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I. A gyűlés tartásáról.

1. §. A gyűlések rendszerint vasár
napi napokon, a délelőtti istenitisztelet 
után tartatnak. Felmerülő sürgős s tehát 
halasztást nem tűrő ügyek elintézése 
végett, a gyűlés bármely más napra is 
egybehívható.

2. §. A gyűlést — a megtartási idő 
előtt legalább is 24 órával — az elnökség 
hívja össze. E végből:

a) minden egyháztanácsoshoz, saját 
nevére szóló és a gyűlés napját s óráját 
is tartalmazó külön meghivójegyet küld; 
— továbbá:

b) a gyűlés napirendjére felvett tár
gyaknak, vagy legalább azok fontosabb-
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jainak rövid kivonató jegyzékét — kellő 
áttekinthetés végett — az egyháztanácso
sok között egy példányban körözteti.

3. §. Az egyháztanácsnak kettős elnök
sége lévén, ha az elnökök valamelyike a 
gyűlésen jelen nem lehet, azt a gyűlés 
— azon ülés tartamára — helyettesíti.

4. §. Az egyháztanácsosok ügybuzgal
mától a gyülésekeni szorgalmas megjele
nés elváratik; — az egyházi tisztviselők 
pedig azokon jelen lenni tartoznak.

II. A gyűlés napirendjéről.

3. §. A gyűlés mindig a legutóbbi 
gyűlés jegyzőkönyvének olvasásával és 
megliitelesitésével veszi kezdetét. Sürge
tés ügyekben pedig, a melyeknél tudni
illik a jegyzőkönyv meghitelesitése a jövő 
rendes gyűlésig el nem odázható: az idő
közben elkészült jegyzőkönyv meghitele
sitése végett, a gyűlés 5 tagú bizottságot 
küld ki kebeléből.

G. §. A jegyzőkönyv-hitelesítés után 
következnek az önálló indítványok, majd 
ezek után az interpellatiók, melyeknek 
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mikor és miként leendő tárgyalása iránt 
a gyűlés határoz. A napirendre kitűzött 
tárgyak bevégeztéig azonban újabb indit- 
ványnyal avagy interpellatiéval senki fel 
nem léphet.

7. §. A tett, de a tárgyalásra el nem 
fogadott indítvány, ugyanazon gyűlés alatt 
meg nem újítható; — ha pedig már két 
gyűlés alatt mellőztetve újból felhozatik: 
ez esetben bizottsági tárgyalás alá bocsá
tandó. A bizottsági tárgyalás és előadás 
után is gyülésileg elvetett indítványt, 3 
hó lefolyása előtt megújítani nem lehet.

8. §. Átalánosságban napirendül az 
igtatókönyvbeni bejegyzés szerinti, és a 
gyűlés megnyílása előtt bárki által is 
megtekinthető tárgysorozat állapittatik 
meg; — kivevőn, ha a gyűlés valamely 
tárgyat különös sürgőssége avagy kiváló 
fontossága miatt, sorrenden kívül kivárnia 
felvenni és elintézni.

III. A tanácskozási rendről.
9. §. A tárgyalás a napirendre kitű

zött ügy előadásával és a szükséges ira
tok felolvasásával nyílik meg. A tárgya
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landó ügyet rendesen az egyházi jegyző 
adja. <dő ; — a bizottsághoz utáltakat azon
ban , az illető bizottsági elnök. Az első 
szó az indítványozót vagy az illetékes elő
adót illetvén.

10. §. A tárgyaláshoz csak azon egy
háztanácsos szólhat, a ki magát a szó
lásra a jegyzővel feljegyezteti, — és csak 
azon sorrendben szólhat a tárgyhoz, a. 
melyben szólásra a jegyzőnél feljegyezve 
van; miért is a következő feljegyzettet 
mindig a jegyző hívja fel a szólásra.

11. §. A tárgyalás alá kerülő ügy által 
közelebbről s személyileg érdekelt egyház
tanácsos , a tárgyhoz nemcsak hogy nem 
szólhat, de a tárgyaláson jelen sem lehet.

12. §. Beszédét Írásból senki sem 
olvashatja. A két elnököt és az előadót 
kivéve, mindenki állva szól.

13. §. Egy ugyanazon tárgy érdemé
hez legfölebb kötszernél többször senki 
sem szólhat; — az indítványozónak vagy 
előadónak azonban joga van a tanácsko
zás berekesztése és határozat hozatal előtt 
még egyszer felszólalni.

14. §. A tárgyalás alatti ügy érdemét 
megvilágositó adatok közlése végett, a 
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tárgyalás folyama alatt is szót kérhetnek 
az egyházi tisztviselők és az előadók; — 
valamint, bármikor azok is, a kik

a) személyes kérdésben válaszolni, — 
a kik

b) tanácskozási szabályokra hivatkoz
ni , — és a kik

c) napirendet indítványozni akarnak.
1;>. §. Minden vita alatti tárgy befe

jeztével intézhető az elnökséghez, az egy
házi tisztikarhoz és az előadóhoz, a sor
rendben vita alá következő tárgyra vonat
kozólag, felvilágosítást kívánó kérdés, a. 
melyre az illető kérdezett felelni tartozik.

16. §. A szólót beszédében közbeszó
lásokkal vagy egyéb zavaró cselekmények
kel megakasztani senkinek sem szabad.

17. §. Határozat hozatalnak vagy sza
vazásnak mindaddig, míg feljegyzett szóló 
van — ha csak a feljegyzett szólási jogá
tól önkénytesen el nem áll — helye 
nincsen.

18. §. A határozatokat a tárgyal lató 
elnök mondja ki; — és a kimondott hatá
rozatot ugyanazon gyűlésben , melyben az 
hozatott, sem módosítani, sem pedig meg
változtatni nem lehet.
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19. §. Ezen tanácskozási szabályok
nak pontos megtartása és azokhozi szoros 
maga alkalmazása, a gyűlés minden egyes 
tagja műveltségétől elváratik ugyan: — 
azonban ezen szabályoknak mindenki által 
leendő pontos megtartása felett szigorúan 
őrködni az elnökség kötelessége, — mely
nek teljesithetése tekintetéből:

20. §. Kizárólagos jogában áll az el
nökségnek , a szőnyegen forgó tárgy érdem
leges megvitatásától eltérő szónokot a kér
désre utalni, és ha az attól ismét eltérne,

vagy a gyűlés méltóságát sértő, illem- 
telen kifejezésekkel élne: őt félbeszakítani 

■ és rendreutasitani; ha ez sem használna., 
tőle a. szót a szőnyegen levő tárgyban 
megvonni.

21. §. Rendreutasítás után, a rendre- 
utasitottat illeti a szó, mentsége előadása 
végett; — és ha ezen előadása közben 
ujabbi rendreutasítást vonna magára be
széde : az elnökségnek joga van — minden 
vitatkozás kizárásával —- a gyűlést a feletti 
határozatra felhívni, vájjon a szónoknak 
a szólás megengedtessék-e még továbbra, 
is avagy nem? Ha pedig valaki a gyűlés 
méltóságát, vagy a gyűlés egyes tagjait 
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nagyobb mérvben sértené meg: az, az egy
házmegyei törvényes felsőbbség előtt, szék
sértési kereset alá is vonathatik.

IV. A szavazásról.
22. §. Érvényes határozat hozatalra 

megkivántatik, hogy a gyűlés, az elnök
ségen kívül, 10 tagból álljon.

25. §. A már megvitatott tárgyban a 
határozat, a tárgyhoz szólották többségé
nek nyilatkozata szerint mondatik ki az 
elnökség által; — a gyűlés-tagok kívána
téra azonban felállás vagy ülve maradás
sal is történhetik a szavazás, és ekkor a 
szavazatok mennyiségét a jegyző szám
lálja meg.

24. §. Három egyháztanácsos szóbeli 
kívánságára névszerinti szavazásnak van 
helye, — és ez esetben a kérdés akként 
teendő fel, hogy arra „igen“-nel vagy 
„nem“-mel lehessen szavazni.

25. §. A szavazásra felteendő kérdés 
megállapításához szólani a tagoknak jogá
ban áll; — ha a vitás kérdés több rész
ből áll : részletező elkülönítést lehet 
kívánni.
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26. §. Személyes kérdésben szavazat
lapok utjáni titkos szavazásnak van helye. 
A szavazatlapokat beszedi, lefejti, szám- 
baveszi és kihirdeti az elnökség1; szavaza
tok egyenlősége esetében , a tanácskozási 
tárgy a következő gyűlésre lesz elha- 
I asztalidé.

27. §. Szavazás közben beszédet tar
tani vagy a szavazatot indokolni nem 
szabad.

Jelen „tanácskozási szabályok11 a mai napon 
tartott egyháztanács ülésben elfogadtatván : 
azonnal kötelező erőre emeltettek.

Kelt Kecskeméten , a reform, egyháztanács
nak 1876. évi September 17-dik napján tar
tott ülésében.

IMémelli Dániel, Szappanos István,
jegyző. főgondnok.






