
Kecskemét szabad királyi város 

községhatósági közgyűlésének 

háziszabályai.
______

I.
/I közgyűlés alakjáról.

1- §•
A közgyűlés áll az 1848-dik évi XXIII. t. ez. 

29. §-ban is érintett városi tisztviselőkből és a 
nép által választott képviselőkből együtt véve, s 
elnöke a Polgármester, vagy akadályoztatása ese
tében a Főbíró, mindkettöjök akadályoztatása ese
tében a Főkapitány, ha pedig ezek mindhárman 
akadályozva lennének, a jelen levő Tanácsnokok
nak választás szerén ti legidösbike.

2. §.
Érvényes határozat hozatalára legalább negy

ven tag együttléte kívántatik.
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3. §•
A kitűzött közgyűlési napon és időben, a meg

jelent tagok közül a tisztviselők rendes helyeiket, 
a képviselők pedig tetszés szerénti helyüket el
foglalják. — A tanácskozás külszínével össze nem 
férhető ide s tova járkálások és feltűnő gyakori 
társalgások, s átalában mindaz, a mi a tanácsko
zás rendes folyamát — habár csak kisebb mérv
ben is — megháborítaná, szorosan tiltatnak, s 
minden ilyes viselet elnökileg, ismétlés esetében 
pedig a gyűlés által is megrovandó.

4. §•

A közgyűlések ülései nyilvánosak.

II.

A közgyűlés tartásáról.

’ 5. §.

Közgyűlés tartandó minden hónapban legalább 
egyszer; lehet azonban ezen kívül többször is, 
valahányszor azt vagy a közgyűlés előre meg
rendeli , vagy a tanács s illetőleg a polgármes
ter, sürgető körülmények között szükségesnek 
tartja.
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6. §.
Fontos és különösen közérdekű ügyekben leg

alább tíz közgyűlési tag sürgetésére is, rendkivü- 
lileg közgyűlés tartandó, mely esetben a sürgetők 
indokolt elöterjesztményüket az elnöknek előlege- 
sen benyújtván, ez a közgyűlés megtartása iránt 
azonnal határozni s egy alkalommal az időt is 
kitűzni tartozik.

7. §•
A rendes közgyűlés tartásának ideje, az előfor

dulandó tárgyak megnevezésével, harmad nappal 
előre, mind a két közhivatali helyiségen kifüg
gesztendő ; ha pedig az 5. §-ban szükségesnek 
talált, vagy a 6. §-ban sürgetett közgyűlés meg
tartása — a tárgy fontosságához képest — ennyi 
időre halasztható nem lenne: a meghívó szolgák 
által a kitűzött idő, és pedig mindenik esetben a 
tanácskozás alá veendő tárgyaknak egy ívre leen
dő feljegyzésével, a tagoknak azonnal tudtukra 
adandó lészen.

8. §•
Ha valamely tag a tanácskozás alá kitűzött 

tárgyak előleges beismerése végett, az érkezett 
iratokat, vagy Írásban beadott indítványt megol
vasni kívánná: ez tőle meg nem tagadható, — s 
kitől ez megtagadtatott, a tárgyalás elnapoltatását 

** 
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e közgyűlés előtt elölegesen indítványozhatja, és 
az indítvány felett a többség azonnal határoz.

9. §•
Minden közgyűlésre, mind a tisztviselők, mind 

a képviselők, a kitűzött időben híven és pontosan 
megjelenni tartoznak.

10. §.
Az elnök a kitűzött közgyűlési napot, időt és 

órát lehetőségig pontosan megtartani s a határozat 
hozatalára megkívántaié számú tagok jelenlétében 
az ülést azonnal megnyitni köteles.

III.
A tanácskozási rendről.

11. §•
Óhajtandó, hogy az elnök által megnyitott gyű

lésen , ennek végéig a tagok együtt maradjanak, 
az ülést csak a tagok többsége szakíthatván meg.

12. §.
Az ülés mindig az elébbi gyűlés jegyzőköny

vének felolvasásával veszi kezdetét, mely alka
lommal a hozott végzés lényegén változtatni nem 
lehet, s csakis a szerkezeten tétethetnek egyes 
módosítások.
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13. §.
Az ekint felolvasott s helybenhagyott jegyző

könyv az elnök és szerkesztő jegyző által aláírat
ván, hiteles.

14. §.

A megtörtént hitelesítés után közvetlenül a 
sürgős miniszteri rendeletek, s más hatóságoktól 
érkezett megkeresvények, vagy közérdekű hiva
talos átiratok fölvétele következik, mi megtörtén
vén , megkezdetik a tanácskozás a kitűzött tárgyak 
fölött, azon rendben, mint a hirdetési íven egymás 
után következnek.

15. §.

Napi renden kívüli tárgyakról, a közgyűlés 
engedelme nélkül senki sem szólhat.

16. §.

Indítványt mindenik közgyűlési tag tehet, s 
szabadságában áll, indítványát szóval vagy Írás
ban a közgyűlés elé terjesztenie.

17. §.

Ha az indítvány czélja: városi rendszabályt 
alkotni, vagy ha az más közérdekű fontos tárgyat 
képez, — úgy és akkor a 6. §. értelméhez képest 
lészen beadandó.
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18. §■
Az ekkép Írásban előterjesztett indítvány, tár

gyalás előtt egy szakbizottságnak adatik ki.

19. §•
Ha oly indítvány terjesztetik elő, mely nem a 

17-dik §-ban megírt minőséggel bír, de sürgős 
elintézést igényel: az a közgyűlés többségének 
akaratával azonnal tárgyalás alá vétethetik, s arra 
nézve az érdemleges határozat is meghozattat- 
hatik.

20. §.
Minden fontosabb közérdekű indítványok, 

javallatok, bizottsági munkálatok, és előterjeszt- 
mények, mielőtt a közgyűlés által érdemleges 
tanácskozás alá vétetnének, kinyomatandók és a 
közgyűlési tagok közt szétosztandók lesznek; — 
az ezen kinyomatásra ekép megkívántaié minősé
get, a tárgynak közgyűlésen történt felolvastatása 
után maga a közgyűlés határozza meg.

21. §.
Az Írásbeli indítvány, a bizottsági jelentés 

után felolvastatván, először is az indítványozót 
illeti a szó, kinek a tanácskozás berekesztése 
előtt joga van még egyszer szót emelni; de szól
hat mindannyiszor, valamennyiszer indítványa 
értelmezésére netalán felhivatik.



A tárgyhoz szólani kívánó többi tagok a fel
jegy eztetés sorrendét tartják meg.

23. §.
A félj egyeztetés az elnök által e végre meg

bízott jegyzőnél történik, ki a szónokokat sor 
szerint felszólítja. Minden tag ugyanazon tárgy
hoz rendszerint csak egyszer szólhat.

24. §.
Szólhatnak bármikor azok is, kik

a) napi rendet indítványozni,
b) netalán személyes megtámadásra felelni, 

vagy
c) a háziszabályra hivatkozni akarnak.

25. §.
Mindenik közgyűlési tag saját helyéről és 

csak felállva szólhat; fclállani egyedül az elnök 
nem köteles.

26. §.
Indítványozónak mindig jogában áll indítvá

nyát visszavonni; ha azonban azt más valaki 
magáévá teszi, a tárgyalás tovább folytattatik.

27. §.
A szólót beszédében megakasztani, közbeszó

lásokkal háborítani, megzavarni, a 3-dik, esetleg 
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a 28-dik §. következményeinek súlya alatt nem 
szabad.

28. §.
Egyedül az elnöknek van joga a szólót, még 

pedig beszédének megakasztásával is, rendre uta
sítani; és ha a rendre utasítás azon egy előadás
ban már három Ízben, és pedig dorgálólag is meg
történt: a szónok előadván mentségét, az elnök 
kérdésére a közgyűlés elvonhatja tőle a szót, s a 
körülményekhez képest jegyzőkönyvi megrovást 
is határozhat, — és az illetőt kivezettetheti, sőt 
tiszti-kereset alá is vétetheti.

29. §.
A közgyűlésen a tagok magukat illedelmesen 

s nyugalmasan viselni tartoznak.
30. §.

Ha valamely tag többszer ismételt közbeszó
lásaival, rendetlenségeivel s kitörő magaviseleté
vel a tanácskozás folyamát a rendre utasítások, 
dorgálások és jegyzőkönyvi megróvatás daczára 
is még megzavarná: ellene a 28-dik §. utópontjai 
is alkalmazandók.

31. §.
Ha a szőnyegen levő tárgyhoz már senki szó

lam nem kívánna, és a felszólalt tagok véleményé
nek többsége tisztán kivehető: az elnök c többsé
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get mint határozatot azonnal kimondja; ellenben ha 
a többség tisztán ki nem vehető, vagy ha legalább 
öt tag szavazást követel: az elnök fölteszi a kér
dést; e kérdés mily értelembeni föltétetése iránt 
azonban új tanácskozást kezdeni s fölötte elölege- 
sen határozni, — a közgyűlés jogosítva van.

32. §.
Ha a szavazásra föltett tárgy több részből áll: 

szétosztását lehet kívánni.
33. §.

A szavazás megkezdése előtt a kérdést, pon
tot, vagy indítványt az elnök tisztán s ért
hetően, sőt ismételve elmondani, vagy felolvas
tatni köteles.

34. §.
A kérdés mindig úgy tétetendő fel: hogy a 

tagok igennel vagy néniméi felelhessenek.
35. §.

A szavazás, fölállás és ülvemaradás által 
történik; szavazattöbbség határoz minden esetben, 
kétség esetén pedig a többség személy szerént is 
összeszámíttatik.

36. §.
Ha tíz tag úgy kívánja, a szavazás névszerinti 

felhívás mellett, nyilvánosan történik.
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37. §.
Szavazás közben beszédet tartani, vagy sza

vazatot indokolni nem szabad.
38. §.

A közgyűlés, határozatai ellenében, semmi
féle ellenmondást el nem fogad.

39. §.
Pénz ajánlatnál mindig a legnagyobb összeg 

jö szavazás alá.
40. §.

Ha a közgyűlésnek valamely tagja a szava
zás, illetőleg kimondott határozat után a rendet 
zavarja, sőt ha a határozat ellen lázit: az elnök 
azt rendre utasítja; ha az illető tag a rendzava
rást, lázítást folytatja, a közgyűlés intézkedik s 
a 28-dik §-t is alkalmazásba veheti.

41. §.
Ha az ülésben folytonos rendzavaré lárma és 

nyugtalanság uralg, melyet az elnök lecsillapí
tani nem képes: — az elnök kinyilatkoztatja, 
hogy az ülést fel fogja függeszteni; a felfüggesztés 
azonban legfölebb egy óráig terjedhet.

42. §.
Azon esetben, ha a felfüggesztés után meg

kezdett tanácskozásban a rendzavaré lárma s 
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nyugtalanság miatt tovább haladni nem lehetne: 
az ülést feloszlatni s valamely napra ismét egy- 
behínni, — az elnök jogosítva s kötelezve van.

IV.

A közgyűlés tanácskozása alá tartozó 
tárgyak.

43. §.

A közgyűlés tanácskozása, elintézése és elha
tározása alá tartoznak:

a) Mindazon ügyletek, melyek az 1861-dik 
évi 967. szám alatt bemutatott és ugyanazon évi 
Mártz. 8-kán és 9-kén folytatva tartott közgyűlés 
által tárgyalt hivatalos jelentésben elsoroltatnak.

b) Az egyesek által közgyűléshez intézett 
kérvények tárgyalása.

c) Azon felsőbb rendelotek értelmébeni intéz
kedés, melyek tüzetesen a közönséghez intézvék, 
vagy miket a városi tanács avagy közös tanács 
végzésileg közgyűlés eleibe utasít.

44. §. , .

A beadványok a közgyűlésen felolvastatnak, 
és a kérelem minőségéhez képest az illető szakbi
zottságnak kiadatnak; ha azonban bizottságokhoz 
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nem tartoznak, azonnal tárgyalás alá vétetnek és 
fölöttük a közgyűlés határoz.

V.
Az elnök jogai s kötelességei.

45. §.
Az elnök hivatja össze s nyitja meg, bezárt- 

nak nyilvánítja, felfüggeszti, és a 42. §. értelmé
ben oszlatja fel a közgyűlést.

46. §.
Az elnök a többség véleményét — bár saját 

nézetétől eltérjen is az — határozatul kimondani 
köteles.

47. §.
Az elnök a tanácskozási rend fonalára nézve 

mindig szólhat, s a tárgy érdemétől eltért szóló
kat a tárgyhoz szólásra utasítja; átalában őrködik 
a csend és rendszabályok megtartása fölött.

48. §.
Az elnök szavazata, a szavazatok egyenlősége 

esetében dönt s ekkor szavazni köteles.

49. §•
Azon esetben is, midőn az elnök szavazatá

val egyenlők a szavazatok, azon vélemény mon
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dandó ki határozati!!, melyhez az elnök szavaza
tával j árúit.

VI.

A jegyzőkről.

50. §.

A jegyzők vezetik a közgyűlés jegyzőköny
vét, olvassák fel az iratokat, jegyzik fel a szólni 
akarókat és számítják össze a szavazatokat.

51. §.

A közgyűlés minden irományainak, nyomtat
ványainak hibátlanságára ők ügyelnek, s főfel- 
ügyeletök alatt állnak az összes közgyűlési ira
tok, miért is a 8. §-ban foglalt intézkedés rájok 
is kiterjed.

VII.

A nyilvánosságról és hallgatóságról.

52. §.

A hallgatóság helyiségét karzat hiányában az 
elnök jelöli ki.
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53. §.

Tetszést vagy nem tetszést nyilvánítani a hall
gatóságnak tilos.

54. §.

Ha valaki a rendet zavarja s az elnöki intés
nek sikere nincs: az egyes hallgató vagy összes 
hallgatóság kiparancsoltath^tik.

55. §.

A csendzavarók a kitiltáson kívül, az elnök 
felhívására a gyűlés által mégis fenyíttethctnek.

56. §.

Közgyűlésen a csend és rend fenntartásának 
biztosítására az elnök örökét is állíthat.

57. §.

Szükség esetében az elnök, saját felelőssége 
mellett, a közgyűlés fedezésére fegyveres erővel 
is rendelkezhetik.

58. §.

Ezen rendszabályok pontjai kinyomatva, közzé 
tétetnek, és a közgyűlési tagok között kiosz
tatnak.
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59. §.

A közgyűlés ezen szabályokat negyven tag 
indítványára tárgyalás alá tartozván venni, — 
módosíthatja.

Kelt Kecskeméten, a városi közönségnek 1868. évi 
január 7-kén tartott községliatósági közgyűléséből.

Nagy Lajos, m.k.
polgármester.

Ilomyik János , m.k.
főjegyző.

i

Nyomatott Kecskeméten. 1868. }
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