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I . 

A törvényhatóság hatásköre. 

Szeged szab. kir. város, mint egyúttal önálló törvényha-
tóság a törvények korlátai között gyakorolja : 

a) az önkormányzatot, nevezetesen törvényhatósági s 
községi ügyeit önállóan intézi, határoz és szabályrendelete 
ket alkot s azokat saját közegei által hajtatja végre ; 

b) közvetiti az állami közigazgatást; 
c) a törvényhozás elé tartozó s egyéb közérdekű kérdé-

sek fölött megállapodásokat hozhat létre, azt a többi törvény-
hatóságokkal s a kormánynyal, ugy kérvény alakjában a kép-
viselőházzal közölheti. 

A város hatósága. 

A \áros köztörvényhatósági belügyeit az 1870. évi 42. 
1875. évi 35., 1876. évi 6. t.-c. s a még alkotandó törvények 
értelmében s korlátai között intézi. Hatósága kiterjed a vá-
rosban és annak területén lakó vagy tartózkodó minden sze-
mélyre és a városban, határterületén létező minden vagyonra. 

Ez általános szabály alól kivétetnek : 
a) a hadsereg, hadtengerészet és a honvédségnek tett-

leges szolgálatában álló tagjai, a katonai szolgálatra vonat-
kozó s általában az 1876. évi 12. t.-c„ 14. §-a és az 1868-ik 
évi 40. t.-c. 54. §-a szerint a katonai biróság hatásköréhez 
tartozó ügyekben ; 

b) ő fölsége a királynak és udvarának állandó vagy 
ideiglenes lakhelyéül szolgáló épülete s annak tartozéka ; 

c) a már fönnálló s kizárólag erőditési s más katonai 
célokra használt minden épület vagy helyiség a használat tar-
tama alatt ; 



A katonai vagy erődítési uj építkezéseknél azonban, va-
lamint a meglevő épületek átalakítása vagy kijavításainál az 
1879. december 28-án tartott minisztertanácsban jóváhagyott, 
1880. február hó 7-én a kir. biztosság által 3 1 1 . szám alatt 
kiadott építkezési szabályokban foglalt kötelezettségek szol-
gálnak irányadásul. 

A város hatósági jogait s abból folyó kötelezettségeit; 
1. A törvényhatóság} bizottsági közgyűlés, 
2. A közigazgatási bizottság, 
3. A polg-ármester, 
4. A tanács, 
5. Az árvaszék, 
ó. A rendőrkapitány által gyakorolja. 

4- §• 
A törvényhatóság egyetemét képviselő köztörvényható-

sági bizottság 1870. évi népszámláláskor talált 72.875 lakos 
szám után 284 bizottsági tagból áll, melynek fele része va-
gyis 142 a legtöbb adófizetők sorából alkottatik, másik fele 
része pedig az országgyűlési képviselők választására jogosult 
polgárok legutóbbi összeirási lajstroma alapján kerületenként 
megejtendő választások utján nyeri megbizatását. (1870. évi 
42. t.-c. 18., 19. és 21. §§-ok). 

A bizottsági tagok választására a következő kilenc ke-
rület alkottatik, úgymint : 

1-ső kerület a Tisza Lajos körút által övezett városrész 
Újszegeddel együtt. Választ 36 bizottsági tagot. 

2-ik a két körút közt fekvő résznek a budapesti sugár-
uton fölül eső része. Választ 20 bizottsági tagot. 

3-ik kerület a két körút közt a budapesti sugáruton alul 
eső városrész. Választ 24 bizottsági tagot. 

4-ik kerület felsővárosnak a nagykörúton kivüli része, 
Rókus felől a csongrádi sugárut által határolva. Választ 10 
bizottsági tagot. 

5-ik kerület a nagykörúton kivül eső Rókus városrész 
határolva a csongrádi sugárut és kálvária utca által. Választ 
12 bizottsága tagot. 

6-ik kerület a nagykörúton kivül eső városrész Rókus 



felől a kálvária-utca határral, beleértve az államvasút mind-
két indóházát. Választ 10 bizottsági tagot. 

7-ik kerület alsóvárosnak a Rákóczy-utcán alul eső ré-
sze. Választ 12 bizottsági tagot. 

8-ik kerület felsőtanya. Választ ó bizottsági tagot. 
g-ik kerület alsótanya. Választ 12 bizottsági tagot. 
Az 1870. 42. t.-c. 25. §-a értelmében a IX-ik kerület 

két alválasztó kerületre osztatik, és pedig : 
aj a röszkeire, mely áll : Szt.-Mihály, Röszke, Fekete-

szél, Kancsal, Nagyszéksós, Madarásztó, Ásotthalom és Átok-
háza tanyai kapitányságokkal képezett alkerületből. Választ 
6 bizottsági tagot; 

b) a domaszékire, mely áll: Pálfy, Doma, Lengyel, Móra, 
Zákány és Csórva tanyai kapitányságokkal képezett alkerü-
letből. Választ 6 bizottsági tagot. 

Egyébiránt a köztörvényhatósági bizottsági tagok vá-
lasztása, alakulása és szervezése iránt az 1870. 42. t.-c. 18 — 40. 
§§-ainak intézkedései kötelezők. 

A bizottsági tag választó kerületek ekkénti megalkotása 
az 525/880. sz. kgy. határozattal mondatott ki s mely intéz-
kedés az 58001/880. sz. alatt kelt belügyminiszteri rendelet-
tel jóváhagyatott. 

A köztörvényhatósági bizottságnak ezenkivül tagjai még 
s az 1870. 42. t.-c. 47. §-a alapján a közgyűlésen üléssel és 
szavazattal bírnak: polgármester, főkapitány, főjegyző, ta-
nácsnokok, árvaszéki elnök, árvaszéki ülnökök, tiszti főügyész, 
tiszti főorvos, főmérnök, főszámvevő, levéltárnok, házipénz-
tárnok, közgyám, tanácsjegyző és árvaszéki jegyző. 

A közgyűlés hatásköre. 

5- §• 

A köztörvényhatósági bizottsági közgyűlés hatósága az 
1870. 42. t.-c. 43. §-ában lévén megállapitva, az ott elősorolt 
ügyeken kivül a közgyűlés hatósági körébe utaltatik : 

a) minden közjogi ügy, arra vonatkozó kormányrendele-
tek, társhatósági körlevél, vagy magán kérelem az 1870. 42. 
t.-c. 1. §-ának c) pontja értelmében; 

b) a város és hatósági joga ; 



c) a városi határ és törvényhatósági illetőségét érdeklő 
kérdések ; 

d) az egyház kegyúri joggyakorlása ; 
c) a tanács hatáskörébe nem utalt perek megindítása, 

abbanhagyása vagy egyezségileg leendő befejezése ; 
f ) a helybenhagyott költségvetésben elő nem forduló 

kiadások megszavazása ; 
g) jótékony alapítványok s ösztöndijak iránti kérdések, 

illetőleg ezeknek fölügyelete ; 
h) oklevelek s szabadalmak kihirdetése ; 
i) ioo forinton fölüli jutalmak megszavazása ; 

j) mindennemű köztartozás elengedése, beszerezhetlen kö-
vetelések leírása, a mennyiben ezek értéke a ioo frtot fö-
lül haladja ; 

k) a törvényhatóság kezelése s fölügyelete alatt álló 
összes pénztárak számadásainak megbírálása, a kezelőknek 
fölmentése vagy marasztalása ; 

l) a város háztartását, gazdászatát s minden erre vonat-
kozó javaslatot s előterjesztést érdeklő kérdések, a mennyi-
ben ezek ellátására a tanács nem illetékes ; 

m) minden egyéb köz- és beligazgatási, ugy rendőri s 
közoktatási ügy, melyek különös körülmény vagy fontossá 
goknál, kiválólag pedig a házipénztárt érdeklő következmé-
nyeiknél fogva a közgyűlés elé terjesztetni kívántatnak, vagy 
oda a kormány, főispán, polgármester, tanács, közigazgatási 
bizottság stb. által tárgyalásra terjesztetnek, nem értve itt 
az 1876. 6. t.-c. 12—40. §§-ai által a közigazgatási bizottság 
illetékes jogkörébe utalt kérdéseket ; 

n) közmunka váltságdijak s a közmunkaalap évi költség-
vetésének megállapítása és zárszámadásainak megvizsgálása ; 
a vízszabályozási, gátrendőrségi és belvízügyeknek az 1o 71. 
X X X I X . t.-c. 2., 3., 8. és 10. §§-ai, az 1871-ik évi X L . t.-c. 
2. és 10. §§-aiban, végre az 1874. évi XI . t.-c. ben előírtak 
szerint való ellátása ; 

0) a polgármester, tanács határozatai ellen beadott föleb-
bezések, a mennyiben ezek sem a közigazgatási bizottság^ 
sem a kir. kormány fölebbezési illetőségéhez nem tartoznak. 

p) tisztviselők, a kezelő és segéd személyzetnek 6 hetet 
haladó időre terjedő szabadságolása. 



q) az árvaházi-alap évi költségvetésének megállapítása 
és számadásainak megvizsgálása. 

Közgyűlések tartása. 

6. §. 

Közgyűlések rendszerint minden hóban köznapokon és 
pedig lehetőleg a hónap második szerdáján délután, télen 3, 
nyáron 4 órától kezdve tartatnak. Ha szerdára ünnep esik, a 
közgyűlés az előtte való köznapra hivandó össze, a közgyűlés 
másnap, esetleg harmadnapon délután folytattatik mindaddig, 
mig a tárgysorozat ki nem merül. 

Rendkivüli közgyűlés bármikor tartható a kihirdetés, 
illetőleg a meghivásnak 24 órával előbb leendő kézbesítésére 
való tekintettel. 

A közgyűlésen elintézendő tárgyak jegyzéke, meg a 
községi törzsvagyon elidegenítése, esetleg más módoni hasz-
nosítására vonatkozó kérdésekben is, tekintettel az 1871. 18. 
t.-c. 103., 105. §§-aira, illetőleg az 1875. 35. t.-c. 3. és 4. 
§^-aira, az ülést megelőzőleg 8 nappal s illetőleg 24 órával 
előbb a főjegyzői hivatal előtt kifüggesztendő s egyidejűleg 
a tárgyiratok betekintésre a főjegyzői hivatalban kiteendők. 

A törzsvagyon elidegenítése céljából összehívandó köz-
gyűlés az ülést megelőzőleg nyolc nappal előbb kihirdetendő. 
(1875. 35. t.-c. 3. és 4. §§-ai). 

A fontosabb tárgyak megjelölésével ellátott meghivóje-
gyek pedig 3, illetőleg rendkivüli gyűléseknél legalább egy 
nappal előbb szétküldendők. 

8. § . 

A zárszámadások megvizsgálására május, a költségvetés 
megállapítására október, a lóavató bizottságnak az 1873. 20. 
t.-c. 6. §-a értelmében leendő megalkotása január hóban, ugy 
a központi választmánynak 1874. 33. t.-c. 20. §-a értelmében 
való megalkotására, valamint a közigazgatási bizottsági ta-
goknak az 1876. 6. t.-c. 5. §-a értelmében leendő megválasz-
tására a közgyűlés határnapját, tekintettel a 8 napi határ-
időre, az elnök állapítja meg. 



N a p i r e n d . 

9- §• 

A közgyűlést megnyitja a főispán, ennek távollétében a 
polgármester ; elnök a megnyitás után megnevezi azon jegy-
zőt kinél a szólni kivánók mag'ukat följegyeztethetik ; ezután 
következik a napirend, mely a polgármesteri havi, illetőleg 
az árvaszéki évnegyedes jelentéssel veszi kezdetét, ezt követi 
esetleg a közigazgatási bizottság féléves jelentése, melyek 
után az előre bejelentett interpellációk és inditványok vétet-
nek föl ; ezután következnek a felsőbb hatósági leiratok, a 
tanács és más hivatalok előterjesztései azon sorrendben, a 
mint azok a tárgysorozatban fölvéve vannak, mely tárgysoro-
zat általánosságban napirendként szolgál, mitől sem az elnök, 
sem a közgyűlés el nem térhet. 

Interpellációk és inditványok. 

10. 

aj Interpellációk. 

A polgármesteri havi s netán beérkezett egyéb rend-
szerinti havi, negyedévi vagy félévi jelentés után oly inter-
pellációk terjeszthetők elő, melyek még a közgyűlés megkez-
dése előtt a közgyűlés tartása napján délelőtt 11 óráig az el-
nökségnél bejelentettek; e bejelentés akként történik, hogy 
az interpelláció írásban benyujt.atik, vagy pedig annak lé-
nyege az elnökségnél e célra nyitva levő könyvbe beje-
gyeztetik. . -

Az interpelláció, ha az interpelláló jelen nincs, föl nem 
vehető s csak megújítás után kerülhet valamely rendszeres 
közgyűlés elé. 

Az interpelláció rendszerint kiadatik a tanácsnak, mell-
árrá a leg'közelebbi rendszerinti közgyűlésen válaszol, kivé-
vén, ha a polgármester vagy az illetékes előadó azonnal kész 
fölvilágositással szolgálni. A választ, melyre az interpelláló 
viszonválaszt adhat, a közgyűlés vagy tudomásul veszi, vagy 
pedig az interpelláció a 24 óra figyelembe vételével tárgya-
lás végett napirendre tűzetik. 
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b) Indítványok. 

Az interpellációk után az indítványok következnek. A 
napirendre kitűzött tárgyakkal össze nem függő önálló indít-
ványt, mely 24 órával előbb a közgyűlésen vagy pedig az 
elnökségnél be nem jelentetett, egyszersmind a jegyzői hiva-
talnál vagy más alkalmas helyen közszemlére le nem tétetett, 
a közgyűlésen tárgyalni nem szabad. (1870. 42. t.-c. 46. §-a). 

Az ekként benyújtott inditvány a tanács véleményével 
ellátottan terjesztendő a közgyűlés határozata szerint, mint 
vagy azonnal tárgyaltatik, vagy pedig a legközelebbi köz-
gyűlés napirendjére tűzetik ki. 

Rendkivüli vagy folytatólagos közgyűlésen sem inter-
pellációk, sem önálló indítványok nem tehetők. 

Tanácskozási rend. 

1 1 . §. 

A napirendre kitűzve volt indítványok azonnal tárgyal-
tatnak. Az el nem fogadott inditvány csak a következő rend-
szerinti ülés alkalmával ujitható meg, a másodszori megújí-
tás után is mellőzött inditvány hat hó eltelte előtt meg nem 
ujitható. 

12. §. 

Az indítványozónak mindig jogában áll indítványát visz-
szavonni, ha azonban más valaki azt magáévá teszi, a tár-
gyalás tovább folytattatik. 

13-§• 

A tárgyalás a kitűzött ügynek fölolvasása, esetleg a 
jegyző vagy szakelőadó szóbeli előterjesztésével nyilik meg. 

Minden oly tárgy fölött, mely több dologról, vagy ha 
egy dologról ugyan, de több irányban rendelkezik, előbb az 
általános vita kezdődik s csak ennek befejeztével s ha a tárgy 
általánosságban elfogadtatott, térhet át a közgyűlés az ala-
pul már elfogadott tárgynak részletes tárgyalására. 

A bizottsági tagok mindenkor a jelentkezés sorrendjében 
szólanak. Mind az általános vitában, mind a részletes tárgya-
láskor az egyes pontoknál mindenki csak egyszer szólhat; az 
elnök fölszólalni mindenkor jogosítva van. 



Szót kérhetnek a tárgyalás folyama alatt is felvilágosí-
tás végett az előadó, továbbá bármikor azok is, kik : 

a) személyes megtámadásra válaszolni ; 
b) a házszabályokra hivatkozni és 
c) napirendretérést indítványozni; 
d) vagy indítványuktól elállni akarnak. 
Az indítványozók és előadók a tanácskozmány berekesz-

tése előtt zárszóval élhetnek. 

14- §. 
A közgyűlés tanácskozási nyelve magyar. 

Szólót beszédében közbeszólásokkal megszakítani nem 
szabad ; ha a közbeszólás ismételtetik, elnök közbeszólót név-
szerint megszólítja és tartózkodásra figyelmezteti, mi ha si-
kerre nem vezet, megróvja. 

16. §. 

Egyedül az elnöknek van joga szólót a tárgynál mara-
dásra figyelmeztetni, vagy rendreutasítani, s ha a rendreuta-
sitás azon egy előadásban már kétizben megtörtént, elnök a 
fönnforgó tárgyban elvonhatja tőle a szót. 

17. §• 
Beszédet írásból olvasni tilos és az elnököt kivéve min-

denki állva szól. 
18. §. 

Ha az ülésben folytonos rendzavaró lárma és nyugta-
lanság uralkodik, melyet az elnök lecsillapítani nem képes, 
elnök az ülést fölfüggesztheti, vagy aznapra föl is oszlathatja, 
mely esetben a közgyűlés minden ujabbi összehívás nélkül 
folytattatik. 

19. §. 

A ki a tanácskozás méltóságát, vagy a gyűlés egyes tagi-
jait sértő kifejezéssel él s azt rögtön vissza nem vonja : szék-
sértési kereset alá vonathatik, s a gyűlés által a föllebbezés 
kizárásával 100 frtig terjedhető s közigazgatási uton behajt-
ható birságra büntettethetik, fönnmaradván a büntető törvé-
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riyek súlya alá eső bűntényekre nézve a későbbi megtorlás 
joga. (1870. 42. t.-c. 50 §-a.) 

Ha szólni kivánó nem jelentkezik, az elnök a tanács-
kozást berekesztettnek nyilvánítja s szavazásra fölteszi a 
kérdést. 

A szavazás. 

21. §. 

•Az 1870. 42. t.-c. 45. §-a értelmében a határozat a szó-
lók többsége szerint mondatik ki, a tagok kívánatára fölállás 
vagy ülvemaradással is történhetik szavazás, s ekkor a sza-
vazatok a jegyzők által megszámlálandók, 10 bizottsági tag 
kívánságára pedig névszerinti szavazásnak van helye, ez eset-
ben a kérdés akként teendő föl, hogy „igennel" vagy „nem-
mel" szavazhassanak a tagok. Ha elnök szükségesnek látja, 
vagyonkérdéseknél névszerinti szavazást rendelhet el. 

22. 

Kérdést szavazásra az elnök tűzi ki. Szavazás előtt a 
kérdés föltevéséhez szólni mindenkinek jogában áll. Legelő-
ször a tanácsi javaslat s ennek nemlétében, avagy el nem 
fogadása esetén az alapul szolgált javaslat vagy indítvány 
jön szavazás alá, azután sorba vétetnek elő a hozzá közelebb 
álló módositványok, végre az elleninditvány s ennek netáni 
módositványai; ha a kérdés több részből áll, szétosztandó, ha 
pedig napirendi indítvány történt, legelőbb is erre kell sza-
vazni, többség határozván mindenesetben. Szavazat-egyenlőség 
esetén az elnöki hozzájárulás dönt. 

Ha több pótinditvánv, vagy módositvány tétetett, ugy 
a névszerinti szavazás előtt elnök az ülést 5 percre föl-
függesztheti. 

23- §• 

Személyi kérdésben szavazatlapck utján, titkos szavazás-
nak van helye ; ezen, valamint a névszerinti szavazásnál a 
szavazat-jegyző, illetőleg szavazat-szedő bizottság alkalma-
zandó. 
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24. §. 

Szavazás közben beszédet tartani, vagy a szavazatot in-
dokolni nem szíibad; pénzkérdéseknél mindig a legnagyobb 
összeg jő először szavazás alá. 

A határozatokat ugyanazon közgyűlésen, melyben ho-
zattak, sem módosítani, sem megváltoztatni nem szabad. 

Az elnök. 

26. §. 

Az elnök nyitja meg és zárj t be a gyűlést, kimondja a 
közgyűlés határozatait s őrködik a rendfönntartás fölött. 

A jegyzők. 

A jegyzők közgyűlési teendőit az 1870. 42. t.-c. 59. §-a, 
továbbá a jelen szabályok irják körül. 

28. §. 

A jegyzőkönyveknek tartalmazniok kell : a fölmerült 
tárgy rövid kifejtését, továbbá a hozott határozatokat indo-
kaikkal, névszerinti szavazásnál pedig a szavazásra föltett 
kérdést szószerinti szerkezetben s a szavazók neveit adott 
szavazataik szerint. A nem önálló indítványok s módosítá-
sok, ha el nem fogadtatnak, a jegyzőkönyvben helyet nem 
foglalhatnak. 

29. §. 

A jegyzőkönyvek, vagy a másnap folytatandó közgyűlé-
sen hitelesíttetnek, vagy pedig küldöttségileg ülésen kivül 
kell hitelesittetniök. Az ülésen kivüli hitelesítés a közgyűlés-
ből minden alkalommal kirendelt 5 bizottsági tag, az elnök s 
jegyző, ugy a tanács közbejöttével történik. 

A jegyzőkönyv hitelesítésének az ülés befejezésétől szá-
mított legföljebb 10 nap, a kiadványok s levelek elküldé-
sének a hitelesítéstől számított legföljebb 6 nap alatt teljesít-
tetniük kell. 
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3°- §• 

Kiadványok csak a hitelesített jegyzőkönyvből eszközöl-
tetnek. Ha pedig valamely ügy kiadványozása, vagy fölter-
jesztése a jegyzőkönyvhitelesitésig el nem halasztható, akkor 
a sürgős kiadvány szerkezete, az elnök, jegyző s a tanács 
közbejöttével hitelesíttetik meg. 

3 i . §• 
A határozatokat kiadmányozza a jegyző, a fölterjeszté-

sek, átiratok s leveleket az elnök irja alá. A magánfelek a köz-
gyűlési határozatokat a tanács utján kapják meg. Magánfelek 
kívánatára a határozatok másolatbani kiadása iránt az elnök 
intézkedik. 

Nyilvánosság. 

A közgyűlések nyilvánosak, a hírlapok tudósítóinak el-
különített karzaton hely engedtetik. 

33* ív 

A hallgatóságnak a helye egyedül a karzaton van, a 
tanácskozásokat onnan zavarni, vagy beleszólni tilos; ha az 
elnök kétszeri intésére a csendzavarás le nem csillapulna, a 
hallgatóság kiutasítható. 

Közgyűlések tartásakor teremőrség állítandó föl. 

A határozatok végrehajtása. 

34- §• 

A közgyűlési határozatok végrehajtását a polgármester, 
tanács, rendőrség, adószedői tisztség, iskolaszék, az állandó 
vagy szakbizottságok, esetleg külön bizottságok vagy szakkö-
zegek teljesitik az 1870. 42. t.-c. és jelen szervezeti szabályok 
értelmében. 

35- §• 

A közgyűlés azon határozatairól, melyek kapcsán a ta-
nács vagy más közegek, avagy bizottságnak jelentése vagy 
előterjesztése kívántatik, ugy szintén a kormány vagy felsőbb, 
esetleg társhatóságokhoz intézett megkeresésekről, melyekre 



válasz váratik, a jelen szabályzat végén csatolt A) alatti ki-
mutatás nyomán a jegyző nyilvántartási jegyzéket vezet s a 
késedelmes jelentések vagy válaszok szorgalmazása tekinteté-
ből az elnöknél jelentést tesz. 

A határozatok föllebbezése. 

36. §. 
A közgyűlésnek az önkormányzat köréből hozott határo-

zatai elleni föllebbezés az 1870. 42. t.-c. 4. §-a szerint 15 nap, 
a szabályrendeletek elleni folyamodás pedig ugyanazon tör-
vény 7. §-a értelmében a kihirdetéstől számitva 30 nap 
alatt történik. 

A bizottságokról. 

37- §• 
A bizottságok kétfélék: 
1. A közgyűlés által hozandó határozatok tökéletes elő-

készítése és a megállapodás könnyítése végett állandó s szak-
bizottságok alkottatnak, melyeknek működését a közgyűlés 
veszi igénybe, a hozzájuk utalt kérdéseknél jogosítva van 
azonban a tanács is, főleg a közgyűléshez intézendő javasla-
tait megelőzőleg, az állandó s szakbizottságok nézeteit előleg 
is kivenni. 

2. Önálló jogkörrel fölribházott bizottságok, melyek törvény, 
szabályrendelet vagy közgyűlési fölhatalmazás alapján a ré-
szükre előirt teendőkben eljárnak. 

38. §• 
Ezen állandó és szakbizottságok három évről három évre 

alkottatnak, mely 3 évi időszak mindig azon időpontra esik, 
a midőn a törvényhatósági bizottsági választott tagok feleré-
sze újra választatik. A törvényhatósági bizottsági tagsági 
minőségét elvesztett, vagy arról lemondott bizottsági tag 
egyúttal elveszti az állandó vagy szakbizottsági tagsági minő-
ségét, s helye, a mennyiben a szükség ezt kívánja, tekintet-
tel a 3 évi mükcfdési időtartamra, pótlólag töltetik be. 

39- §• 
Az állandó és szakbizottságok, tekintettel, a népiskolai, 

egésségügyi és a lószükséglet födözéséről szóló törvény ren-



deleteire, a szakelőadók javaslatai alapján, a közgyűlés által 
a köztör vényhatósági bizottsági tag'ok sorából alkottatnak meg. 

4°r §• 
A város köztörvényhatósági s helyi sajátságos községi 

ügyeire való tekintettel a következő állandó szak- vagy kezelő 
bizottságok állíttatnak föl : 

I. 

Véleményező és előkészítő bizottságok. 

1. Háztartási és gazdasági szakbizottság. Elnöke a gazda-
sági és háztartási ügyosztály élén álló tanácsnok ; az elnökön 
kivül áll 50 köztörvényhatósági bizottsági tagból; az ülésen 
hivatalból képviselendő a számvevői, mérnöki, könyvvivöi, 
gazdászati és erdőmesteri tisztség, melyeknek képviselői ta-
nácskozási és szavazati joggal birnak. E bizottságot választás 
által a közgyűlés alakítja. E bizottságnak albizottságait képe-
zik a lótenyésztési, erdészeti és kövezési bizottságok, melye-
ket maga a bizottság alkot meg. 

2. Pénzügyi és költségvetési bizottság. Elnöke a íll-ik taná-
csi ügyosztály vezetője, előadója a főszámvevő. Tagjai : a fő-
számvevő, főmérnök, könyvvivő, továbbá 25 törvényhatósági 
bizottsági tag ; alakítja választás utján a közgyűlés. 

3. Jogügyi és döntvényezési bizottság. Elnöke: a jogügyi 
osztály vezető tanácsnoka; tagjai az elnökön kivül a tiszti 
ügyészség tagjai és 24 köztörvényhatósági bizottsági tag; ala-
kítja választás által a közgyűlés. 

4. Közművelődési bizottság. Tagjai: a Ill-ik ügyosztály 
vezető tanácsnoka, ki egyúttal elnöke is, a városi főjegyző 
és 24 köztörvényhatósági bizottsági tag : beontani alakítja a 
közgyűlés. 

E bizottság véleményező, indítványozó és előkészítő testü-
lete a törvényhatóságnak minden közművelődési, a helybeli kö-
zépiskolai, valamint a Szegeden létesítendő főiskolai, végül a 
helyben keletkező tudományos és irodalmi társulati ügyekben. 

• 
II. 

Önálló jogkörrel fölruházott bizottságok. 
1. Statisztikai bizottság. Elnöke a polgármester vagy he-

lyettese. Előadó: a statisztikai ügyeket előadó tanácsnok. Hi-
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vatalból tagjai: a rendőrfőkapitány és tiszti főorvos és a val-
lásfelekezetek lelkészei ; ezenkívül 10 köztörvényhatósági bi-
zottsági tag. Alakítja a közgyűlés. 

2. Népnevelési bizottság. Elnöke a közművelődési (III.) 
ügyosztály vezető tanácsnoka. Tagjai az elnökön kivül : a tör-
vényhatóság területén levő vallásfelekezetek egy-egy válasz-
tottja, a törvényhatóság területén lévő ugy állami s községi 
tanítók, valamint mindegyik vallásfelekezet tanítói közül, a 
törvényhatósági közgyűlés által választott egy egy tanitó, s a 
törvényhatósági képviselőtestület által választott, a tanügy 
iránt érdeklődő s abban jártas 24 törvényhatósági tag. 

E bizottság véleményezési és inditványozási joggal bir 
a törvényhatóság összes népiskolai ügyeire nézve, ennélfogva 
ezen ügyek előmozdítása és fejlesztése céljából javaslatokat 
terjeszthet a közigazgatási bizottsághoz, ugy szintén véleményt 
ad minden oly népoktatási ügyben, mely a közigazgatási bi-
zottság által e végett hozzá utasittatik. 

Ezen bizottság- szervezetét a törvényhatóság szabályren-
delettel állapítja meg. (1867. 28. t.-c. 8. §.) 

3. Lóavató bizottság. Az 1873. 20. t.-c. szerint következő-
kép alakítandó: évenkint január 15-éig választandó elnök, el-
nökhelyettes, állatorvos, két becslő és törvényhatósági kép-
viselő. 

Az alakítás jóváhagyás végett a honvédelmi miniszté-
riumhoz fölterjesztendő. 

4. Zenedei igazgató-tanács. Elnöke a III. tanácsi ügyosz-
tály élén álló tanácsnok. Tagjai az elnökön kivül : 10 köztör-
vényhatósági bizottsági tag, kik a tanács javaslata alapján a 
közgyűlés által választatnak. Hatásköre a 264/882. sz. kgy. 
határozattal elfogadott szabályzatban van körvonalozva. 

5. Árvaházi fölügyelő-bizottság. Az árvaházi szabályzat ér 
telmében a közgyűlés által alkottatik. Hatáskörét az árva-
házi szabályzat állapítja meg. 

6. Somogyi könyvtár bizottság. Elnöke a III. ügyosztály 
élén álló tanácsnok, jegyzője és előadója a könyvtári igaz-
gató, vagy valamelyik könyvtári tisztviselő. Tagja 14 köztör-
vényhatósági bizottsági tag, kik a közgyűlés által választat-
nak. Hatásköre ezen bizottságnak a Somogyi-könyvtár sza-
bályzatában s ezen szervezeti szabályok 195. §-ban van 
körülírva. 



Szin ügyi-bizolts ág. Elnöke az előadó tanácsnok, ezen-
kívül tagjai: S törvényhatósági bizottsági tag, kiket a tanács 
választ 442/882. sz. kgy. határozattal nyert fölhatalmazás alapján. 

8. Az épitkezési bizottság. Elnöke az osztálymérnök, illető-
leg a főmérnök által e végből kirendelt szakközeg. Tagjai : 
két szakértő és három bizottsága tag, kiket a tanács 3 éven-
ként választ. Szakértők olyanok is lehetnek, kik nem tagjai 
a köztörvényhatósági bizott sagrak. 

Az építkezési bizottság jogkörét az 1879. december hó 
28-án tartott minisztertanácsban jóváhagyott s 1880. február 
hó 7-én Tisza Lajos kir. biztos által 3 1 1 . sz. alatt kiadott 
épitkezési rendszabály határozza meg. 

9. Az egészségügyi bizottság. Tagjai : a főorvosokon kívül 
minden hatósági orvos és hatósági állatorvos, a honvédzászló-
alji főorvos, egy mérnök, egy építész és egy gyógyszerész ; 
többi tagjai a föntebbiekhez hasonló számban a törvényható-
sági bizottság' tagjaiból állanak. 

Elnökét az egészségügyi bizottság az utóbb nevezett 
tagok közül maga választja. A mérnököt, építészt és gyógy-
szerészt a közigazgatási bizottság jelöli meg. 

A törvényhatósági bizottság tagjai az egészségügyi bi-
zottság tagjaivá a közgyűlés által választatnak. 

E tagok a törvényhatósági bizottság 3 évenkénti kiegé-
szítése alkalmával visszalépnek, azonban ha a törvényható-
ság bizottsági tagjai maradnak, újra megválaszthatok. (1870. 
14. t.-c. 163. §.) 

A törvényhatósági egészségügyi bizottság tanácskozó, 
véleményező és indítványozó testület, mely rendesen egyedül 
illető hatóságával érintkezik. 

Veszélyes járványok alkalmával a törvényhatósági egész-
ségügyi bizottság járványbizottsággá alakul, mely esetben az 
elnökséget a polgármester vagy ennek helyettese veszi át ; 
az ekként alakított járványbizottság a szükséges óvrendszabá-
lyok elrendelésére, illetőleg kivitelére, valamint a belügy-
minisztériummal és más hatóságokkal való közvetlen érintke-
zésre fölhatalmaztatik. 

Határozatai a minisztériumhoz csak birtokon kivül föl-
lebbezhetők. (1876. 14. t.-c. 164. §.) 

10. Javadalmakat kezelő bizottság. Tagjai : az illető ügy-
osztályt vezető tanácsnok, ki egyszersmind elnöke a bizott-
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ságnak, a főjegyző, a főügyész, a főszámvevő, a főmérnök 
vagy helyettese és a köztörvényhatósági bizottság közgyűlése 
által saját kebeléből választott 16 bizottsági tag. 

Hatáskörét a 249/883. sz. kgy. határozattal elfogadott 
szabályzat állapítja meg. 

11 . Nyugdijbizotíság. Tagjai : a polgármester, ki egyszers-
mind elnöke a bizottságnak, a törvényhatósági bizottság ke-
beléből választott 8 bizottsági tag ; ezen kivül hivatalból a 
főügyész és főszámvevő. 

12. A közkerti és utcabefásitási bizottság. Elnöke : a III. 
tanácsi ügyosztály vezető tanácsnoka. Tagjai : az elnökön kivül 
12 a köztörvényhatósági bizottság kebeléből választott s a 
kertészet és közkertek iránt kiválólag érdeklődő bizottsági 
tag. A bizottság működése és hatáskörére nézve szabályzatot 
készit, mely a törvényhatósági bizottság által jóváhagyandó. 

13. Kórházi bizottság. Tagjai : az illetékes előadó tanács-
nok, ki egyúttal elnöke a bizottságnak. A kórházi igazgató-
főorvos, a kórházi másodorvosok, a tiszti főorvos, főmérnök, 
főszámvevő, továbbá a törvényhatóság kebeléből választott 10 
bizottsági tag. A bizottság tanácskozási rendet készit, mely a 
közgyűlés által jóváhagyatik. A bizottság hatáskörét a m. kir. 
belügyminisztériumnak 1876.'évben 51,661. sz. alatt kibocsá-
tott szabályrendelete állapitja meg. 

41. §. 

A bizottságok szervezetét és tüzetesen kijelölt ügykörét 
a mennyiben törvény vagy szabályrendelet másképen nem 
intézkedik, a közgyűlés állapitja meg. 

42. §• 

A bizottságok a tárgy földerithetése végett tanácskozá-
sukban nem közgyűlési tagot is fölkérhetnek, a városi tiszt-
viselő pedig fölhivásra megjelenni és fölvilágositást adni kö-
teles ; döntő szavazattal azonban csak a bizottságok birnak. 

43- §• 

Elnökei a bizottságoknak az ügyosztály vezető tanács-
nokok, a mennyiben törvény, szabályrendelet vagy közgyűlési 
határozat másként nem intézkedik, s jegyzőik az ügyosztály-



beli jegyzők, kivévén, ha ez iránt a közgyűlés másként intéz-
kedik. 

44- §• 
A bizottságok rendszerint az elnök által hivatnak egybe, 

5 tag kivánatára azonban az elnök a bizottságot összehívni 
tartozik. A bizottságok véleményes jelentéseiket és javaslataikat 
a tanácshoz nyújtják be, mely az előterjesztést bírálata alá 
veszi és saját nézetei és indokaival bővítve, a közgyűlésre 
terjeszti be. 

45- §. 
A szak- vagy állandó és külön bizottságok, mihelyt meg-

állapodáshoz jutottak, kebelükből külön előadót is választhat-
nak, ki a közgyűlésen a többség véleményét védi; a kisebb-
ség véleménye, ha ez Írásban adatik be, a közgyűlésen ugyan-
csak előterjesztendő. 

II. ' 

Közigazgatási bizottság. 

46. §. 

A közigazgatási bizottság az 1876. 6. t.-c. értelmében 
mint közigazgatási fegyelmi s föllebbezési hatóság intézi: 

a) azon közigazgatási ügyeket, melyek az 1876. ó. t.-c. 
13—40. §§-ai által hatáskörébe utaltatnak; 

b) a fegyelmi ügyeket az 1876. 7. t.-c. 42—55. §§-ai ér-
telmében ellátja; 

c) a kapitányi tisztség, a tanács, az árvaszék, úgyszintén 
a kir. adófelügyelő határozatai ellen benyújtott föllebbezése-
ket harmad- s illetőleg másodfokban, tekintettel az 1876. 6. 
t.-c. 56—64. §§-ai, s az 1877. 20. t.-c.- 212—218. §§-ainak ren-
delkezéseire, — ellátja. 

47- §• 
Fölügyel a közigazgatás általános menetére, mely föl-

ügyeletét a szakelőadók havi jelentései alapján gyakorolja. 
Viszonya a törvényhatóság- s a kormányhoz az 1876. 6. 

t.-c. 62—73. §§-aiban és az 1882. 20. t. c. 1—6. §§-aiban van 
körvonalozva. 

48. §. 

A bizottság ügyviteli szabályai az 1876. évi 118. sz. a. 
hozott szabályzattal állapitvák meg. 
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A polgármester. 

49- §• 

A polg'ármester, mint a város első tisztviselőjének az 
1870. 42. t.-c. 4., 30., 38., 41., 42., 47., 51., 53. b) c) pontja, 
63. §., ugy a jelen szabályzat függelékén részletesen is föl-
sorolt törvényekben külön meghatározott jogain és kötelmein 
kiviil teendőiül szabatnak: 

a) mint a tanácsnak elnöke vezeti a tanács üléseiben a 
tanácskozást, őrködik a tanácskozási rend, a törvény és sza-
bályzatok megtartása fölött; 

b) a tanácsnokokat s a tanácsi előadókat az osztályok 
vezetőiül, ugy a segédszemélyzetet az osztályokba s a szak-
hivatalokba beosztja s áthelyezi; 

6~) a tisztikar-, segéd- és kezelő-személyzet-, valamint a 
szolgáknak 8 napot nem haladó szabadságidő engedélyezése 
iránti kéréseit ellátja, az illető ügyosztály vagy hivatalfőnök 
meghallgatásával; 

d) uj hivatalok fölállítása, vagy a régnek megszüntetése 
iránt a közgyűléshez, a tanácscsal egyetértve, indokolt javas-
latot terjeszt; 

e) az évente előfordulni szokott rendkívüli munkák telje-
sítésére és tartamára fölvétetni közgyülésileg engedélyezett 
napidíjas Írnokokat, továbbá kézbesítőket, adóvégrehajtókat, 
adóintőket, figyelemmel az 1873. 20. t.-c. rendelkezéseire, előb-
bieket a rendkívüli munka megszűntével, utóbbiakat köteles-
ségeik hűtlen vagy pontatlan teljesítése esetén elbocsátja; 

f ) a segéd- és kezelő-hivatalokban a munkabeosztást az 
illető hivatal főnökével egyetértve megállapítja ; 

g) a közgyűlésnek az 1870. 42. t.-c. 58. §-a alapján időköz-
ben elnökileg elintézett folyó-ügyekről jelentést, azon ügyek-
ről azonban, melyek iránt az idézett §. d) pontja értelmében 
az illető miniszterhez fölirt, a fölirat és leirat bemutatása 
mellett mindig tüzetes előterjesztést tesz ; 

h) minden rendszerinti közgyűlés kezdetén az időköz-
ben előfordult nevezetesebb eseményeket, a köz- és beligaz-
gatásban fölmerült lényegesebb mozzanatokat, a hatóság s az 
egyes tisztségeknél havonta befolyt és elintézett ügydarabok 



számát, a közbátorság, a közegészség állapotát, a pénztár 
állását bejelenti; 

i) a közgyűlésnek egyenesen személyéhez utalt határozatát 
végrehajtja ; 

j) a szabályrendeleteknek kihirdetését eszközölteti és a 
teljesitést a közgyűlésnek bejelenti; 

k) a törvényhatóság kezelése és felügyelete alatt álló 
pénztárak megvizsgálását annyiszor-amennyiszer, de leg'alább 
minden félévben váratlanul eszközölteti és az erről szóló 
jelentéseket, amennyiben a tárgy épségét illetőleg intézkedé-
sek forognának fönn, a közgyűlés, különben pedig a tanács 
elé terjeszti; 

l) intézkedik az 1870. 42. t.-c. 14. és 15. §§-ai fogana-
tosítása és az 58. § d) pont alatti esetekben a fölirat 3 nap 
alatti fölterjesztése iránt. 

50. §• 

A közigazgatás menetére, a rendőrség, árvaszék, adó-
szedői tisztség s a szakhivatalok vezetése- és kezelésére, a 
tanács vagy egyes tisztviselők által végrehajtandó közgyűlési, 
illetőleg tanácsi határozatok pontos foganatosítására ügyel, az 
egyes tisztviselők, valamint a segéd- és kezelő-személyzet 
működését, eljárását ellenőrzi, a muladékos közeget köteles-
sége teljesítésére serkenti, esetleg az 1876. 7. t.-c. értelmé-
ben eljár s általában gondoskodik, hogy a köz- és beligaz-
gatás folyama gyorsan és pontosan haladjon. 

Intézkedik a közgyűlés elé tartozó tárgyak tökéletes 
előkészítése, a hivatalos pénzeknek a főszámvevővel egyetértö-
leg megállapítandó módon eszközlendö letéteményezése iránt. 

A tanácsülésen átvezetett fölterjesztések, levelek és 
okiratok fogalmazványait fölülvizsgálja és kiadmányozza, s a 
fölterjesztések- vagy a hatóságokhoz intézendő leveleket letisz-
tázás után aláírja. 

52. §• 

Joga van a polgármesternek rendkívüli sürgős esetekben 
500 forint erejéig utalványt a közpénztárra kibocsátani, miről 
azonban a tanácshoz egyidejűleg jelentést tenni tartozik. 



53- §• 

Ily esetben, vagy ha az utalványozásokra külön köz-
gyűlési, tanácsi fölhatalmazása van, a számlákat a számvevő-
séghez utasitja, ez azokat átvizsgálja s helyességüket megálla-
pítván, az elkönyvelés és elnöki utalvány reávezetése után a 
számlát az elnökségnek kiszolgáltatja. 

54- §• 

Bármely észrevétel, szabálytalanság vagy kétség fölme-
rültével elnöki utalványnak többé helye nincs ; ily esetben a 
számvevőség köteles a fölmerült akadályok iránt határozat 
hozatalára az ügyet a tanácshoz beterjeszteni. 

A polgármester él azon jogokkal, melyeket az 1870. 42. 
t.-c. 58. §. k) pontja a megyékben az alispánra ruház. 

56. §• 

A hatósága alá utalt ügyekről külön iktatókönyvet, a 
tisztviselői szabadságolások, valamint a kiküldetésben eltöltött 
időkről pedig ellenőrzési naplót vezettet. 

A polgármesteri hivatal személyzete a polgármesteren 
kivül áll: 

1 jegyzőből, 
1 Írnokból és 
1 hivatalszolgából. 

57- §• 
A polgármester a titkos levéltár egyik zártartója. 

Helyettes polgármester. 

58. §• 

Helyettes polgármester rendszerint az első helyen meg-
választott tanácsnok, kit a polgármester akadályoztatása vagy 
megbízása esetén mindazon jogok és kötelességek illetnek, 
melyek törvény vagy szabályrendelettel a polgármester ré-
szére előirvák. 
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A tanács. 

59- §• 
A tanács mindazon ügyekben, melyek a közgyűlés, köz-

igazgatási bizottságnak föntartva, a polgármester, a rendőr-
kapitány, árvaszék hatáskörébe sorolva nincsenek, Szeged 
szab. kir. város területére nézve első, a rendőrkapitány által 
az alábbi Vl-ik fejezetben szabályozott hatáskörben ellátta 
ügyekben pedig másodfokú közigazgatási hatóságot képez, 
egyszersmind fölügyel a város kezelése alatt álló összes pénz-
tárak-, intézetek- és alapítványokra, intézi a város összes ház-
tartási s gazdászati ügyeit saját hatáskörében, a mennyiben 
közgyűlési vagy kormányi jóváhagyást azok nem igényelnek. 

60. §. 

A hatósága alá tartozó ügyekben az előadói rendszer 
szerint jár el. 

61. §. 

Tanácsülésekben rendszerint a polgármester elnököl, aka-
dályoztatása esetén a helyettes polgármester, s ha ez is aka-
dályozva lenne, a választás sorrendje szerint következő tanács-
nok. Szavazattal biró tagja a polgármesteren kivül a főjegyző, 
a rendőrkapitány és 5 tanácsnok. 

Érvényes határozathozatalra az elnökön kivül legalább 
3 tanácsi tag jelenléte szükséges ; a tanácsülésekben fölhívásra 
megjelenni s fölvilágosítást adni minden tisztviselő és ható-
sági közeg köteles; a hozott határozatokat a jegyző jegyzi 
föl, kit az elnök az esetben, ha a tanácstagok távolléte miatt 
a tanács határozatképes számmal jelen nem lenne, azon al-
kalomra szavazati joggal is fölruházhat. 

A tanácsülés jegyzője rendszerint a polgármester mellett 
alkalmazott jegyző, szükség esetén az árvaszéknél levő jegyző 
és az osztályjegyzők is alkalmazhatók tanácsjegyzőül. 

Tanácsülésekben az előadást az osztályvezető tanácsnok 
vagy helyettese teljesiti, ki ügydarabjainak jegyzékét az elnök-
nek, illetőleg a helyettes polgármesternek átnyújtja s a följegyzett 
számok rendje szerint az előadást végzi. Az előadói vélemény 
határozat alakjában formulázva terjesztendő elő az előadói iven. 



A tanácsülések nyilvánosak s rendszerint hetenként 2-szer, 
maga a tanács által meghatározandó és szokott módon kihir-
detendő időben és helyen tartatnak. Rendkivüli tanácsülést 
tarthat az elnök, a hányszor valamely fontosabb tárgy elin-
tézésének szüksége áll elő. 

63. 

A tanácshoz beérkezett ügydarabok részint tanácsülés-
ben, részint azonkívül az ügyosztályokban, de mindig a tanács 
nevében intéztetnek el. És pedig': 

a) tanácsülésben kell hozatni mindazon határozatoknak, 
melyek a köztörvényhatóság kezelése és fölügyelete alatt 
álló pénztárak bevételeit, kiadásait, a helybenhagyott költ-
ségvetés egyes, akár bevételi, akár kiadási tételei viilósitását, 
a közköltségelőirányzatba fölvett közjavadalmak bérbeadásá-
nak ideje- s módjának megállapítását és az ennek folytán 
megtartott verseny eljárás eredményének el- vagy nem 
fogadását, továbbá építkezési eng'edély iránti kérvények, adó-
összeirás, kivetés, behajtás, újoncozás, közmunka, katona-
elszállásolás, köznevelés, oktatási, iparügyek, szóval, más ható 
ságnak fönn nem tartott bármely köz- vagy magánügyben 
érdemleges intézkedést tárgyaznak és tartalmaznak. Ugyan-
csak a tanácsülésben állapittatnak meg a bérhátralékok és 
hasonló világos követelések behajtása céljából szükséges perek 
megindítása; hasonlólag tanácsülésben állapittatik meg a 
tanács által közgyűlés elé terjesztendő ügyekben kivétel 
nélkül teendő minden javaslat, a kormány részéről a tanács 
hatáskörébe tartozó ügyekben kivánt véleménynyilvánítás, 
s ugyanott láttatnak el másodfokulag a rendőrkapitány által 
saját hatáskörében hozott rendőri vagy iparhatósági határo-
zatok elleni föllebbezések. 

Elvi megállapodást igénylő határozatok s mindazon 
tárgyak, melyek ügyosztályi elintézésére nézve a polgármes-
ter, illetőleg helyettes polgármester és az ügyosztályvezető 
között véleménykülönbség forog fönn, tanácsülésen intézen-
dők el ; végül ugyanott látandók el a 8 napot meghaladó, de 
6 hétnél többre nem terjedő szabadságidő engedélyezése 
Vánti kérvények; 



b) a hatósághoz benyújtott, avagy érkezett folyp egyéb 
oly ügyek, melyek érdemleges intézkedést nem igényelnek, a 
város jogaira, érdekeire befolyással nincsenek, s inkább csak 
bizonyos szabályok foganatosítására és erre való fölügyeletre 
vonatkoznak, vagy bizonyos törvény, avagy szabályzat értel-
mében minden tanácskozmányt nélkülözendővé tevő, kikerül-
hetlen s törvényileg megszabott intézkedést tesznek szüksé-
gessé ; vidéki hatóságoknak kisebb érdekű kérdésekben a 
városi hatóság közreműködését átruházott hatáskörben igénylő 
megkeresvényei, a már meghatározott határozatok foganato-
sítását érdeklő kérdések, bíróságoktól, árverési hirdetés kifüg-
gesztése, vagy egyéb a törvényeken alapuló ellátás eszköz-
lése iránt érkező megkeresések, birtokváltozást érdeklő bíró-
sági Ítéletek, határozatok, minisztériumok, államhivatalok, 
közigazgatási hatóságok fölvilágositás, kiegészítés, tudósítás 
iránti és tudakozó megkeresései, ha a várost vagyonilag nem 
érdeklik vagy terhes következményeikkel járó elvi kijelentést 
nem igényelnek, mindig tanácsülésen kivül az ügyosztályok-
ban intéztetnek el. 

Az elintézés módja abban áll, hogy az illető előadó a 
törvény, rendeletek, szabályzatok, avagy törvényes gyakor-
latnak az ily folyó-ügyre alkalmazásával kiadványt szerkeszt, 
a C) mintájú iven ellenjegyezteti a polgármesterrel, ennek 
akadályoztatása esetén a helyettes polgármesterrel ; a kiad-
ványt, ha végzés, a tanácsjegyző, ennek akadályoztatása ese-
tén az e célból a polgármester által megbízott árvaszéki 
jegyző, vagy az osztályjegyzők valamelyike; ha átirat, meg-
keresés, a polgármester, illetőleg helyettes polgármester irja alá. 

A kiadmány alá : „Szeged szab. kir. város tanácsa" és 
a keltezés irandó. 

64- §. 
Ugyanily módon intézendők el azon ügyek is, melyek 

valamely tárgy megérlelése- és kidolgozására szükséges elő-
készítő lépések megtételét teszik szükségessé, nevezetesen 
midőn valamely osztály egy másik osztály, avagy a rendőr-
ség, a számvevő, ügyész, levéltár, mérnök, pénztár, letéttár, 
stb. tisztség" jelentéseit, véleményeit s fölvilágosító nyilatko-
zatait találja szükségesnek. 

Ha a várandó nyilatkozat előreláthatólag hosszabb ta-
nulmányt, fürkészetet s nagyobb időt vesz igénybe, akkor 
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a kiadvány a C) mintájú iven szerkesztendő s a 63. §. értel-
mében kiadványozandó, melyre a fölhivott igtatóban adandó 
külön kimerítő jelentést tartozik adni, s melynek alapján az 
előadó érdemleges előadmányi javaslatot szerkesztem! ; ellen-
eseiben, ha a várandó jelentés rövid idő alatt megadható s 
főként számvevői kisebb vélemény, levéltári fölszerelés, stb. 
igényeltetik, akkor a kiadmány, tekintettel azon körülményre 
is, hogy az ügy további folyamán tanácsi vita alá kerülend, 
a B ) mintájú előadói iven szerkesztetik, s az ügy az előadói 
ivvel együtt egyedül az osztályfőnök, vagy helyettese aláírá-
sával közvetlenül a fölhivott tisztséghez küldetik, mely véle-
ményét, jelentését magára az előadó-ivre jegyzi föl, mit az 
iratokkal együtt az illető osztályhoz minél gyorsabban vissza-
terjeszt. 

65. §• 
A határozatok és indokai, ha a tárgyak elintézésre meg-

éretteknek és alkalmasaknak találtatnak, az előadó vélemé-
nyének meghallgatása mellett szótöbbséggel állapittatnak 
meg ; a szavazatok számának egyenlősége esetén azon rész 
szavazata dönt, melyhez az elnök is járult. 

Azt, hogy a határozat birtokon kivül föllebbezhető, ma-
gában a határozatban világosan ki kell fejezni. 

E záradék hiányában a határozat birtokon belül fölleb-
bezhető. 

66. §. . 

A kisebbség indokolt szavazatát irásba foglalhatja, mely 
az ügyiratokhoz mellékeltetik. 

67. §• 
A tanács határozatai megállapításánál a fönnálló törvé-

nyek, kormányrendeletek, szabványok és törvényes gyakorlat 
szerint tartozik eljárni. 

68. §. 
A háztartást érdeklő ügyekben köteles a város érdekét 

mindenek fölött szem előtt tartani s ezt a törvény korlátai 
közt telhetőleg védeni, támogatni és előmozdítani. 

Ebből folyólag őrködni és intézkedni köteles a tanács, 
hogy a városnak és fölügyelete alatt álló intézeteknek va-



gyona ne rongáltassék, ne bitoroltassék és a közgyűlés elha-
tározása nélkül meg ne csonkittassék, hogy a város jövedelmi 
forrásai lehetőleg legelőnyösebben kiaknáztassanak, a közjöve-
delmek a pénztárba teljesen befolyjanak ; a költségvetésbe 
fölvett bevételek, legalább az előirányzott mennyiségben, való-
sittassanak és a kiadásokban a lehető legnagyobb mérvű 
megtakaritások, a nélkül, hogy a város érdeke veszélyeztetnék, 
eszközöltessenek. 

69. §. 

A város javadalmainak mi módoni hasznosítását a köz-
gyűlés állapítja meg s a hasznosítás módjául a bérbeadás álla-
pittatik meg és házilagos kezelést csak oly esetben hozhat a 
tanács a közgyűlésen javaslatba, midőn azt a város érdeke 
kivételesen javallaná. 

70. §• 

A bérbeadás rendszerint nyilvános árverés vagy ajánlati 
eljárás utján eszközöltetik; az árverés módozatait és a kikiál-
tási árt oly városi vagyon bérbeadásánál, mely előbb is bérbe-
adás utján kezeltetvén jövedelme a költségvetésben bevétel-
kép előirányozva van, a tanács állapítja meg és az ily va-
gyon bérbeadására nézve megtartott árverés eredményét, a 
mennyiben az előirányzott jövedelmet elérte, ugyanaz hagyja 
helyben ; oly vagyon bérbeadására nézve azonban, mely előbb 
nem bérlet utján kezeltetett, vagy melynek haszonvételeért 
az előirányzott összeg a már megtartott árverésen meg nem 
igértetett, mind az árverés módozatai s a kikiáltási árnak 
meghatározása, mind az árverés eredményének el- vagy elnem-
fogadása a közgyűlés jogköréhez tartozik, a mennyiben a 
megígért összegek s az előirányzati összeg, avagy kikiáltási 
ár közötti különbözet összege, az előirányzati összeg vagy 
kikiáltási ár 5°/0 ában esedékeskép 200 forintot meg nem ha-
ladna. 

7i- §• 
Minden javadalom lejárati idejét a számvevőség tartoz-

ván 6 hóval előbb bejelenteni, a tanács köteles az ujabb hasz 
nositás érdekéből, különösen a földekre, jogokra és vállala-
tokra nézve a verseny vagy ajánlat megtartását a lejárat 
előtt legalább egy hóval előbb megejteni. 
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Valamely városi vagyonnak árverés mellőzésével magán 
egyezkedés utjáni bérbeadását csak a város érdekének kiváló 
előnye indokolhatván, a közgyűlésnél tanácsilag csak ily 
esetben inditványoztathatik. 

73- §• 
Nyilvános versenyek és árverések folytán is az olcsób-

ban versenyzett bérlőnek az olcsóbb ajánlati bér fizetése mel-
lett megkötendő szerződés érdekéből, a mennyiben ezt a 
város érdeke különösen kívánatossá tenné, a tanács a köz-
gyűléshez előterjesztést te'net, valamint a városi szolgálmányok 
vállalati átadását az olcsóbb ajánlkozó mellőzésével a maga-
sabb ajánlkozó érdekében a tanács a közgyűlésnél javaslatba 
hozhatja, a midőn : 

a) az olcsóbb vállalkozó korábbi tapasztalatok szerint a 
vállalatnak megfelelni nem képes ; 

b) ha az olcsóbb vállalkozóval az előző vállalat tartama 
alatt a vállalat tárgyát illetőleg összeütközések fordultak elő ; 

c) ha a magasabb ár mellett vállalkozó a vállalat pon-
tos teljesítését anyagi s erkölcsi nagyobb hitelével jobban 
biztosítani képes. 

Ha azonban a megig'ért összeg s az előirányzati, avagy 
kikiáltási ár közötti kevesebbleti vagy többi eti különbözetként 
az előirányzati vagy kikiáltási összeg 5°/0-ában esedékes ösz-
szeg a 200 frtot meg nem haladná, az esetben a tanács saját be-
látása szerint jogosított a nyilvános árlejtés, illetőleg árverés 
eredménye fölött dönteni, de ekkor is e szakasz a), b) és c) 
pontja alatti tekintetek mindig szem előtt tartandók. 

74- §• 
Azon szolgálmányok biztosítása tekintetében, melyek az 

előirányzat kiadások rovatában a költségvetésbe bevétetvék, 
az árlejtés hasonló módon eszközlendő, annak megtartása s 
helybenhagyására nézve hasonló eljárás követendő. 

75- §• • 

A város részére teljesítendő szolgálmányok a tisztviselők 
házastársának, föl- és lemenő rokonainak ki nem adhatók. 



53- §• 

A város számára teljesítendő munkálatok, jelesen épít-
kezések a középületeken, csatornákon, vagy azok alkatrészein 
szükséges javítások, eszközök, szerek beszerzésének megren-
delése csupán előlegesen megvizsgálandó költségvetés, illetve 
terv alapján történhetik és a végrehajtott munka, valamint a 
szállított eszközök, szerek, szakértők közbejötte mellett meg-
ejtendő fölülvizsgálat alá vonandók, melynek eredménye a 
dij vagy ár utalványozásánál irányt szab. 

77- §• 
Minden oly megrendelés, mely a költségvetésben födö-

zeti alappal bir, kibocsátás előtt az alap és a megrendelés 
nyilván tarthatása tekintetéből a számvevőséggel előzetesen 
közlendő, ki mind a megrendelési ivre észrevételét följegyzi, 
mind pedig a nyilvántartási könyvbe a megrendelést s az 
alap ekként lett megterhelését följegyzi. 

Oly munkák megrendelése, vagy kiadások folyósítása, 
melyekről a költségvetésben előzetesen s különösen gondos-
kodva nem lőn, megrendelés vagy intézkedés előtt, födözeti 
alap kijelölése tekintetéből, ugyancsak a számvevőséggel 
közlendő. 

Egyébiránt általában kimondatik, hogy minden számla-
beli követelés a számvevőség előzetes bírálata után utalvá-
nyozható csak ki, úgyszintén a pénztárakhoz kibocsátott utal-
ványok is csak a számvevőség elkönyvelése után küldhetők el. 

79- §• 
A városi háztartásban az évi költségvetés adván meg az 

irányt, köteles a tanács, mint a költségelőirányzat megbirálá-
sára első sorban hivatott testület ügyelni, hogy a költségve-
tésbe a városnak minden jövedelme fölvétessék és a kiadások 
akkép irányoztassanak elő, hogy egyrészről a köz- és beligaz-
gatás rendes folyama biztosittassék, a közvagyon épen fönntar-
tassék; másrészt a pénztár .nélkülözhető költségektől meg-
óvassék. Ezt minden egyes tételnek szoros bírálata által 
lehetvén elérni, hogy ez mind maga a tanács, mind a köz-
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gyűlés által behatóan eszközöltethessék, a tanács intézkedik, 
hogy az évi költségvetésnek kiegészítő részét képező, a vá-
ros ingatlan és ingó vagyonáról szóló leltár, az időközi vál-
tozások évenkénti pontos kitüntetésével, a legtökéletesebben 
vezettessék, a költségvetéshez szükséges adatok az egyes hi-
vatalok részéről idejekorán beadassanak, azok alapján az 
előirányzat haladéktalanul összeállittassék és az 1870. 42. t.-c. 
14. értelmében tárgyaltathassék. 

A város hatósága és kezelése alatt álló összes alapok 
és alapítványok az évi költségvetésnél függelékként fölveendők. 

80. §. 

Az előirányzott bevételeknek a kiadásokkal lett egybe-
tartása utján netán mutatkozó hiány födözésére közgyűlésig 
kivettetni megállapított házi adónak a kidolgozandó kulcs 
szerinti kirovásáról és behajtásáról a tanács gondoskodik. 

A városi pótadó kivetésénél az eddigi gyakorlat tarta-
tik fönn, behajtásánál pedig az 1876. 15., illetőleg az 1883. 44. 
és 1870. 58. t.-c. rendeletei irányadók. 

A megállapított költségvetés szoros megtartásáért a 
tanács felelős. 

81. §. 

Ha az előirányzat valamely rovatában fölvett összeg 
teljesen fölhasználtatott, s illetőleg a megrendelések által már 
teljesen terhelve van, ez esetben a számvevőség jelentése 
alapján a közgyűléshez előterjesztés tétetik, s amennyiben 
még a kimerült alap terhére előreláthatólag mellőzhetlen ki-
adások merülnének föl, a közgyűlés vagy uj födözeti alapról 
gondoskodik, vagy pedig elrendeli, hogy más rendeltetésű 
alap fölöslege fordittathassék a kimerült alap segélyére. 

82. §. 

A szakhivataloknak a közgyűléshez leendő előterjeszté-
sei, vagy ha a közgyűlésen oly indítványok merülnek föl, 
melyek a költségvetésben födözettel nem bíró kiadást vonnak 
maguk után, akkor a javaslatot előterjesztő szakhivatal, tanács 
vagy az indítványozó tartozand egyúttal a kiadás födözésére 
szükséges alap előállításáról gondoskodni. 



53- §• 

A zárszámadásokra nézve az idézett törvény rendeletei 
szorosan megtartandók lévén, az e tekintetben szükséges in-
tézkedések megtétele s foganatosításuk fölötti szoros ügyelet 
szintén a tanácshoz tartozik. 

84. §• 
Az illetőségi kérdésekben a tanács az 1876. 5. t.-c., ugy 

a vidéken ápolt helybeli illetőségűek gyógydijainak beszerzése 
tekintetéből az 1873. 3. t.-c. s az ennek végrehajtása tárgyá-
ban kibocsátott szabályrendeletek értelmében köteles eljárni. 

A tanács határozatai, a mennyiben ez magánfeleket vagy 
kebelbeli hivatalokat érdekel, végzés alakjában szerkesztet-
nek, s az ülésen jelen volt jegyző aláírásával ellátottan adat-
nak ki, s az érdekelteknek, a mennyiben helyben laknak, hi-
vatalból kézbesittetnek, más hatósági területen lakóknak szóló 
végzések pedig kísérőlevél és esetleg kézbesítési iv mellett 
illetőségi vagy tartózkodási hatóságukhoz postán küldetnek el. 

A kir. kormány, felsőbb vagy társhatóságok, ugy más 
hatóságok s testületekhez intézendő kérelmek, értesítések, je-
lentések, válasziratok levél alakjában szerkesztetnek, s a pol-
gármester aláírásával ellátva kiadmányoztatnak. 

86. §. 

A tanácsi határozatok a végzés kézbesítésétől számított 
15 nap alatt föllebbezhetők. A föllebbezések azon határoza-
tok ellen, melyek a tanács által a város és egyesek közt vál-
lalkozás, bérlet, szerződés vagy bármely közérdekű viszony-
ból fölmerült kérdésekben hozattak, a fönt kitett határidő 
alatt a közgyűléshez, minden egyéb pedig a közigazgatási 
bizottság, illetőleg azon minisztériumhoz intézendők, a mely-
nek hatáskörébe a föllebbezett ügy közigazgatási természeté-
nél fogva tartozik. 

Mindkét esetben a föllebbezés a tanácshoz adatik be, 
mely azt az ügyiratokkal fölszerelve a legközelebbi közgyű-
lés elé, illetve a közigazgatási bizottság, esetleg a miniszté-
riumhoz fölterjeszteni tartozik. 



A tanácsülésben előadandó tárgyról a jelen szabályzat 
füg-gelékén létező B) mintájú iven az előadó előadmányi 
javaslatot szerkeszt, a mely ivre az ügydarab száma, az 
ügy igen rövid kivonata jegyeztetik föl, ugy az előadó 
véleménye szerint szerkesztett határozati javaslat végzés 
alakjában, mely elfogadás esetén kiadmányczandó lesz ; végül 
az ezen fölül még netalán szükséges fölterjesztések és átiratok 
fogalmazványa, melyeket az előadó saját kezű aláírásával zár le. 

Az előadmányok előterjesztése szóval történik, fontosabb 
határozatok s fölterjesztések eg'ész terjedelmökben fölolvas-
tatnak. 

Ha az előadó javaslata elfogadtatik, az előadó-iven az 
elnök a kiadmányozási ellenjegyzést reá vezeti, s azt a jegyző, 
ki miután az előadó-iv küllapjára az ülésen résztvett tíinács-
tagok neveit, s azt, hogy a határozat egyhangúlag vagy szó-
többséggel fogadtatott el, — mely esetben kitüntetendő egy-
úttal a javaslat ellen szavazott tanácstagok neve — följegyzi, 
a kiadónak további ellátásra átadja; ha az előadó javaslata 
el nem fogadtatnék is, a határozatot mégis ő tartozik fogal-
mazni. 

8 8 . § . 

A tanácsülésen elintézett tárgyakról a jegyző jegyző-
könyvet vezet, melynek fejezetébe a tanácsülés napja iktat-
tatik be, azután azon előadó tanácsnok neve, ki az ülésen 
első előadóként szerepelt s neve alá iktattatik egyúttal azon 
tanácstagok névsora, kik az előadó előterjesztései alkalmával 
az ülésben részt vettek. 

Ezután foglalja a jegyzőkönyv magában a jobb hasábon 
a darab iktató-számát, a bal hasábon pedig a tanács határo-
zatának indokolás nélküli rövid kivonatát. í gy vezettetvén a 
jegyzőkönyv mindaddig, mig az első előadó előadmányai vé-
get nem érnek, mely után a második előadó neve, alája az 
előadmányainál jelen volt tanácstagok neve jegyeztetik föl, s 
utána következnek az előadott tárgyak s a hozott határozatok, 
mint az föntebb érintve van. Ily módon vezettetik a jegyző-
könyv, mig csak az ülés tárgyai teljesen kimerítve nincsenek. 

A jegyzőkönyv az elnök és a jegyző aláírásával hitele-
síttetik meg. Ezen jegyzőkönyvek az év folyama alatt gondo-



san őrzendők, év végével pedig bekötötten levéltárba helye-
zendők. 

89. §. 

Ha a tanácsülésen oly cselekmény, vagy valamely rög-
töni határozat tárgyát képező oly indítvány merül föl, a 
melyről irásos beadvány nem létezik, akkor a jegyző a szó-
ban forgó ügyről még az ülés folyama alatt külön jegyző-
könyvet vesz föl, mit rögtön igtatóba küld, honnan az az 
osztálynak küldetik át, mely által az a 87. §. értelmében sza-
bályosan földolgozva pótlólag az ülésben előterjesztetik. Ily 
előadmányok is a jegyzőkönyvben az előadó előadmányai so-
rán följegyeztetnek. 

90- § • 

Azon határozmányok, fölterjesztések- vagy megkeresések-
ről, melyekről valamely hivatalnak vagy félnek jelentése, 
nyilatkozata, válasza vagy értesítése váratik, a jegyző kiad-
mányozás előtt az A) minta szerinti nyilvántartási jegyzéket 
vezet, melyet időnkint az iktatókönyv egybehasonlitása s ez-
úton való kihelyesitése után a jelentések vagy válaszok sür-
g*etése tekintetéből az elnökségnek intézkedésre bemutat. 

91. §. 

Hatóságilag megrendelt munkák végrehajtására fölfoga-
dott kézi munkások megszolgált havi, heti vagy napi bérének 
utalványozása ülésen kivül is eszközöltetik; ez esetben a 
számvevőség előlegesen kivett véleménye és az összes iratok 
közlése mellett az előadói vélemény a tanács tagjai közt kö-
röztetik, a tanácsnokok az előadó javaslatához járulásukat az 
előadói ivre névaláírásuk kapcsában följegyzik és a mennyi-
ben a szavazatok többsége ez uton biztosítva van, az előadói 
iv a kiadmányi tervezettel az elnökség bírálata alá terjesztetik 
s helybenhagyás után a kiadmányozás eszközöltetik. 

Az ekkép elintézett ügyeknek azonban utólagosan a leg-
közelebbi tanácsülésben elő kell szokott módon adatniok. 

92. § . 

A beadványok földolgozásánál véleményre, jelentésre a 
szak- és segédhivatalokhoz csak oly tárgyak utalhatók, me-



lyek elintézésénél a kivánt jogi, szám-, mütani vagy gazda -
szati véleményt csakis a fölhívott szakhivatal képes megadni. 
Ily esetekben egyúttal határozottan fölteendő a kérdés, melyre 
nézve a kért vélemény nyilvánítandó. 

93- §• 
Ha a fölhívott osztály, ug-y a szak- és segédhivatalok a 

fölhívást a B) mintájú előadói iven veszik, az esetben véle-
ményüket s fölvilágositásukat ugyancsak a vett előadói ivre 
vezetik, ellenesetben s nevezetesen ha a fölhívást végzésileg 
nyerik, az esetben arra külön jelentés teendő. 

94- §• 
A jogi vélemények adása-, ugy azon iogi természetű kül-

detések teljesítésével, melyek peres eljárás tárgyait nem ké-
pezik, mindig a jogi osztály előadója s szükség esetén a jogi 
szakbizottság bízandó meg, kivévén, ha csak a törvény vilá-
gosan nem rendeli a tiszti ügyész kiküldetése- vagy megbíza-
tásának szükségét. 

95- §• 
A tanács hatáskörébe utalt s társas tanácskozás utján 

ellátandó tárgyak előkészítése, mint szintén a rövid uti el-
járás alá tartozó ügyek elintézése az osztályokban eszközöltetik. 

A munka arányos fölosztása tekintetéből a tárgyak ro-
konságaik szerint hat osztályba soroztainak, melyek kö-
vetkezők : 

I. háztartási és gazdasági, 
II. rendészeti, 

III. pénzügyi és közművelődési, 
IV. jogi, 

V. katonai, 
IV. adóügyi és javadalom-kezelési ügyosztály. 

96. §. 

I. 

Háztartási és gazdasági ügyosztály. 
Ide tartoznak: 
A letárgyalt és felsőbbileg jóváhagyott évi költségvetés 

végrehajtása. 



A közvagyon, közjavadalmak hasznosítása s ebből folyó 
tárgyalások az osztály illetőségébe tartozó bérletek s vállala-
tok szerződési föltételeknek megállapítása. 

A város részére szükséges termesztmények, szerek és esz-
közök beszerzése. 

Mindennemű lejárt városi vállalatok, javadalmak, bér-
letek, jogok és kötelezettségek iránti szerződési föltételeknek 
az illető szakhivatalok és a tiszti ügyész közbejötte melletti 
megállapítása ; ezekre vonatkozó árlejtések kiirása, megtartása 
és végrehajtása, városi közmüvek, középitkezések emelése, a 
meglevők javitása és fönntartása; bel- és külterületi utak 
építése és fönntartása, a városi bérház kezelése. 

Városi tulajdon eladása és ujak szerzése, a városi gaz-
dászat kezelése iránti tárgyalások, hivatalok elhelyezésére 
vonatkozó kérdések. 

Főfelügyeletet gyakorol a városi termesztmények-, sze-
rek-, eszközökre s az egész városi vagyonra. 

A közlegelők ügye ; a közlegelők és a legeltetési sza-
bályzat betartása fölötti szigorú fölügyelet ; 

fübér és fübérbirság; végül 
közgazdasági kérdések. 
.Személyzete : 
i tanácsnok, 
i osztályjegyző, 
i irnok, 
i hivatalszolga. 

97- §• 

II. 

A rendészeti osztály. 
A rendészeti osztály tárgyai alábbi 6 részben soroltat-

nak föl részletesen, melyek a rendőrség, mint önálló hatóság 
körében intéztetnek el ; ennélfogva a tanácsnál csak oly köz-
rendészeti ügyek intéztetnek el, melyek a város közpénztárát 
vagy gazdászatát közelebbről érdeklik, vagy melyek törvény, 
szabályrendelet vagy gyakorlatnál fogva a tanács által való 
elintézést teszik szükségessé. 

Ilyenek: 
az italmérési engedélyek megadása iránti kérelmek; 
vízvédelmi ügyek; 



tüzeseteknél kitűnt egyének jutalmazása iránti kérdések; 
a városi tűzoltóság fölszerelése, ellátása, tűzjelző állo-

mások létesítése s idevonatkozó tárgyalások; 
közegészségügyi és orvosrendőri szabályok; a tanácsnak, 

mint közegészségi ügyekben a törvény szerint másodfokú ha-
tóságnak szakközege a tiszti főorvos; 

járványügy és ragálykórok elleni intézkedés ; 
gyógyszertárak fölállítása s áthelyezésére vonatkozó 

ügyek; 
külföldre szóló útlevelek iránti kérvények elintézése; 
község'i illetőségi kérdések, lakositási és elbocsátási kér-

vények, végül honositási és kivándorlási, névváltoztatási és 
anyakönyvi ügyek. 

Ezen ügyosztály vezetője a rendőrkapitány; ezenkívül 
áll a személyzet: 

i osztályjegyző és 
i írnokból. 

98. §. 

III. 

Pénzügyi és közművelődési osztály. 

Ide tartoznak: 
Az évi költségvetés egybeállítása s e körüli tárgyalások 
A városi közpénztárra való ügyelet, arra vonatkozó kér-

dések, letéti, szegény-intézeti és kórházi tárak fölötti ügyelet 
s ebből folyó tárgyalások. 

A hatóság kezelése és fölügyelete alatt álló összes pénz-
tárak számadásai vizsgálatából eredő tárgyalások; 

készpénzek hasznosítása; pénzkezelési szabályzatok, köl-
csönfölvételi ügyek s e körüli tárgyalások ; 

számlabeli követelések s egyéb kiadási járandóságok 
utalványozása, a város ingó és ingatlan vagyonának nyilván-
tartása iránti intézkedések ; 

gymnáziumi, reál-, polgári és népiskolai ügyek; 
tanügyi alapítványok és ösztöndijak, óvodák, gyermek-

kertek létesítése s a meglevők fönntartása- vagy segélyezteté-
sére vonatkozó kérdések; 

a városi színház ügyei, színielőadások engedélyezése, 
a szinielőadással kapcsolatos kérdések elintézése; 



a városi színház jókarban tartása, javitása és tüz elleni 
biztosítása; 

a Somogyi-könyvtár és városi zenede összes személyzeti 
és dologi ügyei; 

egyházi és kegyúri ügyek; 
kegyes alapítványok, ezek jövedelmeinek a kijelölt célra 

való fordítása ; 
közjótékonysági ügyek, a szegény-ügy, a fölmerülendő 

alkalmakkor a közélelmezés, segélyezés és népkonyhaügyek 
ellátása; 

a közkórház és szegényápolda ügyei, ezen intézetek 
költségelőirányzatának összeállítása, ugyanazok számára az 
élelmezés, egyéb szolgálmányok biztosítása, szükségleteik be-
szerzése ; 

betegápolási és eltartási ügyek s betegápolási és tartás 
dijak megtérítése iránti tárgyalások ; 

nyilvános parkok, utcai faültetvények, sétányok, köz-
mulatóhelyek és népkertek ügyei, a közkerti bizottság ügyei ; 

a törvényhatóságnál alkalmazott egyének jutalmaztatás 
vagy seg'élyeztetés iránti kérvényei. 

Személyzete : 
i tanácsnok, 
i osztályjegyző, 
i irnok, 
i hivatalszolga. 

99- §• 

IV. 

Jogügyi osztály. 
Ide tartoznak : * -
A város jog- és peres ügyeinek előadása, városi követe-

lések behajtása iránti intézkedések ; 
közjogi tárgyak ; 
szervezési ügyek, szabályrendeletek szövegezése, uj hi-

vatalok, állomások fölállítása, létezőknek megszüntetése (a 
tanügyi és javadalomkezelési szervezés kivételével); 

a törvényhatóságnál alkalmazott személyek szolgálati 
ügyei ; kegy- és nyugdíjazási, továbbá a 6 hétig terjedő sza-
badságidő engedélyezése iránti kérvények ; 

vízszabályozási ügyek és belvíz-kérdések ; 
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közúti vaspálya és egyéb vasúti ügyek ; iparvágány le-
rakása körüli tárgyalások, szabályozási, fölmérési, telekrész-
letezési és fölosztási ügyek ; 

épitési és házlakhatási eng'edélyek; építkezési vitás 
ügyek mag'ánfelek között ; 

épitési törvények és szabályok áthágásai; 
kisajátítási ügyek. 
Ipar- és kereskedelemügyek ; ipar- és kereskedelmi ka-

marai tagok megválasztása iránti kellő időbeni intézkedések ; 
kölcsönök adása a városi vagy egyéb kezelése alatt álló 

alapokból s idevonatkozó tárgyalások ; 
bélyeg"- és jogilletéki ügyek ; 
óvadék-pénzek iránti intézkedés. 
Ipar- és rendőrhatósági határozatok elleni föllebbezések 

ellátása, végül : 
döntvényezési ügyek. 
Az ügyosztály körében statisztikai adatokat gyűjt s azt 

földolgozás végett a VI. ügyosztálynak beszolgáltatja. 
Személyzete : 
i tanácsnok, 
i osztályjegyző, 
i irnok, 
i szolga. 

100. 

V. 

Katonai ügyosztály. 

A katonai ügyosztályhoz tartoznak : 
a hadsereg és honvédség kiegészítésére vonatkozó tár-

gyalások, újoncozás ; 
a hadiszolgálat alóli fölmentés, a hadsereg kötelékéből 

való elbocsátás ; 
nősülési kérvények előkészítése ; 
katonai szökevények által megtérítendő ruha- s fegyver-

átalány, elfogási díj behajtása ; 
hadkötelezettek összeírása, kinyomozása, nyilvántartása; 
katonai elszállásolás s ebből eredő tárgyalások ; 
szabadságos katonák, honvédek nyilvántartása, berende-

lése, s minden erre vonatkozó ügyek ; 
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a katonai csapatok s egyének illetményei iránt fölmerülő 
kérdések, előfogatozási ügy ; 

lóállitási s avatási ügyek tárgyalása. 
Fölügyel a város tulajdonát tevő katonai épületekre, 

azok javitása és fönntartása iránt intézkedik. 
.Személyzete : 
i tanácsnok, 
i osztályjegyző, 
1 szállásbiztos, 
2 irnok, 
i hivatalszolga. 

ioi . §. 

VI. 

Adóügyi és javadalomkezelési ügyosztály. 

Ide tartoznak : 
a) a behozatali, kövezet, partjavadalom, hid, piaci, hely-

pénzszedési, italmérési s egyéb jogok és javadalmak díj-
szabályzatai módositására vonatkozó mindennemű tárgya-
lások ; 

b) a behozatali s kövezetvám, partjavadalmi, hid és piaci 
helypénzszedés és italmérési díjszabályok értelmében esedé-
kes bevételek megvalósulására célzó minden intézkedések s 
ezeknek végrehajtása, ellenőrzése s a személyzet ügykezelé-
sének főfelügyelete, ezek személyi, javadalmi s egyéb ellá-
tási ügyeinek tárgyalása ; 

c) a városi ugy súly- és űrmérték kikölcsönzése, valamint 
a mértékhitelesítő hivatalnak az ez iránt szóló szabályok ér-
telmében való kezelése s a kikölcsönzési és hitelesítési dijak 
szedésére vonatkozó dijak iránti mindennemű tárgyaié sok. 

d) a tiszai árterek hasznosítására, átkelésekre vonatkozó 
tárgyalások ; 

é) bor- és husfogyasztási adóváltság kezelése és megvál-
tása iránti tárgyalások, az erre vonatkozó törvény és szabá-
lyok végrehajtása, ugy a cukor- és kávéfogyasztási adó be-
szerzésére vonatkozó tárgyalások, a mennyiben ezek kezelése 
a város részéről eszközöltetnék. 

A javadalmak házi kezelésénél irányadóul szolgál az 
U83. évi augusztus hó 19. és 21-én tartott közgyűlésben 
2 4 8 - 249. sz. határozattal elfogadott kezelési szabályzat. 
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Ide tartoznak még : 
az állami egyenes adók és illetékek összeírására, kiveté-

sére, végrehajtására vonatkozó minden ügyek ; 
városi pótadók, ezek kivetése, behajtása és eleng'edése, 

illetőleg- leíratása iránti kérvények, a városi adóhivatal fölötti 
fölügyelet; 

a közmunkaváltság, u. m. a közmunka összeírása, behaj-
tása s idevonatkozó egyéb ügyek tárgyalása s elintézése ; 

az adókivető bizottság és fölszólamlási bizottságot ér-
deklő ü g y e k ; 

a várost közvetlenül vagy közvetve terhelő mindennemű 
adóztatás körüli eljárás; 

az adópénztár fölötti fölügyelet ; 
továbbá az országos s helyi statisztika ügyei; átveszi 

és rendezi az ügyosztályban gyűjtött statisztikai adatokat. 
Tartozik minden évben programmot terjeszteni a tanács 

elé a célból, hogy az összegyűjtött statisztikai adatok miként 
dolgoztassanak föl ? 

Személyzete : 
i tanácsnok, 
i osztályjegyző, 
i irnok és 
i hivatalszolga. 

102. §. 

Az osztályoknak van fönntartva, sőt kötelessége általá-
ban a hozzájok utalt vagy azokkal rokonügyek- és kérdésekre 
vonatkozólag szabályrendeletek alkotása iránt javaslatot tenni. 

103. §• 
Az osztályok a széképületben elkülönzött alkalmas he-

lyiségben működnek. 
104. §. 

Az osztályok belkezelésére nézve a következők állapit -
tatnak meg: 

a polgármester által kijelzés utján az egyes osztályokhoz 
utalt és az iktatóhivataltól átvett ügyiratokról a D) minta sze-
rinti előadói sorkönyv vezettetik, melyben a darabnak pusz 
tán iktatói száma van bevezetve. 

A közgyűlés, tanács vagy bármely kebeli hatóságtól 



végzésileg nyert ügyiratok az E) mintájú fölhivási s kiküldési 
könyvbe iktattatnak be rövid kivonatban. 

A kijelzés utján nyert darabok elintézése tanácsi vagy 
röviduti ellátást nyer, a végzésileg nyert ügyiratokra pedig 
jelentés teendő, ha csak a nyert végzés megjegyzés és tudo-
másvételnél egyebet nem igényel. 

Mindkét esetben az elintézés ideje az előadói sorkönyv 
és a fölhivási s kiküldetési könyvbe bejegyzendő, az utóbbiba 
meg egyúttal az is, hogy a jelentés a tanácsi iktatóban minő 
számot nyert. 

1C5* §• 

Bárminemű hivatalos pénzek vagy értéktárgyak, melyek 
az osztályokba jutnak vagy általuk beszereztetnek, az illető 
ügyirat mellett a letéttárba leendő helyezésre ide azonnal 
elküldetnek, hol a letéttárnok a pénz vagy érték átvételéről 
vagy külön hivatalos elismervényt ad ki, vagy azt az ügy-
iratra a letéti naplószám megjelölésével igazolja. 

Általános rendelkezések. 

106. 

Az ügyosztályok főnökei a közigazgatási bizottság elé 
tartozó ügyeket a bizottság üléseire előkészíteni tartoznak; 
a polgármester fölszólitására pedig ezen ügyek általuk a köz-
igazgatási bizottságban elő is adandók. 

107. §. 

Minden ügyosztályban külön iktatókönyv vezettetik, 
melybe az ügyosztályhoz érkezett tárgyak naponkint beve-
zettetnek. 

Ezeken kivül minden ügyosztály kötelességében áll oly 
segédkönyveket is vezetni, melyek részint statisztikai adatok 
gyűjtésére, részint az osztály körébe vágó ügyek, teendők, 
határidők, nyilvántartások és a rendes ügymenetre megkíván-
tató egyéb tudnivalók érdekében szükségesek vagy célszerűek. 

Ily segédkönyvek a statisztikai adatkönyv és nyilván-
tartási napló. 

Az ügyosztály összes személyzete az osztályvezetőnek 
van alárendelve, ki a munkákat fölosztja, átvizsgálja és a sze-
mélyzetet a teendőkre nézve kellő utasításokkal ellátja. 
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A jegyzők. 

108. §. 

A jegyzői hivatal áll egy főjegyzőből és 2 jegyzőből. 

109. §. 

A jegyzők jogsait és kötelességeit az 1870. 42. t.-c. 9., 
22., 46., 47., 51., 59. §§-ai, s az 1876. 6. t.-c. határozzák meg. 

Ezeken fölül tartoznak a jegyzők az idézett 1870. 42. t.-c. 
38. §-ában rendszeresített biráló választmánynál mint toll vivő 
és előadó működni. 

A főjegyző. 

110. §. 

Főfelügyelője a városi nyilvános és titkos levéltárnak, 
mely utóbbinak egyik kulcsát kezeiben tartja, fölügyel a vá-
rosi irodára, az irodai személyzet munkálkodására, a kiadmá-
nyozás folyamára és iktatóhivatalra; a közgyűlések jegyző-
könyveit s a közgyűlési fölterjesztéseket, jelentéseket, levele-
ket szerkeszti, a törvényhatóság nevében kiállítandó okmá-
nyokat elkészíti, azok gyors elküldéséről gondoskodik. 

A jegyzőket (a tanácsi és árvaszéki jegyzőt) a közgyű-
lésen és közigazgatási bizottságban (1876. 6. t.-c. 6. és 8. §§-ai) 
alkalmazza és helyettesíti. 

Rendelkezik a közigazgatási irodával s az ott alkalma-
zott rendszeres Írnokok közül egyet állandóan a főjegyzői 
könyvtár fölügyeletére s egyéb segédkezésre használhat. 

A közgyűlési tárgyakat a kiadóságtól átveszi, azokról 
sorozatot készit, ennek a törvényes idő alatti kihirdetéséről 
gondoskodik s a tárgyakat az e végből jelentkezett közgyű-
lési tagoknak betekintésre át- és a közgyűlésen előadja; 

a közgyűlési jegyzőkönyvek másolatainak a m. kir. bel-
ügyminisztériumhoz törvényes idő alatti fölterjesztéséről in-
tézkedik ; 

a városi sokszorosító gépre és személyzetére fölügyel; 
teljesiti általában a törvény vagy közgyűlés által a fő-

jegyzőre ruházott kötelességet. 
Rendelkezésére állandóan egy külön hivatalszolga bo-

csátandó. 



a) tanácsjegyző, 
b) árvaszéki jegyző. 
a) Tanácsjegyző. Állandóan a polgármester mellett mint 

elnöki jegyző s mint az elnöki iroda vezetője működik ; ezen-
kívül ugy is mint tanácsjegyző a tanácsülések jegyzőkönyveit 
vezeti, továbbá a közgyűlés vagy polgármester rendeletére 
fontosabb bizottságban vagy küldöttség'ben a jegyzői vagy 
előadói tisztet viszi. 

b) Árvaszéki jegyző. Állandóan az árvaszéknél működik, 
s teendőit a gyámügyi törvény, az árvaszéki ügyrend és az 
elnök utasításai szabják meg. A tanácsjegyző akadályoztatása 
esetén a polgármester által a tanácsülésbe jegyzőül beren-
delhető. 

Osztályjegyzők. 

A hat osztályjegyző a tanácsi ügyosztályoknál és a 
rendőrhatóságnál működik ; minden az ügyosztály hatáskörében 
fölmerülő bizottsági vagy albizottsági ülésen a jegyzőkönyvet 
vezeti; valamint jegyzője a törvényhatóság kebelében alakított 
állandó szakbizottságoknak. 

Az ügyosztályban földolgozza mindazon ügydarabokat 
utasítás szerint, melyeket e végből az ügyosztályvezető hozzá 
utal. Az osztályvezető tanácsnok akadályoztatása esetén a 
polg-ármester engedélye mellett az osztály ügydarabjait elő 
adni jogosítva lévén, az általa előadandó ügydarabokra ülési 
joggal bir, szavazati jogot azonban nem gyakorolhat. 

A főjegyzőnek, jegyzőknek és osztályjegyzőknek az 1883. 
év i i . t.-c. 3. igában előirt képesítettséggel kell birniok, tekintet 
nélkül nem hagyva a hivatkozott törvénynek az átmeneti in-
tézkedésre vonatkozó 34. i}-ban foglalt rendelkezéseit. 

H 
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A tiszti ügyészség. 

114. §. 

A tiszti ügyészség jogai és kötelezettségei az 1870. évi 
42. t.-c. 9., 47., 60., 77., 80. §§-aiban, az 1876. évi 6—7. és 1877. 
•évi 18—20. t.-c.-ben állapitvák meg. 

115. §• 
Az idézett §§-ban körülirt kötelezettségen fölül : 
a tanács vagy polgármester utasítása folytán a szerző-

déseket és egyéb jogüg-yleteket rendszerint elkészíti, kivévén, 
ha a tanács egyes esetekben másként intézkedik, de ez utóbbi 
esetben is a tiszti ügyész közreműködése kikérendő ; 

a várost akár cselekvő-, akár szenvedőleg illető perek-
ben képviseli, azok végeredményéről jelentést, amennyiben 
pedig eg-yesség ajánltatnék, vagy olyannak létrejötte a vá-
ros érdekében célszerűnek mutatkoznék, az iránt kimerítő 
véleményt ad ; 

a polgármester-, illetőleg' köztörvényhatósági bizottságáéi 
minden magán ügyre kiterjedő, de szükség esetén külön meg-
hatalmazást is nyer; 

a perekben fölhasznált bélyegek a város előlegéből fö-
dözendő értékével félévenként beszámolni tartozik ; 

a hozzá utalt ügyekről naplót s a perekről jegyzéket 
visz ; utóbbiakról évnegyedenként azok állását kitüntető táblás-
kimutatást készit, abban a végrehajtás alatt álló ügyeket s 
különösen azoknak a végrehajtás mely fokán létét kimutatja 
s ezen táblázatot a tanácshoz terjeszti be, mely azt megbirá-
lás végett a jogügyi szakbizottságnak adja ki ; különben a 
tiszti ügyész a perek állásáról fölvilágosítást adni bármikor 
köteles a tanácsnak, vagy polgármesternek. 

116. §. 

A perek állását egyébként a főügyész az F ) minta sze-
rint jegyzékben minden év végén a tanácsnak bemutatja, 
mely azt javaslatával a közgyűlésre terjeszti be. 

117. §. 

A megítélt munkadijak a tiszti ügyészség számára meg-
itéltnek mondatnak ki, ugy mindazonáltal, hogy : 
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1. A tiszti ügyészséget csak azon perköltségek, illetőleg 
munkadijak illetik, melyek az ellenfél ellenében megítéltetnek 
és behajthatók. 

2. A perköltségek be nem hajthatása esetében a város 
csak az igazolt kész kiadásokat viseli. 

3. Oly esetekben azonban, midőn a tiszti ügyész munka-
dija nem állapittatik meg, vagy ha a város ellenében állapit-
tatik, a város csak a kész kiadásokat tériti meg. 

118. §. 

A tiszti főügyésznek 2 alügyész áll segédletére, kik a 
főügyészt helyettesitik, s annak megbízásából mindazon kö-
telmeket végezik, miket a törvény vagy jelen rendszabály az 
ügyészség kötelmeül kiszab. 

119. §. 

A tiszti ügyészség főnöke a tanácsban ülési és tanács-
kozási joggal bir. 

120. §. 

A tiszti ügyészség személyzete ; 
1 tiszti főügyész, 
2 tiszti alügyész, 
3 irnok, 
1 hivatalszolga. 

A tanács szak-, segéd- és kezelő-hivatalai, ugy a 
közigazgatás és háztartás szolgaszemélyzete. 

Számvevőség. — Belszervezet. 

121 . §. 

A számvevőség a főszámvevőn kivül áll: 1 alszámvevő-
ből, 4 számtisztből, 2 számvizsgálóból, 1 Írnokból és 1 hivatal-
szolgából. 

Ügykezelés 

122. §. 

A számvevőség a város számvizsgáló, ellenőrző s nyil-
vántartó közege. 



A főszámvevő hatásköre. 
I 23- §• 

A számvevőség főnöke a főszámvevő, állandó tagja hiva-
talból a közgyűlés és tanács által gazdasági és pénzügyi — 
koronként kiküldendő — bizottságnak ; 

előadója a költségelőirányzatot tárgyaló bizottságnak; 
joga van a tárgyalás alatt levő ügyre vonatkozó előira-

tokat a levéltárból hivatalos használatra átvenni, s ha szük-
ségesnek látja, a tapasztaltakról a tanácsnak jelentést tenni ; 

joga van bármikor a város hatósága alatt álló bármely 
pénztár azonnali megvizsgálása iránt a polgármesternek jelen 
tést tenni. 

A főszámvevő teendői. 

124. 

A személyi ügyek. 
A számvevőség részére adandó főnöki utasítások. 
A munka arányos beosztása, illetve a számvevői segéd, 

szolgálatok teljesítése fölötti őrködés. 
Számadási iratváltások fölülvizsgálása. 
A városi háztartás s a város kezelése alatt lévő alapok 

és intézetek évi közköltségelőirányzati tervezetének szerkesz-
tése a szakhivatalok által beterjesztett részletelőirányzatok 
alapján. 

A számadások rovatrendszerében netán szükséges módo-
sítások iránt a tanácsnak javaslatot tesz. 

A számvevőség által vezetett közköltségelőirányzati 
alapok nyilvántartási könyvének lezárása. 

A közgyűlés vagy a városi tanács rendeletére minden a 
jelenben létező s az ezután keletkezhető akár pénz-, akár tárgy-
kezeléssel megbízott hivatal vagy közeg részére utasítási ter-
vezeteket szerkeszteni, vagy a létezők netalán szükségelt cél-
szerű módosításáról javaslatot tenni ; 

a szakhivataloknál használt vagy használandó könyv és 
egyéb nyomtatványoknak célszerű beosztását a szakhivatali 
főnökök meghallgatása után és a tanács jóváhagyása mellett 
megállapítja ; 

a város ingó és ingatlan vagyonának nyilvántartása, a 
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számvevőség által az egyes hivataloktól fölgyújtott s hozzá 
beterjesztett részletkimutatások vagy leltárok alapján ; 

a város adósságainak s kamatozó tőkéinek nyilvántartása, 
a pénztáraktól koronként bekivánt kimutatások alapján ; 

a várost közvetlenül vagy közvetve érdeklő jelentéke-
nyebb adás-vétel, árverések, árlejtéseknél, leltározás, szóval, 
a várost érdeklő pénzügyi müveleteknél s azok fölött történő 
tanácskozásoknál résztvenni; 

a Szeged város részére rendelt állami kölcsönalappal 
terhelt házak tüzelleni biztosítására vonatkozó kötvények és 
dijnyugták beszolgáltatását, illetőleg nyilvántartását ellenőrzi. 

A számvevőség hatásköre. 

A számvevőség a polgármester, tanács és árvaszék alá-
rendelt szakközeg s a főszámvevő vezetése alatt működik. 

A polgármester, tanács és árvaszék részéről számvevői-
segédszolgálattételre vagy véleményadásra fölhivott szám-
vevőség a szabályok értelmében tartozik szolgálni, illetve vé-
leményt adni. 

Mindazon ügy darabok, melyek elintézése a költségvetési 
födözet és szükséglet kérdésével összefüggnek, vagy a me-
lyeknek elintézése kiszámításokkal van egybekötve, vagy elő-
zetes számfejtést igényelnek, előzetesen a számvevőséggel 
közlendők; 

s azok miként lett elintézéséről, valamint mindazon ügyek-
ről, melyek oly intézkedéseket vagy adatokat tartalmaznak, 
melyek ismerete nélkül a számvevőség szigorlati és segéd-
szolgálati teendőit helyesen nem végezheti, a hozott határo-
zatok közlésével a számvevőség szintén értesítendő. 

126. §. 

A polgármester és tanács által a költségvetésben enge-
délyezett hitel, vagy más alapok rovására, vagy bármiféle jö-
vedelmek beszerzése- és bevételezésére kibocsátott utalványo-
zási rendelet, melyekbe a számvevőség előírási adatai is föl -
veendők, egyenesen a pénztárakhoz címeztetnek ugyan, de 
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közvetlenül nem adatnak ki, hanem azok előbb a kiadó által 
ellenjegyzés végett a számvevőséghez küldendők at, a hol is 
az összeg megtörtént könyvelésének reávezetésével ellenje-
gyeztetnek, vagy mint ellenjegyzést nem igénylő utalványo-
zási rendeletek egyszerűen láttamoztatnak. Ily ellenjegyzés 
vagy láttamozás nélkül utalványok a pénztár által nem foga-
natosíthatók. S a mennyiben a kérdéses utalványok a szám-
vevőség részéről bármely körülménynél fogva elkönyvelhetők 
nem voltak, köteles a számvevőség a fölmerült akadályok 
miatt az ügyet ujabbi határozathozatal iránt a tanácshoz be-
terjeszteni. 

Minden megrendelés kibocsátás előtt a födözeti alap 
megjelölése, illetve nyilvántarthatása tekintetéből a számve-
vőséggel előzetesen közlendő, ki is a megrendelési ivre ne-
táni észrevételeit följegyzi, illetve az alap ekként lett megter-
heltetését nyilvántartási jegyzékbe vezeti. 

Számvevői segédszolgálat. 

127. §. 

A számvevői segédszolgálat magában foglalja : 
minden a polgármester és tanács által a város fönnha-

tósága alatt lévő pénztáraknál teendő utalványozást, „közigaz-
gatási számfejtést"' ; 

a városi háztartás költségvetésében megállapított hitel 
nyilvántartását; 

a város kezelése alatt levő alapok és intézetek hitelei-, 
illetve bevételeinek s kiadásainak nyilvántartását; 

a pénz és raktárak időszaki vizsgálatánáli közremű-
ködést ; 

a városi háztartás költségelőirányzatához szükséges rész-
let^elöirányzatok szerkesztését saját könyvei, ugy az egyes 
hivatalok és szakközegek által benyújtott kimutatások alapján ; 

a város kezelése és fönnhatósága alatt lévő alapok és 
intézetek kezelői által készített előirányzatok átvizsgálását; 

az összes ingatlanok és javadalmak nyilvántartását jövedel-
mezőség tekintetéből, valamint a városi jövedelmek s vállala-
tokról a várossal kötött szerződések nyilvántartását vezeti s 
az ezek iránt fönnálló szerződések lejáratának határidejét a 
tanácsnak a lejárat előtt 6 hóval bejelenti ; 



a polgármester, tanács, árvaszék s rendőrkapitány által 
kibocsátott, ugy a felsőbb hatóságoktól érkezett mindennemű 
árszabályok nyilvántartását; 

minden a város és fönnhatósága alatt álló intézetek és 
pénztárakból évi fizetést élvező tisztviselők, segéd-, kezelő- és 
szolgaszemélyzet, stb. névtárának szolgálati minőség, idő és 
fizetésmennyiséggel együtti nyilvántartását; 

nemkülönben a nyűg- és kegydijasak hasonszerü nyilván-
tartását, egyéb közigazgatási és gazdasági célokra szolgáló 
nyilvántartásokat, u. m. pénztárak, raktárak rovancsolásáról, 
tiszti és vállalkozói biztosításokról, stb. 

128. §. 

Fölügyel az évi költségelőirányzatok szoros betartására^ 
s az ez irányban netán fölmerülendő észrevételeit, ugy az 
előirányzati alapok kimerülését, illetve annak körülményeit á 
tanács, illetőleg a közgyűlésnek bejelenti. 

A polgármester, tanács és árvaszék azon ügydarabjab 
melyek rövid számvevői véleményt igényelnek, u. m. : 

melyek a költségvetési födözet és szükséglet kérdésével 
összefüggnek ; 

melyek kiválóan csak a számvevőség által vezetett köny-
vekből nyerendő adatok alapján intézhetők el, az ügyosztály 
részéről az általános iktatókönyv száma alatt előadói iv mel-
lett, rövid uton küldetnek át a számvevőséghez ; mire a szám-
vevőség a megejtett vizsgálat alapján, a mennyiben a kiadás 
a költségvetési hitelben födözetét találja, a számlákat érvé-
nyesiti, záradékkal ellátja s az utalványozási rendelet terve-
zetét vélemény alakjában az előadói ivre vezeti. 

A midőn azonban a számvevőség nézete szerint az utal" 
vány túlterjeszkedik a hitelen, vagy az utalványozó hatósága 
körén, vagy esetleg a fönnálló szabályrendeletekbe ütközik, 
a számvevőség a kiutalványozást nem javasolhatja, s ily esetek-
ben működése csakis a számfejtésre szorítkozik; köteles lévén 
azonban az utalványozó hatóságot a hitel hiánya, vagy egyéb 
szabálytalanságokra figyelmeztetni; ha azonban az utalvá-
nyozó hatóság a kifizetést eme figyelmeztetés ellenére is 
megrendelné, a számvevőség az utalványt a hitelnyilvántar-
tásba előírni tartozik ugyan, de ebből kifolyólag felelősség a 
számvevőséget nem terheli. 
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Az utalványozó hatóságok által netalán előleges szám-
fejtés nélkül kibocsátott s a pénztárhoz cimzett utalványo-
zási rendeletek is az előbb megirt módon lesznek a szám-
vevőség által ellenjegyzendők, s a mennyiben a számvevőség 
ahhoz nem járulna, az ellenjegyzés megtagadásának oka a 
pénztárakhoz cimzett határozatokra szintén reá vezettetvén, 
köteles a számvevőség az ily ügyet is a fizetési rendelvé-
nyekkel együtt az utalványozó hatósághoz újbóli határozat-
hozatal iránt azonnal beterjeszteni. 

Halasztást nem tűrő esetekben joga van a tanácsnak, ár-
vaszéknek az utalvány kifizetését saját felelősségére elrendelni, 
mely ujabb határozat ugy a számvevőség, mint a pénztárral 
is újból közöltetvén, a számvevőség az érvényesítésre nézve 
ezen szakasz 5. bekezdésében előírtak szerint fog' eljárni. 

A midőn véleményes előterjesztések s nagyobb mérvű 
kiszámítások, illetve kimutatások kívántatnak, ezekre a szám-
vevőség tanácsi határozattal utasítandó. 

A polgármesternek oly utalványozása, mely ellen a 
számvevőségnek bármi kifog'ása van, utóbbi által a tanácshoz 
terjesztendő. 

129. §. 

A közigazgatási számfejtésnél a fő figyelem arra fordí-
tandó, hogy a város ne károsittassék ; ennélfogva szigorúan 
figyelembe veendő: 

a) jogosult volt-e a megrendelő és a megrendelés ? 
b) a fölszámított dijak egyenkint vagy összesen nem 

voltak-e már korábban fölszámítva? 
c) a fölszámított összeg a megrendelő vagy fölszámitó-

nak nem-e évi vagy havi fizetése, avagy átalányából volna 
födözendő ? 

d) a fölszámított árak a helyi és időszaki áraknak, szer-
ződésen vagy hatósági rendeleten alapuló díjszabályoknak 
megfelelnek-e? 

é) a számlák kellőleg igazolvák-e, s a nyert előlegek 
kitüntetve vannak-e ? 

f ) az összes számlák és mellékletek helyesen vannak-e 
számítva s összesítve? 

g) a fölszámított összeg födözését találja-e a költségve-
tési hitelben, s nem lett-e az általa túlhaladva ? 
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I3Q. §." 
A I 2 Q. §. szerinti elbirálás alá esnek az egyes hivatal-

főnökök által a raktárakból kikért többnyire irószeri, irodai 
s egyéb hasoneszközökről kiállított nyugták, ugy a nyomtat-
ványok, könyvkötői munkák, stb. megrendelései is. Ezeknek 
esedékesség tekintetébeni elbírálása is a számvevőség hatás-
körébe tartozván, csak megtagadás esetén kérhető tanácsi 
kiutalványozás utján. 

13 1 . §• 
Építkezésekről beérkezett számlák vizsgálatánál figye-

lem fordítandó arra, hogy a jelentékenyebb építkezéseknél a 
mübirálati jegyzőkönyv csatoltatott-e ? 

Adattak-e városi készletből az építkezéshez s mily anya-
gok ? Melyek értéke kimutatandó s az építkezési költséghez 
számítandó ; ki van-e mutatva az anyagmaradvány, vala-
mint a régi anyag-ok mikénti fölhasználása vagy hovaforditása ? 

Különös gond fordítandó arra, vájjon az építkezés elrende-
lésénél és végrehajtásánál a szabályok megtartattak-e, vájjon 
több munka esetén azok a tanácstól vagy közgyűléstől előle-
gesen nyert engedély mellett eszközöltettek-e ? 

132. §• 
A kiküldetések alkalmával fölmerült napi, illetve élel-

mezési és fuvardijakról az utiszámla az eljárás befejezte után 
30 nap alatt lévén beterjesztendő, az ez idő után beterjesztett 
számla nem érvényesíthető. 

A polgármester és a tanács által kiadott utalványozások 
és megszüntetések a számvevőség által az edl ig gyakorlat-
ban lévő utalványozási és beszüntetési jegyzékbe vezettetnek. 

Az utalványozási jegyzékek hitelnyilvántartásul szolgál-
ván ; az esetben, ha valamely rovatnál a födözet az év foly-
tán fogyatékán lenne, köteles a számvevőség a tanácsot már 
e körülményre is figyelmeztetni, a hitel túllépéseinek kikerü-
lése végett. 

Számvizsgálat. 

*33- §• 

A város fönnhatósága alatt álló pénz -és raktárak kezelői 
által készített mindennemű évi számadások, a számvizsgálók 
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közreműködésével, a számvevőség által az alább következők 
különös szemmeltartása mellett vizsgáltatnak meg". 

A számadók összes okmányokkal fölszerelt naplókat, il-
letve számadásokat az okmányokról két párban készített jegy-
zék kíséretében közvetlenül a számvevőséghez küldik be, 
beküldés után a tanácsnak arról jelentést tevén. 

A naplók előzetesen mindenekelőtt az iránt vizsgáltat-
nak meg, hogy szabályos aláírásokkal s jegyzékben foglalt 
okmányokkal el vannak-e látva ? nincsen e a napló oda nem 
tartozó számjegyekkel vagy egyébként firkálva ? 

A két párban érkezett beküldési jegyzék a lelethez ké-
pest átvételi bizonylattal ellátandó s legkésőbb 3 nap alatt 
az egyik példány az illető számadóhivatalnak visszaküldendő 
s a beküldött naplók s számadások a számadási állomány-
könyvbe beiktatandók s egyúttal számvizsgálatra a számvizs-
gálóknak kiadandók. 

Ellenkező esetben, ha t. i. a naplók oda nem tartozó 
dolgokkal beirkálvák vagy tisztátlanok, akkor azok vissza-
utasitandók, mely visszautasításról a tanács jelentésileg ér-
tesítendő. 

134. §• 

A naplók vizsgálatánál különös figyelem fordítandó a 
következőkre, u. m. : 

a) hogy a folyósnapló számok folyton folynak-e ? nem 
történt-e a folyó naplószámoknál ismétlődés, a mely igen 
sok zavarra szolgálhat okul ? 

b) a pénzösszegek tisztán, olvashatólag vannak-e irva s 
különösen nem viselik-e a meghamisítás szinét, t. i. nincsenek-e 
az összegek kivakarva s újból irva ? 

c) a mellékletek darabszámai be vannak-e jegyezve ? 
d) a mult időszakról a tármaradvány helyesen van-e 

áthozva? 
é) helyesen van-e a napló összesítve s a tármaradvány 

kimutatva ? 
/) az egyes naplótételek összegei egyeznek-e a fölcsatolt 

nyugták és ellennyugták összegeivel ? 
g) a naplótételek azon napon vannak-e a naplóba beve. 

zetve, a mely napon a lerovás valóban megtörtént ? 
Az ekként megvizsgált napló tételei a vizsgálat bizo-



nyitásául vörös rovattal megjelölendő, a legszigorúbban til-
tatván a naplóknak a vizsgálók által számitgatásokkal vagy 
másféleképeni befirkálása ? 

135. §• 
Az okmányok vizsgálásánál a pénztári utasításokban 

megirt szabályokon tul még a következők veendők figye-
lembe, u. m. : 

a) vájjon a fizetés érvényes utalvány alapján érvényesit-
tetett-e ? 

b) vájjon a személy és annak állása, összeg, jogcim és 
idő az utalványban megvitatottakkal megegyez-e ? 

c) vájjon minden föltétel, melyhez a fizetés kötve van, 
teljesen megtartatott-e ? 

136. §• 
A számadások előleges vizsgálatánál a fő figyelem arra 

fordítandó, hogy 
a) a mult évi számadásban kitüntetett véghátralékok át 

vannak-e hozva, a mult évről áthozottnak kimutatott hátralé-
kok összege nem haladja-e tul a mult évi számadásban kimu-
tatott véghátralékok összegét ? 

b) az előjegyzések, melyek azon év folyamán esedékessé 
váltak, előirattak-e ? 

c) a számadás minden egyes tétele azon fejezet, cim és 
rovat alatt van-e bevezetve, melyhez természeténél fogva 
tartozik? 

d) az egyes tételek egybevágók-e a napló és okmá-
nyokkal ? 

e) mindén bevétel és kiadás, melyet az utalványozó ha-
tóság elrendelt s mely a számvevőség által kezelt utalványo-
zási s beszüntetési jegyzékben bennfoglalva van, az illető 
számadásban is bennfoglaltatik-e ? 

*37- §• 
Azon számvizsgáló, ki a vizsgálatot teljesítette, köteles 

azt a napló, illetve számadásokra vezetendő következő zára-
dék által bizonyítani : 

„Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott vagy nehez-
ményeztetek." 

A számvizsgáló az általa megvizsgált naplót vagy szám-



adást, esetleg a nehezményt tárgyazó fogalmazványnyal együtt, 
a főszámvevőnek bemutatja, ki azt haladéktalanul fölülvizs-
gálja s a záradékot aláírásával ellenjegyezni köteles. 

138. §. 

Ha a megvizsg'ált számadásban hiányok, rendetlenségek 
födöztetnek föl, a tanács utján két iratváltásnak van helye, 
melyekre nézve az első iratváltásra 30, a másodikra 15 nap 
engedélyeztetik függelemmel. 

A vizsgálatnál kifogásolt tétel a számvizsgálat által 
egyenként külön sorszám alatt sorolandó föl, azon okokkal 
együtt, a mely okoknál fogva kifogásoltattak. 

Ugy a számadó közegeknek is válaszában a kifogásolt 
tételeket a sorszámra való hivatkozással vagy eg'ész határo-
zottsággal el kell ismerni, vagy pedig azokat tételről-tételre 
begyőző ellenérvekkel megxáfolni. 

A netalán szükséges második iratváltásban az elsőben 
már tiszhiba hozott tételek egészen mellőzendők. 

Akár az ellenőrző hivatal, akár számadók által fönteb-
biek ellenére szerkesztendő irat a tanács által, mint szabály-
ellenes, ujabb szerkesztés végett az illetőkhöz visszautasítandó. 

Alszámvevő. 

A főszámvevőt akadályoztatása esetén ugyanazon ügy-
körrel helyettesíti, s rendszerint a főszámvevő által kiosztott 
teendőket végzi. 

140. §. 

Számvevői számtisztek és számvizsgálók. 

A főszámvevő vagy helyettese által hozzájuk utalt szám-
lákat s számadásokat átvizsgálják s teljességüket megállapít-
ván, a szabályszerű fölülvizsgálati, illetve érvényesítési zára-
dékkal ellátják; szóval, a számfejtési s szám vizsgálati munká-
latokat teljesitik s az abból folyólag szükséges fogalmazvá-
nyokat elkészítik. 



A házipénztári tisztség. 

A házipénztári tisztség két részből áll, u. m.: 
1. a pénztár- és 
2. a könyvvitelből. 
A pénztár ügyköre általánosan. 
A város összes pénzkezelése, kivéve az árva- és szegény-

alapot, valamint az állami adók és illetékeket; a pénzforgalom 
mindennemű bevétele és kiadása a házipénztárban összpon-
tosul s a bevételek- és kiadásokat a házipénztári tisztség- teljesiti. 

Kezeli egyúttal a tisztviselői nyugdij- és „Pester Lloyd"-
féle alapot, a letéteket, a kórházi alapot, cselédösztöndijt, át-
iratási krajcárpénzeket s az összes alapítványokat s a még 
később netán oda utalandó hasontermészetü pénzeket. 

Minden bevétel és kiadás okmány alapján történik, mely 
okmányra a számfejtő közeg által a bevételi s kifizetési zára-
dék, a bevételi, illetve kiadási cim s rovat jelzésével ráve-
zettetik. 

Ily okmányok, illetőleg pénztári mellékletek, az utalványok, 
számlák, nyugták, ellennyugták, jegyzékek, kimutatások, stb. 

A befizetések elfogadása és kifizetések teljesítése napon-
ként a be- vagy kifizetés minőségére való tekintet nélkül dél-
előtt o—12 óráig, délután pedig, ünnep- és vasárnapok kivéte-
lével, 3—5-ig eszközlendő, országos és hetivásárok alkalmával, 
vagy rendkívüli körülmények között befizetések délután egy 
óráig, esetleg mindaddig, a mig csak fizetni óhajtó felek jelent-
keznek, elfogadandók. 

Az összes pénz- és értékpapirkészlet a főszekrényben, 
a kézitárban pedig rendszerint a napi szükséglet tartandó ; a 
pénztárnok és ellenőr az eddig gyakorlatban volt óvadék-
levél kiszolgáltatásán kivül biztosítékot tartozik n}rujtani, és 
pedig készpénzben vagy a tanács által megbírálandó érték-
papírokban egy évi, — ingatlanban két évi fizetésüknek meg-
felelő összeg erejéig. 

A pénztár számvevői elkönyvelés nélkül utalványokat ki 
nem fizethet, s azon felektől, kiknek tartozása a könyvvitel-
ben még előírva nem lenne, a fizetendő összegeket letét-
ként vételezi be s további elszámolásig mint ilyent kezeli. 



x43. §• 
A házipénztári tisztség személyzete : 
i pénztárnok, 
i könyvvivő, 
i ellenőr, 
3 számtiszt, 
i irnok, 
i hivatalszolga. 

344- §. 

A pénztárnok ügyköre. 
A pénztárnok ellenőrével a kezelése alatt álló pénztár, 

s az ott kezelt alapokért egyetemleg felelős. 
A pénztárnok, mint a tár kezelője, minden, akár közvet-

len, akár közvetett bevételeket személyesen fog-ad el, ugy a 
kifizetéseket is személyesen teljesiti ; mindkét esetben azonban 
a könvvvivöi számfejtés alapján, és pedig a bevételeket a 
kellőkép fölszerelt s már elnaplózott pénztári naplómellékle-
tek átvétele mellett, mig a kifizetett összegek a kifizetés 
megtörténte után naplózandók. 

A nyugtákat, ellennyugtákat, ugy a pénztár részéről 
kiállított egyéb okmányokat aláírja s az ellenőrrel ellen-
jegyezteti. 

Ha a tárban oly nagyobb összegek fekszenek, melyek 
előreláthatólag hosszabb ideig igénybe vétetni nem fognak, 
ezeknek gyümöl esőzésre leendő elhelyezése iránt, figyelemmel 
mindazonáltal arra, hogy a tár rendszeres kiadásai teljesíté-
sében fönnakadást ne szenvedjen, a könyvvivővel egyetértőleg 
a tanácshoz jelentést tesz. 

Mindennap a zárlatnál pénzkészletét megszámolja s an-
nak összegét az ellenőr napló-összegeivel egybetartja, s a ne-
tán mutatkozó eltérések iránt azonnal vizsgálatot tart, a hiba 
föl nem derítése esetén a tanácshoz rögtön jelentést tesz. 

Saját biztonság-a érdekében köteles a kifizetések- és be-
vételekről kézi jegyzéket vinni. 

A könyvvivőség által vezetett lejárati könyveket köteles 
időnkint a teljesítendő kifizetések és remélhető bevételek 
iránti maga-tájékozhatási és szükséghez képesti intézkedés vé-
gett betekinteni, a pénztár egyik kulcsát őrzi, a pénztár fő-
nöke, annak vezetése első sorban őt illeti s a folyó teendők 



érdekében folytonos jelenléte szükséges, akadályoztatása ese-
tén azonban az ellenőr helyettesíti. 

H5- §• 

Az ellenőr. 
A pénztárnok által teljesített bevételek és kiadások fö-

lött őrködik s a pénztár kezelését ellenőrzi. 
A kiadások és bevételekről a tárgy rövid és tüzetes 

megnevezése, ugy az utalványcim és mellékletei darabszá-
mának beiktatásával az ezen cimmel ellátott okmányok alap-
ján pénztári naplót vezet. 

A naplókban a pénztár egyenlegét pénztár-zárlat után 
naponként kimutatja s azt, ha a készlettel egyez, lezárja s a 
pénztárnokkal együtt aláírja; az ily lezárt naplót mellékletei-
vei együtt könyvelés végett a könyvvivőnek naponként át-
szolgáltatja, ki is azt annak megtörténtével neki visszaadja. 

A pénztári naplókat hozzátartozó mellékleteivel fölsze-
relve minden hó végén átvizsgál tatás végett a pénztárnokkal 
együtt a tanácshoz bemutatja. 

A pénztárnok által kiállított nyugta és ellennyugtákat s 
egyéb okmányokat ellenjegyző 

A pénztár egyik kulcsát őrzi s a pénztárnokot akadá-
lyoztatása esetén helyettesíti. 

146. §. 

A könyvvivőség. 

A könyvvivőség ügyköre általánosan. 
A könyvvivőség a városházi pénztárban kezelt minden-

nemű pénz és egyéb értékbeli bevételek és kiadásoknak, va-
lamint a város kezelése alatt lévő, azonban tulajdonát nem 
képező alapok és alapítványoknak nyilvántartó és számtartó 
közege. A városi vagyon, ugy a városi pénztárhoz eddig 
utalt vagy jövőben oda utalandó alapok és alapítványok szám-
vitele kamarai (rovat-számadás) rendszer szerint vezettetik. 

Az előirt követeléseknek beszerzése érdekében vidéken 
lakó feleknek esetleg községek megkeresése mellett is föl-
szólítást küld, s a mennyiben ez eljárás eredményre nem ve-
zetne, a tanácshoz jelentést tesz. 
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147- §• 

A könyvvivő ügyköre. 
Vezeti a városi házipénztárnál kezelt mindennemű pén-

zek, alapok és alapítványok számvitelét. 
A közköltségelőirányzat alapjául szolgáló rovatrendszert 

a főszámvevővel egyetértőleg megállapítja. A pénztári for-
galomról évnegyedenként összehasonlító kimutatást készit s 
azt a tanácshoz beterjeszti. 

A közköltségelőirányzat megállapításához, ugy a netán 
egyéb előforduló ügyekhez a könyvvitel köréből szükségelt 
adatokat kiállítja s kiszolgáltatja. A közköltségelőirányzat 
összeállításánál s a leltározásnál részt vesz. 

A bevételeket és bevételi járandóságokat az erre vonat-
kozó s vele esetenkint közlendő tanácsi határozatok, illetve 
elnöki meghagyások alapján, mig a kiadásokat, illetőleg a 
teljesített kifizetéseket a pénztári napló és mellékelt okmá-
nyai alapján könyvezi el. 

Kötelessége továbbá a hátralékos adósok neveit s tar-
tozásukat kitüntető könyvkivonatokat a fizetési határnap le-
teltével a további intézkedés végett a tanácsnak bemutatni. 

A házipénztári tisztségnek szóló összes meghagyásokat 
ő veszi át s azokat, a mint a pénztár, avagy a könyvvivősé-
get illetendik, ő osztja ki ; a könyvviteli ügyrendet megálla-
pítja, a segédkönyveket berendezi, a teendőket beosztja. 

Számtisztek. 

148. §. 

A könyvvivő, esetleg a pénztárnok által rájuk bízott szám-
viteli s számfejtési munkálatokat végzik. 

Egészségügyi tisztség. 
x49' §• 

Az egészségügyi tiszti személyzet két részre oszlik. 
Egyik része kiválólag a közigazgatásra vonatkozó orvosrend-
őri tárgyakat végzi s ezen irányban működnek : 

1 városi tiszti főorvos, 
4 városi belterületi kerületi orvos, 
1 külterületi kerületi orvos, 



5 szülésznő a belterületen, 
4 a külterületen, és pedig 3 alsótanyán, 1 felsőtanyán, 
1 állatorvos. 
Másik része a közbetegápolással s ezzel összefüggő 

ügyekkel a városi közkórházban foglalkozik, történik ez : 
1 kórházi igazgató-főorvos és 3 kórházi másodorvos, to-

vábbá az intézet gazdasági ügyeit vezető segédszemélyzet 
által, mely áll : 

1 kórházi g-ondnok, 
1 kórházi segédgondnok, 
1 kórházi irnok és 

1 kórházi biztosból, ki a III. tanácsi ügyosztály alatt áll. 

A tiszti főorvos. 

Hatásköre az 1876. évi 14. t.-c. és az ezzel kapcsolatban 
levő belügyminiszteri rendeletek alapján : 

aj őrködik minden közegészségügyi tárgy fölött és a 
tapasztalt hiányok elhárítása céljából jelentést tesz ; 

b) ügyel a lakhelyek, építések, üzletek, gyárak, valamint 
a tápszerek és italok egészségügyi kellékeire ; 

c) fölügyel a város területén létező összes városi és 
egészségügyi személyzetre ; 

d) a letelepedő orvosok és bábák okleveleit megvizs-
gálja, láttamozza, beiktatja és kihirdetés végett a törvényha-
tóságnak bemutatja ; 

e) a kuruzslás és egészségre veszélyes szokások kiirtá-
tására javaslatot tesz és sürgős esetekben azonnal intézkedik; 

/) indítványba hozza a helyi járvány és ragályos kórok 
megelőzésére szolgáló intézkedéseket ; 

gj járványos és ragályos betegségek alkalmával szemé-
lyesen a helyszínén megjelenvén, az elrendelendő óv- és gyógy-
intézkedések iránt javaslatokat tesz ; 

h) fölügyel a himlőoltás kellő foganatosítására s a himlő-
mag évenkénti fönntartására ; 

i) ujoncozási bizottmányokban közreműködik; 
j) tanintézetek, köz- és magánintézetek, fogházak és kór-

házak egészségi viszonyait vizsgálja ; 



k) fölügyel a gyógyszertárak és ezek törvényes kezelésére • 
l) teljesiti az orvosrendőri vizsgálatokat; 
vi) havonként egészségügyi jelentést tesz a közigazga-

tási bizottsághoz ; 
n) általában teljesit mindent, mit törvény vagy szabály-

rendelet hozzá utasit; 
o) szakközege a tanácsnak, mint másodfokú egészség-

ügyi hatóságnak. 
A tiszti főorvosnak hivatalos helyiség bocsátandó ren-

delkezésre ; a helyiségben kezelendő a tiszti főorvosi hivata-
los iratok ; a tiszti főorvos hivatalában naponként megjelenni 
tartozik s ezen elfogadási, illetőleg tudakozódási idő a hiva-
talos helyiség ajtajára kifüggesztendő; akadályoztatása esetén 
a kerületi orvosok közül helyettesit. 

A kerületi orvosok. 

a város négy részében egy-egy kerületi és a külterü-
leten (alsótanyán) egy kerületi orvos hivataloskodik. Szolgá-
lati tekintetben a városi tiszti főorvosnak vannak alárendelve 
és utasításaikat' a tanácstól csak a városi tiszti főorvos utján 
veendik. Kötelességeik kerületükben : 

a) a kéjhölgyek hetenként kétszeri tüzetes vizsgálata ; 
b) az oltás és halottkémlés teljesítése a fönnálló felsőbb 

intézmények szerint, a halottkémlés, nevezetesen az 1876. évi 
31,025. sz. belügyminiszteri rendelet és az 1877. évi 273. számú 
közgyűlési határozat alapján ; 

c) szegény betegek díjtalan gyógyítása ; 
d) közegészségi és orvosrendőri tárgyakra nézve segéd-

kezet nyújtanak ¿1 városi tiszti főorvosnak ; 
e) hetenként egyszer a városi tiszti főorvosnak az eddig 

is gyakorlatban volt irásos jelentéseket megküldik, melyekben 
egyszersmind észleléseik a kórnemtő, keletkező járványok és 
ezekkel hasonló tárgyak tekintetében följegyezve legyenek; 

f ) hónaponként fölváltva a városházán a központi szol-
gálatot teljesitik mindazon ügyekre nézve, melyek eddigelé a 
szolgálathoz tartoznak; 

g) eljárnak mindazon ügyekben, melyeket valamely tör-
vény vagy szabály reájuk biz, vagy a melyekre nézve a tiszti 
főorvosnak akadályoztatása esetében kirendeltetnek ; 



h) tisztán szakügyekben a tiszti főorvossal közvetlenül 
érintkeznek ; 

i) szakközegei a rendőrkapitánynak mint elsőfokú egész-
ségügyi hatóságnak. 

Fölhatalmaztatik a polgármester, hogy nagyobb járvány 
idején a szükségesnek mutatkozó számban járvány-halottké-
meket nevezhessen ki ideiglenes minőségben. 

Az állatorvos. 

Az állatgyógyászi és barmász-rendőri teendőket végzi 
és ezekre fölügyel. 

Kötelességei részletesen egy különös utasításban sza-
batnak meg. 

A városi tiszti főorvosnak van alárendelve. 

A szülésznők. 

3- §• 

Kötelességük a szolgálatukat igénylőknek kivétel nélkül, 
s ezek közt a szegényeknek ingyen segélyt nyújtani. A rókus-
városi szülésznő tartozik egyszersmind a közkórházban a 
szülőnő mellett a szülésznői teendőket díjtalanul végezni. A 
szegények körül tanúsított buzgalmukért a szülésznők számára 
rendes fizetésükön tul esetről-esetre meghatározandó jutalom-
díj helyeztetik kilátásba. 

Kötelesek a szülésznők állandó lakásaikat kerületeiknek 
a városi közgyűlés 1872. évi ápril 8-án 198. sz. határozatával 
kijelölt pontjain tartani. 

Közvetlenül a tiszti fő- és illető kerületi orvos rendel-
kezése alatt állanak s intézkedéseit teljesíteni tartoznak. 

A kórházi igazgató-főorvos. 

A fönnálló törvény és szabályrendelet nyomán a köz-
kórházi igazgató-főorvos közvetlen a városi tanácsnak van 
alárendelve s ezzel egyenes érintkezésben áll. 

1. Hatásköre mint igazgatónak: 



a) a kórház minden ügyeit felelősség mellett vezeti, az 
intézetet a hatóság és közönség irányában képviseli, fölügyel 
a kórházi szabályok pontos végrehajtására és a rendnek kellő 
fönntartására, és semmit sem mulaszt el, mi a betegek jólétének 
előmozdítására vagy az intézet érdekeinek megóvására szolgál ; 

b) teljesiti mindazokat, melyek törvények és szabályren-
deletek, nevezetesen az 1876. évi 51,661. sz. belügyminiszteri 
intézkedés által reá bízatnak. 

2. Mint főorvosnak : 
c) a kórházba fölvett beteget legjobb tudománya és 

lelkiismerete szerint gyógykezeli ; 
d) mindennap a reggeli órákban beteglátogatást, kór-

szemlét tart, mely alatt az egyes betegeket tüzetesen meg-
vizsgálja, a szükséges rendelvényeket, kisebb-nag-yobb sebé-
szi műtéteket véghez viszi és tekintetbe nem véve az ezekre 
fordítandó idő és munka mennyiségét, az intézetből előbb 
nem távozik, mig mindaz meg nem történt, mit a beteg 
java kiván ; 

e) reggeli kórlátogatásán kivül sürgős esetekben segély-
nyújtás végett a kórházban éjjel vagy nappal bármikor meg-
jelenni tartozik ; 

/) minden hónap végével irásos jelentést tesz a tanács és 
tiszti főorvoshoz, melyben a betegforgalom az egyes kórne-
mek részlétes kitüntetésével tartalmaztatik ; 

g) minden év végével kimerítő jelentést nyújt be a ta-
nácsnak és tiszti főorvosnak, melyben a hónapi jelentésekben 
tartalmazottakan kivül mindaz foglaltatik, a mi a közegészség-
ügy és közigazgatás érdekében említést érdemel. 

A kórházi másodorvosok. 

a) a kórházi másodorvosok közvetlenül a kórházi igaz-
gató-főorvosnak lévén alárendelve, annak minden utasításait 
teljesíteni tartoznak ; 

b) a kórházlátogatásra megkívántató minden előkészüle-
tet megteszik és az észlelt fontosabb körülményekről az ig-az-
gató-főorvost tudósítják, szükség vagy veszély esetében a 
napnak bármely szakában megjelennek, a megkívántató se-
gélyt nyújtják és a veszély megszűntéig ott maradnak ; 



c) a kórszemlék, vizsgálatok, műtétek és más teendők 
alkalmával az igazgató-főorvosnak segédkezet nyújtanak, a 
rendelvényi lapokat vezetik, a gyógyszerkivonatokat ké-
szítik és a gyógyszertárból érkezett szerek minőségére föl-
ügyelnek ; 

dj a napi jelentéseket és étlapokat szerkesztik, valamint 
az orvosi betegfölvételi jegyzökönyvet vezetik ; 

é) orvosrendőri vagy törvényszéki esetekről szóló jelen-
téseket fogalmazzák ; 

J ) a betegek étkezésének rendes kiszolgáltatására fölvi-
gyáznak ; 

g) a kórházi betegforgalomról, úgyszintén a hosszadal-
mas betegségben szenvedőkről szóló tudósításokat a kór-
házi igazgató-főorvos további hivatalos használatára elő-
készítik ; 

h) a kórházban meghalt egyének kémlését véghez viszik ; 
i) a szegényápoldában megbetegedett egyéneket gyógy-

kezelik és súlyosabb esetekben a kórházi igazgató-főorvosnak 
jelentést tesznek; 

j ) a kórházi másodorvósok közül egynek, midőn a kór-
házi helyiségek szaporítása által lehetővé válik, a kórházban 
kell laknia ; 

k) az orvosrendöri és törvénykezési boncolásokhoz a kór-
házi bonceszközöket kiszolgáltatni és ezen boncolásoknál a 
kórházban elhunyt egyénekre nézve a szükséges fölvilágositá-
sokat megadni kötelesek. 

Kórházi gondnok és segédgondnok. 

156. §. 

a) Mindkettő közvetlen a kórházi igazgató-főorvosnak 
alá lévén rendelve, ennek fölügyelete mellett az intézet gaz-
dasági ügyeit végzik; 

b) az intézetben jelentkező betegek fölvételét, honosságuk 
és vagyoni viszonyukra vonatkozó adatok megállapítását s 
ezek következtében szükséges további eljárást, a hatóságokhoz 
intézendő levelezést, értesitvényeket és a többi oly módon 
teljesitik, mint ez a felsőbbi intézmények, nevezetesen az 
1875. évi 3. t.-c. és az 1876. évi 51,661. sz. belügyminiszteri 
szabályrendelet által elő van irva ; 



c) mindennemű számadásokat az illető rendszabályok 
szerint elkészítik, a számadásoknál a segédgondnok mint 
ellenőr működik, a számadásokban foglalt egyes tételek he-
lyességeért mindkettő felelős ; 

d) kiváló figyelmet fordítanak arra, hogy az összes cse-
lédség kötelességeit teljesítse és hogy a tisztaság, rend és fe-
gyelem az intézetben szigorúan fönntartassék ; 

e) a betegeknek kiszolgáltatandó étkek minőségére, va-
lamint az egyes adagok rendes kiosztására fölügyelnek; 

f ) az intézet anyagi és fogyasztási cikkeiről rendes 
naplót vezetnek; 

g) a kórházhoz tartozó bútorokról, ruha- és ágynemüekről, 
szerek- és eszközökről, szóval, a kórház összes ingó vagyoná-
ról leltárt vezetnek, melyről évenként a városi tanácsnak a 
gondnoki számadással együtt jelentést tesznek; 

h) a fölvételi irodában a betegektől tápdijakért befizetett 
pénzösszeget fölveszik és a kórház pénztárába átszolgáltatják; 

/) a fenyitő-törvényszék és járásbíróság, esetleg a kapi-
tányi hivataltól beküldött betegek elbocsátása előtt az illető 
beküldő hatóságnál 24 órán belül jelentést tenni tartozik. 

A kórházi irnok. 

157. §. 
» 

A kórházi igazgató-főorvos, gondnok és segédgondnok 
rendeleteit teljesiti, minden fogalmazásokat, jegyzékeket és 
kimutatásokat letisztázza, továbbá az iktató- és törzs-főkönyv-
ről vezetett mutatót kezeli, végre mindennemű gondnoki teen-
dőkre nézve az intézet érdekében segédkezet nyújtani köteles. 

A kórházi biztos. . 

158. §. 

a) a város területéről a helybeli kórházba érkezett bete-
gek, valamint azon helybeli illetőségű egyénekről, kik más 
területén lévő kórházakban gyógykezeltetnek, az illető jegy-
zőkönyvi kivonatban foglalt állitások valóságát mind az ille-
tőség, mind a fizetni kötelesek tekintetében az 1876. évi 
51,661. sz. belügyminiszteri rendelet utasításai szerint kipu-
hatolja ; 
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b) a városi tanácstól, valamint a gondnokságtól kiadott 
gyógydij-számlákat átveszi és az ezekben kitüntetett pénz-
összeget beszerzi ; 

c) esetenkint szükségesnek mutatkozó utasításokat a vá-
rosi tanácstól, valamint a kórházi igazgató-főorvostól veend 
és teljesíteni köteles. 

Egyébként a III. tanácsi ügyosztály rendelkezése alatt áll 
s annak vezetője által hozzá utalt teendőket végezni tartozik. 

A mérnöki hivatal. 

*59- §• 
A mérnöki hivatal teendői: 
1. A viz-, ut-, hid-, szárazépitészet és gépészet körében 

a város által szándékolt építkezések terv- és költségvetései-
nek készítése, amennyiben ily épitkezésekhez szükséges ter-
vezetek nem pályázat utján határoztatnak beszereztetni. 

2. A városi építkezésekre való fölügyelet, fölülvizsgálat 
és leszámolás. 

3. A város tulajdonát képező épületek, viz- és utépit-
mények, ezek műtárgyainak, továbbá a gépek jókarban tartása 
iránti fölügyelet, javításukra terv és költségvetés készítése. 

4. Magánépitkezési tervek szakbirálata. 
5. Magánépitkezéseknél az érvényben levő szabályok 

értelmében fölügyelet gyakorlása. 
6. Városi épületek terveinek nyilvántartása, és megőrzése. 
7. Az utcavonalok, járda- és padozatmagasságok kijelö-

lése, szabályozások eszközlése. 
8. A térképtár leltározása, rendben- és nyilvántartása a 

hivatal könyvtárának és műszereinek rendben tartása. 
9. A városi belterületi telkek változásainak, házszámok 

és utca-nevek nyilvántartása. 
10. Vízvédelmi anyagok nyilvántartása, mint azt a tör-

vény és felsőbb hatósági rendeletek előírják, ebbeli munká-
latok vezetése, terv és költségelőirányzatok készítése. 

1 1 . Az épített és építendő magán- és közcélú épületek, 
egyéb magán- és közhasználatra készült építmények, mint csa-
tornák, átereszek, hidak (kül- és belterületen), kövezet-, légszesz-
vezeték-, lóvonatu vasút-, vízvezeték, vizi müépitmények, stb. ter-

5 
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vezetileg és helyrajzilag való nyilvántartása, utcák és utak 
feltöltése és épitése. 

12. Fölügyelet a védtöltésekre és közutakra, kövezett 
utak és közjárdák jókarban tartására. 

13. Városi földbirtokok fölmérése és térképezése, a bérbe-
adásra kijelölt területek részletfölmérése és térképezése, ugy 
ezeknek helyrajzilag való nyilvántartása. 

14. Nyilvános kertek fölötti műszaki őrködés. 
15. Közmunkaerő kezelése és nyilvántartása. 
16. A mérnöki hivatal szakköréhez tartozó és tárgyalásra 

vonatkozó évi költségelőirányzatok készítése. 
17. Mértékhitelesitő-hivatal műszaki fölügyelete. (1874. 

8. t.-c.j 
18. A mérnöki hivatal mindazon körébe vágó ügyekben, 

melyeket a közgyűlés, tanács és polgármester hozzá utasít, 
eljárni és a felvilágosításokat megadni köteles. 

160. §. 

Munkabeosztás. 

A mérnöki hivatal teendőinek teljesítése három szakosz-
tály között oszlik meg. 

I. Viz- és utépitészeti szakosztály. 

Magában foglalja a hid- és csatornaépitkezést, feltöltést, 
kövezést, árkolásokat, vízvezeték, gázvezeték, gépek, vizszi-
vattyutelepek, zsilipek, száraz- és vizi müépitmények, színházi 
gépezet és egyéb berendezések, közmunkakezelés, mértékhi-
telesitő-hivatal, közkertek, lóvonatu vasutak, rakpart, tisza-
part, utak és utcák világitás?i, tűzoltói szerelvények és egyéb 
itt föl nem sorolt, de ezekkel összefüggő építmények és tár-
gyak fölötti fölügyelet gyakorlását, terv, költségvetések ké-
szítését, munkák kivitelét, fönntartásuk fölötti gondoskodását, 
stb. a város összes területén és ezek nyilvántartását. 

II. Építészeti szakosztály. 

Magában foglalja az összes szárazépitészet körüli teen-
dők teljesítését, u. m. a városi összes épületek fönntartását, 
ujak tervezését és kivitelét, belső, e szakba vágó berendezé-
sek keresztülvitelét. 
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Épitési engedélyre beadott magán épitési tervek bírála-
tát, ezek fölötti fölügyeletet a város összes területén és ezek 
nyilvántartását. 

III. Mérnöki (földmérői) szakosztály. 

Teendői közé tartozik a városi földbirtokok nyilvántar-
tása, bérbe- vagy eladásra kijelölt területek fölmérése és par-
cellázása, szabályozási vonalok és padozatmagasságok kitű-
zése külterületen, városi térképek nyilván- és rendben tar-
tása, telek-elosztások nyilvántartása. 

161. §. 

Térképtár. 

Segédmérnök. (Térképtárnok.) 

A térképtárban őriztetnek a régi „Giba"-féle eredeti 
térképek, a használaton kivül helyezett földkönyvek és telek-
könyvi lapok, a kataszteri fölvételi rajzok és térképek a vá-
ros újjáépítése és rendezésére, továbbá minden városi köz-
épület vagy közmű emelésére, végül a város háromszögtani 
fölvételére vonatkozó tervek és fölvételek. 

A térképtár a segédmérnök (térképtárnok) őrizete alatt 
áll. A térképtárról katalógus és leltár készítendő, melynek 
időszakonkénti kihelyesitését a főmérnök felügyelete mellett 
s annak utasításához képest a térképtárnok eszközli. 

A térképtár kezelését és használatát a főmérnök által 
készített s a térképtárban kifüggesztendő „Rendtartás" sza-
bályozza, mely kifüggesztés előtt a tanács által jóváhagyandó. 
A segédmérnök (térképtárnok) a főmérnök intézkedéseihez 
képest egyéb műszaki teendőkre is alkalmazható. 

. 162. 

A hivatal személyzete. 

1. E g y főmérnök a hivatal (tehát mind a három szak-
osztály) főnöke. 

2. Mellé egy irnok az igtatói és kiadói munkák teljesí-
tésére. 



I. Viz- és utépitészeti szakosztály. 

E szakosztály főnöke a főmérnök. 
3. E g y gépész-mérnök. 
4. E g y mérnök. 
5. Két gépész. 
6. Két utibiztos. 
7. Egy írnok. 
8. Két gátőr. 
9. Három utkaparó. 
10. Három körtöltés-őr. 

II. Középitészeti szakosztály. 
1 1 . Egy építész-mérnök (az osztály vezetője). 
12. Egy építészeti fölügyelő. 

III. Földmérői szakosztály. 
13. E g y mérnök (osztályvezető). 
14. E g y segédmérnök (térképtárnok). 
15. A hivatalszolgai teendők és belterületi 'kézbesítések 

ellátására két szolga. 
A gátőrök és körtöltés-őrök a gátrendőrségről szóló tör-

vényben előirt kötelességeket s egyéb teendőket az adott 
utasítás szerint végzik. 

Az utkaparók az ut javítását és fönntartását főnökük 
utasítása értelmében eszközlik. 

A főmérnök hatásköre. 
Mint a hivatal vezetője rendelkezik annak összes sze-

mélyzetével ; helyettese a második szakosztály vezető mérnöke. 
A főmérnök veszi át a meghagyásokat a közgyűlés, ta-

nács és polgármestertől, az egyes szakosztályoknak kiosztja a 
munkát, megadja az utasításokat, fölügyel arra, hogy a meg-
hagyások kellő időben nyerjenek elintézést. 

Közgyűlési, tanácsi, polgármesteri megbízásoknál képvi-
seli a hivatalt. 

A szakosztályok munkálatait láttamozza, valamint ő teszi 
az előterjesztést a hivatalszemélyzét személyes ügyeiben. 

Készítteti a mérnöki hivatal szakmába vágó évi előirány-
zatokat; a munkálatokat a tanács utasításai alapján foganatosítja. 
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A hivatalszemélyzet napdij-számláit és a vállalkozók ál-
tal benyújtott számlákat láttamozza. 

A vállalkozók által teljesített munkálatok szakszerű fö-
lülvizsgálásáról gondoskodik és ellenőrzi. 

A szakosztályok által fölvett jegyzőkönyveket ellenjegyzi. 
Mérnöki fölvételek és kitűzések teljesítésére szükséges 

napszámokat és napszámos-dijakat megállapítja, az erre és ezen 
munkáknál fölhasznált költségkimutatásokat ellenjegyzi. 

A vízvédelmi munkát a tanács megbízásából személyze-
tével kezeli s fölügyel a térképtárra. 

164. §. 

Az építkezési bizottságban elnöklő osztálymérnök eltérő 
nézete az építkezési bizottság jegyzőkönyvében kifejezendő ; 
műszaki tekintetben e körül elkövetett mulasztásokért a fele-
lősség az osztálymérnököt, a magánépitkezések fölügyelete 
körüli mulasztásokért az ezen fölügyeletet gyakorló építészeti 
fölügyelőt terheli fegyelmi következmények mellett. 

165. §. 

A körtöltés fölügyelete. 
A várost övező körtöltés épségben tartása körüli fölügye-

let a főmérnök kötelességei közé tartozik. 
A körtöltés állapota a tanács által félévenként kikül-

dendő bizottság által a főmérnök közbejötte mellett megvizs-
gálandó; e bizottság vizsgálata által a főmérnöknek a körtöl-
tés körüli felelőssége változást nem szenved. 

A körtöltés megvizsgálásáról a bizottság jelentést tesz a 
tanácsnak. 

ióó. §. 

A személyzet képesitvényi kellékei. 
I. Főmérnök. Kívántatik a magyar nyelvnek szóban és 

írásban birása, az országban érvényes mérnöki oklevél, a 
gyakorlati mértan száraz- és vizépitészetből, két évi gyakorlat 
és kimutatása annak, hogy hasonló hivatalt már viselt. 

II. Gépész-mérnök. A magyar nyelvnek szóban és írásban 
tökéletes birása, a magyar államban érvényes gépészmérnöki 
oklevél és legalább két évi gyakorlat. 



III. Építészeti osztály mérnök. A magyar nyelvnek szóban 
és írásban teljes bírása; magasabb tanintézetről (műegyetem 
vagy akadémiáról) nyert oklevél és két évi gyakorlat. 

IV. Földmérő mérnök. A magyar nyelv és irás teljes bí-
rása, az országban érvényes földmérői oklevél és két évi 
gyakorlat. 

V. Mérnök. A főmérnökével egyenlő képesitvény. 
VI. Segéd-mérnök. (Térképtárnok.) A magyar államban 

érvényes mérnöki oklevél. 
VII. Építészeti fölügyelő. A magyar nyelvnek szóban és 

írásban birása, igazolása az építészeti tervezés- és rajzolásbani 
jártasságnak. 

VIII. Utibiztos. A magyar nyelvnek szóbani és irásbani 
teljes birása, legalább is igazolt gyakorlottság az útépítés és 
partvédelmi munkákban. 

I X . Gépész. Hazai tanfolyamon szerzett gépészi oklevél. 

167. §. 

Mértékhitelesítő hivatal. 

A mértékhitelesítő hivatal teendőit az 1874. évi 8. t.-c. 
által rendeltek értelmében végzi. 

Személyzete áll: 
1 mértékhitelesítő ügyvezető, 
i mértékhitelesítő ellenőr és 
1 hivatalszolgából. 
Mértékhitelesítő ügyvezetővé csak az választható, ki az 

e célból szükséges és kormányrendelettel megszabott vizsg'á-
latot a központi mértékhitelesítő hivatal, illetve bizottság előtt 
letette és arról bizonyítványt fölmutatni képes. 

Segédpénztári tisztség. 

168. §. 

Teendői a szegény- és árvaházi alapi s netán később 
oda utalandó más pénzeknek kezelése. 

A segédpénztári tisztségi teendőket az árvatári tisztség 
végzi, mely utóbbi minőségben az árvaszéki szervezeti szabá-
lyok értelmében működik és az árvaszék utasításai szerint 



jár el; előbbi, vagyis segédpénztári minőségében pedig a ta-
nács utasításai szerint működik és jár el. 

A gazdászati tisztség. 

169. §. 

A gazdasági hivatal a háztartási és gazdasági ügyosztály 
fölügyelete alatt áll. Áll : egy gazdász, egy gazdászsegéd, 
illetőleg számtiszt és egy Írnokból. 

170. §. 

Kötelessége a város fekvő és ingó összes vagyonára, 
termesztményekre, szerek- és eszközökre, a mennyiben jelen 
szabályzatban eziránt más nem rendeltetik, fölügyelni, azokról 
leltárt vezetni és évente a számviteli szabályok szerint rendes 
számadást adni. Gondoskodni tartozik a járandóságot képező 
termesztmények, mindennemű írószerek és a háztartáshoz 
szükséges eszközök beszerzéséről, kiszolgáltatásáról és e te-
kintetben a tanács utasításait mindenkor jóeleve kikéri. 

A városi cselédség ruházatának megkészitése, az ingó 
vagyon folytonos jókarban tartása s netán mutatkozó szük-
séglet kellő időben előállítása iránt intézkedik. 

A város fogatai gondviselése alatt állván, azoknak min-
den időben használhatóságukról és a városnak érdekében leg-
előnyösebb fölhasználhatásáról gondoskodik. 

A város leltározott vagyonát a fölvett, időközben hasz-
nálhatlanná vált tárgyak jegyzékét évente a tanácshoz beadja. 

Fölügyel a város szegényápoló-intézetére, az ott elhelye-
zett egyénekre, utóbbiak fölött a házi fegyelmet gyakorolja. 
Az ápoldában a helyiségek, fekhelyek s az ápoltak ruháik 
tisztaságára, utóbbiak élelme kiszolgáltatására gondot fordit 
s az időnként szükségessé válandó intézkedések iránt a ta-
nácshoz jelentést tesz. 

A polgármester által a szegényeknek utalványozott 
kenyéradagok kiosztását teljesiti. 

Eljár a közgyűlés, polgármester és tanács által akár 
közvetlenül, akár háztartási osztály utján hozzá utasított mind-
azon ügyekben, melyek hivatala köréhez tartoznak. 

Ezenfölül a városi bérház bérbeadása, ugy az épület gon-
dozása körül a bérházi kezelő-bizottsággal egyetértőleg eljár. 
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A gazdász-segéd a gazdasági hivatalban működik, agaz-
dász rendelkezése alatt áll s annak utasítása -szerint a reá 
bízottakban eljárni tartozik. 

Erdőmesteri tisztség. 

Az erdőmesteri tisztség a háztartási és gazdasági ügy-
osztály fölügyelete alatt áll, s mint ilyen a tanács utasításához 
tartozik alkalmazkodui; e tisztség áll: egy erdőmester- és 5 
erdővédből; az erdővédek viszonya a közigazgatási hatóság-
hoz az erdőtörvényben lévén rendezve, annak szabványai 
szerint intézendők az erdővédek fegyelmi, személyi és szolgá-
lati ügyei. 

Ha a város erdői állami kezelés alá vétetnének, az erdő-
mester állása megszűnik és szolgálati éveinek megfelelőleg 
végkielégittetni, illetőleg nyugdijaztatni fog. 

173. 
Az erdömester a város határában létező összes erdőkre, 

erdei területre, csőszházakra, nyilvános séta- és befásitott he-
lyekre, az ország-utak szélein lévő fákra fölügyel, a vadászati 
tilalom fönntartását a rendőrséggel egyetértöleg eszközli, az e 
tekintetben fölmerülendő, valamint az erdei területen elköve-
tett mezőrendőri kihágásokat bejelenti. 

Az erdők fönntartása, gyarapítása tisztjéhez tartozván, 
ezen irányban mindazon intézkedések megtételére nézve, me-
lyek az egész erdei területre, vag-y annak jelentékenyebb ré-
szére kiterjesztendők, a tanácshoz javaslatot terjeszt s általá-
ban gondoskodik mindarról, mi a város erdeinek gyarapítá-
sára, hasznosítására és a vadászati, ugy erdei törvény foga-^ 
natositására megkívántatik s az ujonan beültetett területek 
adómentesítése érdekéből külön jelentést tesz. 

A fatenyésztés és gyümölcsfanemesités kiváló föladata 
lévén, a fönnálló vad- és gyümölcsfaiskolákra különös gondot 
fordit, fölügyel a selyemtenyésztésre és ennek terjesztésére. 

A termesztményekről, legyenek facsemeték, tűzifa vagy 
rőzse, mint szintén az erdei eszközök- és szerekről rendes 
számadást vezet. 



Az erdei jövedelmek s kiadásokról évente költségelő-
irányzatot készit s annak -valósítását helybenhagyás után 
eszközli. 

Eljár mindazon hivatása körébe tartozó ügyekben, me-
lyeket a tanács, esetleg a közgyűlés hozzá utal. 

Kertészet. 

174- §• 

Az ujszegedi népkertet, faiskolát, továbbá a városi sétá-
nyokat, köztereket és fasorokat egy főkertész, egy mükertész 
és kertész-segéd gondozza. 

A főkertész fölügyel a város belső faiskoláira, az ujsze-
gedi népkertre, közkertek, sétányok, városi fasorok és faül-
tetvényekre, a fatenyésztésre és nemesítésre. E mellett a se-
lyemtenyésztés előmozdítása érdekéből megteszi mindazt, mi 
a selyemtermelésnek körébeni terjesztési módjának gyakorlati 
megismertetése tekintetében szükséges és hasznos. 

Az adószedői tisztség. 

175. §• 

Belszervezet. 

Az adószedői tisztség áll : 
E g y hivatali igazgató, 
K é t pénztárnok, 
K é t pénztártiszt (naplóvezetök), 
E g y adónyilvántartó, 
Tiz adótiszt (számtiszt), 
Kilenc segéd-adótiszt (segéd-számtiszt), 
Nyolc belterületi | ] . , 
Négy külterületi ( ^ e b r r e i c l J 0 > 
K é t belterületi) . 
j r , . ... ... . ) intő. 
ivet külterületi j 
Három irnok (egy az adóigazgató, egy az adónyilván-

tartó, egy az illetékkezelő tiszt mellett) és 
Két hivatali szolgából. 
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i76. §. 

A hivatal ügyköre általánosan. 

Mint a városnak adóbehajtó, illetve kezelő és elszámoló 
közege önálló osztályt képez, külön pénztára s számvitele 
van, állandó számfejtő könyveket vezet (1. A. alatti minta), 
melyek 3 évről 3 évre szerkesztendők újból. 

A kir. adók kirovása, behajtása s elszámolása körüli el-
járásánál a törvényt, a városi adókra nézve pedig a városi 
tanács utasításait, illetve szabályait követi. 

A kir. egyenes adókat, valamint az iparkamarai dijakat, 
hadmentességi adót, ugy a városi lakrészadót s közmunka-
váltságdijat összeírja, rendszerint az év október havának elején 
e működését megkezdvén, legkésőbb december hó végéig be-
fejezésre juttatja. Az összeírások mindenkor a városi tanács 
által erre kiküldendő egy-egy kerületi törvényhatósági bizott-
sági tag közbejötte mellett történik. 

A megejtett összeírások alapján kiveti e hivatal a kir. 
egyenes adókat, az iparkamarai dijat s hadmentességi adót ; 
megállapítja a közmunka-váltságdijakat s azokat a számfejtő 
könyvekbe előírja, beszerzi és elszámolja. 

Kezeli, illetve beszerzi és elszámolja továbbá a kincstári 
illetékeket, a vidékről behajtás iránt nyert adókat s illeték-
dijakat, a városi fübérdijat, kutköltségeket, inség-kölcsönt, az 
adóbehajtási költségeket, s még a régebbi időből fönt lévő 
fübérdij, malomdij, földvizsgálat, töltésezési s kántorbormérési 
dijakat, 1862/63. évi fogyasztási adót, 1860. évi vizipuskadij-, 
1865. évi pálinka- s 1861. évi bélyegcsonkitási dij-hátralékokat, 
sövényház-szegedi ármentesitési társulat járulékokat és ezáltal 
fölvett államkölcsön-törlesztéseket s a még ezután netán ke-
zelése alá utalandó hasontermészetü adónemeket. 

Az építési államkölcsönök behajtása körül eljár s az 
államkölcsön igénybevételével emelt épületek tüzbiztositási 
kötvényeit kezeli és nyilvántartja. 

Midőn a begyült pénzek rendeltetésük helyére szállíttat-
nak el, befizetések nem történhetnek; heti- és országos vásárok 
napjain, vagy rendkívüli körülmények közt tartozik azonban 
a pénztár a fizetéseket d. u. 1 óráig is elfogadni, ha fizetni 
óhajtó felek jelentkeznek. 



A hivatal fölosztása. 

177- §• 
A hivatal két részből áll, u. m.: 
1. a pénztári osztály, 
2. a könyvviteli osztályból. 

A személyzet ügyköre s teendői 
178. §. 

Az adóigazgató. 

A hivatal főnöke s közvetlen fölügyelője, hatásköre ki-
terjed az összes hivatali teendőkre. 

A személyzet közötti munkafölosztást eszközli, tekintettel 
arra, hogy a pénztári és könyvviteli osztály kezelői, a részükre 
előirt teendők mellőzésével, mindenesetre az ügykezelés hát-
rányára szolgáló egyéb munkálatokra nem alkalmazhatók. 

Felelősség terhe mellett fölügyel, hogy az adóhivatal 
körébe vágó s a városi tanács, illetve a kir. adófölügyelő 
utján, vagy a vidéki hatóságoktól közvetlen oda utasított 
ügyek pontosan beiktattatván, a kellő időben szabályszerű 
elintézést nyerjenek. 

Fölügyel a pénztári kezelésre, a pénztári vizsgálatoknál 
(rovancs) résztvenni köteles s a hivatalos órák pontos betar-
tásáért felelős. 

Felelősség terhe mellett fölügyel, hogy a hivatal részéről 
teljesítendő mindennemű összeírások, kivetések és előírások 
a kellő időben, a legnagyobb pontossággal teljesíttessenek, 
ugy t. i., a mint ezt a törvény, illetve a városi statutumok s 
a tanács utasításai megkövetelik. 

Felelősséggel tartozik továbbá, hogy a számfejtő könyvek 
leg-nagyobb pontossággal, hibátlanul s tisztán vezettessenek, 
az év lejártával a következő év első két hónapja alatt okvet-
len lezárattassanak, hogy az évi különbözetek a következő év 
megfelelő rovatába átvihetők legyenek, s hogy átvitessenek 
az időnként megújítandó számfejtő könyvek, hogy később a 
következő év január hó végéig elkészíttessenek. 

A felek adókönyvecskéit időnként bekivánja, az azokban 
nyugtatott tételeket a napló- és a főkönyvekkel összehason-
lítván, próbavizsgálatokat ejt, az esetleges hibákat orvosolja, 



netaláni vétkes mulasztás esetén a tanácsnak késedelem nél-
kül jelentést tesz. 

Fölügyel továbbá arra is, hogy a megtörtént befizetések 
az illető felek javára a számfejtő könyvekbe késedelem nél-
kül bevezettessenek, s hogy a felek könyvecskéi sem a pénz-
tári, sem a könyvviteli osztálynál huzamosabb időig vissza 
ne tartassanak. 

Az adóösszeirások s kirovások mikénti teljesítése tekin-
tetében az ezzel megbízott közegeit betanítja és utasítja. 

Fölügyel a föld- és házadó-nyilvántartásra, hogy a bir-
tokváltozások a telek-törvényszéki határozatok értelmében a 
birtokiveken kellőkép keresztül vezettessenek. 

A földadó évenkénti szabályszerű kirovása, összeg'elése 
s előírása iránt gondoskodik. 

A fizetési fölszólitásokat a törvényszabta módon és idő-
ben az erre alkalmazva lévő közegei által kivétel nélkül pon-
tosan eszközölteti, és pedig olykép, hogy a több természetű 
adónemmel hátralékos fél fölszólítása minden adónemre, illetve 
hátralékra egy fölszólitási jegyen s egyidejűleg történjék, 
illetve egy közeg által teljesíttessék. 

Az adóvégrehajtásokat a hátralékosok sorrendjében sze-
mélyválogatás nélkül a legnagyobb erélylyel foganatosíttatja 
s fölügyel arra, hogy a végrehajtók kötelesség-eik teljesítésé-
ben pontosan, lelkiismeretesen s a legnagyobb szorgalommal 
járjanak el, azok tényleges működésének eredményét heten-
ként többször megvizsgálja. 

A zálogtárgyak elárverezésének idejét a törvény utasí-
tásainak szemmel tartásával kitűzi s a befolyt pénzek szabály-
szerű elszámolása iránt intézkedik. A végrehajtási eljárások 
alkalmával fölmerülendő becsüs dijak számláit fölülvizsgálja 
s a fölmerült fuvarköltségek utalványozása iránt intézkedik. 

A behajthatlan adók s egyéb illetékek kimutatásait, a 
beszerezhetlenséget igazoló okmányokkal szabályszerüleg föl-
szerelve, a kir. adó leírása végett a kir. adófölügyelőséghez, 
mig a városi pótadó s egyéb adónemek leírása végett a vá-
rosi tanácshoz havonként jelentéssel bemutatja. 

Az év folyamán utólag kirótt, illetve leírásba hozott 
mindennemű adóknak a számfejtő könyvekben haladéktalanul 
leendő pontos keresztül vezetése iránt intézkedik. 



Különösen fölügyel arra, hogy a fizetendő kir. adóösszeg 
arányában esedékes városi pótadó, valamint a muladékos fize-
tések utáni késedelmi kamatok mindenkor a legpontosabban 
kiszámíttatván, beszereztessenek. 

A hivatal nevében eljár, jelentéseket tesz s levelezéseket 
folytat. 

Az adóügyi panaszokat meghallgatja, azokat a lehetőség-
hez képest rövid uton elintézi s a hivatal ügykörébe vágó 
mindennemű ügyben fölvilágositással szolgál. 

Pénztári osztály. 

A pénztári osztály személyzetét két pénztárnok s két 
naplóvezető pénztártiszt képezi. A pénztárnokok az óvadék-
levélen kivül még kötelesek hivatali biztosítékot is tenni, 
mely készpénzben, vagy a tanács által megbírálandó érték-
papírokban egy évi, ingatlanban pedig két évi fizetéseiknek 
kell, hogy megfeleljenek. 

A pénztárnokok ügyköre s teendői. 
180. §. 

A pénztári osztály vezetését az előbb megválasztott pénz-
tárnok eszközli. 

A pénztárnok teendői és hatásköre a pénztárba befolyó 
pénzek kezelése, illetőleg azok bevétele és elszámolására ter-
jed k i ; jelentéseiket a fölöttes hatósághoz az adóigazgató ut-
ján teszik meg. 

Teendőiket a következőkben végzik : 
A fizetni jelentkező félnek adókönyvecskéjét a köny vviteli 

osztálytól átvévén, az abban előirt évi járandóságokból az 
esedékessé vált járulékok összegét megállapítják s amennyiben 
azt a fél megfizetni képes, a fizetési könyvecske lerovás rova-
tába beosztván, a fizetett összegek betűvel is kiirva, az arra 
nyitott külön rovatban névaláírásukkal nyugtatják s a köny-
vecskét az összeg" elnaplózása végett a naplóvezető tiszteknek 
átszolgáltatják. 

A befizetés alkalmával mindenekelőtt a közmunkaváltság-
dijak, iparkamarai illetékek, késedelmi kamatok s netaláni 



eljárási költségek számolandók be, s az egyenes kir. adó ará-
nyában a városi pótadó mindenkor pontosan beveendő. 

A pénztárnokok mindegyike saját megnyugtatására kézi 
naplót vezet. 

A naponként beszedett pénzek összege a napi zár után 
a kézi és főnaplók összegeivel mindenkor összehasonlittatván, 
amennyiben az eredmények megegyeznek, a bevételek meg-
őrzés végett további elszámolásig az ellenőrző kulcscsal biró 
pénzszekrénybe zárandók, ellenkező esetben pedig a netaláni 
különbözeteket vizsgálat utján kiderítik, s ha eredmény ez-
úton sem éretnék el, a tanácshoz erről haladék nélkül jelentés 
teendő. 

A beszedett összes állami adókat minden hó közepén és 
végén nyugta vétele mellett a kir. adópénztárba juttatják ; a 
várost illető összegeket pedig havonként egyszer, és pedig a 
hó utolsó napjain, rendkívüli esetekben pedig kellő utasításra 
akivánalmakhoz képest s mindenkor nyugta s ellennyugta csere 
mellett a város házipénztárába szolgáltatják át. A vidéki adók 
s illetékek ellenben a beszerzés után késedelem nélkül a ke-
zelő tiszt által szerkesztendő s az igazgató aláírásával ellá-
tandó értesitvények kíséretében illető helyükre elküldendők. 

A pénztárnokok a pénztár egy-egy kulcsát őrzik, a pénz-
tár évi számadását e) alatti minta szerint megkészítik s a 
szokásos idő alatt a tanácshoz bemutatják. 

A pénztár-tisztek. 

181. §. 

A pénztár-tisztek felelősség mellett vezetik a pénztári 
naplókat (1. B. alatti minta). A fizető felek könyvecskéit a 
pénztárnoktól átvévén, a lerótt összegeket a főnapló meg-
felelő rovataiba azonnal bevezetik s a könyvecskét a meg-
felelő napló-tételszámmal ellátva az összeget bekönyvelése 
végett a könyvviteli osztálynak haladéktalanul átszolgáltatják. 
Tartoznak a naplókat a pénztári bevételezés megszüntetése 
után mindennap pontosan lezárni s a pénztárnokokkal együtt 
aláírni. Ha a naplózárlat a pénztárkészlettel egybe nem vág, 
kötelesek a pénztárnokkal együttesen a mutatkozó külön-
bözetet kideríteni, szükség esetén a felek behívása mellett s 
meghallgatásával tisztába hozni. 



Könyvviteli osztály. 

182. §. 

A könyvviteli osztályt képezi : 
1 adónyilvántartó, 
9 adótiszt, 
9 segéd-adótiszt, 
1 illetékkezelő tiszt és 
2 irnok. 

Az adónyilvántartó. 

183. §• 
Az adónyilvántartó a föld és ház adónyilvántartását 

vezeti, a birtokváltozásokat a telekkönyvi törvényszék határo-
zatai értelmében a birtokiveken keresztül viszi s az év végén 
az összeírást megkészíti. 

A földadót kiveti, az elemi károkat fölveszi s adótelek-
könyvi alapon kimutatja, illeték-kiszabás végett a kataszteri 
tisztajövedelmet kiszámítja s azt az illető okmányra följegyzi. 
Az uj házszámokat megállapítja. Mindezekről külön hivatalos 
bizonylatot ad. Teendőiben egyébként az igazgató utasításai 
szerint jár el. 

Az adótisztek. 

1 8 4 . § . 

A lakosság adóztatás tekintetében is 9 kerületre osztat-
ván, minden egyes kerületi főkönyv vezetésére egy adótiszt 
s egy segéd-adótiszt felelősség terhe mellett alkalmaztatik, 
kiknek teendői a következőkép szabályoztatnak. 

A szokásos adóösszeirások foganatosítása s ezek alap-
ján a kirovások teljesítése, a kirótt összegeknek a számfejtő 
könyvekben leendő előírása, az előző évi főkönyvek, illetve 
lapok lezárolása s a hátralékoknak a lezárolt előző évi 
főkönyvekből az uj könyvek, illetve lapokra való átvezetése. 

A lezárás foganatba vétele előtt a befizetéseknek a 
pénztári naplókkal tételenként leendő egybetartása. Időnként 
uj főkönyvek szerkesztése. A községi pótadó, valamint az 
általános jövedelmi pótadók, hadmentességi adók s iparka-
marai illetékek kivetése és előírása. 



Az adótételeket, vagyis a kirótt évi összegeket az illető 
felek adókönyvecskéjébe adónem és cimek szerint bevezetik. 
A tartozások után járó esetleges késedelmi kamatokat kiszá-
mítják s azokat a netáni eljárási költségekkel együtt a köny-
vecskékbe szintén előirják s a fizetési könyveket a pénztárhoz 
beszolgáltatják. 

A teljesített befizetéseket a megtörtént elnaplózás után 
az illető felek javára a számfejtő könyvekbe rögtön be-
könyvelik s a könyvecskét a félnek késedelem nélkül ki-
szolgáltatják. 

Tartoznak továbbá a hivatali igazgató által kijelölendő 
mérvben a legeltetési engedélyek kiszolgáltatása, illetve a 
fübérdijak beszedése alkalmával a pénztárnak segítségére 
lenni ; valamint a i 76. §-ban jelzett adónemek, illetve a vá-
rosi követeléseket is az igazgató beosztása szerint a városrészi 
kerületi főkönyv vezetése mellett kezelni. 

A végrehajtást illető teendőikben szigorúan a végrehaj-
tási eljárásra vonatkozó alábbi szabály szerint járnak el : 

a hátralékosokat könyveikből személyválogatás nélkül 
sorrend szerint kiírják, az intőjegyeket, illetve a hátralékosok 
lajstromát átnézés és ellenjegyzés végett az igazgatónak be-
mutatják és ennek megtörténtével a további eljárás végett az 
illető kerületi végrehajtóknak kiszolgáltatják. 

A belterületi végrehajtók eljárását mindennap, a kerületi 
végrehajtókét pedig minden vasárnap rendszerint 8—9 óráig 
megbírálják, tapasztalataikról, illetve a végrehajtási eljárás 
eredményeiről az igazgatónak szóbelileg jelentést tesznek s 
a nem-fizetés esetén szükségessé válandó harmadfokú végre-
hajtási eljárás megejtése iránt a zálogolási jegyzőkönyveket 
— a kellő intézkedések megtétele végett — a hivatali igaz-
gatónak átszolgáltatják. 

A becsüsök dijairól havonként s a szükségessé vált fuvar-
költségekről esetenként benyújtandó számlákat—a fölszámitás 
helyességeül — ellenjegyzik s az igazgatónak átszolgáltatják. 

A végrehajtási, illetve eljárási dijakat az 1876. évi 15. 
t.-c. 56. §-a, illetve az 1883. 44. t.-c. alapján megállapítják 
s a hátralékos felek terhére a számfejtő könyvekben előirják. 

Az ügydarabok fölszereléséhez szükséges könyvkivona-
tokat elkészítik s a tárgyalás alatt levő ügyek fogalmazvá-
nyát szerkesztik. 



— 8 i — 

Munkálataik kellő időbeni teljesítése s helyességeért 
felelősek. 

Az illeték-kezelő adótiszt. 
185. §. 

A kincstári illetékeket s vidéki követeléseket egy külön 
helyiségben egy Írnokkal kezeli, teendőiben a következőkép 
jár e l : 

A fizetési meghagyásokat a helybeli kir. adóhivataltól 
jegyzék mellett átveszi s az illeték-kezelési körrendelet értel-
mében az e célra nyitott nyilvántartási könyvbe előírja. A 
fizetési fölszólitásokat a hivatal intőjével azonnal kézbesittet-
vén, a vétbizonyitványokat a kézbesítés idejének jegyzése 
mellett jegyzék kíséretében a kir. adóhivatalnak visszaszol-
gáltatja. 

A kir. adóhivataltól az illetékhátraléki kimutatásokat 
időnként átveszi, a hátralékos felek ellen a fokozatos végre-
hajtást a hivatal végrehajtó közegeivel alkalmaztatja s az 
eljárás eredményét a kimutatás észrevételi rovatában jelezve 
3 hó lefolyása alatt a kir. adóhivatalhoz visszajuttatja. 

A végrehajtók által teljesített foglalásokat, a zálogolási 
jegyzőkönyvek alapján, a kiadóhivatal számfejtő könyveiben az 
illető felek nevén följegyezteti. 

A fizetésre jeléntkező feleket a kir. adópénztárba utasítja. 
A vidéki adók és illetékekről, melyek beszerzés végett 

az idegen községek, avagy vidéki kir. adóhivataloktól közvet-
len a városi adóhivatalhoz tétetnek át, külön függelék vezet-
tetik, melybe a járandóságok tételenkint előiratván, a fizetési 
meghagyásokat, illetve fölszólitásokat az illető itteni lakosok-
nak kézbesitteti. A fizetni jelentkező felek számára a nyugtá-
kat a kamatok és eljárási költségek pontos fölszámitása mel-
lett kiállítja s azt a városi adópénztárnoknak átszolgáltatván, 
•a fizetésteljesités iránt a felet ugyanoda utasítja. 

A teljesített fizetésekről napijegyzéket vezet s a fizetett 
összegeket az illető felek javára a függelékben elkönyveli; 
napi jegyzékét a pérfztári naplóval naponként összehasonlítja. 
A megkeresvények, mint a függelék mellékletéül szolgálandók, 
számszerint rendeztetvén, külön szekrényben megőriztetnek. 

A hátralékban maradt összegek iránt az adós felek ellen 
az esedékesség napja után a fokozatos végrehajtást fogana-
tosíttatja. 

6 



A befolyt pénzekről az illető községek és kir. adóhiva-
taloknak leendő meg-küldés végett szükség'es kimutatásokat s 
átiratokat megkészítvén, további eljárás vég'ett a pénztárba 
beszolgáltatja. 

/ 

Nemkülönben a még hátralékban levő inségkölcsön-
tartozásokat is kezeli, a fizetni jelentkező felek esedékes já-
randóságait (kamatok s eljárási költségek) kiszámítja, a fize-
tési nyugtát kiállítván, a pénztárhoz leendő beszolgálás mel-
lett a felet ugyancsak a pénztárba utasítja. 

A teljesített fizetésekről napi jegyzéket vezet s azt a 
pénztári naplóval naponkint Összehasonlítja s a történt befize-
téseket az illető felek javára a főkönyvekben elkönyveli. 

Végrehajtási eljárás 

186. §. 

A rendszeres adóvégrehajtók száma összesen 12-ben, az 
intők száma 4-ben állapittatik meg. 

A végrehajtóknak kifogástalan előéletű, teljesen megbíz-
ható egyének alkalmazhatók, kik a törvényeknek a végre-
hajtási eljárásra vonatkozó intézkedéseit teljesen ismerik, mi-
nek kiismerésére alkalmaztatásuk előtt vizsga alá vonandók. 

A becsüsök szintén xsak teljesen megbízható, irni, ol-
vasni tudó egyénekből alkalmazhatók. 

Ha az adózó fél elhalálozása, elköltözése vagy elszegé-
nyedése miatt a zálogolás vagy becslés tényleg meg nem tör-
ténhetik, becslési dijak fölszámitásának helye nincs. 

187. §. 

A végrehajtási eljárás az 1883. 44. t.-c. szemmeltartásával 
a következőkép szabályoztatik : 

Az adóhátralékosok a városrészi^ főkönyvet vezető szám-
tiszt által minden évnegyed második havában jegyzékbe vé-
tetnek, mely jegyzék következő rovatokat tartalmaz : a 
kerületi főkönyvi és házszám, a hátralékos neve, a hátraléki 
összeg, az adóintő jegyzetei, a zálogolási dij, a harmadfokú 
végrehajtó jegyzetei, a végrehajtási dij és egyéb észrevételek 
számára. 



E jegyzék alapján azon hátralékosokra nézve, kiknek 
évnegyedi tartozásuk nagyobb 10 forintnál, az intő jegyek 
elkészíttetvén, azokat az adóintő az illető hátralékosoknak 
haladék nélkül kézbesiti, a kézbesités megtörténtét vagy az 
azt gátló körülményeket saját rovatában megérinti és az ek-
ként betöltött jegyzéket az illető számtisztnek visszaadja, ki 
azt az ig-azgatónak kézbesiti s az azt fölülvizsgálván, a netalán 
szükséges intézkedéseket, például elköltözés esetében, meg-
teszi s a jegyzéket az illető számtisztnek visszaszolgáltatja. 

Azon megintett adózók, kik az évnegyed második havá-
nak végéig az esedékes adót kifizették, a számtiszt által a 
jegyzékből kitöröltetnek ; a többiekre nézve ugyanazon jegy-
zék kiszolgáltatik a végrehajtónak, ki- a zálogolást a törvény 
ide vonatkozó szakaszainak szoros figyelembevételével 2 be-
csüs közbejötte mellett megejti, a jegyzőkönyvet a megsza-
bott minta szerint fölveszi, a zálog-olás megtörténtét pedig a 
jegyzék illető rovatába a zálogolási illeték kitüntetésével be-
vezeti, vagy a zálogolást gátló körülményeket ugyanazon 
rovat alatt megérinti. 

Az ekként betöltött jegyzéket azután a zálogolási jegyző-
könyvekkel együtt az illető számtisztnek kézbesiti, ki azok 
alapján a zálogolási dijakat (minden adó forint után 2 kr) 
előirja, a jegyzékek tételeit a becsüsi dijakról havonként be-
nyújtandó számlák tételeivel összehasonlítja, s ha illetéktele-
nül fölszámított dijakat nem talál, a számlát aláirja, fölülvizs-
gálás és aláirás végett az adóigazgatónak bemutatja ; ugyan-
ennek egyszersmind átszolgáltatja megbirálás és a szükséges 
teendők foganatositása végett azon zálogolási jegyzőkönyve-
ket is, melyekbe a megzálogolhatást gátló körülmények fog-
laltatnak. 

Azon megzálogoltak, kik a törvény által megszabott 15 
nap alatt az adót befizették, a jegyzékből kitöröltetnek, azok 
pedig, kik időközben haladékot nyertek, vagy a kiknél az 
adóbehajtás a zálogolási jegyzőkönyv szerint akadályokba üt-
közik, a jegyzék észrevételi rovatában függőben tartás végett 
megérintetik, a többi hátralékosokra vonatkozólag- a jegyzék 
az illető zálogolási jegyzőkönyvekkel együtt ugyanazon végre-
hajtónak adatik ki, ki a zálogolást teljesitette. 

Ez a helyszinén megjelenvén, a zálogolási jegyzőkönyv-
ben megnevezett zálogtárgyakat minden további halogatás 

6* 
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nélkül beszállítja, a végrehajtás megtörténtét a végrehajtási 
illeték kitüntetésével a jegyzékben megérinti, vagy a végrehaj-
tást gátló körülményeket elősorolja. Az ekként kiállított jegy-
zéket a zálogolási jegyzőkönyvekkel együtt az illető adótiszt-
nek visszaszolgáltatja, ki a végrehajtási költséget (minden adó-
forint után 3 kr) előírván, a jegyzéket s a zálogolási jegyzököny-
veket további eljárás végett az adóigazgatónak átszolgáltatja. 

Az adóigazgató e zálogtárgyakra az árverést 30 napon 
belül kellő kihirdetés után lptüzi, annak megtörténte előtt 
azonban a jegyzék nyomán a főkönyveket még egyszer bete-
kinti, csak azon zálog-tárgyakat bocsátja árverés alá, melyek 
tulajdonosait még mindig hátralékban találja. 

188. §. 

Mihelyt a hátralékosok megintése tényleg megtörtént s az 
erre vonatkozó jegyzékek az intők által a számtiszteknek kéz-
besittetnek, ezek a megintett adózó feleket a nyilvántartási 
könyvbe vezetik; ha a fél a zálogolás bevárása nélkül fizet, a 
10 kr intési dijat az adókiszámítás, alkalmával adókönyvébe 
igtatják, s ugyanazt, mint letörlesztett összeget, a nyilvántar-
tási könyv illető rovatába is bevezetik. 

Ha az adózó fél ellen a zálogolás is foganatosíttatott s 
az erre vonatkozó jegyzék a végrehajtó által bemutattatik, 
az illető számtiszt tartozik a fölmerült zálogolási költséget nem-
csak az adókönyvben előírni, hanem nyilvántartani s az adóbe-
fizetés alkalmával a fél adókönyvében a netán létező intési díj-
jal együtt követelésbe hozni s a történt befizetést elkönyvelni. 

Hasonló eljárás követendő az esetben is, ha a zálogtár-
gyak beszállittatván, az erre vonatkozó jegyzék a végrehajtó 
által bemutattatik, mely esetben a harmadfokú végrehajtás 
költségei szintén előirandók és az adóbefizetés alkalmával a 
fél adókönyvében az intési és zálogolási dijakkal együtt föl-
számittatván, esetleg az árverésen bejött összegből első sorban 
levonatván, az előbbi módon elkönyvelendők. 

Kisegitő személyzet. 

189. §. 

A tanács fölhatalmaztatik, hogy évenként szeptember 
1-tői február végéig, midőn az adóbehajtás nagyobb erély-



lyel foganatosítandó, a végrehajtók számát a szükséghez ké-
pest a végrehajtási költségek terhével szaporíthassa. 

A fogalmazók. 

190. §• 
A fogalmazási állások helyébe jelen szervezettel osztály-

jegyzői állások szerveztettek; ez uj intézmény akként léptetendő 
életbe, hogy csak azon ügyosztályokba (vagy kapitányi hiva" 
tálhoz) választandó osztályjegyző, melyekben fogalmazói állás 
üresedett meg; megjegyeztetvén, hogy az 1883. I. t.-c. 34. 
§-ának az átmeneti intézkedésekről szóló rendelkezései értel-
mében a fogalmazók is igénynyel birnak az osztályjegyzői 
állásra való előléptetésre. 

A levéltárnok. 

191. §. 

A levéltári hivatal egy levéltárnok és egy segédből áll. 
A levéltárnok őre a levéltárnak. 
A titkos levéltár, melynek egy-egy kulcsa a polgármes-

ter, a főjegyző, egyik tanácsnok és a levéltáros kezénél van, 
szintén közvetlen fölügyelete alá rendeltetik. 

A kezelés rendjét a polgármester egyetértőleg a főjegyző 
és levéltárnokkal határozza meg. 

192. §. 

A levéltári segéd a levéltáros mellett a levéltár kezelé-
sében segédkezik s annak utasításait követi. 

A z i g t a t ó. 

Kezeli az általános igtatókönyvet s a közigazgatási bi-
zottság igtatókönyvét azon rendszabály szerint, mely az iroda-
ügykezelésre nézve a polgármester, főjegyző s a közigazgatási 
bizottság által megállapittatott. 

A beadványok délután 5, ünnep- ós vasárnap délelőtt 
11 óráig fogadhatók el ; az 5, illetőleg 11 óráig beérkezett 
beadványok beigtatandók, az igtatókönyvét a főjegyző zárja 



le, ennek távollétében vagy akadályoztatása esetén a tanács-
jegyző. 

A k i a d ó . 

194. §. 

A kiadmányozást vezeti, az irodai Írnokokra közvetlen 
fölügyel s azokat a legcélszerűbben foglalkoztatja. 

A kezelésre nézve az irodai ügyvitel tekintetében a 
polgármester s főjegyző által megállapítandó szabályzatban 
nyeri utasításait. 

A Somogyi-könyvtár személyzete és teendői. 

l95> §• 

i. 

A könyvtár személyzete áll egy könyvtárigazgató, egy 
segédkönyvtáros s egy könyvtári szolgából. 

II. 

A könyvtári összes személyzet élethosszig való időtar-
tamra választatik a közgyűlés által. A szolgát a polgármester 
fogadja föl. 

III. 

Az igazgató-könyvtáros a személyzet közvetlen elöljárója 
s az intézet összes ügyeinek vezetője ; fölügyel a személyzetre, 
ellenőrzi annak hivatalos működését. Az intézeti rendért, az 
összes tevékenység-ért, a könyvtár épségeért s illetőleg a 
hiányokért ő felelős. 

A könyvtárt a tanács s általában a hatóságok s testüle-
tek irányában ő képviseli. 

IV. 

Az igazgató-könyvtáros a tanács hatósága alatt áll, a 
könyvtárt érdeklő ügyekben véleménye azonban meghallgatandó. 

V. 

A könyvbeszerzések, bekötések, valamint a könyvtári 
egyéb szükségletek beszerzése iránt való rendelkezéseket a 
könyvtári bizottság, illetőleg a tanácstól nyeri s annak rende-
leteit végrehajtja. 
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VI. 

A könyvbeszerzésekről, valamint az adományokról ren-
des járuléknaplót vezet s ez utóbbiakról egyúttal havonként 
nyilvános kimutatásokat tesz közzé. 

VII. 

A könyvtár gyarapodása, valamint a még nem cimtáro-
zott állományalap és szak cimtározási és a többi munkálatait 
vezeti. 

VIII. 

Az évenkénti gyarapodásról, a látogatásról, a személy-
zet működéséről s általában a könyvtár állapotát s az elért 
eredményeket föltáró adatokat magában foglalva, minden év 
szeptember havában a tanácshoz jelentést ad be, a mit egy-
idejűleg Somogyi Károly nagyérdemű alapitónak és a ma-
gyarországi könyvtárak országos főfelügyelőjének megküld. 

I X . 

A könyvtárigazgató rendelkezik a könyvtári személy-
zettel s azok teendőit megszabja s ellenőrzi a könyvtári hasz-
nálati szabályok pontos megtartását. 

X . 

a segédkönyvtáros az igazgató távolléte vagy annak 
akadályoztatása idején azt helyettesiti. Egyébként teljesiti a 
cimtározási munkálatokat s az olvasóteremben a kiszolgálást, 
a csend és rend fönntartására fölügyel. Általában teljesiti 
mindazt, a mit az igazgató teendőjeül kiszab. 

X I . 

A könyvtárszolga teendői külön szolgálati utasitásbam 
i állapitvák meg. 

XI I . 

A látogatók kiszolgálása körüli eljárás külön szabályzat-
tal állapittatik meg. 

XI I I . 
A könyvbeszerzések körüli eljárás ellenőrzésére, a. 

könyvtár épségének időszakonként való megvizsgálása és ál-
talában a könyvtár ügyeinek intézésére, erkölcsi s anyagi 
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érdekeinek fölügyeletére a tanács egyik tagjának elnöklete 
alatt 14 tagból álló könyvtári bizottság alakittatik, mely 3 
évről 3 évre a törvényhatósági bizottság által annak tagjai-
ból választatik. 

A köztisztasági felügyelő. 

196. §. 

A köztisztasági felügyelő a főkapitány hatósága és ren-
delkezése alatt áll. Az utcák és terek tisztántartására s az e 
végre állandóan alkalmazott munkások foglalkozására felügyel. 

Teendői : 
a) a köztisztasági felügyelő a rendőrség hatásköréhez 

tartozó köztisztaság fönntartása tekintetében a főkapitányi 
tisztség s a gondozására bizott fogatok, eszközök és szerelvé-
nyek kezelése s ezzel kapcsolatos teendőire nézve az alkama-
rási hivatal rendelkezése alá helyeztetik, minek folytán a 
köztisztaságra vonatkozó jelentéseit a főkapitányi tisztséghez 
a fogatok, eszközök, szerelvények, stb. tekintetében fölmerülő 
jelentéseit az alkamarási hivatalhoz terjeszti. 

b) köteles a köztisztasági felügyelő a köztisztaság- érde-
keiben fölmerülő rendeletek szóbeli kivitelére nézve minden-
nap a főkapitányi hivatalban, ez által meghatározandó időben 
pontosan megjelenni s a nyerendő rendeleteket azonnal fele-
lősség terhe alatt sikeresen teljesíteni. 

Valamint a gondjaira bizott fogatok, eszközök, szerelvé-
nyek s egyéb a városistállónál előforduló teendők iránti 
szóbeli utasitások kivitelére az alkamarási hivatalban szintén 
naponként megjelenni, s azokat a meghagyás szerint fogana-
tosítani. 

c) Az 1872. évi augusztus 25-én s következő napjain Sze-
ged sz. kir. városban tartott közgyűlés 364. sz. határozatával 
hozott s azon évi 30,969. sz. belügyminiszteri jóváhagyással 
megerősített köztisztasági szabályrendelet szigorú betartásán tul: 

d) köteles hivatalos pecsét alatt köztisztasági nyilván-
tartási könyvet vezetni, melyben a nyerendő rendeletek és 
azoknak mikénti foganatositása rövid kivonatban bevezetendők, 
illetőleg nyilvántartandó, ha vájjon a köztisztasági vállalkozó 
kötelességének mennyiben tett eleget, s bevezetendő minden-
nap a fogatoknak és kézimunkásoknak hol és mily munká-
ban lett elfoglaltatása s ezen munka-nyilvántartási könyv 
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mindennap a kapitányi tisztségnél láttamozásra rövid uton 
bemutatandó, ki azt helyesléssel vagy netaláni észrevételével 
aláirja és év végével a tekintetes tanácshoz beterjeszti. 

e) Fölvigyáz a vállalkozó munkájára s neki a teendőket 
a szerződés és illetve a főkapitány rendelete értelmében 
megszabja. 

f ) Felügyel, hogy a kikövezett s kőjárdával ellátott utcák-
ban a háztulajdonosok járdáikat nyáron naponta megsepertes-
sék és föllocsoltassák s télen a sártól, hótól és sikamlós jégtől 
önköltségükön megtisztíttassák. 

g) Őrködik, hogy a házakból s udvarokból az utcákra 
és terekre a szemét ki ne hordassék s az undok folyadék ki 
ne eresztessék, hogy vendéglők és kávéházak, bor- és sörmé-
rések környékén a bűzt terjesztő hulladék eltávolittassék, s 
hogy azon helyek, hol a bérkocsik állanak, a lóhulladéktól 
s vizektől a bérkocsisok által naponta saját költségükön meg-
tisztíttassanak, föllocsoltassanak s a tapasztalandó e tekintet-
beni kihágásokat a kapitányi tisztségnek kellő intézkedés, 
avagy megbüntetés végett azonnal bejelenteni köteles. 

li) Köteles a köztisztasági felügyelő hetenként egyszer 
a város minden utcáját kocsin bejárni s ha a köztisztaságot 
illetőleg valamely hiányt vagy rendetlenséget tapasztaland, 
annak elhárítására nézve rögtön intézkedni s akadályok föl-
merülése esetén kellő intézkedések végett a kapitányi tiszt-
séghez legott jelentést tenni. 

i) A város tulajdonához tartozó minden ingóságokról 
számolni az alkamarás tartozván, a köztisztasági felügyelő 
gondozása és kezelése alá adandó kocsik, lovak, szerszámok 
és eszközökről a számadást az alkamarás vezeti, azonban min-
den a köztisztasági felügyelő gondozása és kezelése alá adott 
s adandó számadási tárgyak, két eredeti példányban kiállí-
tandó leltár mellett, melyek egyike az alkamarásnak s másika 
a köztisztasági fölügyelőnek kézbesítendő, bizottság közben-
jöttével azokról való beszámolási kötelezettséggel a köztisz-
tasági felügyelőnek átadandók. 

j) Az alkamarás fölhívására köteles a köztisztasági fel-
ügyelő a gondozására bizott tárgyakról időközben is, de az 
év lejártával mulhatlanul az összeszámolást a leltár alapján 
bizottság közbejöttével megejteni, melynek eredménye az al-
kamarási hivatal utján a tanácshoz beterjesztendő. 



k) A köztisztasági felügyelő az alkamarási hivatal fel-
ügyelete s rendelkezése alatt álló városistállói épületben 
lakván, abból kifolyólag a városistállóban levő összes szolga-
és munkásszemélyzet fölötti őrködés s másodsorban rendelke-
zési joggal aköztisztasági felügyelő fölruháztatik, minek folytán : 

l) köteles a város istállójában lévő összes szolga- és mun-
kásszemélyzet fölött minden tekintetben szigorú felügyeletet 
s ellenőrséget gyakorolni, felügyel, hogy a városi lovak a 
részükre meghatározott szénát, zabot, sót rendesen megkap-
ják s kellőképen gondoztassanak, hogy a kocsik és jármüvek, 
szerszámok, eszközök folyton jókarban tartassanak s rendesen 
megkenessenek s az istálló udvarban és helyiségeiben min-
denütt a rend és tisztaság fönntartassék, a tapasztalandó ren-
detlenségek eltávolítását, illetőleg megszüntetését azonnal 
eszközli s amennyiben fenyítést vagy behatóbb intézkedést 
igénylő esetek merülnének föl, azokat kellő orvoslás végett 
az alkamarási hivatalnak legottan bejelenti. 

m) Köteles a városi fogatokról naplókönyvet vezetni s 
abban a fogatoknak egyenként mily munka vagy járatban 
lett elfoglaltatását minden nap pontosan bevezetni, s azt min-
den hó végével az alkamarással aláíratni s év végével az 
alkamarási hivatalnak hivatalos használatra átadni. 

í r n o k o k . 

197. §• 
Részint a közigazgatási irodában, részint az egyes hiva-

talokban alkalmaztatván, kötelesek mindazt, mit az irodaigaz-
gató, kiadó, illetőleg a hivatalfőnök reájuk biz, teljesíteni és 
a hivatal érdekében tehetségüket teljes mérvben érvényesíteni. 

Az írnokok rendszeres hivatalnokok lévén, csak fegyelmi 
uton mozdíthatók el. 

A közigazgatási irodában 8 rendszeres irnok működik. 
Az írnoki létszámból egy állandóan az iskolaszékhez 

osztandó be irattárosi teendők végzésére. 

Kézbesítők. 

198. §. 

A kézbesítők száma a belterületen 6, a külterületen 
5-ben állapittatik meg ; az előbbiek közül 5 a közigazgatási 
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irodánál, egy az árvaszéknél alkalmaztatik, az utóbbiak közül 
3 az alsó, 2 pedig a felsötanyán működik. A kézbesitők álta-
lában tartoznak az összes kebelbeli hatóság és tisztségeknek 
határozatait a város területén kézbesiteni, ezen fölül az ille-
tékkiszabási, pénzügy igazgatósági, stb. végzéseit, valamint a 
kir. biróságoknak s közjegyzőknek mint birói kiküldötteknek 
a külterületen kézbesitendő határozatait, ugy végül a vidéki 
hatóságoknak ide áttett végzéseit az előirt módon tartoznak 
kézbesiteni. 

A kézbesitők a kiadótól veendik eljárásukra nézve uta-
sításaikat, a külterületi kézbesitők a birságok végzéseit pedig 
az ez iránt kibocsátott felsőbb szabályzat értelmében kézbe-
sitik, mely végből a bíróságoknál hetenkint kétszer fölváltva 
megjelenni tartoznak ; a kézbesitők egyébként mint a kiadó-
hivatalhoz tartozók, a főjegyző fölügyelete alatt állanak. 

Erdőőrök, rendőrök, szolgák és cselédek. 

199- §• 
Azon kötelesség szerint, melyek teljesítésére hivatvák : 
a) erdőőrök, 
b) rendőrök, 
c) hivatalszolgák 
d) őrszolgák, 
é) kocsisok, 
f) toronyőrök és 
g) kórházi szolgákra oszlanak. 

200. §. 

A hivatalszolgáik azon hivataloknak, melyekhez rendelvék^ 
tisztántartását eszközölni, a hivatali személyzet parancsait tel-
jesíteni tartoznak ; e végből a hivatalos órák alatt és mind-
addig, mig a hivatali személyzet a hivatalból általában el 
nem távozott, a hivatal mellett lenni kötelesek. 

201. 

Őrszolgák közül egy mint tizedes az őrszolgálat pontos 
teljesítése fölötti ügyeletre alkalmaztatik, végzik a széképü-
letben a bejárás alatt éjjel-nappali, a pénztárak s esetleg fog-
házi helyiségek mellett az éjjeli őrszolgálatot. 



A szolgák ezen két osztálya közvetlen a várnagy fol-
iigyelete s parancsa alatt áll. 

202. 

A város fogatai mellett 2 kocsis tartatik, kik a gazdász 
közvetlen rendelkezése alatt állanak. 

203. §. 
A széképületi, valamint felső- és alsóvárosi tornyokban 

két s igy összesen 6 toronyőr a rendőrkapitány rendelkezése 
alá helyezvék, s annak meghagyásait a legpontosabban telje-
síteni tartoznak. 

V. 

A z á r v a s z é k . 

204. §. 
Az árvaszék az 1877. 20 t.-c. értelmében alkotott és 

felsőbbileg is jóváhagyott árvaszéki szabályrendeleten nyugvó 
szervezettel bir, hol is az illető tisztviselők egymáshozi vi-
szonyai, jogaik és kötelességeik szabályozva vannak. 

205. §• 
Az árvaszék személyzete következőkben alkottatik meg : 
1 elnök, 
2 ülnök, 
1 jegyző, 
1 közgyám, 
1 pénztárnok, 
1 ellenőr, 
1 haláleset-fölvevő, 
1 iroda-igazgató 

mint kiadó, levéltárosok, 
1 ig-tató, 
5 irnok, 
1 kézbesítő és 
2 hivatalszolga személyében. 
Az öt irnok közül 3 az árvaszéki irodában, egy a köz-

gyámnál, egy pedig állandóan a haláleset-fölvevő mellett 
mint annak segédje nyer alkalmazást. 
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Az árvaszéki elnök előadói teendőkkel, csak a közigaz-
gatási bizottságban és az annak kebelében föllebbezések tár-
gyalására, az 1877. 20. t.-c. 216. és 218. §§-ai értelmében 
alakított küldöttség ülésein terhelhető, illetőleg bizathatik meg. 

VI. 

A rendőrség. 

206. §. 

A rendőrkapitány, mint a rendőrség főnöke, a város 
egész területére nézve azon szabályok szerint, melyek a ható-
ság alá utalt ügyek elintézési módját illetőleg törvényben, 
kormányrendeletek, törvényhatósági szabályzatokban előirvák,. 
elsőfokulag eljár s intézkedik : 

1-ször. Mindazon ügyekben, melyek a csend és rend, a 
személy és vagyon-bátorság fönntartására vonatkoznak. Ebből 
kifolyólag a rendőrkapitány önállólag megteszi s végrehajtja 
a közegészségi tisztaság, tüzrendőri tekintetben, s általában s 
kivételes esetben, minők például a személy- és vagyonbizton-
ság veszélyeztetésének, gyakoriabb járványos betegségek, 
gyújtogatás esetei s több effélék lehetnek, a szükséges rendőri 
intézkedéseket. 

2-szor. Köz- és mezőrendőri kihágások fölött, amennyiben 
utóbbiak bűnvádi eljárást vagy kártérítést nem vonnak ma-
guk után s igy nem a rendes bíróság elé tartoznak, a vizs-
gálat szabályszerű megejtésének előrebocsátása mellett itél. 
(1879. 40. t.-c.) 

3-szor. Elintézi az igazolási jegyek s munkakönyvek kiadása 
iránti kérelmeket, tekintettel az illetők hadkötelezettségi 
viszonyára. 

4-szer. Kezeli a tolonc- és cselédügyet, az erre nézve 
fönnálló szabályok szerint. 

5-ször. Elintézi és kormányozza a városi rendőrséget. 
6-szor. Kezeli a barmász-rendőrséget, kiállítja a marha-

járlatokat, eljár azon esetekben, midőn az ilynemű okirat 
valódisága s hitelessége iránt vizsgálat eszközlendő. 

A bitang jószág ügyeit kezeli s az ily jószág netaláni 
tartás dija, esetleg eladási áráról a tanácsnak beszámol. 

7-szer. Nyilvános mulatságok és mutatványok tarthatá-
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sára szükséges engedély iránti kérelmeket, a közerkölcsiségre 
való kiváló tekintettel, ellátja. 

207. §. 

A rendőrség látja el első fokban a cseléd és gazda közt 
fönnforgó ügyeket, tekintettel az 1876. 13. t.-c. rendeleteire ; 
s ugyancsak a rendőrség, mint iparhatóság" elsőfokulag jár el 
az iparügyekben s megadja az ipar s g'yártelep fölállítására 
az engedélyt, még ezeknek bűzös, közegészségügyi s közbizton-
sági tekintetből való veszélyességük dacára is, ha ily ipar- s 
gyártelepek helyéül a közgyűlés által a város területének 
egy meghatározott pontja kijelölve lett, ellenesetben az enge-
dély megadása előtt a tanács, illetőleg" a közg-yüléshez jelen-
tést tesz. 

Oly ipartelepek fölállításánál, melyek uj építkezésekkel 
vannak egybekötve, az építkezési külön engedély megadha-
tása tekintetéből az 1872. 8. t.-c. értelmében megindított tár-
gyalással egyidejűleg a tanácsot értesiti. 

208. §. 

A rendőrség saját körében látja el mindazon alább rész-
letesen is fölsorolt ügyeket, melyek akár följelentés, akár ké-
relem, akár megkeresés vagy meghagyás, avagy hivatalból 
észlelt körülmények után tudomására jutnak; ily ügyek a kö-
vetkezők : * 

közrendészeti ügyek ; 
rend és csend fönntartása ; 
honosság'i s vagyoni viszonyok megállapítása; 
művészeti mutatványok s táncvigalmak engedélyezése, 

ezeknek s a színháznak rendőri fölügyelete; 
útlevél, cseléd-, tolonc-ügy ; 
építkezések, eng-edélyekhez kötött iparüzletek, házalási, 

közlekedési, hajózási, malomügyek s egyletek rendészeti szem-
pontból ; 

[ mértékek fölötti üg-yelet, hatósági rendeletek, köztörvé-
nyek "közzététele ; 

gőzkazánok vizsgálata ; 
vendéglők, kávéházak, nyilvános mulató- és gyülhelyek, 

bérkocsik, vándor zenészek s énekesek, kóbor cigányok fölötti 
fölügyelet; 



tilalmak fönntartása ; 
parti rendőrség s ezekből folyó tárgyalások ; 
személy- és vagyonbiztonság fönntartására vonatkozó teen-

dők s tárgyalások; 
vaspályai s gőzhajózási közlekedésre való fölügyelet ; 
közfürdő kijelölése, figyelem alatt tartása; 
tűzveszély; 
árviz, közutcáni rögtöni megbetegedések, őrülési, öngyil-

kossági esetekre, sebes hajtásra; 
tiltott fegyverek s lőszerekre ; 
dühös s veszélyes ebek s más háziállatokra; 
összeomlással fenyegető épületekre ; 
hidak, járdák, dobogók, csatornák, zsilipekre való föl-

vigyázat ; 
kóborlók, munkakerülők, koldusok, rovott előéletű, ki-

utasított s megbűnhődött egyénekre, összeköttetéseikre, tar-
tózkodási helyeikre való ügyelet; 

az eltulajdonított, ugy elvesztett vagy talált jószágok és 
tárgyak nyilvántartása ; 

szökött, eltévedt egyének ; 
föltalált hullák leírása s köröztetése; 
bűnesetek megakadályoztatása, illető helyre följelentése, 

elkövetőinek, nyomozása ; 
tűzoltó-eszközök s jókarban létök; 
lőpor, kőolaj, szesz és egyéb gyúlékony s robbanó sze-

rek árulása, raktározása fölötti ügyelet és ezekre vonatkozó 
tárgyalások; 

gyárakban dolgozó gyermekek s lelencekről való gon-
doskodás ; 

az egészségügyi hatóság gyakorlása az 1876. 14. t.-c. 
szerint ; a rendőrkapitánynak mint elsőfokú hatóságnak szakközegei 
a kerületi orvosok; 

gyógyszertárakra, szeszes italokra, utcák tisztaságára, 
vágóhidra, bűzös kipárolgást okozó üzletekre, élelmi cikkekre 
általában, rézedényekre, mérgek árulására, kuruzslók, himlő-
oltás, vegyvizsgálatok, boncolatokra való rendőri fölügyelet, 
bordély-ügy ; 

láttermek, nyilvános kirakatok, szabadon fürdőkre figye-
let s mindezekből eredő tárgyalások ; 



karhatalom iránti kérdések, előéleti, erkölcsiségi bizony-
latok ; 

barmász-rendőrségi ügyek ; 
közvilágításra való figyelet; 
utrendőrség, érkező és itt tartózkodó idegenek nyilván-

tartása ; 
mulasztó tankötelesek szülei vagy gondnokai s gazdái bír-

ságolása, az egészségügy tekintetében fölmerülendő kérdések 
és szükséges intézkedések elsőfokú ellátása, vidéki hatóságok 
vagy a helybeli állami hivatalok végzéseinek kézbesittetése s 
az ezekre való felügyelet, lakbér-változási kérdésekben való 
eljárás a helyi szokás szerint, amennyiben az ügy birói intéz-
kedés alá nem tartozik. 

209. 
/ 

Közegészségi és rendőri szempotból eszközlendő vegy-
vizsgálatok végzésére állandóan e<;y vegyész áll rendelkezésre. 

A vegyész a városi tanácsnak, a tiszti főorvosi hivatal-
nak fölhívására vegyi elemzéseket teljesít s azok eredményét 
írásban közli. 

A város területén a vízvezetéket időnként, a légszesz-
világitást ugy világítási, mint vegytani szempontból folyton 
ellenőrzés alatt tartja s a vizsgálat eredményét a tanácsnak 
bemutatja. 

Költséggel járó vegyvizsgálatok alkalmával a vegyész 
költségei megtéríttetnek. 

A vegyészi állás nem rendszeres, hanem tiszteleti és bi-
zalmi jelleggel birván, csak tiszteletdíjjal javadalm'aztatik. 

Alkalmazza a tanács. 

2 io. §. 
A rendőrség általában véve a tanács s illetőleg a köz-

gyűlés és polgármester végrehajtó közege, s mint ilyen, annak 
megbízása szerint jár el. 

2 1 1 . §. 

A rendőrség hatáskörébe vágó beadványok, levelek 
vagy rendeletek a rendőrségnek külön igtatójába vezettetnek 
be, mely a tanácsi igtatóval rendesen megegyez. A beadvá-
nyok földolgozása, letisztázása, kézbesítése s illetőleg elkül-
dése a rendőrségi külön személyzet által teljesíttetik. 
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212. §. 

A rendőrségi határozatokat, leveleket, stb. a főkapitány 
irja alá, vagy azon alkapitány, kit ily minőségben erre a fő-
kapitány különösen följogosít. 

Mindezen és a helyi szabványokban a rendőrkapitány 
hatósága alá utalt és utalandó kérdésekben hozott rendőr-
kapitányi határozatok ellen a föllebbezés a tanácshoz, minden 
esetben birtokon belül, és innen a közigazgatási bizottság, 
esetleg az illető minisztériumhoz az 1876. 6. t.-c. 59. ^-ában 
rendeletekre való tekintettel történik. 

214. 

A föllebbezés a rendőrkapitányi első, ugy a tanácsi 
másodfokú határozatok ellen a kihirdetésétől számítandó 8, 
kihágási ügyekben 3 nap alatt a kapitányi tisztségnél 
adandó be. 

A főkapitány és összes segédszemélyzete mindazon ösz-
szegekről, melyeket akár saját hatósága által marasztalt fe-
lektől, akár meghagyás vagy megkeresés folytán helybeliek-
től beszerzett, ugy az engedély-jogositványok után járó dijak 
s összegeket, a mennyiben a városi tár, a szegény, kórházi 
vagy árvaházi alap javára esedékesek, a letéttárba helyezik, 
mindezekről nemenként elkülönített jeg-yzéket vezet. 

Azon összegekről pedig, melyek idegen hatóságok javára 
szereztetnek be, külön naplót vezet, s ezeknek illetékes 
helyükre leendő eljuttatásáról saját hatáskörében intézkedik. 

216. §. 

A városi tár javára szedett összegekről szóló jegyzéket 
negyedévenként a tanácshoz bemutatja s annak alapján a leté-
tekről való utalványozás iránti javaslatát a főkapitány megteszi. 

Midőn a tanács vagy a kebelbeli hatóságok meghagyá-
sai folytán valamely előirt összeg beszerzése iránti kísérletek 
sikertelenek maradtak, ily esetben a beszerezhetlenség s ille-
tőleg a hátralék leírása tekintetéből a tanácshoz külön jelen-
tést tesz. 

7 
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217. §. 

A rendőrség személyzete áll : 

1 főkapitány, 
1 osztályjegyző, 
2 alkapitány, 
1 községi biró, 
6 irnok, 
2 pusztai rendőrbiztos (alsó- és felsőtanyán), 
1 központi lovas rendőrbiztos, 
4 belterületi rendőrbiztos, 
1 újszegedi rendőrbiztos, 
1 várnagy, 
1 vásárbiztos, 
i tisztasági felügyelő s 
1 tűzoltóparancsnokból. 

218. §. 

A főkapitány eljár mindazon teendőkben, melyeket a 
törvény, rendelet, jelen szabályzat, a közgyűlés, közigazga-
tási bizottság, polgármester vagy tanács hozzá utal. 

Hatósága alatt áll a városi tűzoltóság is. 

Az alkapitányok. 

219. §. 

A rendőri osztályban mindazon teendőket teljesitik, me-
lyek a rendőrkapitány által reájuk ruháztatnak. 

Működésűk és eljárásukban a rendőrkapitány utasításai-
hoz alkalmazkodnak. 

A rendőrkapitányt előforduló esetekben polgármesteri 
intézkedések folytán helyettesitik s mint ilyenek annak külö-
nösen kijelölt vagy minden teendőit végzik. 

Községi biró. 

220. 

Gyakorolja a községi biráskodást az 1877. 22. t.-c. értei 
mében. A községi biró a községi bíráskodáson kivül más köz-
igazgatási teendővel rendszerint meg nem bizandó, kivévén a 
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rendkívüli körülményeket, a midőn a polgármester utasításai-
hoz tartozik alkalmazkodni. 

A községi biró a főkapitány főnöksége alatt áll. 

A b i z t o s o k . 
22 1. §. 

A város belterületére 5, külterületére 3 csendbiztos al-
kalmaztatván, ezek, valamint a vásárbiztosok is a rendőrkapi-
tány rendelkezése alatt állanak s annak meghagyását fogana-
tosítani s utasításait követni tartoznak. 

A v á r n a g y . 
222. §. 

A széképületre felügyel, a hivatalszobák rendszerinti 
tisztítása, fűtése, a széképületben kívántató őrszolgálat pontos, 
folytonos teljesítéséről intézkedik. 

A letartóztatott egyéneket nyilvántartja s azok számára 
kijelölt helyiségekre mind tisztasági, mind biztonsági tekin-
tetben ügyel. 

A toloncoknak a rendőrkapitánytól nyert utasítás szerinti 
eltovábbitásáról gondoskodik és a reájuk tett költségekről a szám-
adást évnegyedenként fönnálló gyakorlat szerint elkészíti és a 
rendőrkapitány ellenjegyzésével ellátva a tanácshoz benyújtja. 

A rendőrkapitánynak van alárendelve és a széképületben 
lakik. 

223. §. 

A rendőrségi szolgaszemélyzet 80 gyalog- és 28 lovas-
rendőrből áll, kik a főkapitány belátása szerint osztatnak be 
a bel- és külterületi biztosok mellé, valamint a terekre és 
utcáikra. 

224. §. 

Ugy a bel- mint a külterületi rendőrök katonai fegyelem 
alatt tartandók. 

A tiszti, segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet 
javadalmazása. 

225. §. 

Szeged sz. kir. város tisztviselő, kezelő- és szolgaszemélyze-
tének fizetését s járandóságát a következő táblázatok tüntetik elő. 

7* 



tó-
szeged szab. kir. város tisztviselőinek járandósága. 

I. A HAZI T Á R B Ó L . 

Tiszti minőség 
F i z e t é s Á t a l á n y Egész járandóság 

egyenkint összesen egyenkint összesen egyenkint összesen 

frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. 

3 O O O 3 0 0 3300 
2 4 O O — 2 4 0 — • 2 6 4 0 
2 0 0 0 — 2 0 0 — 2 2 0 0 — 

2 0 0 0 — 6 0 0 — 2 6 0 0 
2 0 0 0 8 0 0 0 — 2 0 0 8 0 0 — 2 2 0 0 — 8 8 0 0 

2 0 0 0 — 2 0 0 — 2 2 0 0 — 

1 8 0 0 3 6 0 0 — 1 8 0 3 6 0 — 1 9 8 0 — 3 9 6 0 
15OO — 150 — 1 6 5 . 0 
IOOO — IOO — - I IOO — 

1 8 0 0 — 1 8 0 — 1 9 8 0 — 

1 5 0 0 — i 5 ° — 1 6 5 0 — 

IOOO — IOO — I IOO — 

1 3 0 0 — 1 3 0 — 1430 
IOOO — IOO — I IOO 
1 5 0 0 — 1 5 0 — 1 6 5 0 — 

1 3 0 0 — 1 3 0 — 1430 
1 3 0 0 — 13° — 1430 — 

IIOO — 1 1 0 — I 2 IO 

Jegyzet 

Polgármester . . . . 
Főkapitány . . . . 
f ő j e g y z ő 
Tanácsnok (h. polgárm.) 
Tanácsnok 
Árvaszéki elnök . . . 
Árvaszéki ülnök . . . 
Főügyész 
Főorvos 
Főmérnök 
Főszámvevő . . . . 
Levéltárnok . . . . 
Házipénztárnok . 
Közgyám 
Könyvtár i igazgató 
Adóhivatali igazgató . 
K ö n y v v i v ő 
Mérnök 

A 600 frt átalány-
ból 400 frt szem. 
pótléka h'. polgár-
mest. működésért. 

Ezen javadalma-
zás a jelenlegi 
könyvtári igazgató 
személyéhez van 

kötve. 



Épitész-mérnök (oszt.-vez.) 
Gépész-mérnök 
Jegyző . 
Adószedő 
Alkapitány 
Alügyész 
Gazdász . 
Árvatárnok 
Alszámvevő 
Alkapitány 
Községi biró 
Erdőmester 
Osztályjegyző (fogalmazó) 
Kerületi orvos (belterül.) 
Külterületi orvos 
Térképtárnok (s. mérnök) 

Összesen 

Kórházi igazgató-főorvos. 
Alorvos 
Alorvos 

Összesen 

Mérnök (osztályvezető) 
Összesen . . 

1 2 0 0 1 2 0 — I320 — 

I IOO 110 — 12 IO — 

IIOO — 2 2 0 0 110 — 2 2 0 — 12 IO 242O — 

1 IOO — 2 2 0 0 — 110 — 22 O 12 IO 242O — 

I IOO — I IO 12 IO — 

I IOO — 2 2 0 0 — 110 2 2 0 12 IO — 242O — 

9 0 0 — 90 — 99O — 

IOOO — IOO — I IOO — 

9 0 0 — 9 0 — 9 9 0 — 

IOOO — IOO — I IOO — 

IOOO — IOO — I IOO — 

9 0 0 — 2 0 0 — I IOO — 

8 0 0 — 4 8 0 0 — 8 0 — 4 8 0 — 8 8 0 5 2 8 0 — 

5 0 0 — 2 0 0 0 — 5 0 — 2 0 0 — 5 5 0 2 2 0 0 — 

6 0 0 — 3 0 0 — 9 0 0 — 

IOOO — IOO — I IOO — 

¡ 6 1 4 0 0 I 6 8 9 0 

II. A KÓRHÁZI T Á R B Ó L . 
8 0 0 
6 0 0 

6 0 0 — 1 2 0 0 
2 6 0 0 — 

2 0 0 
1 0 0 

3 0 0 
6 0 0 

682901 

1 0 0 0 
7 0 0 

1 2 0 0 

A 200 frt lótartási 
átalány. 

A 300 frt lótartási 
átalány. 

III. A K Ö Z M U N K A T A R B O L . 
1 2 0 0 
1 2 0 0 

1 2 0 1 — 
1 2 0 I — 

2 9 0 0 — 

1 3 2 0 1 — |, 
1 3 2 0 I -
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Szeged szab. kir. város segéd- és kezelő-személyzetének járandósága. 

I. A HÁZI T Á R B Ó L . 

Tiszti minőség 
F i z e t é s Á t a l á n y Egész járandóság 

Tiszti minőség egyenkint összesen egyenkint összesen egyenkint „ 
összesen Tiszti minőség 

frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. 

Segéd-könyv táros 900 90 99O 
Építészeti felügyelő 800 — 80 — 880 — 

Házipénztári ellenőr 800 — 80 — 880 — 

Tűzoltó-parancsnok . 800 — 800 
Tanácsi kiadó 700 70 — 77O — 

Tanácsi iktató . . . . 700 — 70 — 77O 
Árvaszéki kiadó . . . . 700 — 70 — 770 — 

Árvaszéki iktató . . . . 700 — 70 — 770 — 

Árvatári ellenőr . . . . 700 70 — 770 
Haláleset-fölvevő . . . 600 — 60 — 660 
Pusztai csendőrbiztos . 700 — 1400 300 — 600 — lOOO — 2000 — 

Központi lovas-rendőrbizt. 700 300 — lOOO 
Várnagy óoo — ÓOO — 

Belterületi rendőrbiztos . 600 — 2400 200 — 800 — 800 — 3200 
Ujszegedi rendőrbiztos 600 — 600 
Vásárbiztos 600 — 60 — 660 
Köztisztasági felügyelő . 600 — 600 — 

Kórházi biztos . . . . 700 70 — 770 — 

Jegyzet 

Természetbeni 
lakás. 

t A 300 frt lótar-
| tási átalány. 
Természetb. lakás. 
A fejenkénti 200 frt 
személyi pótlék. 

Természetb. lakás. 

Természetb. lakás. 



V 

I Szállásbiztos 600 
I Főkertész (erdész) . . 700 
1 Kertész 600 
I Gazdász-segéd . . . . 600 
I Levéltári segéd . . . . 600 
2 Gépész 600 — 1200 
1 Adónyilvántartó . . . . 800! 
2 Pénztártiszt ) 700 

600 
— 1400 

IO Számtiszt ,a z f f " 
hivatalnál 

700 
600 6000 

9 Seged-szamtiszt ) 5 5 o — 4 9 5 0 ; 
4 Szám tiszt } a számvevő- 600 — 2 4 0 0 , 
2 Számvizsgáló / ségnél 600 — 1 2 0 0 

3 Számtiszt a pénzt, könyvvitelnél öoo — 1 8 0 0 

17 I. oszt. irnok 550 9 3 5 0 
20 II. oszt. irnok '400 — : 80U0 

1 Kőnyomdász(lithographus) 4 2 0 

5 Belter. tanácsi kézbesítő . 400 — 2 000 
1 Árvaszéki kézbesítő . . 4OO 
2 Külterületi kézbesítő . 400 — 800 
3 Bírósági kézbesítő . 500 — | I5OO 
8 Belterületi végrehajtó . 400 — 3200 
4 Külterületi végrehajtó 400 — 1 óoo 
2 Belterületi intő . . . . 300 — óoo 
2 Külterületi intő . . . . 300 — 600 
1 Állatorvos 400 
5 Belterületi szülésznő . . 200 — IOOO 
4 Külterületi szülésznő . 200 — 1 800 

Összesen 08520 

60 — 660 — 

700 — 

óoo 
60 — óóo 
60 — óóo — 

óoo — 1200 — 

80 — 880 — 

70 — 140 — 770 — • 1540 — 

60 — j 600 — Ó60 — öóoo — 

50 — 450 - óoo — 5400 
60 — 240 — 660 — 2Ó40 
60 — j 120 — 660 — 1320 — 

60 180 — — 1980 — 

50 — ; 850 — óoo — 10200 — 

400 — 8000 — 

420 — 

40 : 200 — 440 — 2200 — 

40 — 440 — 

200 — 400 — óoo — 1200 — 

200 — 600 — 700 — 2 ÍOO — 

40 — 320 — 440 — 3520 — 

200 — 800 — 600 — 2400 — 

30 — óo — 330 — ÓÓO — 

200 — 400 — 500 — I O O O — 

40 — 440 — 

200 — I O O O — 

200 — 800 
8 I Q O 70710 — 

Természetb. lakás. 
Természetb. lakás 

Természetb. lakás. 

A 200 frt lótartási 
átalány. 

A 200 frt lótartási 
átalány. 

A 200 frt lótartási 
átalány. 

A 200 frt lótartási 
átalány. 
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A kezelő-, segéd- és szolgaszemélyzet fizetése fokozatos 
emelésben részesül akkép, hogy az illetők hat rendbeli rang-
fokozat után öt évenkénti szolgálati időre osztott fokozatos 
fizetésemeléssel rendszeresittetnek és egy-egy szolgálati osz-
tály öt évre terjed. 

Az első osztály képezi az alapfizetést, melyre az illetők 
megválasztatásuk, illetve kinevezésük alkalmával, vagy a jelen 
szervezet megállapítása alkalmával nyernek. 

A második, harmadik, stb. rangosztályba idővel öt, tiztől 
harminc évi szolgálat után azon alkalmazottak lépnek, kik 
ezen időközben folytonos szolgálatuk tartama alatt akár 
állásuk természeténél, akár üresedés hiányából, vagy önhibá-
jukon kivül való bármely egyéb körülményeknél fogva elő-
menetelben s az ezzel járó fizetésemelésben nem részesülnek. 

Ennélfogva a kezelő-, segéd- és szolgaszemélyzethez tar-
tozók megválasztatásuk, illetve kineveztetésük alkalmával, a 
jelen táblás kimutatásban kitüntetett rendes alapfizetést 
kapják, és ha ugyanezen állásban öt éven át szolgálnak, ezen 
évek eltelte után fizetésük 50/'0-ával, ujabb öt és ismét öt év 
elteltével, ha ugyanazon állásban szolgáltak, fizetésük további 
5—5%-kal emelkedik mindaddig, mig a százalékos emelke-
pés az alapfizetés 3o°/0-át el nem érte; a nyugdij a százalékos 
fizetésemeléssel szaporodott fizetés után számitandó. 

E fokozatos fizetésemelés kedvezménye az eddig alkal-
mazásban levőkre is akként terjesztetik ki, hogy azok, kik 
már eddig öt, illetve tiz éven tul szolgáltak, alapfizetésük 
után 5, illetve io°/0 fizetésben részesittetnek, tekintet nélkül 
arra, hogy a jelen szervezés alkalmából a rendes alapfizetés 
fölemeltetett-e vagy sem. 

Nagyobb javadalmazással járó állásba való előléptetés 
esetén a százalékos fizetésemelés kedvezménye is megszűnik, 
kivévén azon esetet, ha az ujabb állással járó javadalmazás 
az eddig élvezett járandóság mértékét meg nem ütné, mely 
kivételes esetben az előléptetett hivatalnok a magasabb ál-
lással járó kisebb fizetés helyett legutóbb húzott járandóságá-
nak élvezetében mindaddig meghagyatik, a mig magasabb állás 
után, ujabbi hosszabb szolgálatánál fogva, az ezzel járó szá-
zalékos fizetésfölemelést igénybe nem veszi. 



I. A H Á Z I T Á R B Ó L . 

03 tuo -03 
-o 
g 03 u -03 • •—1 

.-« 
V 03 
• 1) t w 0 
m -<u 

cfp -3 
cc 'o 
v) n m c/3 

tn 0 u -03 > 
u 
44 

03 n3 w 

oj 
1) n w 

Szolgálati minőség 
f i z e t é s 

egyenként összesen 

frt I kr. frt kr. 

á t a l á n y 

egyenként I összesen 

kr. " frt frt kr. 

Egész járandóság 

egyenként összesen 

frt kr frt kr. 

Jegyzet 

x 
6 

74 

25 
4 

32 
16 
3 
i 
6 
6 

Huszár 
Őrmester . 
Gyalogos őrvezető 
Gyalog-rendőr 
Lovas őrvezető rendőr 
Lovas rendőr 
Tü'zőr-parancsnok 
Tűzoltó . . . 
Hivatalszolga 
Tűzoltó-kocsis . 
Könyvtár-szolga 
Erdő-őr 
Toronyőr 
Körtöltés-őr . 
Gát-őr . . . 
Kertész-segéd 
Kocs is . . 
Sokszorosító gépszolga 
Tégla-csősz . 
Ideigl. erdőcsősz 

Összesen 

iq I Kórházi szolga . 

2öo 
250 
280 
250 
33o 
300 
250 
300 

360 
150 

•360 
300 

216 

180 
io5 

900 
300 

1680 
18500 

840 
6250 
1320 
9600 
4000 

900 
360 

2160 
900 

1080 
600 
300 
432 
216 
54o 
2ro 

30 

5° 
5° 

120 
120 

90 
120 
300 

37°° 
360 

3000 

— 800 

330 

330 
390 
400 
370 
330 
300 
300 
300 

360 
150 
360 
300 

216 

180 
ioí 

990 
420 

1980 
22200 

j 200 
9250 
1320 
9600 
4800 

900 
360 

2160 
900 

1080 
600 
300 
432 
216 
54o 
2 to 

| | 51088 | — | || 83/o | -

II. A K Ó R H Á Z I T Á R B Ó L . 
120 | — || 2280 | — | | || | | 120 | — 

III. A K Ö Z M U N K A T Á R B Ó L . 

59458 

2280 

1 a főispánnál. 
1 a polgármesternél. 
1 a főkapitánynál. 
A 3 huszárőrmester, 

28 lovasrendör, 16 hi-
vatalszolga évi 18 frt ; 
a 80 gyalogrendőr, 36 
tűzoltó s 2 városi ko-
csis évi 24 frt csizma-
illetmény s természet-
ben ruhát kapnak, a lo-
vasrendörök ezenkivül 
30 frt szénailletményt. 

A 3 tűzoltó-kocsis fe-
jenként s évenként 250 
kéve rőzsét, a 6 torony-
őr fejenként s évenként 
1 — 1 pár csizmát s 400 
kéve rőzsét kapnak. 

A 6 erdőört termé-
szetbeni lakás, 14 űr-
méter lágy tűzifa, 800 
• -öl házi kert, 2 ló, 
2 tehén és 2 sertés díj-
talan tartása a közle-
gelön illeti. 

A 2 gátőr s kertész-
segédnek természetbeni 
lakás jár. 

I Hivatalszolga . . . . 1 250 j — 50 — 1 300 j — 
3 Utkaparó 300 1 — 900 ! — 300 1 — 1 900 — 

Összesen 1 li IJ5<> | — l !! 5o | — || 1200 | — 



A tisztviselő, segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet al-
kalmaztatása. 

229. §. 

A városi tisztviselők, u. m.: polgármester, főkapitány, 
főjegyző, tanácsnok, h. polgármester, tanácsnokok, jegyzők, 
aljegyzők, főügyész, alügyészek, árvaszéki elnök, árvaszéki 
ülnökök, közgyám, főmérnök, mérnökök, térképtárnok (segéd-
mérnök), főorvos, főszámvevő, alszámvevő, házipénztárnok, adó-
hivatali igazg-ató, könyvvivő, alkapitányok, községi biró, adó-
szedő, gazdász, árvatárnok, erdőmester, bel- és külterületi 
orvosok s mindazok, kiket a közgyűlés idővel a föntebbiek-
hez hasonló tisztviselői minőséggel fog fölruházni, 6 évre vá-
lasztatnak. 

230- §• 
A levéltárnokot az 1870. 42. t.-c. 65. §-a szerint élet-

hossziglan a főispán nevezi ki. 

231- §• 
A Somogyi-könyvtár igazgatója szintén élethossziglani a 

közgyűlés által választatik. Az ez idő szerinti könyvtárigaz-
gató Reizner János kivételesen választás mellőzésével tétetett 
át a 214/882. sz. kgy. határozattal főjegyzői állásáról a könyv-
tárosi, illetőleg könyvtárigazgatói állásra 1500 frt fizetés, 150 
frt átalány és a nyugdij-igény biztosítása mellett; ez állás és 
javadalmazás őt élethossziglan illetvén, annak betöltése idő-
szaki választás alá nem esik. A törvényhatósági bizottság ez 
intézkedése a nagyméltóságú kir. biztosság 2460/882. sz. a. 
kelt magas intézvényével jóváhagyatván, kötelező erejűvé vált. 

232. §• 
A törvényhatóságnál alkalmazott segéd- és kezelősze-

mélyzet a közgyűlés által élethossziglan választatik s állá-
saikból csak fegyelmi uton mozdíthatók el. (1870. 42. t.-c. 65. ij.) 

233- §• 
A városi közkórháznál működő igazgató-főorvos az egész-

ségügyi bizottság meghallgatásával a főispán által, a kórház 
gazdasági ügyeit vezető segéd-személyzet pedig a polgármes-
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ter által, végre az egyéb orvosi személyzet az igazgató-főorvos 
meghallgatása mellett a főispán által neveztetik ki. 

A gyógycélok elérésére meghatározott számban alkal-
mazott ápoló- és szolgaszemélyzetet az igazgató-főorvos fo-
gadja föl és bocsátja el. 

A kézbesitők, végrehajtók, intők, valamint rendőrök és a 
szolgák létszámába tartozó egyének, a mennyiben rendszeres 
állások betöltése céloztatik, a polgármester által neveztetnek 
ki, illetőleg alkalmaztatnak s ugyanaz által bocsáttatnak el. 

Ezek alkalmazásánál ideiglenes (próbaidőre szóló) kine-
vezés is történhetik. 

Napi élelmezési dij. 

235. §• 

Kiküldetések alkalmával, melyek mulhatlanul a város 
belterületén kivül foganatosítandó, az esetre, ha a kiküldetés-
ben legalább a nappali órák (délelőtt és délután) eltöltetnek, 
a tiszti, segéd- és kezelő-személyzetnek, bizottsági tagoknak 
napdij, szolgák és cselédeknek élelmezési dij jár. 

Belterületen csak azon esetben tarthatnak igényt napi-
díjra bizottsági tagok : ha elfoglaltatásuk állandó jellegű és 8 
napnál tovább terjed s ilyenkor napidíjul 2 forintot nyernek. 

236. §• 

A napi és élelmezési dijak fölszámitására nézve a követ-
kező szabályok állapíttatnak meg: 

i-ször. A fölszámitás az elindulás idejétől a visszaérkezés 
idejéig eszközölhető ; ha az elindulás és visszaérkezés a nap-
pali órákban történik, a dij az illető egész napokra fölszá-
mitható, ellenben éjjeli indulás esetén csak a következő reg-
geltől s éjjeli érkezés esetén pedig csak az előbbi nap estéjéig 
lehet a dijakat követelésbe hozni. 

2 szor. Erdőmester, pusztai és utibiztosok, tanyai kéz-
besitők, tanyai adóvégrehajtók s intők, pusztázók a város 
határán belül csak az esetben tarthatnak napi, illetőleg élel-
mezési díjra igényt, ha hivatalukhoz nem tartozó ügyekben 
küldettek ki. 
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Az utibiztos a város belterületén kívüli működése ide-
jére fuvart kap, esetleg fuvardijának megtérítését követelheti. 

3-szor. A kiküldöttek a napi, illetve élelmezési dijon 
felül csak a szoros értelemben vett útiköltséget számithatják 
föl; az útiköltség alatt értetik : 

a) a fogatnak, melyet használtak, bére ; 
b) a vasúton vagy gőzhajózási utazás eseteiben a szállí-

tásért fizetett tarifaszerü összeg; és pedig fi tisztviselők, segéd 
és kezelő-személvzetre, bizottsági tagokra nézve a vasúton a 
II., gőzhajón az I-ső, szolgák és cselédekre nézve a vasúton íi 
III. és a gőzhajón a Il-ik osztályú dij ; 

c) a vasúti vagy gőzhajói állomásokig vagy azoktól a 
szállóhelyig használt bérkocsi dija; vendéglői vagy magán 
szállásbér ; 

étkezési költség, ajándék és bármi egyéb ilynemű kiadás 
föl nem számitható. 

Oly kiküldetéseknél, melyek teljesítésére fogat haszná-
landó, a város fogatait kell alkalmazni, és az esetben a lovak 
élelmezéseért, helyért fizetett összeg mint útiköltség számít-
tatik föl. 

Fogadott fogatot csak a város fogatai másrendü elfog-
laltatása esetében, elnöki jóváhagyás mellett lehet használni. 

4-szer. A napi és élelmezési dij rendes számlákkal hoza-
tik követelésbe. 

E számlán ki kell tüntetve lenni: 
a) a kiküldetést tartalmazó tanácsi, közgyűlési, árvaszéki 

határozat kelte és számának; 
b) az elindulás és visszaérkezés idejének ; 
c) egy napra és a kiküldetésben eltöltött egész időre 

járó napi, illetőleg élelmezési dij mennyiségének ; 
d) az útiköltségek s kiadásoknak cim és összeg szerint. 
A számlán a fölszámított időnek kiküldetésben lett 

eltöltését az illető osztály- s hivatalfőnök s ezenfelül a pol 
gármester is igazolja. 

237- §• 
A napidíjra nézve négy osztály állapittatik meg, melye 

ket a következő táblázat mutat ki. 
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T i s z t v i s e l ő . 
A város 

kül-
területén 

K i v ü l 
a 

határon 

Buda-
pesten V. 
Bécsben 

frt kr. frt kr. frt kr. 

I. Polgármester 4 5 8 

II. 

Rendőrkapitány, főjegyző, 
tanácsnokok, főügyész, árva-
széki elnök, könyvtári igaz-
gató, árvaszéki ülnökök, fő-
orvos, főmérnök, főszámvevő, 
házi pénztárnok, könyvvivő, 
közgyám, gyámpénztárnok, 
levéltárnok, köztörvényható-
sági bizottsági tagok . 3 5 7 

III. 

Jegyzők, alkapitányok, osz-
tály-jegyzők, alügyészek, se-
géd-köny vtárnok, gazdász, er- . 
dőmester, ker. orvosok, mér-
nökök, házi, adó- és gyám-
pénztári ellenőr, alszámvevő, 
térképtárnok, pénztári, adó-
és számtisztek, iktató, kiadó, 
pusztai, városi, vásári, szállás-
és utibiztosok, építészeti fel-
ügyelő 2 3 50 6 

IV. 
Gazdász-segéd, levéltári se-

géd, irnok, adóbehajtó, kéz-
besítő, adóintő, stb 1 50 2 50 5 — 

Külterület alatt értendő a körtöltésen kivül eső városi 
terület. 

Az élelmezési dij szolgák, cselédek számára a város bel-
területén kivül, határon belül napontai 50 krban, a határon 
kivül pedig különbség nélkül 1 írtban határoztatik meg. 

A l t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 
A leltározást illetőleg. 

238. §. 
A leltár tárgyai a város összes vagyona, jelesen: 
i-ször. Azon ingatlanok, melyek adó alá fölvéve vannak 

s jövedelmet hajtanak. 



2-szor. Oly épületek, melyek hasznot hajtanak. 
3-szor. Epületek, melyek jövedelmet nem hajtanak. 
4-szer. A királyi kisebb haszonvételek és egyéb javadal-

mak jelképi tőkében. 
5-szőr. Ingók. 
ó-szor. Követelések és tartozások. 
7-szer. Alapítványok vagy bizományi összegek. 

239- §• 
A föntebbi rovatokba eső leltári tárgyak becsérték sze-

rint igtattatnak leltárba. A becsérték ingatlanoknál, melyek 
adó alá vannak véve, a százszoros adó. 

Epületeknél esetenként megállapítandó érték. 
Királyi haszonvételek és javadalmaknál tiz évi jövede-

lem átlaga, mint 6°/0 jövedelemnek megfelelő tőke. Ingók 
jelenlegi, illetőleg időszerinti becsértéke. 

240. §. 

A követelések értéke, illetőleg behajthatósága egy 
bizottság által megbírálandó s e szerint osztályzandó ; kétes 
követelések a vagyon-főösszegbe föl nem veendők. 

241. §. 

A leltározás a főszámvevő, tiszti ügyész, főmérnök, gaz-
dász, erdőmester, kórházi gondnok, szállásbiztos, várnagy és 
szakértő bizottsági tagokból egy tanácsnok elnöklete alatt ki-
nevezendő bizottmány által eszközöltetik. 

A tisztviselő, segéd- és kezelő-személyzet szolgálati 
viszonya. 

242. §. 

A városi közigazgatás szolgálatában lévő tisztvisők és 
egyéb alkalmazottak fölött az 1876. 7. t. c.-ben megnevezett 
hatóságok gyakorolják a fegyelmi bíróságot. 

A hivatkozott törvény 1. §-ának a) és b) pontjából 
kifolyólag: 

1. Minden tisztviselő, segéd- és kezelő-hivatalnok meg-
választása, illetőleg kineveztetése után számított 8 napon belül 
a hivatali esküt a tanács előtt letenni tartozik; e szabálytól eltérés-
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nek csak akkor van helye, ha a megválasztott vagy kinevezett 
tisztviselő, segéd- vagy kezelő-hivatalnok súlyos betegségben 
szenved ; ily esetekben az eskületételre a tanács ad meghosz-
szabbitásokat, melyek azonban összevéve 3 hónapon tul nem 
terjedhetnek; ezen előirt határidő alatt esküre nem jelentkező 
állásáról lemondottnak tekintendő. 

2. Az ügyosztályokban, a szak- és segédhivatalokban s 
egyéb tisztségeknél' alkalmazott tisztviselők, segéd- és kezelő-
hivatalnokok tartoznak az ügyosztályvezető, illetőleg hivatal-
vezető ren lelkezéseit a hivatali teendők körében teljesíteni. 

3. Az ügyosztályból vagy bármely hivatalból hivatali 
híreket kivinni tilos. Köztörvényhatósági bizottsági tagoknak, 
hírlapíróknak vagy érdekelt ügyfeleknek fölvilágosítást az 
ügyosztály vagy hivatalvezető ad. 

4. Hivatalos jelentések és iratváltások tárgyilagosan tar-
tandók. 

5. Tiltva van a segéd- és kezelő-személyzetnek, hogy 
hivatalos óra alatt magánfelek üg'yeit végezze, vagy abban 
eljárjon. 

6. A hivatalos órák köznapokon d. e. 8 —12 óráig, d. u. 
3—6 óráig, vasár-és ünnepnapokon 8—11 óráig" tartatnak, de 
a sürgős természetű ügyek minél gyorsabb elintézhetése te-
kintetéből a hivatalfőnök jogosítva van, személyzetét a hiva-
talos órán tul is foglalkoztatni; tartoznak továbbá az összes 
tisztviselők, szak-, segéd- és kezelőhivatalnokok, lakásukat és 
lakváltozásukat pontosan bejelenteni a polgármesteri hivatal-
ban, hol arról nyilvántartás vezetendő; e nyilvántartás alapján 
az ügyosztályokban, szak- és segédhivatalokban a személyzet 
névjegyzéke kifüggesztendő. 

7. A tanács tagjai és a hivatalvezetők a polgármester 
jóváhagyásával tartoznak hivatalos helyiségük ajtaján a na-
ponkénti tudakozódási időt kitüntetni. 

8. A segéd- és kezelő-hivatalokban alkalmazott hivatali 
közegeknek irásos beadványaira az ügyosztály és hivatal-
vezetők véleménye rendszerint meghallgatandó. 

9. Szabadságidőt engedélyez, és pedig 8 napig terjedőt 
a polgármester, 6 hétig terjedőt a tanács, annál többre ter-
jedőt a közgyűlés. 

Szabadságidő engedélyezésekor a hivatalvezető véle-
ménye mindig kikérendő ; helyettesítéseket a főnök meghall-



gatása mellett a polgármester eszközöl. Az osztályvezetőt 
rendszerint az ügyosztályi jegyző helyettesíti, joga van azon-
ban a polgármesternek indokolt esetekben a jegyzői karból 
vagy az előadók közül mást is helyettesíteni. Az ügyosztály-
vezető véleménye ily esetekben rendszerint kikérendő. 

10. A rendszeres tisztviselők, segéd- és kezelőhivatalno-
kokról a polgármesteri hivatalnál minősitvényi táblázat ve-
zettetik, az idevonatkozó kezelést a polgármester rendelettel 
állapítja meg. 

n . Az egyes tisztviselők s hivatalok mellett alkalmazott 
hivatalszolgákat, rendőröket, pusztázókat s más cselédeket 
magán célokra alkalmazni nem szabad. 

13. A kiküldetés, illetőleg valamely munka teljesítésére 
a tisztviselő, segéd- és kezelőszemélyzet a házi pénztárból a pol-
gármester, illetőleg a tanács utalványára előleget nyerhetnek. 

A kiküldetésre adott előlegről, a kiküldetés megtörténte 
után számítandó 30 nap alatt, a munkára adott előlegről, a 
munka teljesítésétől számított 30 nap alatt fegyelmi követ-
kezmények terhe mellett visszaszámolás teendő, kivévén, ha 
az illető ebben betegsége által akadályozva van, mely eset-
ben a tanács ad meghosszabbítást. 

13. A tisztviselő, segéd- és kezelőszemélyzet részére a 
tanács fizetési előleget utalványozhat. Minden egyes fölme-
rülő esetben azonban a körülmények szigorúan megvizsgálan-
dók s ha azok folytán az előleg igénybevétele szükségesnek 
s igazoltnak találtatott, szavazható meg az előleg, mely há-
rom hónapi fizetés összegénél nagyobb nem lehet. A fizetési 
előleg kedvezményében csak rendszeres tisztviselő, - segéd-
és kezelőszemélyzet részesülhetnek ; az előlegek a tiszti fize-
tés terhére folyósittatnak s legföljebb 24 havi egyenlő rész-
letben vonatnak le. Vissza nem fizetésig nyugdij-illetéke biz-
tosítékul szolgál. Az előleg-ügy további módozatai a tanács 
legjobb belátása szerint rendeztetnek. 

A fegyelmi eljárás folytán felfüggesztett tisztviselő, 
segéd- és kezelőhivatalnok részére, ha saját vagy családja 
fönntartása veszélyeztetettnek látszanék, a tanács a fele fize-
tést kivételesen utalványozhatja. 

14. A tisztviselők, segéd- és kezelőszemélyzet a világí-
tás és írószerek költségeit rendes fizetésükön kivül adott áta-
lányukból tartoznak födözni. 

8 
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15. A 2., 2>-i 5 6 . , i i . és 12. pontokban rendeltek elle-
nére cselekvők az 1876. 7. t.-c. 1. §-ának a), illetve b) pontja 
alá sorozandó s fegyelmi uton megtorlandó vétség elkövetői 
gyanánt lévén tekintendők, a hivatkozott törvény intézkedései 
alá esnek. 

Ha az előlegről elszámolni köteles nem tisztviselő, ha 
nem köztörvényhatósági bizottsági tag, vagy magán fél, ez 
esetben ha a visszaszámolás iránti fölhivás sikertelen lenne, 
a polgármesteri havi jelentésben a további intézkedés meg-
tétele érdekéből a számolni köteles neve a közgyűlésnek be-
jelentendő. 

243. §• 



A ) minta. 
A közgyűlés és tanács i határozatok, felterjesztések ny i l vántar tása . 

' »A 
határozat 

vagy 
levél 

s z á m a 

A határozat vagy levél 
rövid tartalma 

Mely tisztség vagy ható-
ságnak váratik rá jelentése 

vagy válasza 

A jelentés vagy 
válasz beérkezé-
sének határideje 

A 
beérkezés 

napja 
• Észrevétel 

• 



szám 188 
B ) minta. 

E L Ő A D Á S I Í V 

Szeged szab. kir . város t a n á c s á n á l . 

Kiadatott: ... 

Tisztáztatott. 

Egyeztetett: 

Elintéztetett: 
Lajstromozási hivatalba 
Határidő: 
Elöirátok: 

Tanácsülés : 

Elnök. 

Jelenlevő tanácstagok. 

A hozott tanácsi határozat: 

Tárgy: 





I>) minta. 
E l ő a d ó i s o r k ö n y v . 

Sorszám Iktató-szám Elintézési nap Sorszám Iktató-szám Elintézési nap 

E ) minta. 
Felhivási s kiküldési napló. 

Sor- A felhívás 

szám 
s 

szám végzés szám 
Annak rövid tartalma Az elintézés módja s ideje 

Az adott 
j e l e n t é s 

száma 
Észrevétel 



F ) m i n t a . 

1 s 
É v i 

számadás 
A pénztár s könyvvivői hivatal által kitöltött hasábok 

F
ol

yó
-s

zá
 

o. 4> 
A b é r l e t -

t á rgy 
A b é r l ő 

neve 
szerződés 

idő-

A 
bérlet évi' 

összege 

A bérhát-
ralék 

» összege 
Idő, melyre 
a hátralék 

kiterjed 

A hátraléknak 

mikor történt bejelentése j 

F
ol

yó
-s

zá
 

rt -O 

A b é r l e t -
t á rgy 

A b é r l ő 
neve tartama frt kr. frt ]kr. 

Idő, melyre 
a hátralék 

kiterjed 

A hátraléknak 

mikor történt bejelentése j 

Az ügyész által kitöltendő hasábok 
A jogügyi bizottság 

véleménye 
Észrevétel Biztositás és 

behajtás iránti 
intézkedés 

Az ügy 

jelenlegi állása 

A beszerezhetlen 
összegek leírása iránti 

javaslat 

A jogügyi bizottság 

véleménye 
Észrevétel 



120 

FÜGGELEK. 
i. 

Szeged sz. kir. város javadalmát kezelő személyzet ki-
adásai a házi pénztárból fedezendő közigazgatási kiadásokkal 
összefüggésben és kapcsolatban nincsenek, mivel ezek járandó-
ságai a városnak mintegy 400,000 frtot jövedelmező behoza-
tali vám és egyéb javadalom bevételeiből fedeztetnek; a 
szervezet föltétlen alkatrészét tehát a javadalom körül alkal-
mazott segéd- és kezelő-személyzetre vonatkozó rendelkezések 
nem képezik, mivel azonban a személyzet alkalmazásáról, né-
mely részének véglegességéről és esetleges elbocsátásáról 
történik intézkedés, e része mint sarkalatos rendelkezése a 
törvényhatóságnak, „Függelék" alatt következőkben vétetik 
ezen szervezetbe. 



Szeged szab. kir. város javadalmait kezelő segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet járandósága. 

A JAVADALMI KÖZPONTI PÉNZTÁRBÓL. 

T i s z t i minőség 
Fizetés Átalány Lótartási átalány Egész járandóság 

Jegyzet egyenkint összesen egyenkint összesen egyenkint összesen egyenkint összesen Jegyzet 

frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt ¡kr. 

Jegyzet 

1400 140 1540 Ezen feliil a fo-
xooo — 100 — 400 — 1500 — 

gyasztási adó tiszta 
jöved. a°|0-a. 1200 — 120 — 1320 — 

800 — 80 — 880 — 

1000 — 100 — IIOO — 

700 — 70 — 770 — 

800 — 80 — 880 — 

600 — 60 .— 660 — 

400 — 40 _ 200 640 A 200 frt fnvar-
500 — 1000 — 50 — 100 — 550 — I 100 — átalány. 
700 — 2100 — 70 — 210 — 200 — 600 — 970 — 2910 — 

700 — 5600 — 700 — 5600 — | 
600 — 4800 — 600 — 4800 — 

600 — 3000 — 600 — 3000 — ( 
500 — 2500 — 500 — 2500 — 

ŐOO — 600 — ) 
480 — 3840 — 480 — 3840 — 

400 — •64OO — 400 — 6400 — 

360 — 7200 — 360 — 7200 — Természeti), lakás. 
360 — 720 360 — 720 

45660 — IIOO 1 47960 — 

5 
5 
x 
8 

16 
20 

2 

Ügyvezető . . 
Vámfelügyelő 
Központi pénztárnok 
Központi ellenőr . 
Könyvelő . . . . 
Segéd-könyvelő . 
Mértékhitelesitési iigyvez 
Mértékhitelesítő ellenőr 
Végrehajtó . . . . 
írnok 
Segéd-vámfelügyelő 
I. oszt. vámpénztárnok 
I. oszt. vámellenőr . 

II. oszt. vámpénztárnok 
II. oszt. vámellenőr . 
Mázsálómester 
Regálebiztos . 
Vámszedő . 
Vámőr . 
Szolga . . . 

Összesen 



A javadalom kezelésénél alkalmazott és a javadalmi 
központi pénztárból fizetett személyzet közül az ügyvezetőt, 
vámfelügyelőt, központi pénztárnokot, központi pénztári ellen-
őrt, könyvelőt és segéd-könyvelőt, mértékhitelesítő ügyveze-
tőt, mértékhitelesítő ellenőrt, segédvámfelügyelőket, a vám-
pénztárnokokat, vámellenőröket, mázsálómestert és Írnokot 
pályázat utján, végleges minőségben, a köztörvényhatósági 
bizottsági közgyűlés választja, kik tehát e szerint a nyugdíj-
intézmény részesei. 

A végrehajtókat és regálebiztosokat a szervezetben nyert 
fölhatalmazással ideiglenes minőségben a polgármester ne-
vezi ki. 

A vámszedőket, vámőröket és szolgákat az 1870.42,1.-0. 
63. §-a értelmében a polgármester fogadja föl. 

3« 
Az ügyvezető állása, illetőleg a fölöslegessé válandó 

állások, a szolgálati idő sorrendje szerint, ha a város a fo-
gyasztási adóbérlet kezelésétől elesik, beszüntetettnek tekin-
tendők; a mely esetre a városnak uj szervezet alkotása iránti 
szabadsága fönnmaradván s az állásoktól elesett fönnevezett 
hivatali alkalmazottak a nyugdij-illetményre végkielégítésen 
kivül semminemű igényt a város irányában nem formálhatnak. 

Ha a város egyik vagy másik javadalmának kezelésétől 
elesik, a javadalmak kezelése körül alkalmazottak állása meg-
szűnik és szolgálati éveikhez képest nyugdij, illetőleg vég-
kielégítésben részesittetnek. 

4. 
A javadalomkezelésnél alkalmazott rendszeres személy-

zet fizetését előleges havi részletekben, az ideiglenes sze-
mélyzet pedig utólagos havi részletekben nyeri a javadalmi 
központi pénztárból. 

5-
A városi javadalmak házi kezelésére vonatkozólag irány-

adó ezen kezelési szabályzat, mely a közgyűlés 249/883. sz. 
határozatával fogadtatván el, ezen közigazgatási szervezettel 
együtt nyer felsőbb hatósági jóváhagyást. 



273- . 
k: 

I884. 

Ezen „szervezeti szabályzat" a nagyméltóságú niagy. kir. belügyminisztérium-

nak 1884-ik évi május hó 5-én 27,018/IV. sz. a. kelt rendeletével jóváhagyatott. 

Szegeden, Szeged szab. kir. város köztörvényhatósági bizottságának 1884. 

évi junius hó 25-én tartott közgyűléséből. 

cVííf\| Orczenc, 8. 4 . 
polgármester. 
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