottlieb Ábráham
Gottlieb Mihály
Grósz Ábrahám
Gulácsy Egyed
Gulácsy Károly
Gulovics Gusztáv
Gyöngyössy László
Gyöngyössy Pál
Győröcskey Mihály
Hadik Béla gróf
Hadzsega Bazil
Hackel András
Hampel János
Haraszthy Gyula
Harkel József
Hercz Benedek
Herczegh Károly
Héthy Antal
Hlavathy János
Hodoly János
Homicsko Elek

12
lloniicsko Miklós
Homoky Károly
Horváth Albert
Horváth Gábor idősb
Horváth Gábor ifjabb
Horvátit József báró
Horváth Menyhért
Horváth Ödön
Huszár Sándor
Ibrányi Lajos
Irinyi Bertalan
Ivántsy István
Ivántsy László
Jaczkovics Sándor
Jakab János
Jaszencsák Szilárd
Jelenyi Pál
Kaminszky József
Kandó Kálmán
Kaidl Fiilöp
Karrara Manó
Karpenczy Ferencz
Kende István
Kende Péter
Khrón Chaim
Kisztler Ferencz
Klein István
Klein Mór Dr.
Korláth László
Kornstein József
Kovács Bertalan
Kovács Károly
Koszej Antal
Koszej János
Köröskényi Bertalan

Köröskényi Elek
Köröskényi Ferdinand
Kövér János
Kratochvil Ágoston
Kucsay Ferencz
Kusnyiry Gyula
Lasztókay Béla
László Albert
László Pál
Laurisin János
Lehoczky Béla
Lipcsey József
Lubinszky Ferdinand
Madarassy Mór
Machnyik György
Magyar József
Makkay Dániel
Markos György
Marsclialko Tamás
Mathej György
Matuska János
Márton János
Medveczky Bazil
Michna Mihály
Mislinszky József
Mihalovics János
Mocsáry Béla
Mocsáry Géza
Mocsáry János
Mokcsay István
Molnár István
Mondok János
Nehrebeczky György
Oremus Dániel
Orosz Aladár
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Orosz András
Orosz László
Orosz Mihály
Őry Jenő
Őry József
Österreicher Márk
Özvegyi József
Pankovics István püspök
Papanek Károly
Pápay Gábor
Paulay Mór
Petrik János
Petrovay Ákos
Petrovay Bogdán
Petrovay Lőkös
Plathy Gusztáv
Plathy István
Pogány Antal
Pokorny Antal
Polányi Endre
Polányi István
Pollák Fülöp
Pongrácz Béla
Pongrácz Ferencz
Pribék Albert
Pribék Antal
Pukács Antal
Redvicz Sándor báró
Royko Béla
Roth Adolf
Roth Izsák
Roth Pink ász
Roth Sámuel
Rudnyánszky Pál
Scheffer Vilmos

Scheint Adolf
Schreiber Lipót
Scholtz Vilmos
Seregély! Sándor
Soltész Tivadar
Spanyol Ignácz
Spitzer Armin
Szabó András
Szabó István
Szabó Kristóf
Szamovolszky Lőrincz
Szemján Károly
Sichermann Mózes
Szikszay Imre
Szilágyi Ferencz
Szilágyi Tamás
Szmolniczky János
Szniscsák Nándor
Sztáray Antal gróf
Sztáray Béla gróf
Sztáray Ferdinánd
Sztáray Tivadar gróf
Sztripszky Mihály
Tabódy Jenő
Tabódy Pál
Tamaska Károly
Tamaskó Bálint
Talapkovics Emil
Telendy Antal
Tomesányi Árpád
Tomcsányi Menyhért
Torday Ede
Tóth Antal
Tóth Lajos
Török József gróf
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Török Napoleon gróf
Traply Alajos
Thuránszky Ferencz
Thuránszky Kálmán
Thuránszky Mihály
Thuránszky Tivadar
Turner András
Tiichler Salamon
Vajda János
Varga Dienes
Valkószky Miklós
Vezerle Gyula
Vécsey Gyula báró
Vécsey Lajos báró
Vékey Sándor

Vinkler Lemel
Vircsik Pál
Vycsalkovszky Cyrill
Weinberger Albert
Weinberger Lipót
Weinberger Salamon
Weinberger Zsigmond
Weinmann Lipót
Weisz Emanuel
Widder Manó
Widder Mór
Zatlukál Gyula
Zombory Albert
Zsiró István
összesen
260

IV.

A választókerületek szerinti beosztás, or
szággyülési képviselők választásakor.
1. Az ungvári választókerületben:
a) Szerednye. Ide tartoznak: Andrasócz, Antalócz,
Bacsava, Csertész, Dubróka, Gajdos, Horlyó, Iglincz,
Köblét, Kisújszállás, Lehócz, Orly óva, Szerednye,
Valkaja.
b) Hluboka. Ide tartoznak : Árok, Czigányócz,
Dengláz, Nagy-Láz, Hluboka, Hegyfark, Orosz-Komorócz, Sztrippa, Kis-Szlatina, Nagy Szlatina
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c) Bező. Ide tartoznak : Bező, Lakárt, Pinkócz,
Tasolya, Zahar.
d) Ungvár. Ide tartoznak : Darócz, Kincses, AlsóDomonya, Felsö-Domonya, Gerény, O-Kemencze, AlsóNémeti, Felső-Németi, Neviczke, Radváncz, Rahoncza,
Ungvár.
2. A kaposi választókerületben:
a) Csap. Ide tartoznak : Ásvány, Csap, Győröcske,
Salamon, Záhony,
b) Szürthe. Ide tartoznak : Gálócs, Palágy, PalágyKomorócz, Ptruksa, Kis-Ráth, Nagy-Ráth, Kis-Szelmencz,
Nagy-Szelmencz, Szürthe, Téglás.
c) Nagy-Geőcz. Ide tartoznak : Baranya, Császlócz,
Kis Geőcz, Nagy-Geőcz, Putka-Helmecz, Hosszumező,
Kereknye.
d) Eőr. Ide tartoznak : Bátía, Botflava, Bozos, Morgó,
Eőr-Darma, Homok, Ketergény, Konczháza, Minaj, Palló,
Sislócz, Tarnócz, Trask.
e) Pálócz. Ide tartoznak : Bajánháza, Feketemező.
Kérész, Mokcsa, Mogyorós, Pálócz, Ortó, Tegenye, Vajkócz, Viszoka.
f) Nagy Kapos. Ide tartoznak: Beés, Budaháza, Csepely, Csicser, Dobóruszka, Iske, Kis-Kapos, NagyKapós, Kelecseny, Mátyócz, Mocsár, Ny a rád, Vaján,
Veskócz.
3. A szobránczi választókerületben:
a) Pályin. Ide tartoznak : Csecsehó, Jesztreb, Kráska,
Pályin, Rebrin, Sólymos, Szenna, Kis-Szeret va, NagySzeretva.
b) Kis Zalacska. Ide tartoznak : Banka, Fekésháza,
Gajdos, Gézsény, Hanajna, Izbugya, Kalusa, Klokocsó,
Kuszin, Lucska, Sztrajnyán, Tárná, Verbócz, Orlócz,
Vinna, Kis Zalacska, Nagy-Zalacska, Zavaika.
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c) Vasgyár. Ide tartoznak : Baskócz, Hliviscse, Já
sza, Német-Poruba, Felső-Remetei hámor, Felső-Ribnyicze.
d) Székó. Ide tartoznak : Unttá , Húszak, Jenke ,
Karcsava, Kereszt, Kolibábócz, Korumlya, Orechova,
Petrócz, Székó, Szenteske.
e) Szobráncz. Ide tartoznak : Benetine, Bunkócz,
Hornya, Hunkócz, Jeszenő, Szobráncz Komorócz, Konyus,
Osztró, Sáros-Polyánka, Porosztó, Ördög-Poruba, Prékopa, Felső-Re viscse, Sáros Reviscse, Sáros-Remete, AlsóRibnyicze, Ruszkócz, Szobráncz, Tiba, Ricske, Ubrizs,
Vajnatina, Várallya.
4. A bereznai választókerületben:
a) Turia-Remete. Ide tartoznak: Turia-ßisztra,
Hutta, Hókra, Lipócz, Likiczár, Lumsur, Priszlop, Paszika, Poroskó, Polena, Rákó, Turia-Remete, Kis-Túricza, Nagy-Turicza.
b) Perecseny. Ide tartoznak : Bukócz, Dubrinics,
Uj-Kemencze, Perecseny, Ó-Szemere, Szmerekova, Vorocsó, Vulsinka, Zaricsó.
c) Nagy-Berezna. Ide tartoznak : Kis Berezna, NagyBerezna, Domasina, Kosztrina, Knyahinya, Mércse,
Orosz-Mocsár, Kis-Pásztély, K.-Pásztély, BegengyádiPásztély, Roszt-Pásztély, Szolya, Sztricsava, Zábrogy,
Zauszina.
d) Sztauna. Ide tartoznak: Verehovina-Bisztra,
Huszna, Lubnya, Luh, Sztauna, O-Sztuzsicza, Voloszánka, Uzsok, Záhorb.
e) Lyutta. Ide tartoznak : Csornoholova, Lyutta,
Szuha, Tiba, Viska.
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Szabályrendelet
a vármegye központi és kültisztviselőinek
hatásköre s kötelességeiről.
ELSŐ FEJEZET.
Az alispán hatásköre e kötelességei.
Az alispán a vármegye választott első tisztviselője ; s mint
ilyen az 1870 évi t. ez. 58 §-sa értelmében:
1. vezeti a törvényhatóság nevében a közigazgatást,
intézkedik minden ügyben, mely a közgyűlés vagy egyes kö
zegek hatásköréhez utasítva nincs;
2. végrehajtja a közgyűlés határozatait;
3. átveszi a megye közönségéhez intézett kormányren
deleteket, leveleket, jelentéseket és folyamodványokat,
4. végrehajtja a kormány rendeletéit úgy mindazon
által, hogy:
ha valamely rendeletet törvénybe ütközőnek, vagy a
helyi viszonyok között károsnak vagy éppen kivihetetlennek
vél, jelentést tesz 24 óra alatt a főispánnak, ennek távollété
ben pedig indokoltan felír a ministerhez;
ha a minister a felirat ellenében továbbra is fentartja
rendeletét és az alispán ezután se erezné magát a rendelet
végrehajtására kötelezettnek, a főispánnak azonnal jelentést
tesz ; s annak rendeletére, vagy ha távol van, annak nevében
a rendkívüli közgyűlést legalább 10 napra azonnal összehívja,
és a rendeletet rögtöni tárgyalás végett a közgyűlés elé ter
jeszti ;
*
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5. végrehajtja a kormány azon rendeletéit, melyek azon
nal s feltétlenül végrehajtanánk ; ilyenek :
ha a minister a felhozott indokok ellenére a végrehaj
tást követeli, vagy a törvényhatóságot hozott határozatának
foganatosításától eltiltja;
a szabadságos és tartalékos katonák berendelését és
valamely az állam veszélyezett érdekei miatt halaszthatatlan
intézkedést tárgyszó kormányrendeletek eljárásáról csak a
végrehajtás után tesz a közgyűlésnek jelentést ;
6. aláírja a törvényhatóság nevében kiállított okmányo
kat, leveleket, felterjesztéseket;
7. őrködik, hogy a kormányrendelet ellen intézett fel
irat 3 nap alatt felterjesztessék ;
8. őre a törvényhatóság pecsétjének ;
9. utalványoz a házi pénztárra, a költségvetés korlátái
között ;
10. rendelkezik a törvényhatóság tisztviselőivel, a segédés kezelő személyzettel s ha hivatalos kötelességének telje
sítésében, vagy valamely hivatalos megbizásban egyik vagy
másik pontosan el nem jár; a teendők teljesítésével más
rendes vagy tiszteletbeli tisztviselőt biz meg s azt a házi
pénztárból a hanyag tisztviselő fizetésére utalványozott nap
dijakkal látja el;
11. intézkedik a katona elszállásolási ügyekben ;
12. elrendeli a karhatalom alkalmazását, és felfogadja
és elbocsátja a csendőröket (pandúrokat), valamint különös
tekintettel a kiszolgált katonákra és honvédekre, a törvényhatósági szolgákat, kik ha híven teljesitik kötelességeiket,
élethossziglan alkalmaztatja;
13. legalább egyszer megvizsgálja havonként a törvényhatóság pénztárát a számvevő és tiszti ügyész közbejöttével ;
14. a közgyűlésnek és a főispánnak tüzetes jelentést
tesz intézkedéseiről s a törvényhatóságok állapotáról ;
15. intézkedik a közgyűlési tárgyaknak az állandó vá
lasztmány általi előkészítéséről és az egyes ügydarabok fel
szereléséről ;
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16. eljár mind azon ügyekben, a melyeket egyik vagy
másik törvény az alispánra biz;
Ebből folyólag a százados gyakorlat és a fonállá tör
vények értelmében.
17. az alispán a főispán akadályoztatása esetében a köz
gyűléseknek vezére levéli, a törvényhatóság által szabályrendeletileg, számra s időre tekintettel, megállapítandó közgyű
léseken kívül, annyiszor tarthat rendkívüli közgyűlést, a
hányszor a körülmények igénylik, a közgyűlés határnapját
azonban és a fölveendő tárgyak sorozatát, legalább nyolez
nappal, illetőleg 24 órával a gyűlés előtt, szabályszerűen ki
hirdetni köteles.
Mint elnöke a közgyűléseknek a megyei bizottságtól nem
külön vált, hanem a bizottsággal szoros kapcsolatban álló
tag lévén, kötelessége a közigazgatási és minden közérdekű
tárgyak előterjesztésében a nyilvánosságot, azok feletti ta
nácskozásban a megállapított rendet és mérsékletet a törvé
nyes szabadság összeszoritása nélkül föntartani, s a határo
zatokat a többség szerint kijelenteni;
18. a magán felek által a törvényhatóságnak az önkor
mányzat és az alispánnak hatáskörében hozott sérelmes ha
tározatai ellen, engedett záridő alatt beadandó folyamodvá
nyokat 8 nap alatt köteles véleményes jelentéssel az illető
ministerhez felterjeszteni ; hatásköréhez tartozván egyszersmind
az alárendelt közegek részére hat heti időre terjedő szabadsá
golást engedélyezni ;
19. köteles a legtöbb adótfizetők közöl az igazolt bi
zottsági tagok névsorát tájékozás végett közzétenni s egy
szersmind a választott bizottsági tagok választására, a köz
gyűlés által kitűzött választás napját kellő időben kihirdetni ;
20. az állandó választmánynak rendes, a bíráló választ
mánynak pedig a főispán akadályoztatása esetében helyettes
elnöke ;
21. felügyel:
hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek hiteles másolatai a
belügyminiszterhez a hitelesítéstől számítva 30 nap alatt egyes

2*
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jegyzőkönyvek pedig egyik vagy másik kivánatára rögtön fel
terjesztessenek;
hogy a határozatok az illető tisztviselőknek és feleknek
idejében kiadassanak;
hogy minden egyes tisztviselő kötelességének megfeleljen,
a közgyűlésen mind végig jelen legyen, bejelentés s engedetem
nélkül cl ne távozzék, avagy azokról elegendő ok nélkül el
ne maradjon;
hogy a megye főkiucse, a levéltár, rendben tartassák ;
hogy a megye tulajdona leltározott s biztosítva legyen;
hogy az iskolatanács jegyzőkönyvei évenkint beadassanak ;
22. miután a házi pénztárra való felügyelés egyenesen
őt illetné és pénztár-hiány esetében a felelőség őt is terhelné,
a pénztárak véletlen megvizsgálásán felül felügyel, továbbá:
hogy a házi pénztár biztosítva legyen és annak állapotáról
mindannyiszor a közgyűlésnek jelenteni köteles; — hogy
végre a törvényhatósághoz érkező pénzes levelek és letétek
nek kezelése s kiadományozása tekintetében, szigorú felelősség
terhe alatt, miképen járjon el, a megyei bizottság által szá
mára kiadott szabatos utasítás kötelezendi;
23. a csendbiztosok, várnagy s általában a segéd- és
kezelő összes személyzetének főispáni kinevezésénél ajánlata
meghallgatandó ;
24. a kezelő és segédszemélyzet ellen, a tiszti keresetet
megelőző vizsgálatot ő rendeli el; ha a fönforgó eset nem
tiszti kereset utján megtorolható vétséget, de bűnvádi utón
megtorlandó bűntényt képez; a közgyűlés vagy a főispán
által a tisztviselők, úgy az alispán által a segéd- és kezelő
személyzet ellen elrendelt vizsgálati iratokat, a bűnvádi ke
reset megindítása végett, a közvádlóhoz ő teszi át, és a bün
tető bíróság által hozzá áttett ítéletet a legközelebbi köz
gyűlés elé terjeszti;
25. a megye pecsétjét, melynek hite szentségével köte
lezett őre, más iratra mint a törvényhatóság nevében köz
gyűlési határozatok folytán tett felírások, levelezések és bizony
ság levelek pecsételésére felhasználnia nem szabad; egyéb
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levelezéseknél külön pecsétet használ a megye czimerével s
hivatala körülírásával ;
26. e megye közönségéhez intézett mindennemű felsőbb
parancsolatokat, intézvényeket és hivatalos levelezéseket és
egyesek által beadott folyamodványokat átalvévén, azokra az
érkezés napját feljegyzi, és még az nap a megyei közigazgatásási iktatókönyvbe sorszám szerinti bevezettetés, és azok
nak az előiratokkali ellátása, ante-actázása végett, ezen
iktató jegyzőkönyv vezetésével megbízott kezelőnek kézbesíteni
köteles ; a beiktatás és a szükség esetében! ante-actazás után
az egyes ügydarabokat azon jegyzőre fogja siguálni, a Id
azt elintézés alá veendi; iigyelmezve, hogy az egy tárgyra
vonatkozó, vagy abból kifolyó ügydarabok, ugyanazon egy
jegyzői kézbe essenek, és hogy az állandó választmány ta
nácskozása alá tartozó ügyek megkülömböztető jegygyei lát
tassanak el;
27. hivatalában rendes könyvet vezet:
a) a házi pénztárra tett utalványozásokról;
b) halasztást nem szenvedhető s azonnali végrehajtást
igénylő és más elnökileg intézett ügyekről;
c) a kiadott útlevelekről;
d) úgy a lefolyt évben kiadott házassági engedélyekről;
a két utóbbit minden év végével a közgyűlés utján a levél
tárba téteti; amazokat pedig az elsőnek számvevőszéki meg
vizsgálása után, ugyancsak minden év végével a közgyűlésnek
jóváhagyás végett bemutatja;
28. idejében és sikeresen rendelkezik, hogy minden
tisztviselő és közszolgálatban lévő, a szükséges jegyzőköny
vekkel ellátassék; — bevezetés végett, érkezés és sorszám
szerint és a tárgy rövid kivonatával, — mindazon ügydara
boknak, a melyek elintézés végett hozzájuk menesztettek avagy
beadattak ;
29. gondoskodik:
a) hogy a megyei közmunka idejében nyervén összeírást,
az úti választmány közbejöttével, a megállapítandó közútvo
nalak és más építkezésekre felhasználandó közmunkaerőnek
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felosztása iránt javaslat tétessék, úgy az építendő hidak és
vízi műveletekről előlegesen terv készítessék, és jóváhagyás
végett a tavaszi közgyűlésnek bemutattassék ; és
b) hogy a marhahús ára a közgyűlés első napjain szabályoztassék ; mi végből mindazon szolgabiróktól, kiknek já
rásuk területén baromvásárok tartatnak, marha árkimutatást
fog bekivánni.
30. Közegészség tekintetében intézkedik:
hogy a gyógytárak időszakonként vizsgálat alá vétesse
nek, és hogy az orvosok, sebészek és bábák eljárásukról
rendes naplót vezetvén, azok a közegésségi bizottság által
megbiráltassanak ;
a szolgabiróktól a széna- és élet-termésről a szokásos
táblás kimutatást idejében bekivánja s bemutatja a közgyű
lésnek, hogy a netán fenforgó szükség elhártása tekintetéből
azonnal intézkedések tétethessenek; hasonlóul bekivánja a
tüzesetekről szólló táblás kimutatást és a fürdői idény statistikát
a végből : hogy azok az illető ministerhez felterjesztessenek.
32. Úgyis mint az ujonczozási bizottság polgári elnöke
intézkedik :
a hadkötelesek idejében! összeírásáról, és az ujonczozási
előmunkálatok teljesítéséről, s foganatosítja az évenkinti ujon
czozási cselekményt és az utóállitást;
az országgyűlés által meg nem ajánlott ujonczok tény
leges kiállítására vonatkozó felsőbb rendeletet azonban figye
lem nélkül hagyni s az ellen a kiszabott utón felírni köteles.
33. Őrködik:
hogy közbiztonság tekintetében, s a mezei utazási rend
őri ügyekben; a közbiztonsági közegek, nyert utasításuk
szerint járjanak el, és kötelességük mikénti teljesítését a já
rási szolgabirák hatályosan ellenőrizzék ;
hogy a községi előirányzat és a zárszámadás évenkint
idejében beadassék, számvevői megvizsgálással és számvevőszéki jóváhagyással késedelem nélkül ellátassék;
hogy a szolgabirák ellenőrködése mellett, a községek
elöljárósága által az állami adónak s a községi s felekezeti
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iskola községnek behajtás, valamint a ház jövedelmi, és ke
reseti adónak összeírása idejében eszközöltessék ;
34. az állandó választmány közbenjöttével árverés utján
biztosítja :
a középitkezéseket ;
a szükséges tatarozásokat ;
a megyei szükségleteket ;
a szolgaszemélyzet ruházatát ; bemutatván jóváhagyás
végett a közgyűlésnek az árverés eredményét ;
35. a pénztári, községi és más számadások megvizsgá
lása végett annyiszor a mennyiszer szükséges, számvevő szé
ket tart, és az eredményről a közgyűlésnek jelent ;
36. szintúgy mint más tisztviselő a közhatározatoknak
miképen tett teljesítéséről és hátravaló jelentéseiről a köz
gyűlésnek felelni köteles ;
minthogy a községek rendezéséről szóló 1871. évi törvényczikk értelmében, a rendezett tanácsú városok közvetlenül
és kizárólag az alispán utján veszik a törvényhatóság ren
deletéit és a megyének egyegy közigazgatási járását képezvén,
ennek hatósága alatt állanának ; fönebbieken kívül kiterjed az
alispán hatásköre : a rendezett tanácscsal ellátott Ungvár vá
rosa közegére, különösen annak szervezetére is ; igy :
37. hivatalos érintkezésekben mint közvetítő áll a tör
vényhatóság és a város között, s befolyással van ennek szer
vezetére, miért is mint ilyen :
38. a községi rendezésnek bekövetkezése alkalmával
intézkedik a városi képviselő testület választás alá eső tag
jainak választásáról ; e végből s ennek folytán :
a) kitűzi a választás határnapját ;
b) mint választási elnök vezeti a tömeges választást;
c) befejeztetvén a választás, az uj képviselő testületet
összehívja s azt alakúknak kijelenti ;
d) kitűzi az általános tiszujitásnak határnapját ;
39. elnöke :
a) az igazoló választmánynak, melyhez, mint ilyen, a
képviselők közzül kinevez két rendes s ugyanannyi póttagot ;
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b) az általános és
c) az időközben végleg avagy ideiglenesen megürült
álomásoknak betöltése tekintetében tartandó tisztujitószéknek,
ez utóbbin csak akkor, ha a polgármesteri állomás töltetik be ;
40. a tiszti keresetet megelőző vizsgálatot a polgármes
ter ellen az alispán rendeli el, és arről a képviselő testületet
azonnal értesíti ;
41. a polgármester felfüggesztése és halasztást nem
szenvedő esetekben a végre nem hajtott rendeletet saját kö
zegei által hajthatja végre az alispán;
kis és nagy községekre nézve :
42. azt, hogy valamely közjegyzőség, a közjegyző mellett
aljegyzőt tartson, úgy szintén azt is, hogy a kör- és segéd
jegyző melyik községben lakjék, s a szövetkezett helységek
mily mérvben járuljanak a jegyző fizetéséhez s a közös ki
adásokhoz, a képviselő testületek és az illető közigazgatási
tisztviselő meghallgatása mellett, esetről esetre az alispán ha
tározza meg;
Hasonlókép : a kis községekben megválasztott bírónak
indokolt folyamodására az alispán adja meg a felmentést.
MÁSODIK FEJEZET.
A Jegyzők.
A jegyzők hatáskörét s kötelességeit az 1870 évi 42
törv. ez. és a régi gyakorlat határozza meg. így:
1. a közgyűlések, az állandó igazoló választmányok és
ideiglenes szakbizottságok s küldöttségek jegyzőkönyveit ve
zetik;
2. a határozatokat, a közgyűlési és alispáni felterjeszté
seket, jelentéseket és leveleket fogalmazzák ;
3. a törvényhatóságok nevében kiállítandó okmányokat
elkészítik s a közgyűlésen a tárgyakat előadják ;
4. a bíráló választmánynál és a számvevő székeknél
mint tolivivők s előadók működnek ;
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5. a hatáskör és kötelesség kihat nem csak a rendes
hanem a tiszteletbeli jegyzőkre is ;
6. a főjegyző vezeti a jegyzői hivatalt, s minthogy
rajta lévén az egész felelőség a körülményekhez képest
rendelkezik a hivatalos összefüggésben lévő aljegyzőkkel, mi
végből a jegyzők között a munka felosztását az alispánnal
egyetértőleg s a többi jegyzőknek meghallgatásával sinórmértéktil tartandó ügyrendtartással állapítja meg;
7. felügyel :
a megyei irodára s az irodai személyzet munkálkodására,
a közgyűlési jegyzőkönyvek szabatos s hű szerkesztésére;
s azok egy-egy hiteles példányainak a in. k. belügyministeriumhoz kellő időbeni felterjesztésére ;
a közgyűlési határozatoknak gyors kiadványozására ;
hogy a hivatal a szükséges jegyzőkönyvekkel idejében
elláttassék ;
hogy a közgyűléseket megelőző napokon a gyűlés tár
gyait tevő fontosabb ügyek, közolvasás és tájékozás végett
feljegyezve a megyeház kapuján kifüggesztessenek ;
hogy a gyűléseken, választmányokon, s a szakbizottsági
üléseken jelenlevő tagok névjegyzéke rendesen feljegyeztessék ;
hogy a közgyűléseken minden jegyző, ha csak beteg
ség, vagy alispánnak bejelentett más helyes ok által nem
akadályoztatik, mind végig jelen legyen ;
hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészíttetvén, más
nap el nem hárítható akadály kivételével meghitelesittesenek
és hogy minden év végével, az azon évi közgyűlési jegyző
könyvek eredetiben, s letisztázott párban, további ellátás vé
gett a levéltárba letétessenek;
8. őre a megyei levéltárnak, mint ilyen köteles a le
véltár épségbentartására, a szoros felügyelés alatt levő
levéltári tagok szorgalmára s kötelességük pontos teljesítésére
felvigyázni ; ha legkisebb rendetlenséget venne észre, helyre
hozni, a közfigyelem alá tartozókat pedig bejelenteni; egyéb
iránt, a főjegyző a levéltárra felügyelhet ugyan, de a megyei
levéltárnok első vonalban! felelős őre maga a levéltárnok ;
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9. átveszi az alispántól az állandó választmány tanács
kozása alá tartozó, s igy a közgyűlési tárgyakat;
10. kezeli a jegyzői hivatal pecsétjét ;
11. tagja a főispán által összehívandó számon kérő
(scontralis) széknek, és minden rendes jegyző, tagja a megyei
bizottságnak ; végre :
12. a főjegyző, az alispán akadályoztatása esetében,
vagy ha az alispán! szék üres, teljesíti az alispáni teendőket.
HARMADIK FEJEZET.
▲

tgyéu.

A tiszti ügyész jogait és kötelességeit meghatározza az
1870 évi 42-ik t. ez. és a fenálló gyakorlat ; ezek szerint :
1. az árvaszék tagja s a törvényhatóság jog-tanácsosa ;
2. véleménye olyan ügyben, melyben a jogi szempont
a döntő határozathozatal előtt mindig meghallgatandó ;
3. őre:
a törvényszéknek ;
a törvény erejével bíró szokásoknak ;
a törvényhatóság szabályrendeleteinek az ön kormány
zatban és a közgyűléseken;
4. képviseli a törvényhatóságot magán ügyeiben;
5. megindítja a széksértési kereseteket, s indítványozza
a kiszabandó birság mennyiségét ;
6. foganatosítja a tisztviselők ellen elrendelt tiszti ke
resetet ;
7. véleményt ad nem csak a közgyűlés, hanem az al
ispán által is hozzá utasított ügyekben ;
8. szerkeszti mindazon szerződéseket, melyek mellett a
megyei építkezések, s egyéb megyei szükségletek árverés
avagy alku utján biztosíttatnak ;
9. részt vesz a szakosztályok üléseiben s az együttes
tanácskozásokban ;
10. teljesíti a különböző küldöttség! megbízásokat ;
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11. tagja a megyei bizottságnak és a főispán által
összehívandó számonkérő (scontralis) széknek ;
12. köteles továbbá :
a) a közgyűléseken mindvégig jelen lenni ;
b) a megye által elrendelt politikai zárlatokra felvi
gyázni;
c) a közalapítványokra s arra : hogy azok alapítóik
akaratához képest föntartassanak s az azokat kezelő gond
viselők számadásra vonassanak, felelet terhe alatt felügyelni;
d) a számvevői székeken és a házi pénztár megvizsgá
lásán jelen lenni ; s végre
e) a közhatározatoknak miképen lett teljesítéséről, s
hátralevő jelentéseiről felelni.
NEGYEDIK FEJEZET.
A »Eolgablrák.

A szolgabirák hatáskörét és kötelességeit az 1868-ik
évi 21, az 1870-ik évi 42 és az 1871 évi 18-ik és más
egyes törvények, továbbá a fenálló felsőbb és megyei sza
bályrendeletek s a fenálló gyakorlatok szabályozzák ; ezekhez
képest :
a szolgabiró a járás első tisztviselője ; mint ilyen:
1. felügyel a hatósága alatt álló községekre és gyako
rolja azon jogokat s teljesíti azon kötelességeket, melyeket
a törvény és szabályrendeletek reá ruháznak :
2. utasításait — a mennyiben a törvény és szabályren
deletek kivételesen másként nem intézkednek — az alispántól
s az alispán utján veszi s közvetlenül azzal érintkezik ;
3. külön pecséttel bir ; a törvényhatóság czimerével és
a járás nevét tartalmazó körirattal;
4. teendőinek pontos elláttására, a törvényhatóság költ
ségén írnokot tart, s azzal saját felelőségére szabadon ren
delkezik;
ezeken kívül a szolgabiró hatásköréhez tartozik :
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5. a közadók biztosítása és ezeknek, valamint a népisko
lai költségeknek behajtása körüli, — úgy a házjövedelmi- és
keresetiadóknak, a községek elöljárósága által idejében! öszszeirása iránti intézkedés, nemkülönben ellenőrzése az egyes
adótfizető érdekének oly esetekben, midőn attól a szabálysze
rűen kéretett avagy elengedett összeg czéloztatik bevétetni;
6. minden vallásfelekezet anyakönyvének évenkénti
beszerzése s azoknak a megyei levéltár számára minden év
január havában leendő beszolgáltatása; felgyüelve egyszers
mind arra, hogy azok a törvény által előirt nyelven legye
nek vezetve;
7. az árvaügyekbeni intézkedés, az árvaszék szabályren
deletei s utasításai szerint ;
8. a mezei rendőri ügyekben! eljárás, amennyiben bűn
vádi eljárást, avagy kártérítést nem vonnak maguk után és
igy a rendes bírói illetőséghez nem tartoznak ;
9. az 1868 évi deczember 8-án szentesített honvédel
mi törvény értelmében, a sorkatonaság és a honvédség ér
dekében! intézkedés; és pedig :
a hadkötelesek idejébeni összeírását,
az ujonezozási előmunkálatok foganatosítását,
az ujonezozási cselekmények keresztülvezetését,
a sorkatonaság és honvédség élelmezését, elszállásolá
sát és a szabadságoltak nyilvántartását és azok annak ide
jébeni berendeltetését illetőleg;
10. első folyamodásilag gyakorlása az iparhatóságnak ;
11. ismeretes utazók számára, az ország területére s egy
évi időtartamra érvényes és szabályos útlevelek kiszolgáltatá
sa ; — tekintettel a törvény és a törvényhatóság szabályren
deletére, melyszerint útlevelek csak feltételesen s csakis a
törvényhatóság vagy a kormány által adathatnak ki, avagy
egyátalában ki nem adathatnak ;
a közbiztonság fentartására vonatkozó óv-, gátló és előintézkedések, szabályrendelettel a kóborlók s foglalkozásnél
küli vagy erkölcstelen életmódjuk által botrányt okozó egyé
nek kikisértetésére ;
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a foglalkozásnélküli czigányoknak kóborlástóli eltiltása,
és munkára! szorittatása ;
a koldulás meggátlása;
a cselédrendszer;
út,- utczai és tűzi rendőrség;
a vizáradások, a veszettség és marhavész meggátlására
szükséges előintézkedések tárgyában; végre:
a marhavész és a veszettség esetére alkotott elővigyázati rendszabályok foganatosítása s fentartása. Egyebeket te
kintve: a szolgabiró saját eljárására vonatkozólag, a közsé
gek hatáskörét mindenkor tartozik figyelembe venni;
13. közvetlen felügyelet a kis és nagy községekre, az
1871 évi községi törvény és ennek 65 §. alapján az uj
megye által kidolgozandó szabályrendeletek értelmében; így
őrködik :
hogy a község a törvénynek és a törvényhatóságnak az
állami és a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó ren
deletéit pontosan végrehajtsa ;
hogy a község által alkotott szabályrendeletek jóváha
gyás végett a megye törvényhatóságának felterjesztessenek ;
hogy a község múlt évi számadása és a jövő évi költ
ségvetése kellő időben összeállittatván, a törvényhatóság ta
vaszi és őszi közgyűlését legalább egy hónappal megelőzőleg
megvizsgáltassák, illetőleg megálapittassék és a törvényható
ságnak további ellátás végett felterjesztessék ; és
hogy a községnek és a községi felügyelet alatt álló
intézeteknek ingó vagy ingatlan vagyona évenként leltározva
a községi zárszámadáshoz mellékelve és biztosítva legyen.
Elnöke :
a) az igazoló választmánynak, melyhez mint ilyen a kép
viselők közzül nevez: két rendes és ugyanannyi póttagot;
a választás alá nem eső képviselők névjegyzékét az adó
kimutatás alapján minden évben kiigazítja;
a legtöbb adótfizetők névjegyzékének összeállítása, ille
tőleg kiigazítása után kitűzi a választás határnapját, vezeti
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a

tömeges választást és kinevezi a bizalmi férfiakat, ha a
képviselők e részbeni választási jogukkal élni nem akarnának,
úgy, ha a választások minden választó kerületben befejeztettek,
az uj képviselőtestületet összehívja, azt alakultalak kije
lenti, és ha általános tisztujitás következik, annak napját ki
tűzi;
b) a tisztújító székeknek a minőségben:
kijelöli a választások határnapját ;
a képviselőtestületnek a kijelölésre nézve tett megálla
podásait a tiszti széken kijelenti ; és
a szavazatok feljegyzésére s összeszámítására a küldött
séget kinevezi;
c) a körjegyző választására nézve : ha köijegyzoi
állomás jön üresedésbe, nyilvános pályázatot nyit és azt a
törvényhatóság területén, sőt a körülményekhez képest ország
szerte kihirdeti.
Jogköre:
a községi elöljáróság elleni tiszti keresetet megelőző
vizsgálatnak elrendelése oly esetekben, ha a törvény és tör
vényhatóság, az állami és a törvényhatósági közigazgatásra
vonatkozó rendeletéinek végrehajtását megtagadná, vagy oly
községi szabályrendeletet hajtana végre, mely a törvényha
tóság, illetőleg a kormány által nyilvánosan, vagy hallgatag
helyben nem hagyatott, vagy módosíttatott és a mely fel
sőbb! jóváhagyás nélkül végre nem hajtható; — a vizsgálat
elrendeléséről azonban a képviselő testület értesítendő ;
a községi elöljáróságnak felfüggesztése;
a tiszti kereseteknek elrendelése ; végre:
minthogy az állami közigazgatásra vonatkozó rendeletek
végrehajtásáért a bíró és a körjegyző egyaránt felelős és a
kis és nagy községekben olyan egyén is lehetne biró, a ki
imi, olvasni nem tud: a szolgabiró a körjegyzőségekhez tar
tozó községekre nézve, közvetlenül a körjegyzőhöz intézi
rendeletéit. — Továbbá :
14. kötelessége a szolgabirónak :
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a) saját kerületében lakni és ha a kerületben járásbí
róság is volna, ugyanazon egy községben tartatni hivatalát ;
b) legalább minden hóban egyszer a kerületbeli egyes
községeket meglátogatni, a tapasztalandó rendetlenségeket azon
nal elintézni, ha pedig körét felülmúlná, a törvényhatóságnak
bejelenteni ;
c) a megyei köz- és községi utak, hidak avagy más
közművek kiépítése, kiigazítása s föntartása felett őrködni;
a kerületi köz- s községi munkaerőnek hiányáról pedig az
alispánhoz intézkedés végett jelentést tenni ;
d) a megyei közmunkaerő, a széna- és az élettermés
összeírásáról, tüzesetek kimutatásáról és a fürdői Statistik»
összeállításáról idejében gondoskodni és azokat időszakonként
az alispánnak további elbánás végett bemutatni ;
e) a közbiztonság és a közegészség állapotáról idősza
konként, ragályos ember avagy állatbetegség s marhavész
esetében azonnal jelentést tenni, s addig is, mig a törvényhatóság nevében az alispán rendelkeznék, késedelem nélkül
előzetesen intézkedni ;
f) közbiztonság, a mezei s utczai rendőri ügy és a köz
egészség tekintetében felügyelni :
hogy a közbiztonsági közegek nyert utasításukhoz s kö
telességükhöz képest járjanak el;
hogy a kerületbeli gyógytár időszakonként megvizsgál
tassák és a kerületi orvosok, állatorvosok és bábák eljárá
sukról rendes naplót vezessenek s hivatalos kötelességüknek
megfeleljenek;
g) mindenféle űr és súlymértékre és arra felügyelni ;
hogy a marhahús a hatósági szabályrendelet szerint árultassék ;
h) a törvényhatósági közgyűléseken elejétől mind végig
jelen lenni ; hacsak az elmaradásra, avagy elmenetelre az
alispán előleges engedélyét ki nem eszközölte;
i) hivatalában rendes jegyzőkönyveket vezetni:
a beadványokról ;
a kiadott útlevelekről ;

—
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a bitangságban tálát marhák, lovak s egyéb állatokról;
letéti pénzekről és bírságpénzekről, hogy az elsőből
minden év végével szokásos ügykimutatást tehessen; a má
sodikat a levéltár számára minden év végével bemutathassa,
a harmadik hasonpéldányát pedig az előirt módon eladott
bitangság árával együtt a házi pénztárba! elhelyezés, s teendő
felterjesztés végett félévenként úgy a negyedik s ötödik könyv
hasonpéldányait tudomás s felügyelhetés végett minden év
végével az alispánhoz beterjeszthesse;
j) mint más tisztviselő a közhatározatoknak miképen
lett teljesítéséről és hátralevő jelentéséről a közgyűlésnek
felelni ;
a megyei közbiztonsági közegek a szolgabiró közvetlen
hatósága alatt állván, azokkal csak is ő rendelkezik ; kivételes
esetekben azonban, mint ez a közbiztonsági közegek utasítá
sában körvonalazva van, a szolgabiróhoz intézendő egyideüleges bejelentés mellett azon kerületbeli járásbíróság is ren
delkezhetik azokkal;
16. az írnok munka és hatáskörét a szolgabiró maga
határozza meg ; mint ilyet írásbeli felhatalmazvány mellett és
saját felelősségére a szolgabiró maga helyett szükség és tör
vényes akádály esetében kiküldheti, s a szolgabiró! teendőkkel
megbízhatja : azon egy eset kivételével, mikor valamely ügy
nek végrehajtásával kizárólag őt bízta meg az alispán;
17. szóval: mint politikai tisztviselő intézkedik a szol
gabiró a közigazgatás mind azon ágazatában mit a törvények
az eddigi gyakorlat, a megyei határozatok s szabályrendeletek,
vagy az alispán utasításai reá ruháznak és a mit a legújabb
törvény nem tett át a községekhez és a járásbírósághoz.
18. Egyesek a szolgabiráknak, a törvény és szabály
rendeletek által körülirt hatáskörében Önállólag hozott sérel
mes határozatait az alispánhoz s onnan a belügyministerhez
fellebezehtik.
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ÖTÖDIK FEJEZET.
A levéltár kezelése s a levéltárnok teendői.
A levéltári hivatal áll : egy levéltárnokból és egy Írnokból.
A levéltár és személyzete az alispán felügyelete és a
főjegyző őrködése alá van helyezve.
A kezelés rendjét Mészáros Károly bizottsági tag
javaslatát is véve figyelembe, az alispán a főjegyzővel és a
levéltárnokkal egyetértve állapítja meg.
HATODIK FEJEZET.
Törvényhatósági gyógyttgyt közegek.
A közegészségi személyzet áll :
egy tiszti főorvosból;
6 kerületi főorvosból;
egy állatorvosból és
7 bábából.
1.

A tiszti főorvos mint ilyen:

minden közegészségi tárgyak felett őrködik s a tapasz
talt hiányok elhárítására tisztköréhez szabott módon közre
működik és orvosrendőri vizsgálatokat a fennálló törvény s
szabályrendeletek értelmében teljesít.
Felügyel:
a lakhelyek és épületek egészségügyi feltételeire;
a himlőoltás idejében! eszközlésére;
a nyilvános és magán élelmezési egészségügyi feltételekre,
a tápszerek és italok minőségére;
a lelencz és dajkaságba adottak részére hozott szabály
rendeletek szigorú végrehajtására;
az összes megyei orvosi és egészségügyi személyzetre
és eljárására;
a szegény betegek ingyen gyógyításának a járási orvosok
általi eszközlésére;
e
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a gyógytárakra s azok törvényszabta kezelésére és a
mérges anyagokkal való kereskedésre.
Kötelessége :
a törvényhatóság és az alispán rendeletéit végrehajtani;
a szegény betegeket ingyen orvosolni;
a megye törvényhatóságához az alispán utján évnegye
denként egészségügyi jelentést tenni, kimutatva a megye nép
mozgalmi és egészségügyi viszonyait is a lelkészektől, az alispán
által bekivánt anyakönyvi kimutatások nyomán ;
járványos és ragályos betegségek alkalmával a helyszínén
megjelenni és intézkedni ;
az egészséget és életet veszélyeztető iparüzletek és gyá
rak berendezése körül szükséges óv-ügy ;
a helyi járványok és ragályos kórok megelőzésére szol
gáló rendszabályokat hozni javaslatba ;
a kuruzsolás, egészségre veszélyes szokások, babonák s
előítéletek kiirtására szabályokat javasolni ;
felügyelni, hogy a megye területén letelepedő orvosok,
sebészek és bábák okleveleik szabályos kihirdetése nélkül, a
a gyógyítást ne gyakorolják ;
a halottkémlés mikénti kezelését, a járási orvosok hiva
talos teendőik beosztását és mikénti végzését figyelemben tar
tani, hiányos eljárás esetében legazonnal intézkedni és szük
ség esetében az alispánnak jelentést tenni ;
a kereseti képesség megítélése, az elmekórok és más
betegségek eseteiben orvosi véleményt adni és minden hiva
talos orvosrendőri és orvostörvényszéki működéséről rendes
naplót vezetni s minden év végével az alispánnak bemutatni ;
végre : a tiszti főorvos tagja a megyei bizottságnak, vala
mint a véderő ujonezozási bizottmányokban is közreműködik.
2.

A járási orvos:

járása szegény lakosait dij nélkül ingyen orvosolja és
a himlőoltást járása területén ingyen és egyedül az állam
által kiszolgáltatandó s szabályozott dij mellett végzendi ;

—
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halottkémlést ott, hol külön halottkémlő orvos nincsen,
járásában ingyen végez ;
kerületének egészségügyi mozzanatait és változásait figye
lemmel kisérvén, a felmerülő kóros járványok elhárításáról
gondoskodik és erről, úgy a felmerülő járványokról legazonnal,
valamint az egészségügyi állapotról és minden előforduló köz
egészségi ügyekről, orvosrendőri s orvostörvényszéki vizs
gálatokról havonkint a főorvosnak tüzetes jelentést tesz;
orvosrendőri cs orvostörvényszéki minden munkálatokat
az illető hatóság fellhivására járásában ingyen köteles meg
tenni, más kerületekben az országos díjszabás mellett teljesitendi ezen munkálatokat;
minden hivatalos orvosrendőri és orvostörvényszéki mű
ködéseiről rendes naplót vezet és azt a főorvos utján minden
év végével az alispánnak bemutatja.
3. Állatorvos.
Az állatorvos kötelessége :
az állatgyógyászati és barmászrendőri teendők intézése
és azok feletti felügyelet ;
a megyei országos baromvásárok alkalmával a liclyszinéni
megjelenés és a netalán előforduló ragályos beteg állat felől
(taknyos ló, ragályos keleti marhavész stb.) azonnal a közigazgatási közegeknek jelentés tevés;
végre : a főorvos, járási orvos és állatorvos, mindazon
eljárások s teendőkben, hol szükség mutatkozik, a szolgabíró közreműködését igénybe venni kötelesek. így más egész
ségügyi közegek is, midőn hivatalos teendőiket a járásokban
végzik.
4. A bába.
A bábának kötelessége:
a járásban és pedig a kerületi orvossal egy községben
lakni ;
minden szegény szülőnek bábái segélyt ingyen nyújtani*,
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nehéz szüléseknél a járási orvost azonnal értesíteni;
a terhesség gyanújában lévő egyéneket figyelemmel kí
sérni, a gyermeksikkasztást akadályozni és a tudomására jött
eseteket a járási orvosnak és a járásbíróságnak legazonnal
tudomására juttatni;
ragályos, vagy súlyos betegségben levő nőket gyógyítás és
nem csak orvosi segély igénybe vételére ösztönözni, de egy
úttal ily eseteket a járási orvosnak is bejelenteni ;
eljárásáról naplót vezetni és azt minden hóban a járási
orvosnak feljelenteni.
HETEDIK FEJEZET.
Pénztárnok.
A pénztárnok kezeli a házi pénztárt, az útalapot és a
közigazgatási s árvaszéki „letéti“ pénzeket; a gondviselése
alá bízott hivatalos pénzekért és értékekért minden vagyo
nával jót állani tartozik, mi végből a közgyűlés által meg
határozandó összegben biztosítékot tartozik adni.
Hatásköre s kötelessége ugyanaz marad, a mi eddig volt.
A belső ügykezelésre nézve az alispánnal egyetértőleg a
pénztárnok tervet fog kidolgozni.
NYOLCZADIK FEJEZET.
Számvevő.
Kötelességei :
elkészíteni a megyei költségvetés alapterveit s azt az
alispánnak a kitűzött határidő alatt bemutatni;
megvizsgálja a községi költségek előirányzatát s a köz
ségi zárszámadásokat;
nyilván tartja a megye vagyonát s azt részben maga
kezeli, részben pedig az alispán felosztása szerint leltár mel
lett a megyei várnagy megőrzése alá adja;
a különféle számlákat megvizsgálja s azokat utalványozás
végett az alispánnak bemutatja;
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az árvaszék által hozzá utasított gyámis gondnoki számadá
sokat megvizsgálja, szükség ésetében műértők alkalmazását
indítványozza s az eredményről jelentést tesz az árvaszéknek;
az árvaszéktől nyerendő kiküldetés folytán a községi
árvapénztárakat a szolgabiró kozbenjöttévei megvizsgálja. A
központi árvapénztár vizsgálatánál jelen van, a közgyámok
választása alkalmával, kiküldetés folytán az árva pénztárak
rendszeres átadását s átvételét a szolgabiróval együttesen
eszközli ;
a számvevő további teendőit az állandó választmány
fogja megszabni;
a számvevő egy segéddel fogja teljesíteni teendőit, a ki
egyszersmind pénztári ellenőr leend.
KILENCZEDIK FEJEZET.
A fa-, gyümölcs- és eperfa-tenyésztési biztos.
A fatenyésztési biztos a megye központján, egy a város
vagy megye által kijelölendő térségen anya-epres telepet és
gyümölcsfaiskolát fog berendezni s annak idejében a minta
tenyésztés fölszerelését és vezetését a megye részére jöve
delmezővé tenni;
kötelessége leend a megyében mindenütt, hol a községek
fatenyésztés czéljából már is bírnak földet, vagy bírni fognak,
a községek mindezen földterületeit vagyis epres kertelt, epers más nemes gyümölcsfákkal ellátni s iskolázni ; valamint
mindenütt, a hol csak lehet, községi erővel epres vagy más
fatelepeket rendezni s azokra felügyelni;
feladata leend : a vármegye minden közlekedési utszéleit
eper- vagy más faültetvényekkcl ellátni ; mire nézve a szolgabirák fogják gyámolitani;
kötelessége: a megye területén bárkinek is, a ki eper
vagy gyümölcsfatenyésztéssel foglalkozik, a szükséges utasítást
és beoktatást ingyen megadni.
további teendőit az állandó választmány fogja megha
tározni,
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TIZEDIK FEJEZET,
A várnagy.
A megyei várnagy a megye székházának felügyelője és
gazdája;
felügyel: az alispán által kezelésére bízott megyei va
gyonra, u. m. szerszámok-, vizi puskákra stb.
az őrhajduk szinte felügyelete alatt állanak;
a megyeház épületén észrevcendő hiányokról azonnal
Írásbeli jelentést tesz az alispánnak, hogy a szükségesnek
mutatkozó javítások haladéktalanul eszközöltethessenek;
további teendőit az alispán fogja megszabni.
TIZENEGYEDIK FEJEZET.
Közbiztonság.
A közbiztonsági közegek a közrend, vagyon és személy
bátorság őrei;
a tisztek és a legénység teendői, egy külön utasításban
foglalvák, melyek a nméltóságu m. k. belügyministeriumnál
vannak jelenleg ;
egyébként a közbiztonsági tisztek az alispántól veszik
esetről esetre a viszonyok által szükségesnek mutatkozó uta
sításokat, tartoznak azonban a törvényszék vagy járásbirák
megkereséseinek is haladéktalanul eleget tenni;
a tisztek székhelyei, a laktanyák helyiségei s a legény
ség állomásai az eddigi gyakorlat szerint, lehetőleg a szolgabirák székhelyein lesznek.
TIZENKETTEDIK FEJEZET.
Az Iroda.
A megyei közigazgatási hatóságnak egy irodája van.
Az irodai személyzet áll: egy iktatóból, egy kiadóból
és írnokokból.
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Az iktató beadványokat, miután azok hozzá a hivatal
főnöktől kiadattak, az általános iktatókönyvbe vezeti, számmal
ellátja s az előiratokkal fölszereli s a főjegyzőnek beadja;
vezet rendes mutatókönyvet; a sürgetés! jegyzőkönyvet
mindennap megtekinti, s ha az illető tisztviselők által a ki
tűzött határidő, mely alatt jelentést tenni kötelesek — elmulasztatik, „hivatalos emlékeztetős“ alakjában jelen
tést tesz, azt beiktatja s az előadó jegyzőnek az arra vonat
kozó előiratokkal bemutatja. Továbbá:
a kiadó a hozzá érkezett iratokat, fogalmazványokat,
jegyzőkönyveket leíratván, a leirt darabokat összeolvassa s
24 óra alatt kiadmányozza ; kiadó könyvében minden egyes
ügy hozzá érkezte napját s áz elküldés idejét azonnal fel
jegyezni tartozik ;
vezet sürgetést jegyzőkönyvet, melyben azon határnapokat
jegyzi be, melyek alatt a jelentések beadandók ;
a kiadó ügyelni tartozik, váljon a hivatalszolga a kiadmányozott darabokat az illető helyre átszolgáltatta-e ? s e
végből a kézbesítési és postakönyveket naponta megvizsgálja;
az iroda ügykezelését különben áz alispán a főjegy
zővel egyetértőleg állapítja meg.
TIZENHARMADIK FEJEZET.
A mérnök.
A mérnöki hivatalos teendőket jövőre is két egyenlő
rangban levő mérnök teljesíti, és pedig egyik a megye felső,
másik a megye alsó részét fogja kezelni, a határvonalat e
tekintetben azonban az alispán fogja meghatározni ;
a mérnökök működési köre ezutánra is az eddigi marad,
tehát kiterjed a megyei közutakra, a megyei építményekre,
szárazföldi és folyamszabályozásokra, különféle szakügyekben
t0rténő kiküldetésekre és megbízatásokra ;
a mérnökök a megyei bizottságtól vagy az alispántól
Veszik teendőikre nézve az utasításokat és rendeleteket 3
azok foganatosítását felelősség mellett eszközük.

40
a mérnökök alkotják szaktudományuk szerint az útépítés
tervezeteit s annak czélszerü voltáról ők a felelősek ;
a közmunkaerő felosztását a mérnökök javalják ;
az útbiztosok munkálkodására ők ügyelnek fel;
a megyei mérnököknek, hivatalos állásaikkal összeütköző
magán munkálatokat elvállalni nem szabad;
további teendőiket a megyei bizottság, illetőleg az alispán
határozza meg.
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Általános szabályrendelet
a községek közigazgatási szervezete s önkormányzatához•

ELSŐ FEJEZET.
A községi lakosokról.
1. §.) A községi lakosok állnak először a község tag
jaiból; másodszor a községben tartózkodó idegenekből.
A község tagjai maguk közt felosztanak ismét : 1) köz
ségi polgárokra ; 2) a községhez tartozó egyénekre.
Községi polgároknak, vagy községhez tartozó egyé
neknek nem tekintetnek a hadseregnek, hadi tengerészei
nek és honvédségnek tettleges szolgálatban álló tagjai; a
katonai szolgálatra vonatkozó s általában az 1867. XII.
t. ez. 14. §. és az 1868. XL. t. ez. 54. §-a szerint a katonai
bíróság hatásköréhez tartozó ügyekben, a)
A községi polgárjogról.
2. §) A községek rendezéséről szóló 1871. XVIII. t. ez.
értelmében : községi polgárok mind azok, kik ezen törvény
kihirdetésekor már tartoztak egy bizonyos község kötelékébe,
(7. §.) vagy valamely községnek területén házat, földbirtokot
bírtak, ott a törvényes föltételek kötelme mellett ipart s mesa) Ezen törvények idézett pontjai meghatározzák : a tartalék
és honvédseregbeli legénység polgári jogait a tettleges szolgálat
idején kívül. E törvények különösén figyelmébe ajánltatnak a köz
ségi elöljáróknak.
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térségét űztek, vagy két év óta állandóan laknak s adót
fizetnek. (7. 10. §.) Továbbá : községi polgároknak tekintendők
még azon idegenek is, kik két év óta állandóan az országban
laknak, folytonosan adót fizetnek s más államnak nem alatt
valói s a községi megtelepülést valamely községi hatóságtól
megnyerték. (12. 19. §.)
Észrevétel. A községi kötelékbe újabban fölvett köz
ségi tagoktól meg kell különböztetni azon korábbi kiváltságos pol
gárokat, kik nem csak a törvényhatósággal ellátott városok s. me
zővárosokban, de egyes községekben is bizonyos ősrégi kiváltságok
s szabaditékokra támaszkodva, szintén bizonyos előjogokat gyako
roltak s gyakorlandanak. Ilyen előjogos polgárok azok, a kik vala
mely község javára alapítványokat tettek vagy jótékony intézeteket
állítottak s a kikkel az alapítvány értelmében sem jogban, sem
előnyökben más községi polgárok egyenjoguaknak nem tekinthetők
mind addig, mig a törvény máskép nem rendelkezik. Ilyenek pél
dául az egyházi s iskolai kegyurak ; a városokban némely oly ki
váltságos polgárok, kik mintegy a régi földesúri előjogokat örökölve
s élvezve, háztelkeik után a ídr. kisebb haszonvételeket — mint
Pesten, — ma is gyakorolják ; némely oly városi polgárok, kiknek
— mint Pozsonyban — a házbirtokhoz a sörfőzés joga is enge
délyezve van; ilyen volt továbbá azon czéhbeli mesteremberek ki
váltsága is, kik mihelyt mesterekké lettek, a községeknek is azonnal
jogosult polgárai s tagjaivá váltanak. Az uj ipar- s egyéb törvények
azonbanezen kiváltságokat is megszorították eltörjék, vagy módo
sították.
A községi illetékesség.
3. §.) Valamely község tagjául lenni jogot ad a születés,

a községbei fölvétel, vagy az állandó lakás (két év). Tehát
nem csak az egyes polgároknak, hanem az államtisztviselők
s egyéb hivatalnokoknak, a lelkészeknek s nyilvános tanitókfiak is, a hol rendes állomásuk van. A kik a községi polgár
jogot, bizonyos megszorítások miatt nem élvezhetik teljes
mértékben, községhez tartozóknak tekintetnek.
A nő a házassági kapcsolat tényleges tartama alatt férje
községi illetőségét követi s megtartja azt az özvegy is, a
mennyiben valamely községben két évig már csakugyan állan
dóan lakott s ugyanott adót fizetett. (8. 10. §:)

43
Kiskorú gyermekekre nézve az atya, vagy a mennyiben
birói ítélet által a gyermekek feletti gondoskodás az anyára
bízatott, ennek községi illetősége határoz. (9. §.)•
Kivételek a községi illetőségre nézve.
4. §.) A községi illetőségre nézve kivétel van: a kisko
rúakra nézve, a szülők házassági viszonyainál fogva a tör
vényes házasságon kívül született gyermekekre nézve és á
férj nejének állapotánál fogva, A szülők közöl azonban, akár
egyiknek akár másiknak halála mit sem változtat az árvák
illetékességére nézve.
Az oly egyénekre nézve továbbá, a kik, vagy nem lak
tak állandóul bizonyos községben, vagy adót nem fizettek
rendesen, vagy egyének, a kik a községből, a melyben szü
lettek, eltávoztak a nélkül, hogy más község illetőségébe föl
vétettek volna: a szülők, illetőleg az anya községi illetősége
határoz.
A lélenczek vagy általában oly egyének, kiknek szüle
tési helye nem tudatik, azon községhez tartozóknak tekintet
nek, a melyben találtáttak, vagy az utóbbi időkben, leghuza
mosabb ideig tartózkodtak.
A hadseregben szolgált vagy szolgáló egyének, a kiknek
községi illetősége a fönebbi szabályok alapján meg nem
állapítható, azon községhez tartozóknak tekintetnek, a honnét
besoroztalak.
Az idegenek jogai és kötelmei.
5. §.) Idegennek tartatik valamely községben mind az,
a ki se nem tagja, se nem polgára valamely községnek, sőt
semmiféle jogczimmel sem bir arra, hogy még csak köz
iéghez tarte zó egyébnek tekh.tessék is. Mii dazoaáltal az
idegeneket tartózkodásuk időtartama alatt, ha t. i. magukat
eredeti hazájukra, vándorlásuk vagy meg nem telepedhető?
sükre nézve kellő okmányokkal igazolják s e mellett azt is
kimutatják, hogy képesek magukat saját erejükből táplálni s
föntartani, — ha kívánnak fölvétetni : egy községi testületből
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sem szabad kizárni. Ha valamely idegen e tekintetben a köz
ségi határozat által sértve erezné magát, joga van orvoslást
keresni a megyei törvényhatóságnál.
A magyarországi községi testületbe azonban csak oly
idegen vétethetik föl, a ki két év óta az országban lakik,
folytonosan adót fizet, más államnak már nem alattvalója,
vagyis a kivándorlásra eredeti hazájától engedélylyel bir, s
végre: ha bűnvádi kereset vagy büntetés alatt nem áll; ha
önmagát s családját a község terheltetése nélkül is képes föntartani. (15. 19. §.)
Magától értetik: hogy ha az illető község meghonosítás
vagyis lakositásra nézve, saját s megyei törvényhatóság által
is megerősített szabályrendelete alapján valami fölvételi díjra
köteleztetik : ezen dijt köteles lefizetni. (17. §.)
Az áttelepülők jogai s kötelességei.
6. §.) A törvények követelmei szerint áttelepülni nem
csak egyik ország polgárainak más ország községébe szabad,
de bármely honpolgárnak egyik községből a másikba, azon
ban csak a következő föltételek alatt:
a települő ugyanis köteles a maga szándékát azon köz
ségnek, a melybe megtelepedni akar, bejelenteni ;
kimutatni : hogy semmiféle személyes büntetés vagy
bűnvádi kereset alatt nem áll;
hogy önmagát családjával együtt a község megterheltetése nélkül képes föntartani. A telepedés által azon kötelelék, melyben valaki eddig állott, nem szűnik meg. A
kérelmezés az ily áttelepülésrc nézve szóval vagy írásban
történhetik. (13-—15. §.)
Észrevétel: E tárgyban a törvény nagyonis általános. Van
nak ugyanis csődesetek, szolgálati viszonyok s lekötelezettségek,
valamint rendőri intézkedések is, melyek által bizonyos személy
tartózkodási időtartama egy bizonyos helyhez van kötve. Hogy
tehát a köztörvény által oltalom alá vett semmiféle érdek se legyen
megsértve vagy kijátszva : nagyon ajánlatos, miszerint a községi
hatóság ama fönebb érintett viszonyokra is tekintettel s figyelemmel
legyén.
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A községi polgárok különleges jogai s köteles
ségei, általában.
7. §.) Az ország köztörvényei által biztosított honpolgári
jogokon kívül, a községek tagjai következő különleges jogokat
is élvezne^'
1. Ugyanis a község területén belül, a személy és va
gyon biztonságát a legszigorúbb értelemben és pedig : az önkormányzat előnyei s a helyi rendőrség intézményei által.
2. A községi polgár jogosítva van élvezni valamint a
cselekvő úgy a szenvedőleges választási jogot, melynek első
jénél fogva a községi polgár „választó“ ; a másodikánál
fogva „választható“, mire nézve a kellő képességeket
maga a községi törvény határozza meg (34—35. §.)
3. A község minden lakója jogosítva van a község ter
rületén háborithatatlan tartózkodhatást követelni s élvezni.
4. A község által hozott szabályrendeletek értelmében,
joga van minden községi tagnak a község közvagyonát él
vezni.
5. Végre: minden helyben lakó községi lakosnak a köz
ség támogatását, gyámolitását és segedelmét, valamint sze
génységi úgy erkölcsigazolási s egyéb dolgokban igénybe venni.
A községi polgárok fölvételének módozatai.
8. §.) A község régibb, avagy törzslakosaira nézve más
nem kívántatik, mint följegyzés a községi anyakönyvbe, mely
anyakönyv mindenkor a legutóbbi népszámlálás s adóösszeirás
szerint készítendő. Azok egyébiránt, a kik időközben kíván
koznak bizonyos községbe tagokul fölvétetni : ezek kö
telesek az illető községhez szóval vagy írásban folyamodni
(14. §•)
Ép ezen okoknál fogva : akár szóval akár írásban tör
ténik a folyamodás :
1. a községi hatóság határozathozatala által dönti el,
hogy a folyamodó fölvétessék-e a községi testületbe vagy nem ?
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2. a köztörvényhatóságokról szóló 1870 XVII. S A
községeket rendező 1871 XVIII. t. czikkek értelmében mind
azon honpolgár, ki már két év óta állandóan lakik valamely
községben s ott rendesen fizeti az adót: községi tagul föl
veendő, a mennyiben a fönnebb említett kifogások alá nem esik.
3. tekintetbe veendő ezeken kivül, hogy különösen a
külföldről beszármazott egyén bir-e kivándorlási engedéllyel
s nincs-e terhelve valamely a magyar állam és külföld kö
zötti nemzet szerződés által ? ezen szerződések leginkább a
közönséges gonosztevők kiadására, elfogatására s be nem
fogadására vonatkozván.
A községi anyakönyv szerkezete.
9 §.) Magától értetik, hogy a kellő ügyrendtartás szem
pontjából is, egy községből sem hiányozhatik azon anyakönyv,
melybe a községnek minden tagja beírandó s a beirandott
tagok névsora nyilvánosságban tartandó. Ezen anyakönyvet ré
szint a legtóbbi népszámlálás, részint a választók névjegyzé
kéből kell összeállitni és pedig három külömböző részben. A
községi anyakönyv első része ugyanis : a községi tagok, a
községi polgárok és a községhez tartozók névjegyzékét
kell, hogy magában foglalja : házszám, vezeték- és keresztnév,
társasági állás vagy foglalkozás, a választási s adófizetési
képesség, végre a családi viszony szerint; második része:
csupán a községi polgárok névlajstromából álland : házszám,
vezeték- és keresztnév, állás, a fölvételi idő, a földadó, házi
adó s kereseti adó rovatai szerint, a harmadik rész a köz
séghez tartozók lajstromát tárja elő: tételszám, házszám,
lakás, állás, születési idő, foglalkozás, választási képesség s
családi viszony szerint.
A községi anyakönyv mind ezen három részének rovatos
és szemlélhető táblázata ilyformán szerkesztendő, összefűzendő
s bekötendő : —
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A községi tagok an akönyve.
A községi tagok, községi polgárok s hozzátar*
tozók számára.
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MÁSODIK FEJEZET.
A községi testületek nemei.
§.) Törvényeink értelmében a községi testületek ala
kulnak: 1) törvényhatóságokká szervezkedett városokból (1870
XLII : 88-ik §.) ; 2) rendezett tanácsú városokból (u. o. 89.
§.); 3) kis és nagy községekből; 4) községi szövetkezetek
ből (1871: XVIII. 1. §.).
A külön törvényhatósággal fölruházott városok a belügyminister engedélyével rendezett tanácsú városokká, vagy
községekké alakulhatnak át. Egyébiránt, úgy a törvényhozás,
mint a kormány körében elhatározott dolog, hogy a községi
törvények szabványai s egyéb szakaszai a szabad királyi s
önálló hatósággal fölruházott egyéb városokra is, legrövidebb
idő alatt külön törvény által alkalmaztathassanak.
Észrevétel. Tudjuk, hogy a középkorban Magyarország
leginkább az olasz- és németországi államintézményeket vette át
s utánozta saját községi alkotmányainak mintaképeiül s hogy a
szabad városok helyhatósági rendszere nem csak Olasz- vagy Né
methon s a vele szomszédos országokban, de különösen hazánkban
is a legfelségesebb tünemények közé tartozik. Ezen városok már,
helyhatósági szerkezetük s jogaiknál fogva is eredetileg is mind
annyian teljes önkormányzati szabadsággal bírtak s intézményeik
alapeszméjét a római munieipiumokból mentették, melyeknek ki
váltságai aztán az úgynevezett szabad királyi városokat szülték.
10

A törvényhatósággal föl ruházott városok.
11. §.) A külön törvényhatósági joggal fölruházott vá
rosok azon szerkezetet, mely által saját belügyeiket ellátni
s a városi önkormányzatot gyakorolni kívánják s ebből ki
folyólag a tanácsnak s az egyes tisztviselőknek, közöttök a
rendőrkapitánynak az önkormányzatra vonatkozó hatáskörét,
a szakosztályok szervezetét, a tisztikar, a segéd-, kezelő- és
szolgaszemélyzet létszámát és fizetését, úgy szinten az egyes
tisztviselők által az önkormányzat körében hozott határoza
tokra nézve, a fellebbezés módját a helyi viszonyokhoz ké
pest és a törvény korlátái között, a belügyminister által hely4
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benhagyandó szabályrendelettel, maguk állapítják meg. (1870;
42. 64, 91. §.)
Rendezett tanácsú városközségek.
12. §.) A rendezett tanácsú városokban az elöljáróságot
a tanács tagjai képezik, t. i. a polgármester, rendőrkapitány,
tanácsnokok, főjegyző, rendes fizetéses jegyzők, főügyész, ren
des fizetéses ügyészek, árvaszéki ülnök, pénztárnok, számvevő,
ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök s a község által
a helyi igények szerint rendszeresített más tisztviselők.
Rendezett tanácsú városokban a tanácsnak és tanács
fejének, a polgármesternek, a képviselő testülethez váló vi
szonyát ; — nemkülönben a tánács és egyes tisztviselők mun
ka-, jog,-, és hatáskörét s a segéd-, kezelő- és szolgaszemély
zet szervezetét, a képviselő testület szabályrendelettel álla
pítja meg.
A rendezett tanácsú városokban rendes fizetést húz : az
elöljáróság, a kezelő és segédszemélyzet valamennyi rendes
tagja 64—65. §).
Az uj községi törvény kihirdetése előtt megállapított fi
zetéseket alábbszállitani nem lehet; kivételnek e tekintetben
csak akkor van helye, ha az illető község a maga tulterheltetését kimutatja s ha a leszállítást a törvényhatóság hely
ben hagyja.
Rendezett tanácsú városokban az összes elöljáróságot a
képviselő testület választja (69. §.) ; választja pedig nem há
rom, mint a kis és nagy községekben, hanem hat évre.
A tisztújító szék elnöke rendezett tanácsú városokban
az alispán, vagy akadályoztatása esetében a közgyűlés által e
végre kiküldött helyettes (72. §.)
Rendezett tanácsú városokban a tisztujitószék határnap
ját is az alispán, illetőleg a törvényhatóság e végre kikül
dött helyettese tűzi ki.
Rendezett tanácsú városokban a tisztválasztásra törté
nendő szavazás szavazatlapok által történik. Ugyancsak az
ily városokban, ha polgármesteri hivatal töltetik be, az alis
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pán (vagy helyettese) elnököl, különben a rendes elnök el
nököl (U. 0. 72, 85. §.), valamint a tisztujitás, úgy helyet
tesítés alkalmával is.
Az elöljáróság és képviselők felelősége körül a rende
zett tanácsú városokban a polgármesterre nézve az alispán ;
a többi tisztviselőre nézve a polgármester rendeli el a tiszti
keresetet megelőző vizsgálatot (92. §.)
Rendezett tanácsú városokban a község minden tagját
egyenlően érdeklő közigazgatási költségek, ide értve az 1868.
XXXVIII. t. czikk értelmében a községi iskolákra fordítandó
költséget is, valamint általában minden községi adó: a vá
rosi lakosok és birtokosok egyenes (föld-, házjövedelem-, sze
mélyes- és kereseti-) adója után, az eddigi gyakorlat szerint
százalékokban vettetik ki.
A mennyiben pedig az állam jövedelmének csökkenése,
az ipar és kereskedelem érdekeinek veszélyeztetése nélkül
eszközölhető, indokolt fölterjesztés folytán a kormány meg
engedheti , hogy egyes városok közvetlen államadókra is
vethessenek pótadót, s jövedelmeik szaporítása végett a vá
rosban s annak területén illetékeket, helypénzeket, vámokat
szedhessenek, sőt az állam által igénybe nem vett uj adóne
meket is hozhassanak be (121. §.)
A községi számadásoknak rendezett tanácsú városokban
a közgyűlés elé való terjesztését a számvevőség, illetőleg a
szakosztály s ha ilyenek nem léteznek, köldöttség vizsgálata
előzi meg (128. §.)
Addig, mig a községek újra át nem alakulnak, az ed
digi első folyamodásu s bírósági hatósággal fölruházott me
zővárosok: rendezett tanácsú mezővárosoknak tekintetnek
(140. §.); a törvény értelmében azonban, ezen rendezett
tanácsú mezővárosoknak is szabad elébbi állásukról lemon
dani s a nagy községek sorába lépni, ha t. i. bebizonyitni
képesek, hogy azon kötelezettségeket, melyeket rájuk mint
rendezett tanácsú városra megszabnak, elégséges szellemi és
anyagi erő hiányában teljesitni nem képesek.
Ily esetben a törvényhatósághoz kell folyamodni, mely,
4»
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à kellőleg felszerelt folyamodványt saját véleménye kíséreté
ben, elintézés végéit a belügyministerhez küldi (136. §.)
A rendezett tanácsú városok hatósága.
13. §.) Bármely rendezett tanácsú város, a maga belügyeit az 1871 : XVIII. ez. 64—65-ik §§-ai értelmében és
korlátái közt önállóan intézi. Hatósága kiterjed a városban
éâ a város területén lakó vagy tartózkodó minden személyre
és a városban s területén létező minden vagyonra.
Kivétetnek ezen általános szabály alól:
a) a hadseregnek, hadi tengerészeinek és honvédségnek
tettleges szolgálatban álló tagjai; a katonai szolgálatra vo
natkozó s általában az 1867: XVII. t. ez. 14. §-sa, és az
1868: XL. t. czikk 54. §. szerint a katonai bíróság hatás
köréhez tartozó ügyekben;
b) ő Felségének a királynak s udvarának állandó vagy
ideiglenes lakhelyül szolgáló épületek s azok tartozékai ;
c) kizárólag erődítési s más katonai czélokra tényleg
használt minden épület vagy helyiség, a használat tartama
alatt.
Minden rendezett tanácsú város, a maga hatóságát az
1870: XVIII. t. ez. 54—63-ik §§-ai értelmében, a ráruhá
zott jogokkal egyetemben, ugyanazon törvény korlátái között
gyakorolja :
1-ör
2-or

3-or
4-er
5-ör

a városi közgyűlés által;
a polgármester;
a tanács;
a rendőrkapitány;
az árvaszék által.
A közgyűlésről.

14. §.) Rendezett tanácsú városokban a polgármester elnökete alatt a képviselő testület tart közgyűlést (57. §.) A törvény
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22, 23, 24 s 25-dik §§-aiban elősorolt ügyeken kívül, az ily
közgyűléseken még a közetkezők is tárgyaltainak :
a) minden közjogi ügy, az azokra vonatkozó kormányés megyehatósági rendeletek, törvényhatósági levelezések s
magán kérelmek ;
b) a város és hatóságát illető jogügyek ;
c) a város határait s tulajdon hatóságának illetőségét
érdeklő kérdések ;
d) az egyházak s tanintézetekre vonatkozó kegyúri s
pártfogói jogok gyakorlása;
e) a város nevében oonyolult és sommás bírói eljárásra
nem utalt magánjogi követelések iránti per megindításá
nak vagy megszüntetésének elrendelése ; kétes kimenetelű
pörös kérdésekben peregyezségek helybenhagyása és ezen
ügyekben a város pecsétje alatt meghatalmazó levelek kiadása ;
f) a helybenhagyott költségvetésben elő nem forduló
kiadásoknak ;
g) ajándékok- és jutalmaknak megszavazása ;
h) mindennemű köztartozásbeli elengedések;
i) jótékony alapítások ;
j) oklevelek és szabadalmak kihirdetése;
k) a városi hatóság kezelése és felügyelete alatt álló
pénztárak számadásának megvizsgálása, a kezelők fölmentése,
vagy elmarasztalása ;
l) szakbizottságok alakítása ;
m) a tisztviselőknek, kezelő - és segédszemélyeknek 8
napot haladó időtartamig terjedő szabadságolása ;
n) a közgyűlések számának, idejének, valamint a tanács
kozás rendjének szabályrendelet szerinti megállapítása (58. §) ;
o) a városi hatóság kezelése alatt levő alapítványok
iránti kimutatás és számadás megvizsgálása, — sa népszám
lálás évenkinti eszközöltetése (lásd Népszámlálási utasítás 1869).
A rendezett tanácsú városközségek polgármes
terének hatásköre.
15. §.) A polgármester, valamint a képviselőtestület, úgy
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a tanácsnak is elnöke. Jogait és kötelezettségeit az 1871 :
XVni-iki t. czikk 57, 58, 59, 60, 61, 62 s 64-dik §-sai
határozzák meg.
1) A polgármesternek kötelessége felügyelni a község
minden vagyonára ; ennélfogva : bárminemű bevételeit és ki
adásait, tehát úgy a pénztári mint a természetben levő ingó
és ingatlan vagyon kezelését szigorúan telj esitni ; ott pedig,
hol mások által kezeltetnek, ellenőrizni s a község érdeké
ben kivetett költségeket teljes szigorral behajtani.
2) A község belső területén s határain levő utak, hi
dak, töltések, védgátak, vizvezctő árkok, folyampartok ivó és
itató kutak jókarbantartására felügyelni; az azok körül ész
lelt hiányok kipótlásáról úgy személyesen, mint az alája ren
delt közegek által gondoskodni.
3) A község határában a mezei rendőrséget — meny
nyiben ez törvény szerint hatásköréhez tartozik — szigorúan
föntartani ; a bejelentett kártételek megbecsülését haladékta
lanul foganatosíttatni ; a kártevőktől a kártérítési költséget
és netalán! bírságot behajtatni ; azokkal az érdekletteknek
elismervény mellett beszámolni; a bírságot a törvény által
rendelt czélra fordítani ; az ellenszegülőket és konok tilalomtörőkét az illetékes bíróságnak azonnal följelenteni.
4) A szolgaszemélyzetet, a képviselő testület által meg
szabott számban s fizetés mellett felfogadni s elbocsájtani ; a
hivatalos szolgát azonban, csakis a községi jegyző egyetér
tésével.
5) A közcsendre és rendre a községben felügyel ; e
végből sorszerint, vagy felfogadott éjjeli őröket állít ; a csendés rendháboritókat, amennyiben hatásköréhez tartozik, meg
bünteti, vagy felső helyre följelenti.
6) A korcsmákra, vendéglőkre s általában az italmérő
helyekre felügyel ; a tilos italmérést akadályozza, a hamis és
koczka (hazard) játékosokat üldözi s megbünteti.
7) A községi munkaszolgálat, levélhordás, rabok őrzése
és továbbszállításánál a sorrendtartására pontosan felügyel.
8) A tüzrendőri szabályrendeleteket végrehajtja, a la
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kosokat a kémények tisztán és jókarban, nemkülönben az
úgynevezett „kapitán y viz“ tartására szorgalmazza s a
tűzoltó eszközöknek használható állapotban! föntartásáról gon
doskodik.
9) A községi jótékony-alapok, magtárak, valamint az
árvák vagyona kezelését ellenőrzi s folyvást szemmel tartja,
ahol pedig e kezelés más közegek által eszközöltetik, havonkint megvizsgálja.
10) A gyermekeiket iskoláztatni vonakodó szülőktől a
bírságot, nemkülönben szükség esetén a tanítók fizetését be
hajtja. A mesterembereket s iparosokat hasonlag megbírsá
golás mellett kényszeríti, hogy tanonczaikat a vasárnapi vagy
felnőttek oktatásában részesittessék, vagy ahol alkalom van:
rendesen iskoláztassák.
11) Az államszolgálat érdekében a közigazgatási felsőbb
rendeletek anyagi végrehajtását foganatosítja.
12) Az egészségrendőri szabályokat végrehajtja, úgy
mint: felügyel a köz- vagy magánkórházak s a szegényápoldák kezelésére s rendtartására; a járványos, időszaki s
ragadványos betegségek és nyavalyák kórtüneteire, a bordélyházaki a s továbbá : az utczákat, téreket a szemeitől,
trágyahalmok, állatok hullái, más undorító s egészségrontó
tárgyaktól tisztán tartatja; a posványok eltávolításáról gon
doskodik ; — a védhimlő beoltására összeírt gyermekek szü
leit gyermekeik beoltására szorítja ; a szegény sorsú bete
geknek a közkórházakba való szállittatásáról gondoskodik ;
felügyel arra, hogy tavaszkor marhák és lovak a megvizs
gálás előtt legelőre ne hajtassanak; marhavész idején végre
az óvréndszabályokat pontosan alkalmaztatja.
13) Tavaszszal a hernyók pusztítását, a szerbtövis kiir
tását az érdeklettek által végrehajtja. Felügyel továbbá : a
megyei utak fasoraira s a kártevőket vagy mulasztókat, az
ide vonatkozó külön szabályrendelet értelmében szigorúan meg
bírságolja.
14) A közmunka természetbeni teljes leszolgáltatására
felügyel; a közmunka váltságdíját pedig, a megye által meg
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állapított ár szerint szedi Le és szolgáltatja át az illető
hatóságnak. A közmunka beszedett váltságdíjait nem szabad
magánál 8 napnál továbbra hcvertetni.
15) Az adó, munka, ujonezozás általában mindennemű,
de különösen a népiskolák statistikai kimutatására s a nép
számlálási összeírásoknál közreműködik a jegyzővel, a védköteleseket a sorozó bizottság elébe állítja s amennyiben
szükséges, a képviselőtestület utasítása szerint azoknak élel
mezéséről is gondoskodik. Szintén a képviselőtestület utasí
tásai s egyéb szabályrendeletek értelmében a katonai beszál
lásolásokat is kieszközli, s úgy a szállás-, mint az élelempénz
kiosztását, — állandó beszállásolásnál havonkint, átvoulásnál
pedig három nap eltelte után foganatosítja. Ha mindezen
ügyeket más közegek által kezelteti, ezen közegek eljárásá
ért felelős.
16) Tolonczok s rabok elhelyezéséről, továbbszállításá
ról s netalán! élelmezéséről gondoskodni s mindezekről szám
adásait évnegyedenkint előterjeszteni köteles.
17) Bíráskodási ügyekben az 1868. LIV t.-cz. 475.
és 476-ik §§-ai értelmében a jegyző s egy tanácsos vagy
esküdttel mint egyeztető békehíré működik, vagy ugyanezen
teendőit helyettese által végezteti s a bemondott panaszos
ügyekről rendes jegyzőkönyvet vezettet,
18) Az állami megyei s községi, valamint közvetlen úgy
közvetett adók behajtását, a fönálló pénztári szabályok
értelmében teljesíti s azok pontos kiszolgáltatásáról gon
doskodik.
19) A községi épületeknek s azoknál lévő kerítésnek jó
karban és tisztántartásáról gondoskodik, e részben minden
nétaláni mulasztásáért felelős.
20) A községi közköltségvetést — a községekben levő
minden vallásfelekezet egyházi s iskolai személyzetének já
randóságaikra, valamint a felekezeti iskolákra szánt költségek
kihagyásával — a község jegyzőjével szerkeszti. — Az
egyes vallásfelekezetek által, egyházi és iskolai személyzeteik
fizetésére, felekezeti iskoláik költségére kivetett összegek
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behajtásánál azonban közreműködni, szükség esetén azt be
hajtani köteles.
Fő feladata továbbá : határrendezések és birtoktagositások alkalmával mindenkor jelen lenni s oda működni :
hogy a községi népiskolák az illető közbirtokosok által
aránylag javadalmaztassanak s a községi iskola-kertek, saját
felelőssége terhe alatt folyvást jókarban tartassanak. Az
iskolavagyon gyarapítására végre a felosztandó közös terü
letnek mindenki illetményébe aránylag beszámítandó legalább
egy századrész elkülönítésére szintén felügyel (1868. XXXVIII.
t.-cz. 39—40-dik §.)
21) A jegyzővel egyetértőleg szerkeszti a közgyűlések
száma s idejéről szóló szabályrendeletet s az 1871. évi
XVIII-ik t.-cz. 58-dik §-sa értelmében a képviselőtestület
tanácskozmányai alapjául szolgálandó tárgyak jegyzékét.
22) A község nevében irt levelezéseket, előterjesztése
ket s minden összeírást és okmányt aláír.
23) Akadályozás esetében maga helyett a tanács bár
melyik tagját helyettesítheti ugyan, ki azonban a megbízást
elfogadja : felelős minden eljárásáról.
24) A polgármester pénzt nem kezelhet, de utalványo
zási joggal bírván, a legszigorúbb ellenőrködésre köte
leztetek.
25) Polgármester csak az lehet, ki olvasni s írni tud,
és a ki állandóan a községben lakik.
26) A polgármester az általa tett minden intézkedésért,
s általában az őt illető minden ügyvitel állapotáért felelős.
27) A polgármester egyszersmind rendes jogi képvise
lője a községnek, mindenféle pörös és törvényes ügyekben.
E minőségben fölhatalmazvány fölmutatására nem kényszerittethetik.
A rendezett tanácsok hatásköre.
16. §.) A rendezett tanács mindazon ügyekben, melyek a
közgyűlésnek főn vannak tartva, a polgármester, rendőrkapitány
s árvaszék hatáskörébe sorolva nincsenek, az egész rendezett
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tanácsú város területére nézve első ; — a rendőrkapitány
által ellátott ügyekben pedig másodfokú közigazgatási ható
ságot képez s egyszersmind felügyel a város kezelése és
ellenőrzése alatt álló pénztárak, intézetek és alapítványokra.
Rendezett tanácsú városokban az elöljáróságot képezik :
a polgármester, a rendőrkapitány, főjegyző, rendes fizetéses
aljegyzők; főügyész, alügyészek, árvaszéki ülnök, pénztárnok,
számvevő, ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök s a
község által a helyi igények szerint rendszeresített más tiszt
viselők. (1871. XVIII. 64. §.)
Kívánatos, hogy minden kétezer lelket mégha'adó ren
dezett tanácsú községben a polgármester, törvénybiró s
rendőrkapitányon kívül legalább négy tanácsos alkalmaztas
sák. Aljegyzők s alügyészek, csupán napdij mellett, rendes
fizetés nélkül is alkalmazhatók. Ily esetekben azonban megkivántatik : hogy az illető városközség a fizetési képtelensé
get eddigi terheinek sokasága miatt nem biztosíthatja. A
fizetések mérfokát a képviselőtestület külön határozat vagy
szabályrendelet által állapítja meg. Úgy szintén :
Rendezett tanácsú városokban a tanácsnak és tanács
fejének, a polgármesternek a képviselőtestülethez, illetőleg
az egyes tisztviselőkhöz való viszonyát, nemkülönben a ta
nács egyes tisztviselők munka-, jog- és hatáskörét, a se
géd-, kezelő és szolgaszemélyzet szervezetét a képviselőtestü
let szabályrendelettel állapítja meg (1871. XVIII. 65. §.).
Ezen szabályrendeletek vezérelvei szerint, a munka
arányos felosztása tekintetéből, a tárgyak saját rokonnemüségök szerint, következő szakosztályokba sorozandók:
I. háztartási ; II. rendőri ; III. pénzügyi ; IV. jogi; V.
köznevelési és oktatási ; VI. katonai ; VIÍ. építészeti szak
osztályokba. Mindezek különleges teendői szabályrendeletileg
határozandók meg.
Ezen szakosztályok szervezetét a közgyűlés (illetőleg a
képviselőtestület) állapítván meg, ugyanaz határoz az egyes
bizottságok tagjai száma tekintetében is, s azokat szintén a
közgyűlés választja meg.
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E szakbizottságok tanácskozó, véleményező s indítvá
nyozó testületek, melyek a község-egyetem és hatóságának
törekvéseit s munkálatait hazafias erélylyel kötelesek elősegélni.
A tanács hatósága alá tartozó ügyek elintézésében, va
lamint a szakbizottságokba beosztott tanácstagok, úgy a jegy
zőkre nézve is: az előadói rendszer lép életbe.
A tanács szavazattal bíró tagjai a polgármesteren kí
vül: csak a főjegyző, rendőr-kapitány s a rendes fizetéses
tanácsnokok.
A szavazatok számának egyenlősége esetében azon rész
szavazata dönt: melyhez az elnök is járult.
A képviselő testület vagyis közgyűlés ügyrend
tartása.
17. §.) A képviselő testület, illetőleg a közgyűlés jog
hatóságát az 1871 LVIII. t. ez. V. fejezete 57—62-dik
§§-ai határozzák meg. Az ezen §§-okban előirt jogok gyakor
lati alkalmazásáról bővebben szól a jelen szabályrendelet 14-ik
§-sa. A törvény szelleméből s czélzataiból kifolyólag, az ügy
rendtartás szabványai következőkben foglalvák :
1) A tanácskozás rendjét maga a község külön sza
bályrendelettel állapíthatja ugyan meg (59. §.), — de kívána
tos: hogy érvényes határozatok hozatalánál a képviselőknek
legalább egy harmada jelen legyen. Ennél fogva : hogy a
közgyűlések meg ne hiúsuljanak, minden képviselőnek, ki a
kitűzött határnapra meg nem jelenhet, — kötelessége egy
nappal elébb kimaradásának okát a polgármesternél (vagy
bírónál) bejelenteni s igazolni. A ki ezen bejelentést elmu
lasztja vagy kimaradásának okát elfogadhatókig nem igazolja,
annyiszor mennyiszer, 1—10 frtnyi bírságra büntetendő, mely
összeg a szegény-pénztár gyarapítására fordítandó.
2) A képviseleti gyűlés megtartására kötelessége az
elöljáróságnak (polgármesternek, bírónak vagy helyettesének)
a képviselőket a gyűlés megtartása előtt legalább 24 órával
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előbb körjegyzék által meghíni ; a közgyűlés határnapjáról
szóló hirdetményt a város- vagy község-ház kapujára kiragasztatni s a meghívásban, a tanácskozmány tárgyait kitenni.
A meghívás a hivatalszolga bemondása által is eszközöltet
hetik.
3) Azon rendes képviselők helyett, a kik igazolt aka
dályoknál fogva a közgyűlés kitűzött határnapjára meg nem
jelenhetnek : a közgyűlés elnöke jogosítva van ugyanannyi
póttagot, — és pedig az adófizetés aránya szerint — a köz
gyűlésre meghíni, a hány rendes képviselő meg nem jelen
hetik. Ezen póttagok azonban csak tanácskozási s vélemé
nyezési, de szavazati joggal nem bírnak.
4) A rendes gyűléseken az elnök által kitűzött ügye
ken kívül más tárgyak is tanácskozás alá vétethetnek s a
gyűlés tagjai által önálló indítványok is tétethetnek. Ily ön
álló indítványok azonban a közgyűlés által 24 órával előbb
bejelentendők. (58. §.)
5) Minden egyes tárgyhoz, a gyűlés tagjai csak egy
szer szólhatnak ; kivéve azt, ki valamely indítványt tett, s kü
lön szót kérhet az : ki személyében van megtámadva ; ez eset
ben azonban csupán egy ízben.
6) Ki a tanácskozás méltóságát vagy a gyűlés tagjait
sértő kifejezéssel él s azt legazonnal vissza nem vonja : a
gyűlés által, a felebbezés kizárásával, kis és nagy községek
ben 15, rendezett tanácsú városokban 50 írtig terjedhető s
közigazgatási utón behajtható bírságra büntettethetik. E bír
ság a szegények pénztárába fizetendő. (62. §.)
7) A képviselő testület gyűlései nyilvánosak s nyitvák
minden tisztességes viseletű községpolgár előtt. Előforduló
zavargások s rendetlenségek esetében az elnök a közgyűlés
tanácskozását felfüggesztheti, a zavargókat kiutasíthatja, vagy
a gyűlést elnapolhatja.
8) A szavazatok, ha 5 tag névszerinti szavazást nem
kíván, a szólók szerint vétetnek számba.
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Á kis és nagy községek szervezete.
18. §.) Mint minden polgárzati csoportulat, úgy a kis
és nagy községek is arra hivatvák : hogy először a rende
zett emberi társadalmat, az önkormányzat előnyeinél fogva,
egy kisebb arány szerint már önmagukban megvalósítsák ;
s hogy másodszor : az állam közigazgatási teendői s végzen
dői megkönnyítése s gyorsításában, hatósági szerkezetüknél
fogva, készséges közegekül szolgáljanak.
19. §.) Ez oknál fogva rendeli a törvény : hogy a kis
községeknek, melyek a törvény által a reájuk, mint szintén
közigazgatási, közegekre ruházott teendőket korlátolt anyagi
viszonyaik miatt saját erejükből teljesitni nem képesek : e
végből más községekkel kell szövetkezniük.
Kifogás tehát arra nézve, hogy például ez, vagy aka
dály és nehézség miatt, itt vagy amott a község nem ren
deződhetik, semmi szín alatt és sehol sem fordulhat elő ;
mert ezt mindenekelőtt tiltja az állam végczélja, mely mi
előbb rendezett társadalmi állapotot követel ; — s mert :
maga az 1871. XVIII-dik t.-cz. 143-ik §-ában is ki van
mondva, hogy e törvényt a belügyministeriumnak végre kell
hajtania. E kérdésben tehát semmi ellenszegülésnek vagy felebbezésnek sincs helye.
20. §.) A közös jegyzőt tartó egyesült falvak, szintén
kis községeknek neveztetnek s e minőségben gyakorolják a
törvény által biztosított jogokat s teljesítik a törvény által
megszabott kötelességeket (140. §.).
21. §.) A kis községek elöljárósága áll: a bíróból és
helyetteséből (másod vagy törvénybiróból) ; legalább két
tanácsbeliből (esküdt, hites) és a körjegyzőből ; — nagy
községekben : a bíróból és helyetteséből (másod vagy törvénybiró) ; legalább négy tanácsbeliből, pénztárnokból, községi
jegyzőből, illetőleg jegyzőkből, közgyámból, és ahol van, köz
ségi orvosból (64. §.).
Községi szövetkezeteknél tanácsnok, esküdt vagy hites
bármely szövetséges községből is választható ; de a jegyző-
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nek mindenkor azon helyen kell székelnie, ahol a bíró la
kozik.
Szövetkezett községekben a hatóság rendes székhelyét
a képviselők többsége, szabályrendeletileg állapítja meg.
A kis és nagy községek hatósága.
22. §.) Helykörülmények szerint a fönebb (21. §.) meg
állapított létszámnál több elöljáró is alkalmaztathatik, de
kevesebb nem.
23. §.) A bíró elnöke a képviselőtestületnek s az elöl
járóság! tanácsnak; mint ilyen: vezeti a tanácskozásokat,
szükség esetében elrendeli a szavazást, a többség véleménye
alapján kimondja a határozatokat, felügyel a tanácskozási
rendre s gondoskodik, hogy a gyűlések tagjai hatáskörükön
túl ne terjeszkedjenek.
Ezeknél fogva:
a) feje az elöljáróságnak s mint ilyen: felelős az öszszes községi ügyek kezeléséért; végrehajtja, illetőleg végre
hajtatja a felsőbb helyről nyert rendeleteket és a községi
képviselőtestületnek a törvények korlátain belül hozott ha
tározatait; aláírja a község minden kiadmányait, jelentéseit
és fölterjesztéseit; felügyel az összes elöljáróságnak a ki
osztott munkakörbeni eljárására; ellenőrzi a község vagyo
nát, felügyel a közrend és biztonságra, a községi közleke
dési utak, töltések, hidak s határdombok és mesgyék jó
karbantartására. S miután a községi összes pénztáraknak is
ellenőre, vezeti az ellenőrző utalványozási naplókat; a köz
ségi szabályrendelet által engedélyezett összegekig ki- és
beutalványoz; az összes elöljáróság tanácsával felfogadja és
elbocsátja a községi pásztorokat, csőszöket, éjjeli őröket s
általában a községi szolgaszemélyeket;
b) törvényes ügyekben az 1868. LIV. t.-cz. 475, 476-ik
§-sai értelmében mint egyeztető békebiró jár el ;
c) ezeken kívül, hivatalos állásánál fogva s a törvény
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értelmében közrehat a kisajátítási ügyekben ; eszközli a tör
vények kihirdetését; befoly a gyámsági és gondnoksági ki
nevezésekre; hiteles okmányokkal szolgál a íiusitási, törvényesitési s vérségi vagy egyenes leszármazást s örökséget
igazoló ügyekben; közreműködik a hagyatéki ügyek tárgya
lása, a haláleset fölvétele s halálnyilvánitásokban ; okmányo
kat látomoz és hitelesít; szegénységi bizonyítványokat aláír;
helyt áll végrendelkezési esetekben, a törvényes szemlék,
nyilvános, vagy önkéntes árvereléseknél.
d) Biró csak az lehet, ki írni, olvasni s számolni tud.
e) A bíró helyettese, a bíró távollétében, önnön felelő
ségére végzi a rendes bíró minden teendőit.
24. §.) Kis és nagy községekben a tanács minden tagja
szintén részt vesz az elöljáróság tanácskozmányaiban s va
lamint egyrészről közreműködik a bírói teendők elvégzésében,
úgy egyszersmind végrehajtó közegéül szolgál a felsőbb ren
deletek s képviselőtestület határozatainak.
25. §.) Minden tanácstag résztvehet a bíráskodások s
törvényes ügyekben, valamint a rendőri s közigazgatási
egyéb dolgokban; de természetesen felelőség mellett. Kikül
dethetik állami s községi adók behajtására, becslésekre s
szemlékre; stb.
26. §.) A községi pénztárnok felelőség, biztosítéknyúj
tás s a megyei és községi szabályrendeletek értelmében ke
zeli a pénztárt. 2000 lelket meghaladó községekben az ál
lami közvetlen és közvetett adók külön adószedő által ke
zelendők.
27. §,) A közgyám kezeli a fönálló törvényhatósági
szabályzat értelmében a gyámi pénztárt; nyilvántartja a va
gyonos és vagyontalan árvákat, azok vagyonúit s a hagya
téki leltározásokban részt vesz. A gyámságára bízott árvák
kiképeztetésére s elhelyezésére gondot visel s mindezekről
az árvatörvényszék által a képviselőtestületnek évenkint je
lentést tesz.
28. §.) A jegyzők mindenben kötelesek alkalmazkodni
a jegyzői hivatalkört meghatározó megyei szabályrendelethez.
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29. §.) Helyettes bíró (al- vagy törvénybiró) a bird
távolléte, akadályoztatása vagy betegsége esetén annak tör
vényes helyettese s mint ilyen a rendes bírónak minden te
endőit végzi s felelőség mellett jogait gyakorolja, minél fogva
a vagyon képesitvény kívül is rendes tagja a képviselő tes
tületnek.
Nagy községekben a helyettes bird, a község gazdászati
ügynek közvetlen vezetésével s felügyeletével is megbízható.
Ott, hol a bírói helyettes rendszeresítve nincs: ennek tiszt
jét a legidősb tanácsbeli (esküdt, hites) teljesíti.
30. §.) Az esküdt, hites (városokban tanácsos) szintén tagja
a képviselő testületnek, s mint ilyen a közgyűlésekben ta
nácskozási s szavazati joggal bir. Az esküdt, hites, ha írás
tudó, a választásoknál elsőbbséggel bir.
A bíró hatásköréhez tartozó minden ügyben, a bíró fel
szólítására segédkezet nyújt. Nagyobb községekben a rendőr
séget, a katonai elszálásolást, a szabadságosok és tartaléko
sok nyilvántartását, a védkötelesek összeszedését illetőleg mint
rendőrbiztosok teljesítik kötelességeiket.
31. §.) Addig is, mig az országos közegészségiügy felsőbbleg, vagy törvényliatóságilag rendeztetni fog: a községi
orvosok felügyelete, gondoskodása s teendői közé fog tartozni :
a járványos betegségeknek elejét venni, azokat korlátozni s
enyhitni; marhavész alkalmával annak elhárítására minden
szükséges intézkedéseket megtenni és tétetni; a veszet álla
tokra, őrültekre, bábákra, gyógyszerészekre s mérges anyagok
kereskedőire felügyelni, halotti s egyéb látleleteket készitni
a himlőoltásban a leggondosabban eljárni; a kéjhölgyeket
hetcnkint megvizsgálni ; a szegény betegeket díjtalanul gyó
gyítani ; az élelmezés, tápszerek és italok minőségére felügyel
ni; a lakhelyek é< közegészségi ügy kellékeit szemmel tar
tani, a katonai s houvédujonczozási bizottságokban közremű
ködni s a barmászrendőri teendőket pontosan végezni.
32. §.) A helyi rendőrség teendői, melyek egyrészről a
községi bíró, más részről a tanácsosok, illetőleg esküdtek,
hitesek közt lesznek beosztandók, a községi közigazgatás kő
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vetkezendő megyéire, kell hogy kiterjedjenek : közreműködik
a bűnesetek földerítése, meggátlása s megfenyitése körül;
felügyel a községi tisztaságra s egészségügyre; a piaczi s
vásári rendőrség kezelése, az utczák tisztítása s a főhelyek
kivilágítására ; a tűzvész s árvizek elleni intézkedések ; az épít
kezések czélszerüsége, a község szépítése ; egészségi és er
kölcsi ügy, a kóborlók, bitangok s könyörre méltatlan kol
dusok kiutasítása ; a szegényekről! gondoskodás; a mezei,
iparüzleti, erdei s vadászati rend föntartása; a közutak fa
sorokkal való beültetése; a határ kártékony növényei s fér
gei vagy vadai kiirtása; a toloncz- és cselédügy jókarban
tartása; az utazási, vándorlási házalás! ügyek; a marhajárlatok kiállítása, bitangjószágok kezelése ; a nyilvános mulat
ságok, mutatványok tarthatására szükséges engedély osztása
vagy megadás, stb. a mint a község érdekei kívánják.
33. §.) A községi szolga.személyzet létszámát, a helyi
viszonyokhoz képest a községi képviselet állapítja meg; föl
fogadások mindenkor az elöljárókra bizandók, de a kik ezen
cselekményért felelősök.
34. §.) A községi tisztviselők és szolgaszemélyzet fizeté
sét az 187Ï : XVIII. t. ez. 6(1 és 67-dik §-sai határozzák meg,
melyek szerint tekintettel kell lenni a községek eddigi szo
kásai, vagyoni viszonyai s a teendők és népesség mennyiségére.
Bárha azonban önkormányzata költségeit minden község
saját szabályrendelete által állapíthatja meg, irányadásul a
következő aránykulcs ajánltatik :
1) Községi bíró fizetése kis és nagy községekben 60,
80 firt; nagy községekben 1000—1500 lélekszám után 100
frt; 1500—2000 lélekszám után 150 frt; 2000—3000-ig
200 frt; 3000-en túl 150—300 frt.
2) A községi jegyzők fizetését a törvény 67-dik §-sa
határozza meg ; a segédjegyző vagy jegyzői írnok 200—300
írtban állapítható meg.
3) Külön pénztáritok csak' 3000 lelket elérő vagy túl
haladó községi területen lenne választandó 2—300 írttal.
4) Törvénybirót, esküdtet vagy hitest nem szükség reu-
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des évi fizetéssel ellátva s elégséges, ha az eltöltött szolgá
lati napokért 1 frtnyi napidijban részesittetnek ; ha pedig va
lamely bírói végrehajtásnál működnek, napdijazni a fölkérő
fél tartozik őket.
5) A hivatalos szolga fizetése 40—60 írtban állapít
tatható, mi a nagyobb népességű községekben aránylag föl
emelhető.
6) A rendőrtiszt 20—40 írtban részesittethetnék éven
ként; azon kívül minden elfogott egyéntől az illető vádlott
által 1 frtnyi fáradságdijban.
7) A kögyám fizetése nem készpénzben, hanem a gyám
ság alatti egyén vagyonának jövedelme egy nyolczadrészben
szolgálhatna; ha pedig a közgyám olvasni, írni s számolni
nem tudván, teendőit a jegyzővel osztaná meg, ez egy nyolczadrésznyi jövedelem e jegyzővel közösen osztatnék meg.

Általános községjegyzői rendtartás.
A). Nagy és kis községek, valamint községi szö
vetkezetek számára,
35. §.) A közigazgatás terén a teendők első ága, a fensobb hatóságoktól érkezett részint országos, részint helyi ér
dekű rendeletek pontos és avatott kezelése; e szerint azok,
a mint az ügy fontossága kívánja, vagy nyilvánosan köztu
domásra jutandók, vagy az elöljárósággal s illetőleg a kép
viselő testülettel miheztartás vagy végrehajtás Végett közlen
dők, vág)7 végre egyes érdekeltek fölvilágositandók. Fontosabb
szabályrendeletek, melyek értelmében bizonyos időszakokban
összeirási munkálatok vagy statistikai adatokul fölhasználandó
kimutatások rendszeres készítése s kellő időben az illető ha
tóságokhoz való terjesztése kívántatik ; általa nyilvántartan
átok. Oly rendeletek kezelésénél pedig, melyeknek tárgya
végrehajtás: kötelessége a, jegyzőnek, hogy az érkezett ren
deletet a jegyzőkönyvezés, illetőleg beiktatás után, a község
birájával azonnal közölje, ennek tartalmáról őt kellőleg föl
világosítva a végrehajtás köteles teljesítésére figyelmeztesse;
közönyösség vagy tétlenség esetében a rendelkező felsőbb
hatóságot azonnal értesítse.
36. §.) A képviselő testület gyűlésein, a jegyző, mint a
tanácskozási tárgyak rendszeres előadója működik s a jegy
zőkönyvet, vezeti.
37. §.) A bel- és mezei rendőrségnél előforduló jegy
zőkönyvek, beadványok, kimutatások, bccslevelek vezetése és
szerkesztése, befolyt pénzekről — a mennyiben a kezelő bíró
vagy pénztárnok képes nem volna — naplók vezetése, szám
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adások készítése s a még végre nem hajtott ügyek nyilván
tartása.
38. §.) Az adóügy azon nagyszerű felelőséggel és lel
kiismeretességgel kezelendő tárgy, mely mindenek fölött a
községi jegyző hivatásához és a kezelésnél az ő felelőségé
hez tartozik, — a pénzkezelést és elhelyezést kivéve. Köte
lessége tehát a földadó, háziadó és műveleti ágak nyilván
tartása; föld-, ház-, személyes kereseti és jövedelmi adó öszszeirása és kivetése, az adó-főkönyv és kis könyvecskékbeni
beiktatása; hátralék! kimutatások szerkesztése s a fokonkénti
végrehajtásnál történt befizetések beiktatása; napló vezetése,
illetékdijszabályi előmunkálatok szerkesztése; az 1865—8:
43. t. ez. 4-dik §-sa értelmében a fizetési meghagyásoknak
kézbesítése és nyilvántartása ; a kiküldött adóvégrehajtók tá
mogatása — különösen az adóösszeirásoknál — mint kik a
hozott törvényeket és szabályrendeleteket tudják, — egyrész
ről az eltitkolásokat földeríteni, másrészről egyesek tulterheltetését megakadályozni ; a pénzbehajtásnál ellenőrködni s gond
ját arra is kiterjeszteni : hogy a beszedett adópénzek, a sza
bályrendeletek értelmében az adóhivatalhoz haladéktalanul
beszállittassanak s idegen czélokra föl ne használtassanak.
39. §.) Ujoncz- és honvédelmi ügyben az összeírások
teljesítése, távollevők kipuhatolása, fölszólamlási, fölmentési
okmányok szerkesztése; a tartalékosok, szabadságosok és hon
védeknek az 1871-dik évben 28,573. s 29,155. sz. alatt,
a m. kir. honvédelmi ministerium által kiadott utasítások ér
telmében eszközlendő nyilvántartása.
40. §.) Az árva- és hagyatéki ügyekben legelőször is
a halotti vagyis kémlcti jegyzőkönyv szolgálván alapul, e
jegyzőkönv alapján, egyeíértőleg a községi elöljáróság, közgyám és jegyző állapítják meg, mely halálesetnél van hiva
talos beavatkozásnak helye, hol vannak kiskorú árvák? Ily
eseteknél a jegyző teszi föl a halálesetről szóló jegyzőköny
vet és azt hivatalos jelentés kíséretében a járási gyámnak
illetőleg a szolgabirónak fölterjeszti, ki a vagyon leltározá
sát vagy maga eszközli, vagy a jegyzővel s a tanács tagjai-
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val eszközölteti. Ezen ügy fontosságánál fogva szükséges
hogy a jegyző az árvaügyre vonatkozó minden néven neve*
zendő rendeleteket, beadványokat külön beadványi jegyző
könyvbe iktasson; az árvákról s az adósokról főkönyvet,
a kiadásokról és bevételekről pedig rendes naplót vezessen.
4L §.) A törvénykezés és hagyatékokból származó vég
zéseket bármely hatóság megkeresésére, az 1868-diki per*
rendtartás 261-dik s következő §-sai értelmében kézbesíti s
a kézbesítési iveket az illető hatóságoknak haladéktalanul
visszaterjeszti.
42. §.) A község jövedelmeit a rendes költségvetésbe
fölveszi s a tanácsosai egyetértőleg elkészített költségvetést;
a minden év őszén tartandó képviselőtestület, illetőleg köz
gyűlésnek előterjeszti s végmegállapitás végett, az illető elöl
járóság utján a törvényhatósághoz fölterjeszti.
43. §.) Minden törvényesen bevett vallásu lelkész vagy
népiskolai tanhatóság közvetlen megkeresésére is pontosan
eljár s azonnal válaszol, úgy nemkülönben a népszámlálási
teendők illetőleg összeírások, az iparügyi ergedélyezések, út
levelek s csclédbizonyitványok kiállítása körül készséggel s
lelkiismeretesen eljár.
44. §.) Hivatalos s rendes fizetésén kívül, a nem szo
rosan vett mellékes teendők inogj utalmazása következőkép
állapittatik meg: ujonezozás és felszólamlásért 2 frt.
a) Végrendelet szerkesztéséért 600 frt értékig 1 frt;
azonfelül 2 frt ; b) adásvevési, csere és haszonbéri szerződés
fogalmazása s leírásáért 100 frt értéktől 50 kr. 300 írtig
1 forint ; azonfelül 1 frt 50 kr. : c) egyszerű folyamodvány
ért bélyegdij s melléklet nélkül 50 kr. Mellékletekért külön
25 kr. minden egész iv után; d) községi bizonyítvány, becs
levél s hivatalos igazolvány után 50 kr. ; e) telekkönyvi be
adványokért 1 frt 50 kr ; birtokiv másolatáért 25 kr.
f) csclédkönyv kiállításáért 10 kr. ; g) marhás levélért s do
hányültetési engedély iránti folyamodványért 30 kr. ; h) köte
lezvények Írásáért 300 írtig 1 frt; 1000 írtig 1 frt 50 kr;
2000 írtig 3 frt ; i) leltár fölvételéért a pénzérték szerint a

70
h) alatti mennyiségben ; j) minden egyszeri! másolat, nyugta,
elismervény vagy felzetért 30 kr. ; k) ott hol szükséges : vál
tóóvásokért a törvényes dij.
45. §.) A jegyző minden eljárásáért s intézkedéséért
kérlelhetlenül felelős.
A községi irattár a jegyzőnél tartandó, év végén a köz
ség ládájába beteendő.
B) A községjegyzői szigorlat tárgyai.
A jegyzői szigorlat tárgyai, illetőleg azon tudományok,
ismeretek s gyakorlati kcpesitvények között, melyekben a
közigazgatási érdekek és teendők ellátására nézve minden
községi jegyzőnek tökéletes jártassággal kell bírnia, első
sorban áll: az 1870. XVII. s az 1871. XVIII-iki sarkala
tos törvények ismerete. Ezen sarkalatos törvényeknek azon
ban kellő s gyakorlati alkalmazása végett megkivántatik a
községi jegyzőtől mindazon törvények különleges ismerete is,
melyek ama két sarkalatos helyhatósági törvénynyel szerves
kapcsolatban állanak. Ilyenek például az ország áll am jogi
s magánjogi alkotmányának alapvonásai.
Az államjogból tudnia kell minden községi jegyző
nek: hogy milyen államformája, s milyen kormányrendszere
van Magyarországnak? Minő kapcsolatban áll Magyarország
az ausztriai örökös tartományokkal ? Mit értünk a két biro
dalom közös ügyei alatt s mik legyenek ezen közös ügyek?
Mily kapcsolatban áll Magyarország a társországokkal? Mi
ben állnak ezen társországok különleges jogai s intéztéményei? Mit tartalmaz az 18(18. XLIV-diki, illetőleg a nemzeti
egyenjogúságról szóló törvényezikk ? A magyar-osztrák ural
kodóház eredete. A sanctio pragmatica. A magyar király
jogai világi és egyházi ügyekben. Czime, rangja, vallása,
nagykorúsága, gyámsága. A királyi udvartartás és lakás. A
magyar felelős ministerium. A törvényhozás; az országgyű
lési képviselők választási rendszere. A honvédség, népfelke
lés, ujonezozás s véderőről szóló törvények. Az iparszabad
ságról, dohányjövedékről, vadászatról s mezei rendőrségről
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szóló törvények. Az adókra vonatkozó törvények, u. m.
bélyegilleték, dijak, bor- és husfogyasztási adó, czukoradó,
földadó, házi adó, jövedelemadó, seradó, szeszadó, személyes
kereseti adó, adókivetés, befizetés, biztosítás, behajtás és
pénzügyi törvényszékekre vonatkozó törvények. Az úrbéri
örökváltság megtérítése, a szőlőbirtok után járó tartozások
megváltása. A keresztény vallásfelekezetek viszonossága. Az
izraeliták egyenjogúsága.
A magánjogból: Az örökösödés, végrendelkezés,
fiúsítás, örökbefogadás s kisajátítási törvények. A községi
bíráskodás, választott bíróság és örökösödési eljárás körüli
1868. LIV-dik t. ez. határozmányai. Az árvaügyi s gyámhatósági bíróság teendője s jogköre. A telekkönyvi beadvá
nyok szerkezete. Az iskolatörvénynek a községi iskolákra
vonatkozó czikkei. A büntetőjogi eljárásnak a községi elöl
járóságot illető szakaszai.
A közigazgatási teendőkből: Adóösszeirás,népszámlálás, az ujoczozás körüli teendők. A pénztári kezelés
és számviselés módja. A község vagyonkezelése. A községi
vagyontól különálló pénzek és alapítványok számvitele. A
megyei statumok ismerete. (Erdő, gyámhatósági ügy, cselédrendszer, közbiztonsági s közmunkakezelés iránti szabályren
delet síb.) Helyes írás, fogalmazás, polgári számvetés tudo
mánya. A divatozó nyelvek ismerete, mulhatlanul pedig a
magyar nyelv tudása.
C) A szigorlat megtartásának módja, személy
zete s a fizetendő dijilleték.
A jegyző szigorlati szakbizottság áll három rendes s két
póttagból, kik a kiküldetés alkalmával maguk közöl azonnal
megválasztják az elnököt.
A szigorlatra azonban három bizottsági tag jelenléte
mindenkor elégséges. A póttagok az elnök által azon eset
ben hivatnak meg, midőn valamelyik rendes szakbizottsági
tag a szigorlatra megjelenni akadályozva van. Az elnök aka
dályozása esetében a legkorosabb bizottsági tag elnököl,
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A bizottsági tagok egyenlően 2 forintnyi napidijat húz
nak, mely összeget, illetőleg minden szigorlatnál 6, s a bi
zonyítványért külön 1, —^ összesen 8 forintot, a megvizs
gálandó jegyző a megye alispánjának előlegesen s a szigor
latra való bejelentkezés napján előre tartozik befizetni.
A szigorlati dijilletéket a megyei pénztárnok kezeli s
az alispán utalványozása s a bizottsági elnök láttamozásával
ellátott nyugta mellett minden bizottsági tagnak a szigorlat
után azonnal kifizeti.
Naponkint legfölebb három egyénre tarható szigorlat.
A fönebh kijelölt tantárgyakból minden szigorlat szóbeli
és írásbeli ; — az első délelőtti, a második délutáni órák
ban leven megtartandó.
Szigorlatot megbukás esetében is tehet minden pályázó
annyiszor, amennyiszer s akkor amikor akar.
Minden szigorlóit egyén bizonyítványt kap annak mintája
szerint, a képességet osztályozó ugyanazon jelző szavakkal
(elégséges, jó, dicséretes, kitűnő).
A körjegyzői bizonyítványt a szakbizottsági elnök, a szi
gorló tagok s a megyei főjegyző aláírják, ugyanazt a me
gye pecsétével a megyei főjegyző látja el s szolgáltatja ki
díjmentesen.
Csak ki három év óta tényleg s folytonosan mint ren
des jegyző működött valahol, vagy ki az előirt szigorla
tot sikeresen kiállja, pályázhat Ungmegyében községjegyzői
állásra.
A más megyei bizonyítványokkal ellátott s pályázni kí
vánó egyének Ungmegyében csak azon föltétel alatt pályáz
hatnak, hogy ha ezen megye szabályrendeletei s az illető
község statútumaiból s valamint az itt divatozó nyelvekből is,
ugyancsak Ungmegyében külön szigorlat alá vetik magukat.
Ezen kötelezettség alól még azon ktilmegyei pályázók
sem vétetnek ki, a kik netalán más megyékben már visel
tek is és bár hány évig, jegyzői hivatalokat.
A bizottsági elnök vagy helyettesének lakása Ungvár,
aki mihelyest megkerestetek, azonnal köteles szigorlatot tartani.
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HARMADIK FEJEZET.
A községek és községi polgárok viszonya aszolgabiró, alispán, megye és az ország kormán y á h o z.
40. §.) A községi rendszernek legnemesebb föladata s
valódi értéke abban áll, bogy nem csak azt, mit a közha
talom s felelőség parancsol, illő foganatosításában biztosítsa,
hanem módot és eszközt nyújtson arra is, miszerint a tör
vény által el nem tiltott minden eszközöket saját anyagi s
szellemi fölvirágzására mozgásba hozzon, önállólag intézked
hessél tulajdon közigazgatása, vagyonkezelése, számadásai s
tisztviselői megválasztása, vagy öntagjai bekebelezése körül ön
alkotta szabályrendeletek, végzések és határozatok által in
tézkedhessél*:. E szabályrendeletek, végzések, határozatok s
intézkedésekben részint felsőbb fokú, részint vezető közép
gekül első sorban a szolgabirák, aztán az alispán, a megye
s az ország kormánya jelölvék ki a törvény által (1871.
XVIII.) Nevezetesen :
A szolgabiró van hivatva, hogy a kis és nagy
községekben a képviselők választása alkalmával az adókimutatás alkalmával a kiigazítást minden évben megtegye
s a választás alá nem eső képviselők névjegyzékét elkészítse.
fo5. §.) Kis és nagy községekben szintén s szolgabiró tűzi
ki a választás napját, s ő mint elnök vezeti a tömeges vá
lasztást is (49. §.) ; kinevezi az igazoló választmány tagjait
(58. §.) s ha a választás a községben, illetőleg a választókerületben mindenütt befejeztetett : a szolgabiró az uj kép
viselőtestületet azonnal összehívja, azt -alakúknak nyilvánítja
s ha általános tisztujitás következik, annak napját kitűzi.
(55. §.) A tisztújító szék elnöke rendszerint a szolgabiró
(78. §.); ő tűzi ki a tisztválasztás határnapját is (79. §.);
a körjegyző választásánál elnököl s tisztviselőket ő helyet
tesit (84—85, §.); a szolgabiró azonban felelős az állami
közigazgatásra vonatkozó minden rendelet végrehajtásáért
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(90. §.); rendeletéit a körjegyzőségekhez tartozó községekre
nézve a körjegyzőhöz intézi (91. §.) ; a tiszti keresetet meg
előző vizsgálatot ő indítja meg s a község képviselő testü
letét ez iránt azonnal értesíti (93. §.) ; halasztást nem szen
vedő esetekben, be nem várva a helyettesítést, a végre nem
hajtott rendeletet az illető elöljáró költségén, vagy ennek
vagyontalansága esetében a község költségén, a szolgabiró
hajtja végre (95. §.) ; a tiszti keresetet szintén a szolgabiró
teszi folyamatba. (96. §.)
Az alispán van jogosítva arra, hogy a rendezett ta
nácsú városok kizárólag ő általa kapják meg a törvényha
tóságok rendeletéit s ezekre vonatkozólag a törvényható
sággal, ezen hatósági közegek utján, érintkeznek. (33. §.)
Rendezett tanácsú városokban a képviselő testület
választásának napját az alispán tűzi ki (47. §.) ; a tömeges
választásoknál elnököl (49. §.); az igazoló választmány tag
jait kinevezi (53. §.); a képviselő testület megválasztása
után az uj képviselőtestületet összehívja, azt alakúknak ki
jelenti s ha általános tisztujitás következik, annak napját
kitűzi (55. §.); a tisztújító széken elnököl (72. §.); a tiszt
ujitás határnapját kitűzi (79. §.); ha rendezett tanácsú vá
rosban a polgármesteri állomás töltetik be, az alispán elnö
köl (85. §.); a polgármesterre vonatkozó keresetet ő indítja
meg (92. §.); a képviselő testület által elrendelt vizsgálatot
megbízottja által vezeti (93. §.); halasztást nem szenvedő
esetekben a végre nem hajtott Vendeleteket az illető elöljáró
költségén, vagy ennek vagyontalansága esetében a község
költségén hajtatja végre (95. §.); a tiszti keresetet ő ren
deli eí (96. §.); a büntető perben hozandó ítélet vele azon
nal közlendő (101. §.); ha beteg vagy távol van, vagy széke
üresedésben van: teendőit a törvényhatósági főjegyző végzi.
(1870. 42. t. ez. 59. §.)
A megye felülvizsgáló s megerősítő hatósága minden
olynemii szabályrendeletnek, mely a községpolgári fölvétel
dijának megállapítására vonatkozik (17. §.); árva- és gyám
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ügyekben első fokú felebbviteli hatóság (24. §.) minden
oly határozat fölött, mely:
a) a községi adó behajtására, megállapítására s kive
tésére ;
b) községi vagyon elidegenítésére vagy szerzésére, hat
éven túl terjedő haszonbérietek megkötésére;
c) kölcsönvételekre ;
d) uj hivatal rendszeresítésére vagy a fönálló megszün
tetésére ;
e) a költségvetésben elő nem forduló terhes szerződé
sek megkötésére vagy fölbontására és jelentékeny kézmüvek
emelésére ;
f) történelmi és műemlékek föntartására, átalakítására
s lebontására vonatkozik;
g) nemkülönben minden határozat, melyre a törvény
felsőbb megerősítést rendel.
A törvényhatóság határozata ellen 15 nap alatt a köz
ség a belügyministerhez folyamodható.
A község minden sérelmes határozata ellen az érdek
lettek a szabályszerű kihirdetéstől 15 nap alatt a törvényhatósághoz, és onnan 15 nap alatt a belügyministeriumhoz
folyamodhatnak. Az: hogy birtokon „belül“ avagy birtokon
„kívül“ felebbezhctő-e valamely ügy, minden határozatban
kiteendő. (27. §.)
Ha a törvényhatóság a határozat fölterjesztését követő
legközelebbi közgyűlésében vagy a kormány a felülfolyamodás folytán tett fölterjesztés beérkezésétől számítandó 40
nap alatt nem nyilatkozik: a község határozata hallgatag
helybenhagyottnak tekintetik s végrehajtható. (26. §.)
A képviselői választás közgyűléseinek elnökeit a megye
kiküldöttek által helyettesithéti. (53. §.)
A jegyzőt hivatalából elbocsátni közgyűlési határozat
folytán a megye van jogosítva. (70. §.)
A bírói hivatal viselésétől valakit csak az alispán ment
het föl, a kinek tagadó határozata folytán a törvényhatóság
hoz lehet folyamodni. (71. §.)
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À községi tisztujitószékek elnökeit szintén a megye köz
gyűlése helyettesíti. (72. §.)
A jegyzői szigorlat megtartásának módját a beliigyminister rendelvénye utján, hasmnlag a megye állapítja meg; s
községi vagy körjegyzővé bárki is, csak a megyei törvényhatóságnak egy e végre kiküldött állandó szakbizottsága ál
tal képesittetík (74. §.)
A mely községi elöljáró a törvényhatósági (megyei) ren
deleteket megsérti, hanyagul teljesíti vagy végre nem hajtja,
ha az ily tisztviselő polgármester, ez ellen a megyei alispán
által tiszti kereset indítandó. (91—92. §.)
A törvényhatóság (megye) jogosítva van minden felfo
lyamodvány fölött vagy közigazgatási utón, vagy mint egyez
tető békehíré intézkedni. (107. §.)
Az erdők fönt mié sa s kezelése iránt a község által al
kotandó szabályrendelet, a megye által fölülvizsgálandó, mó
dosítandó vagy helybenhagyandó- (109. §.)
Minden községi költségvetés a kisebbség külön vélemé
nyével s az egyesek által beadott észrevételekkel együtt a
törvényhatósághoz fölterjesztendő- (116. §.)
A községi közgyűlés által megvizsgált számadás akár
tétetik ellene kifogás vagy panasz, akár nem : felülvizsgálat
végett a törvényhatósághoz minden esetben fölterjesztendő.
A törvényhatósághoz fölterjesztett s ezáltal később egy
év lefolyása alatt megvizsgálandó számadások mellé az egyes
adófizetők által netalán beadott észrevételek s a kisebbség
külön véleménye is csatolandó ; — de t z esetben a. fölmentés
csak a törvényhatóság jóváhagyása után adathatik ki. (129. §.)
Valamint a község, úgy a számolással tartozó, a tör
vényhatóság határozatát a belügyministnrhez fellebbezheti. Ha
a község vagy a számadó a brliigyminister fölülvizsgálnia
eredményében nem nyugszik meg: a számadó azon tételeinek,
melyek ellen kifogás tétetett, biróilag leendő megvizsgálását
a belügyministeri határozat kézbesítésétől számítandó három
hónap alatt a községre nézve illetékes bíróság előtt kérheti.
A község követelései azonban a számadó ellen, a számvizs
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gálati tárgyalás minden fokozatán a törvény értelmében biz
tosíthatók.
Jótékonyt ntézetek fölállításában s ellátására nézve a köz
ség a megyei hatósághoz folyamodhatok. (130 és 131. §.)
A községi hatóságoknak vagy polgároknak, az ország
felelős kormányához! viszonyai, valamint kérelmezés, ogy fel
lebbezés tekintetében a fönebbi §§-ban jelezvék.
A községek szabályrendelet alkotási jogaik s
ezen szabályrendeletek nemei.
47. §) Oly esetekben, midőn valemcly község a maga köz
sége terheit teljesen a községi vagyon jövedelmeiből födözi, joga
van a községi kötelékbe való fölvételt mérsékelt „lakositási díj" czime alatt pénzbeli fizetéshez kötni. E díj menynyisége azonban külön szabályrendelet által határozandó meg,
mely szabályrendelet jóváhagyás végett első foknlag a tör
vényhatósághoz fölterjesztendő. A törvényhatóság határozata
a belügyministeriumhoz fellebbezhető. (12. §.)
Valamint a rendezett tanácsú városok, úgy a kis- és
nagy községek is, hivatalos teendőik belügyeik kormányzata
s tisztviselőik ügyrendtartására nézve szabályrendeleteket kell
hogy alkossanak (22, 23. §.); mely szabályrendeletek azon
ban jóváhagyás végett a megyei törvényhatósághoz fölter
jesztetnek. (85. §.)
Magától értetődik: hogy ezen szabályrendeleteket nem
csupán egyszer s mindenkorra lehet és kell alkotni, hanem
az idők s fölmerülő viszonyok szerint annyiszor s mindenkor,
a mennyiszer s a midőn arra szükség mutatkozik.
Az árvaszéki s gyámhatósági ügyek kezelésére nézve a
rendezett tanácsú városközségek szintén alkotnak külön sza
bályrendeleteket, mely szabályrendeletek azonban, jóváhagyás
végett a megyei hatósághoz fölterjesztendők. Ha és a meny
nyiben ilynemű szabályrendeletet a megyei törvényhatóság
alkotna, az a jóváhagyás végett a belügyministeriumhoz is
fölterjesztendő (25. §.).
A község szabályrendelete, ha a törvénynyel, a kormány és
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törvényhatóság hatályban levő szabályrendeletével nem ellen
kezik, az, a törvényhatósághoz azonnal fölterjesztendő és
csak ennek nyilvános vagy hallgatólagos jóváhagyása után
hajtathatik végre. Oly szabályrendelet, mely a fönebb emlí
tett rendeletekkel ellenkezőt parancsolna: a törvényhatóság
által megsemmisítendő ; egyébiránt : ha a törvényhatóság a
fölterjesztést követő legközelebbi közgyűlésen nem nyilatko
zott: a szabályrendelet helybenhagyottnak tekintetik. A tör
vényhatóság megsemmisítő határozata a belügyministerhez
fellebbezhető (29, 30. §.).
Községi közgyűléseken a tanácskozás ügyrendét a kép
viselő testület külön szabályrendelettel határozza meg. (59. §.)
A köség szervezkedésére, háztartására s az önkormány
zat ügyrendtartására nézve, minden község, az uj törvény
szerinti átalakulása után, egy hónap alatt köteles általános
szabályrendeletet hozni s azt a törvényhatóság jóváhagyása
alá fölterjeszteni. Ezúttal külön szabályrendelet alkotandó
egyszersmind a községi tisztviselők fizetéséről is. (65,66. §.)
Míg az erdők föntartásáról újabb általános törvény nem
intézkedik, a községek kötelesek a községi erdők föntartá
sáról önmaguk gondoskodni s ez iránt legazonnal szabály
rendeletet terjeszteni föl jóváhagyás végett a törvényhatóság
hoz, innen pedig a belügyministerhez (109. §.).
A pénztári kezelés és számvitel módját, a község szin
tén szabályrendelettel köteles megállapítani, mely szabályren
delet a törvényhatósághoz hasonlag fölterjesztendő (126. §.).
Ennyi az, mennyit az uj törvény a községek előleges
teendőiül, már az első szervezkedés alkalmára a szabályren
deletek tárgyaiul kitűz ; vannak egyébiránt még más s nagyonis ajánlatos tárgyai a községi szabályrendeletek alkotá
sának, melyek azonban egyelőre a községek öncselekvőségére
utalvák; ilyenek:—■
a humanitárius, vagyis közjótékonysági ügyek, a rend
őri, közegészség!-, kényelmi és szépitési, népoktatási s népgazdászati ügyek vezetésének megállapítandó módszerei.
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À községi képviselet, annak jogai, törvényesen
válaztott tagjai, megalakulása s tagjai név
jegyzéke, e névjegyzék nyilvántartása és ki
igazítása.
48. A képviselő testület megalakulásánál három viszony jő
tekintetbe, egyik az: mely a választó közönség jogosult tag
jait illeti, vagyis, hogy kik lehetnek választók ; — másik :
hogy kik és minő képesitvény mellett választhatók képvise
lőkké ; — harmadik végre : hogy kik nem bírnak megválaszthatási képességgel.
A képviselőtestület tagjai, csak megválasztható községi
polgárokból választhatók és pedig oly számban és arányban,
hogy a község népességéhez képest, minden 100 lélek (tehát
nem épen nagykorú polgár) után egy képviselő választas
sák. (37. §.)
A képviselők részint választott, részint a legtöbb egye
nes államadót fizető községi tagokból alakítják meg a kép
viselő testületet. Ezen testület van jogosítva gyakorolni a
község önkormányzatának minden jogait. A képviselők tag
jainak fele száma a legtöbb egyenes államadót fizető községi
lakos, birtokos és nagykorú polgárok sorából alakittatik össze
(34); — a mennyiben mindezen két esetben a törvény
megszorítást nem tesz. (36. §.)
Képviselőket csak oly községi lakos választhat:
a) a ki 20 éves életkorú; községi lakos, ha saját va
gyonából vagy jövedelméből a föld-, ház-, jövedelmi vagy
személyes kereseti adót a községben már két év óta fizeti ;
a ki azonban a személyes kereseti adón kívül, egyéb adót
nem fizet, csak azon esetben, ha gazdai hatalom alatt nem áll ;
b) minden testület, intézet, társulat és ezég, ha a köz
ségben fekvő vagyonnal bir és adót fizet. A községben va
gyonnal bíró kiskorúakat és gondnokság alattiakat a gyám,
illetőleg gondnok ; a nőket, testületeket, társulatokat, ezégeket :
a meghatalmazott képviseli a választásnál. Különben a vá
lasztói jog csak személyesen gyakorolható.
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Észrevétel. Itt figyelemmel kell lenni arra, hogy: ha
valamely idegen az országban lakik, folytonosan adót fizet és
más államnak nem alattvalója: a községben szintén választó
polgárnak tekintendő (19. 38. §.); holott a megyei képviselet
megválasztásánál, honpolgárnak csak akkor tekintendő, ha az or
szágban már 4 év óta lakott s folytonosan adót fizetett. (1870. 42.
t. czikk 23. §.)

Képviselőkké választhatók mindenek előtt a legtöbb
egyenes adót fizetők; azután:
Az állami, felekezeti és magán tanintézetek tanárai, a
néptanítók, a tudományos akadémiák tagjai ; a folyóirat- és
lapszerkesztők ; a lelkészek, az ipar- és kereskedelmi kamarák
bel- és kültagjai, ügy szintén a magyar államban érvényes
oklevéllel ellátott tudorok, ügyvédek, orvosok, mérnökök,
gyógyszerészek, sebészek, bányászok, erdészek és gazdatisztek,
ha egyenes államadójuk kétszeresen számítva, a sorrend alap
ján s aránylag megüti azon mértéket, hogy a község lakói
nak lélekszáma szerint (azaz 100 lélek után egy képviselő)
megkívántaié keretbe jönnie kell. (35. §.)
Észrevétel. Különös dolog, hogy törvényhozásunk figyelmét
egészen kikerülte a szinészek, zenészek, festészek s képzőművészek
osztálya, mely osztályban szintén találtatnak akadémikusok vagyis
okleveles egyének, a kik bizonyára bírnak annyi méltánylandó ké
pességgel mint némely iparkamarai kültag. De a nők választási
jogát illetőteg sincs öszhangzásban e törvény az 1870. 42-dik t. ez.
szabványaival, melyek a nőt sem közvetlenül, sem közvetve nem
engedik befolyni a választásokba, annál kevésbé adnak megválaszthatósági jogot, ha mindjárt ötven falut vagy községet képes volna
is kifizetni. Az uj községi törvény legalább a fölhatalmazott általi
befolyást megengedi a választásoknál (40. §.). Szabadelviiséget tehát
e pontnál, mely igen a vagyon képviseletét vagyis a „virilis
ai us“ biztosítását czélozza, mi épen nem látunk s a választási
jog gyakorlását, valamint az egyenes államadó fizetésének alapján,
úgy a műveltségi képességre s tőkére nézve is, a mennyiben
már nőtudorok is vannak, — kiterjesztendőnek véleményezzük a
nőkre nézve is, annálinkább, minthogy uj községi törvényünk ezt
sehol sem tilalmazza, a nőket vagyonuk és értélmiségük után já
rulni kellő jogaikból nyíltan sehol ki nem zárja, mint például az
osztrák 1850. február 27-én kelt községi rendtartás. Ausztriától
egyébiránt nem tanulunk liberalismust.
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Francziaországban az 1789-diki nagy forradalom napjaiban,
midőn augustus 18-án az „emberek jogai“ forrauláztattak,Du
port Adorján volt az, ki a színészek, művészek, sőt a zsidók jo
gosultsága mellett is a leglelkesebben küzdött, s ezektől arra nézve,
hogy választó vagy megválasztliatási képességgel bírjanak, még
censust sem követelt. Ám legyen meg nálunk a census, de kívá
natos, hogy minden művész, legalább községi szabályrendelet által
azon kategóriába essék, melybe az academicus honpolgárok.
A férj vagy atya államadójába a nő, valamint kiskora
gyermekei államadója is beszámítandó, ha a nőnek vagy
kiskorú gyermekeinek vagyonát kezeli. Midőn ketten vagy
többen fizetnek hasomncnnyiségü államadót, ezek között a
sorshúzás dönt ; midőn pedig ezen eset oly egyének közt for
dul elő, kik közöl az egyik egyszeresen, a másik pedig két
szeresen számított államadó folytán juthatna a képviselőtes
tületbe : az utóbbi bir elsőbbséggel.
A választók közé föl nem vétetnek, sem meg nem
választhatók :
1) mindazon személyek, kik gyámság alatt állnak, p. o.
a tébolyodottak, bambák, tékozlók s a női személyek ;
2) a tényleges szolgálatban álló katonák, valamint a
tettleges állományban álló honvédek sem;
3) a könyöradományokból élő szegények, koldusok, há
zalók, vagy kóbor napszámosok, mint szinté», ha valaki ho
nosítási engedélylyel a honban sehol nem bir.
4) ki valamely bűntény miatt elmarasztaltatott, a ma
rasztaló ítélet kihirdetésétől a büntetés egész tartama alatt;
5) ki a község javadalmait haszonbérig vagy a község
gel más szerződsi viszonyban áll;
6) állami vagy megyei tisztviselők, ha a fizetéseik után
járó jövedelmi adón kívül más adót a községben nem fizet
nek (U. o, 36. 39. §.).
Azon képviselők névsoráról, a kik a legmagasb adófi
zetési mérték szerint, mint úgynevezett „virilisek“ léptek
be a képviselők testületébe ; rendes névjegyzék készíttetvén,
ezen névjegyzék minden évben kiigazittatik, a szerint a mint
a jogosultak a legtöbb egyenes államadót fizetik. A kis és
6
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nagy községekben a kiigazítást a szolgabiró, rendezett taná
csú városokban pedig, egy, a képviselet által választandó
küldöttség eszközli (35. §.}.
A választás módját a törvény 41—57-dik §§-sai hatá
rozzák meg. Az erre mekivántató rovatos táblázatok s iro
mánypéldák következők : —
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A további eljárásra nézve rendeltetik még: a szavaza
tok öszeszámitása nyilvánosan történik s erről jegyzőkönyv
vezettetik. Ha az összeszámítás félbeszakittatik, a jegyzőkönyv
és a szavazatlapok a szavazatszedési szekrénybe záratnak,
melyet a választási elnök és legalább két bizalmi férfiú le
pecsétel. A szavazás eredményét a választási elnök a hely
színén azonnal kihirdeti, s a kinek a választási eljárás ellen
kifogása vagy panasza van, az, a választási naptól számított
10 nap alatt, az igazoló választmányhoz írásbeli felszólamlást
nyújthat be. (51—52. §.)
A választási elnök ezen felszólamlásra következő alakú
hirdetmény által figyelmezteti a jogosult választókat:
Hirdetmény!
A községi választás elnöksége által ezennel tudomásul
adatik, hogy miután ezen N. N. községben (vagy községi szö
vetkezetben) a községi képviselők választása végbement s
esti 6 órakor befejeztetett, választók és választottak névlaj
stromát, minden érdeklett megtekintheti, s a kinek a válasz
tási eljárás ellen valami kifogása vagy panasza van : az iránt
a mai naptól számítandó 10 nap alatt az alulírott választási
elnöknél írásbeli fölszólamlását benyújthatja.
Kelt Szederkényben, 1872. január hó 2-án.
N. N. választási elnök . m. k.
N. N. választási jegyző. m. k.
N. N. bizalmi férfiú . m. k.
Az igazoló válaszmány az 1871: 18-dik törvényczikk értelmében kell megalakitni (53. §.); azonban meg
jegyzendő, hogy az igazoló választmány előtt tett, s a tör
vényhatóságokhoz öt nap alatt felebbezett sérelmes felszó
lamlások tárgyalása, a megtörtént választást a bekövetkező
tisztujitásra nézve sem nem akadályozza, sem érvénytelenné
nem teszi; miért is: ha a választás a községben, illetőleg a
választókerületekben mindenütt befejeztetett: az uj képviselő
testület összehivatván s az megalakultalak közgyülésileg ki6*
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jelentetvén, ugyan ez alkalommal a tisztujitás napja is kitüzetik. Azon választó polgárok, kik ellen felszólamlás történt,
habár a tisztujitás napjáig mindezen fölszólamlások még nem
intézteitek is el, a tisztításon érvényesen szavazhatnak ; —
úgy azok, a kik egyik vagy másik választókerületben ürese
dés vagy lemondás következtében a képviselői testület meg
választása után, de a tisztujitás előtt választattak meg ; —
habár igazolva nem volnának is még, tisztujitás alkalmával
választási joggal bírnak.

—
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Szabályrendelet.
A) A községi erdők föntartása és kezelési
módj áról.
1. §. Törvényhatósági engedély nélkül erdőtelket a fa
ültetéstől elvonni nem lehet, s más czélokra fordítani tilos.
Az e végre megkívántaié engedély a közigazgatási szolgabirák általi szoros kinyomozás és minden érdeklettek meghall
gatása után adathatik.
2. §. A közigazgatási szolgabiró, ki a szükséges nyo
mozás iránt elébb magukat a tulajdonosokat azokkal együtt,
kiknek a kérdés alatti erdőhöz igényük van, meghallgatandja és a fölött határoz: váljon az engedély köztekinte
teknél fogva megadható-e vagy sem? Ha ezen tárgyalásnál
más személyek által magánjogi kifogások tétetnek, úgy a
közigazgatási szolgabiró köteles az engedélyért folyamodó
erdőbirtokost jogainak ezen személyek elleni érvényesítése
végett a rendes polgári bíróhoz utasitni. Az e fölött hozott
végzésig, az erdőre nézve káros változást tenni tilos.
A közigazgatási szolgabiró által adandó engedély felül
vizsgálat, illetőleg jóváhagyás végett a törvényhatóság köz
gyűlésére fölterjesztendő.
Az erdőtelkeknek más czélokrai önhatalmú fordítása
minden katastrális holdért öt forintiglani bírsággal bünte
tendő.
3. §. Az illető erdőrészek, a szükséghez képest, a do
logértők Ítélete nyomán megállapítandó kellő határidő alatt
felnevelendők. Ha a felnevelés a megállapítandó kellő ha-
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táridő alatt nem eszközöltetik, úgy a büntetés ismétlésének
van helye.
4. §. Az újonnan kivágott erdőrészek a községi erdők
nél legfölebb öt év alatt fával újra beültetendők. A régi
kopárságok közöl évenkint annyi rész nevelendő fel, a hány
év a behozott erdővágási időszakokban foglaltatik.
Ezen szabály nem- teljesítése, az erdőtelkeknek más
czélokrai fordításával egyaránt büntetendő és az e szerint
elmulasztott megnövelés kényszer utján eszközlendő, vagyis
a büntetés annyiszor, a mennyiszer, ismételtetik.
5. §. Az erdőt pusztítani, azaz akkép kezelni, hogy ez
által a további fatenyésztés veszélyeztessék, vagy teljesen
lehetetlenné tétessék: tilos. Ha pusztán a további fatenyész
tés van veszélyezve, úgy a pusztítás az erdőtelek más czélokra önhatalma fordításával s az elmulasztott felneveléssel,
egyaránt büntetendő ; az újra nevelés pedig ugyanazon
módon kényszer utján eszközlendő. Ha ellenben a fatenyész
tés merőben lehetetlenné tétetett: úgy a büntetés minden
katastralis holdért tiz fontra emelhető.
6. §. Oly erdőkezelés, mely által a szomszéd erdő nyil
ván a szél általi rongálás veszélyének tétetik ki : tilos. Kü
lönösen ott, hol az ilyen veszély valamely erdőrésznek teljes
kivágása által keletkezhetnék, a létező famennyiségnek leg
alább is húsz bécsi ölnyi szélességű része — úgynevezett
erdő vagy széltakaró — hátrahagyandó mindaddig, míg a
szomszéd erdő, erdőtani elvek szerint, kivágás alá kerül. A
széltakarót e közben csak megritkitani szabad.
7. §. Oly földön, a mely széles téreken egészen kivá
gatván , könnyen futóvá válik és a meredélyes, nagyon
magas fekvésű erdők, csak keskeny darabonkint vagy lassankint vágandók ki és azonnal újra fiatal fával kellően
beültetendők. Az erdőnövényzet felső szélének szálas fái
azonban csak lassan vágathatnak ki.
8. §. Oly erdők, melyeken úgynevezett erdei szolgal
mak léteznek, nem csak jókarban tartandók, hanem folyto
nosan kellő gazdászati kezelés alatt tartandók.
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Az ily erdőkben! fajzás módja és terjedelme a jogosí
tottak vagy a szolgalommal terheltek kivánata folytán, az
ezen elv szerint megállapítandó gazdasági terv által határoztatik meg, amely — de hasonlókép az egyik vagy má
sik fél kivánatára — a közigazgatási szolgabiró által, a köz
ségi hatóság javaslata nyomán, állapittatik meg.
9. §. Ha általában vagy ez alkalommal kitűnnék, mi
szerint a jogosítottak és kötelezettek pusztán, valamely ma
gában véve vitatlan erdei szolgalom gyakorlásának módja iránt
nem egyeznek meg, úgy a határozat a fönn kijelölt szolgabírói hatóságot illeti.
10. §. Az erdei legelést a sarjasztásra rendelt oly er
dőrészekben, melyekben a legelő marha a már létező vagy
még csak növesztendő fasarjadéknak ártalmára lehetne (kiméleti térek, tilos helyek) gyakorolni nem szabad és a többi
erdőrészekbe is csak annyi marha hajtathatik, a mennyi ugyanott
elegendő táplálékot talál.
A kiméleti erdők a szálás erdők öszleténél rendszerint
az összes erdőterületnek legalább is egy hatodrészére s az
al- és közép erdőüzletnek legalább is egy ötödrészére határozandók. Az erdőbirtokosok és erdőjogositottak kötelesek
a legelő marhát pásztorok fölállítása által vagy más czélszerü
módon a kiméleti térektől visszatartóztatni, továbbá, a marha,
a mennyiben megengedhetőnek mutatkozik, nem egyenkint,
hanem közösen legeltetendő.
A marhahajtásnak a szükséges erdőkimélés figyelembe
vételével és a szükséghez képest, kerülő-utakon is kell esz
közöltetnie.
11. §.■ Almot, a mennyiben az a lehulott levelekből
(lombból, falevelekből) s mohból áll : csak fagereblyékkel sza
bad gyűjteni és semmikép meg nem engedtetik ezekkel magát
a földet felvájni és gyűjteni. Hangát, áfonyát, seprűvesszőt,
rekettyét s más ilyes növényeket, melyek alomanyagul hasz
náltatnak, csak a közbenlétező fanövények kímélésével szabad
levágni.
12. §. Erdőritkázási vágásokban az alomgyűjtés egészen
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tilos ; szintúgy a sarjadok vágásokban is, ha ezáltal a fa
ujraültetése veszélyeztetnék. A galyakat, a hol ez szokásban
van, legközelebb a favágási helyeken (erdővágási, erdőritkitási
részekben, szállóhelyeken) szabad gyűjteni.
A levágott tőkékről minden ágakat ; a még álló, azonban
levágásra rendelt tőkéről ellenben, csak az ágak alsó két
harmadrészét szabad leszedni. A levágásra nem rendelt tő
kéket a levágás! helyeken még nyesni sem szabad. A levá
gás! helyeken kívül az erősebb ágaknak csak egy harmadrésze
szedhető le. Az erősebb ágak között létező gyengébb ágacskák
(életágacskák) meghagyandók.
Oly fákon, melyek azonnali vágásra nem rendelvék, a
nyesegetés csak augusztus hó napjától márczius végéig tör
ténhetik; azonban a téli idő kirekesztésével a vágó vas
használata tilos.
13. §. Az alomgyüjtés ugyanazon helyen, legfölebb min
den három évben ismételhető és soha a levél- és galygyűj
tésre egyszerre ki nem terjeszthetik. Az uj fanövényeknek
alomul használása ellenben, a község belátásához képest meg
engedtetik.
14. §. A 9-től berekesztőleg a 13. §-ban foglalt határo
zatokhoz képest, az erdei szolgalmakkal terhelt erdők birto
kosai kötelesek a jogosítottnak az ezek számára járó fa
vagy alomilletéket előre bocsájtott jelentés után utalványozni
és a kimatatott kimélési téreket kellő tilalomjelekkel ellátni.
Az utalványozási napról és helyről, valamint a kimélési térek
elkülönzéséről is, a jogosítottak az erdőbirtokosok részéről
a község elöljárók által kellően értesitendők.
Az illető erdei szolgalmak terjedelmén belüli utólagos
utalványozásokra az erdőbirtokosok csak akkor kötelezvék,
ha az ilyes utalványozást előre nem látott események teszik
szükségessé.
15. §. Az erdei tilalom, a helység! község elöljárósága,
vagy az e körül különben is érdekeltek kérvénye, egy kü
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lönös szakértő bizottmányt nyomozás alapján a közigazgatási
szolgabiró által mondandó ki.
A kiküldött bizottsági nyomozásra első sorban a köz
ségek elöljárói, de ezeken kívül minden érdeklett fél a szük
séges dologértőkkel együtt meghívandók.
A tilos erdőket terhelő szolgalmak a szükséghez képest
egészen szünet alá veendők ; de valamint az erdők tilalom
alá vétethetnek, úgy a tilalom alól föl is földozhatók.
16. §. Községi erdőket rendszerint felosztani, csak a
legújabb (1872-diki) törvény által kimondott s csupán a
tulajdonjog haszonélvezetére vonatkozó elvek szerint szabad ;
de nemzetgazdászati érdekeknél fogva s az erdőgazdászati
kezelésre nézve, a törvényhatósági engedély nélkül, nem.
17. §. Hogy az erdőgazdászati kezelésre nézve elősza
bott s községi szabályrendeletek által alkotandott határozatok
minden tekintetben szigorúan megtartassanak : valamint az
egyes tulajdonosok erdőcomplexuma, úgy különösen a községi
erdők gazdászati s rendőri viszonyainak vezetésére, mindenütt
a hol ilyes erdők léteznek a közigazgatási szolgabirák által
tisztujitástól tisztujitásig, dologértő gazdákból egy kölön bi
zottság alakítandó, a kiknek e nemű alkalmazásánál valamint
a község elöljárói, úgy az egyes érdeklettek is meghasa
landó k s a megbízottak teendőikről külön rendelvény (decretum) által értesitendők.
19. §. Az erdőtelkek más czélokra fordításában észre
vett törvényellenes vagy önhatalmú eljárásoknak, a fölne
velés elmulasztásának, a pusztításnak és helytelen erdőkeze
lésnek a szolgabirákhozi följelentésére mindenki föl van jogosítva.
Ezeknél fogva ; a község erdőfelügyelői bizottsága (17. §.)
tartozik az érdeklettek és dologértők meghívása mellett azt
megvizsgálni s azok fölött határozni.
19. §. A bizottsági tagok költségei, a bűnösnek talált
vádlott által ; följelentéseknél és panaszoknál pedig, szintén
az e részbeni bűnösök által viselendők. Ha a felek a dolog
értők által kitudott kárpótlás fölött megegyezni nem tudnának :
úgy számukra a törvény nyitva áU.
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B) Az erdő tulaj don biztonsága elleni kihágá
sokról s ezen kihágások bíróságáról és az illető
bíróság eljárásról.
21. §. A fönebb kijelölt kihágásokon, tilos cselekvényeken és mulasztásokon kívül még a következő cselekvények
is erdőrontásnak tekintendők s büntetendők :
1. A hulladékfa gyűjtése ;
2. az állófák és sudarak megvagdalása, megfúrása, megrovátkolása, hágó vassali megmászása, a fa és kőhordás általi
megrongálása, azoknak verése és megbántása ;
3. földön fekvő fák hajának eltulajdonítása ; a fagyö
kerek megmeztelenitése, a tuskóásás, továbbá a fák hegyének,
gályáinak s ágainak levágása s letörése, nem különben a
falomb lefosztása ;
4. a fiatal fák vagy cserjék kiásása, kivágása vagy
kihúzása s minden egyéb megrongálása, valamint a seprűvessző, husángguzs, pálcza, abroncsvessző s egyéb apró nemű
fák kivágása.
5. a fanedvek (gyanta, terpetin, nyír- és juharfanedv),
erdei gyümölcsfák, famagvak, bogyók, gombák és fahajtások
szedése, nemkülönben a gyökérásás ;
6. bárminemű alom (falomb, fülevél, dudva, moh stb.)
szedése, különösen annak kapával és vasgereblyével való
szedése; föld, agyag, turfa, kő, gyps s egyéb ásványanyagok
eltulajdonítása, a hantásás ; továbbá : azon erdei növényeknek
és füveknek, melyek nem erdőtenyésztési plánták lekaszálása,
levágása és kiszaggatása;
8. az erdőben maradás az erdőszemélyzet világos meg
hagyása ellenére ; uj utak és ösvények alakítása, vagy a
használaton kívül tettek használása, földereszték készítése, a
vizeknek ráeresztése az erdőre, szénégetők fölállítása s az
erdő földjének engedély nélküli minden egyéb használása;
8. a marhák önhatalmú behajtása s az erdei legelőknek
más helyeken s időbeni használása, mint az megengedtetett.
Valamennyien megbüntetendő erdőrontásnak tekintendők,
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ha és a mennyiben a községi erdők föntartását biztositó
mód és kezeléssel ellenkeznek, vagy ilyesmiket valaki az
erdőfelügyelői hatóság engedélye nélkül cselekedett;
9. a ki jogositlanul vagy engedély nélkül, vagy a ki
kötött föltételek ellenére hulladékfát gyűjt, a már gyűjtött
fának otthagyására kényszerittetik ; a tilos módon magával
vitt szerszámok és kézi szerek, azon község szegénységi
pénzalapjára szállanak, melynek kerületében a büntetésre
méltó cselekvény elkövettetett. Ismétlés esetében egytől három
napig tartó fogság is szabható ;
10. a tilalmazott erdőrészekbe hajtott marhák vagy
egyéb állatokból lezálogolni csak annyit szabad, mennyinek
értéke a kártérítés födözésére elégségesnek mutatkozik. Egye
bekben az 1870. IX-dik, illetőleg a mezei rendőrségről szóló
törvény határozmányai szigorúan megtartanánk ;
11. a vadászati jog gyakorlására nézve a vadászatról
szóló 1872-diki törvényczikk szabványai szolgálnak zsinórmértékül.
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Árvaügyi szabályrendelet,
kis és nagy, valamint szövetkezett községek
számára.

Költségelöl} árók hőtelességsi.
1) A községeiéi]árók eljárási körét árvaügyekben a
prt. VIII. fejezete határozza meg; e szerint ugyanis az
560. §. eseteiben azon községelöljáró (jegyző), vagy kit az
zal a szolgabiró megbízott, kinek hatósági körében a halál
eset történt, tartozik a halálesetet az ügyviteli szabályok
199. §-ában körülírt módon felvenni és a vagyont a lcir.
járásbiró által eszközlendő leltározás előtt is összeírni, és
ha senki sem léteznék, a kinek kezeinél és felügyelete alatt
az örökhagyó lakásán vagy másutt talált és összeírt javak
veszély nélkül hagyathatnának, addig is, mig bírói intézke
dés tétethetnék, a hagyatékot zár alá véteti, lepecsételés és
megbízható gondnok alkalmazása mellett azonnal biztositan
köteles.
2) A haláleset-felvételhez szükséglendő nyomtatványokat
az árvaszék fogja a szolgabirák utján az illető község elöl
járóinak kezeihez juttatni, melynek minden egyes pontjai
lelkiismeretes pontossággal lesznek betöltendők.
3) A haláleset-felvétel alkalmával a megbízott egyszers
mind a legközelebbi rokonokat is kihallgatván, gyám vagy
gondnok iránt is javaslatot tesz s ha egyik szüle sem élne,
a kiskorúak elhelyezéséről is legközelebbi rokonai, s azok
hiányában, vagy ha ezek alkalmatlanoknak találtatnának, jólelkü és jobbmódu helység-lakosoknál — ideiglenesen gon
doskodik.
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4) A haláleset-felvétel és ideiglenes összeírás a roko
nok, úgy két tanun kívül, az ideiglenes gondnok által is
aláírandó.
5) A netalán létező írásbeli végrendeletet átveszi, a
szóbeli végrendeletre vonatkozó tanuk neveit feljegyzi, az ily
módon elkészített haláleset-felvételt a netalán! végrendelettel
együtt azonnal a kir. járásbírósághoz, annak egy másik pél
dányát pedig a közigazgatási szolgabirákhoz — utóbbihoz
egyúttal a hagyatéknak egész vagy részletes eladása, az in
gatlanok iránti véleményes jelentéssel együtt — haladékta
lanul beterjeszti.
6) Ha ezen eljárásában bárki által gátoltatnék, ezt az
illető a szolgabirónál azonnal bejelenti; ily esetben a halál
eset-felvételt a közigazgatási szolgabiró eszközlendi, még pe
dig az akadályozó költségére, ki ha az eljárás akadályozá
sában büntetésre méltó cselekményt látna, az esetről a fenyitő eljárás megindítása végett a fenyitő törvényszékhez
jelentést fog tenni.
7) Felügyel az elöljáróság, hogy a gyámok s gondno
kok az árvák személye s vagyona körüli kötelességeket pon
tosan teljesítsék, tapasztalt mulasztásokat a közig, szolgabírónak azonnal bejelenteni köteles.
Az épületek épségben tartása s arról, hogy váljon ren
des időben és vannak-e tűzkár ellen biztosítva, személyes
meggyőződést szerez.
8) Ha a természetes és törvényes gyám a rendelkezése
alatt hagyott árvavagyont pazarolná, az anya másodszor
megy férjhez, vagy az ily gondviselők botrányos életet él
nének, erről az elöljáróság a közigazgatási szolgabirónak je
lentést tenni tartozik.
9) Korengedélyek iránti kérvényekhez az elöljáróság
véleményező nyilatkozatot állít ki.
10) Ha valamely vagyon tulajdonosa, kinek kiskorú,
elmebeteg vagy egyébként nyomorék, vagy távollevő gyer
mekei vannak, testileg vagy lelkileg tehetetlenné válik vagy
fogságba esik, vagy ha úgy távozott el, hogy visszatérte
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tteln bir valószínűséggel, eziránt is az elöljáróság a közigaz
gatási szolgabirónak jelentést tenni tartozik.
11) Elhagyott s talált gyermekekről is jelentést tenni
hatósági intézkedés történtéig és ily tehehetlenekről emberileg
gondoskodni kötelesek.
12) Mulasztásaikért a gyám a gondnokkal egyetemlege
sen felelősek.

Mag&ngyám, gondnok is leiké»» kötelességei.

a) Magángyám és gondnok kötelességei.
1) Gyám kiskorú árvák részére, gondnok azonban oly
egyének számára, kik más okoknál fogva nem képesek ma
gukat képviselni — hivatalból neveztetik.
2) Gyám a kiskorúak személyére s vagyonára, a gond
nok azonban csak a vagyonra ügyel fel.
3) A gyám és gondnok szükségességét, kiket illetnek
ezen kötelességek legközelebbről, mennyiben kötelesek azt
elfogadni s az azzal járó kötelességeket teljesíteni, kik nem
viselhetnek ily hivatalt s a már kinevezettek mily esetben
válnak ily hivatalok viselésére alkalmatlanokká, az e rész
ben fennálló törvények határozzák meg, melyek gyám- s
gondnoksági eseteknél az illető közegek előtt zsinórmértékül
szolgálnak.
4) A gyám köteles gyámoltját becsületességben és pol
gári erényekben nevelni, a rokonok meghallgatása után ké
pessége s hajlamai szerint hasznos tudományokban, kézmű
vesség vagy iparüzletben képeztetni, bíróság előtt vagy azon
kívül képviselni, személyes körülményeiről a szolgabirónak
évenkint jelentést tenni.
5) A gyám vagy gondnok az árvavagyont csak leltár
mellett veszi át, a kinevezési okmány kézbesítéséig bármi
nemű intézkedésért az árvavagyonban, mint olyan, a ki meg
bízás nélkül járt el, kezeskedik.
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6) Ha a költségvetés az árvaszék által megállapittatott,
ahoz tartja magát, egyébiránt ha ingatlan vagyont kezel,
vagy hatósági engedélynél fogva jövedelmet vagy pénzt vesz
kezeihez, a bevétel és kiadásnál rendes jegyzéket tartozik
vezetni és mindkét tételt okmányokkal támogatni.
7) Egy általán semmi kiadást, terhes kötést, vagy az
árva helyzetében teendő nagyobb változást a szbiró engedélye
nélkül felelősség terhe alatt nem tehet, számadását pedig
minden év két első hónapjában tartozik a szolgabiróhoz be
terjeszteni, vagy ott jegyzőkönyvileg felvétetni.
8) A vagyonkezelés átvétele után az épületeket a köz
ség elöljárói által fölveendő, becs szerint három nap alatta
magyar biztósitó társulatok egyikénél biztosítani tartozik.
9) Nagyobb igazítások, változtatások, építkezések előleges
költségvetés alapján csak az árvaszék jóváhagyása mellett
foganatosíthatók.
10) Ha az ingatlan vagyon haszonbérben volna, a ne
talán rósz kezelést, úgy egyéb tapasztalt mulasztást azonnal
bejelenteni köteles.
11) Gyámoltja felett a mérsékelt atyai fenyítéken kívül
egyéb hatalmat gyakorolnia nem szabad.12) Ha az özvegy másodszor férjhez menne, ezáltal szám
adás kötelezettsége alá esvén, az árva vagyon felett újabb
intézkedés történik.
13) A gyámság és az ezzel összekötött felelősség a
íiárvákra a törvényes nagykorúság elértével, a nőárvákra
pedig a férjhez menetellel megszűnik, de a felelősség csak
a gyámoktól nyert felmentőlevél által enyészik el.
14) A gyám s gondnok jutalma a tiszta jövedelem */«
részéből áll, mely azon esetben, ha követeltetik, az árvszék
által egy átalányban is megállapítható.
b) Lelkészekről.
Hivatása minden hitfelekezeti lelkésznek és pedig minden
díj nélkül :
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1) A halálesetet az nap a mint tudomására jutott, a
község elöljáróságánál bejelenteni, s ha ott községelöljáróság
nincs, 24 óra alatt a közig, szolgabirót értesíteni köteles.
2) Az árvavagyon összeírásánál lehetőleg jelen lenni.
3) Az árvák személye és erkölcsi előmenetelére fel
ügyelni, a mulasztás vagy visszaélés eseteit a közig, szolgabírónak bejelenteni.
4) Az árvák érdekében az illető bírói vagy közigazga
tási közegek által követelt anyakönyvi kivonatokat, halálozási
és keresztelési bizonyítványokat, az e részben kibocsátott
ministeri rendeletek értelmében bélyegtelenül azonnal kiállí
tani. Ily bizonyítványokra mindig ráírandó : „Árva-ügyben“.

c) Általános rendszabályok.
1) A fönebbi határozmányokon kívül az árvavagyon
kezelésére határoztatik még : kötelessége a községi hatóságnak
a magán-gyámokat szigorú ellenőrködés alá helyezni és ily
gyámnokok vagy egyszersmind gondnokká csakis minden te
kintetben fedhctlen jellemű egyéneket nevezni ki, kik anyagi
tekintetben is szabályszerüleg szükséges vagyoni biztosítékot
teljes mérvben nyújthatnak ; továbbá : hogy az árvatőkét
minden kivétel nélkül kölcsönkép a gjám vagy gondnok ne
önmagánál tartsa meg, s a hol és a mely esetben ez meg
történt volna, a kölcsöntőkének az árvapénztárba leendő sza
bályszerű elhelyezése iránt haladéktalanul intézkedjék; mint
hogy meg nem egyezhető, miszerint a gyámok és gondnokok
az árvatőkének felelős kezelői s egyszersmind adósai legye
nek. (Minist, rend. 1860, jan. 10. 18852./I. m. sz. a.)
2) Azon haláleseteknél, melyeknél gyámság vagy gond
nokság alá tartozók vannak érdekelve, a járási szolgabirák
közbejöttével, kötelesek a község elöljárói az érdekletteket
azonnal jegyzékbe venni s ezen elintézésről a megyei árva
széket évnegyedenkint értesíteni ; a vagyontalan árvákat
az ingyen gyógyítás czéljából összeírni és a jegyzéket a já
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rási vagy, a hol van, a községi orvosnak átadni, kiknek kö
telességük a nyomorékokat vagy más betegségben szenvedőket
azonnal gyógykezelés alá venni s a gyógyítás eredményéről
havonkint a megyei árvaszékhez kimutatást terjeszteni föl ; a
község elöljárói kötelesek továbbá a megye területén működő
kir. járásbíróságokat megkeresni, oly esetben, midőn a polg.
törv. rendtartás 575-ik §-sa értelmében gyám- vagy gondnok
rendelés áll be, leltár kapcsában a gyámválasztási jegyző
könyvet is bemutatni és akkép intézkedni, hogy a leltár
fölvételénél a javaslatba hozott gyám vagy gondnok ideiglenes
gyámi vagy gondnoki minőségben a gyámokat mindjárt kép
viselje. Ha a községi elöljáróság egyetértőleg a járás szolgabirájával a leltár kapcsában egyidejűleg a gyámválasztási
jegyzőkönyvet is fölmutatta és az árvaszék oly hclyhezetben
lesz, hogy a gyámot vagy gondnokot azonnal kinevezheti, ez
a további eljárást nagyon elősegitcndi.
3) A gyámság vagy gondnokság alatt álló örökösök
tartása és ellátása iránt, az árvaszék meghallgatása mellett,
a hagyatéki bíróság a községelőljáróság közreműködésével
intézkedik.
4) Gondnok nem létében, kötelessége a községi elöljá
róságnak a kiskorúak vagy gondnokoltak jogai megvédésére
a törvényhatóság ügyészének pártfogását azonnal kikérni.
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