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"Népi erőink örök forrása a magyar 

falu" - mondotta Darányi Kálmán ár. volt minis 

ter-elnökünk. Erről a községről irom meg dok-

tori értekezletem, amelynek én is szülöttje 

vagyok és amelyről a mai politikai életben na-

gyon sok szó esik. 

K Ö Z S É G - S Z E R V E Z E T . 
E SS SS SS 36'3C S S SS 2 

Az állam eszmei csoportosulása az egyé-̂  

neknek, addig a község az embereknek természe-

tes és tényleges csoportosulása. A község nem 

csak apró, fehérre meszelt házakból és emberek 
/ 

bői - adótárgyakbal és adóalanyokból - áll, 

hanem sokkal több. A község természeti és embe 

ri veszedelmek ellen védekező csoportosulás, 

mely később közjólétnek közös erővel való szol 
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gálatára szervezkedett. "Minden rendezett köz-

ség egy-egy lő a nagy épület megerősítésére: 

minél ̂ Jobban beleillesztik azt az ggy épületbe 

minél inkább az egész lényeges részéül tekinted 

nek minden darabot, annál rendületlenebbül ál-

land az állam** : Eötvös: a XIX. század uralkodó 

eszméli* a község tehát állami és társadalmi 

erőt adó tényező, mely közfeladatokat valósit 

meg. Ha vizsgáljuk a községi törvényeket 

/Í 1836r9.t.c., 1871:18.tc., 1886:22.tc.:/, 

akkor azt látjuk, hogy e á ek a közfeladattik ál 

landóan szaporodnak,ugy hogy nem is lehetne a-

zokat a közfeladatokat felsorolni, amelyet ma 

meg keli, illetve meg kellene a községeknek 

oldaniuk. Nagyjában a következő feladatokat 

kell a községeknek megoldani: a./ saját bel-

ügyeiben határoz és szabályrendeleteket alkot, 

b,/ határozatait és szabályrendeleteit saját 
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elöljárói által hajtja végre; c./ rendelkezik 

a község vagyona felett; d./ községi adót vet 

ki és hajt be; e./ gondoskodik a tisztán köz-

ségi utakról és egyéb közszükségleti eszközök-

ről; f./ gondoskodik a községi iskolákról 

és más rokon intézményekről; g./ kezeli a me-

zei- tüzrendőrséget és a szegényügyet; h./ 
t 

gyakorolja mindazon jogokat és teljesiti mind-

azon kötelességeket, melyek a községeket a tör 

vény szerint megilletik. Gyámhatóságot a köz-

ségek nem gyakorolnak, azonban a nagyközsége-

ket külön gyámhatósági joggal felruházhatják. 

Miután igy vázoltam a község fogalmát 

és feladatait, idézem községi törvényünket 

/: 1886:22.te.:/, mely meghatározza a község 

fogalmát: a./; Nagyközségek, melyek rendezett 

tanáccsal nem birnak ugyan, de a törvény által 

rájuk ruházott teendőket saját erejükből telje-

k 



- 6 -

siteni képesek, b./ Kisközségek, melyek a 

törvény által a községekre ruházott teendőket 

korlátolt anyagi viszonyaik miatt saját ere-

jükből teljesíteni nem képesek és e végből más 
>/ 

községekkel kell szövetkezniük. 
nek 

A község, hogy a közfeladatokat meg-

tudja oldani, szervezetre van szüksége, mely 

az 1886:22.tc. 63#§»-a szerint a következőkből 

álls községi elöljáróság, képviselőtestület, 

bizottságok /répitési,gazdasági,testnevelési, 

egészségügyi stb.:/ és hivatali személyzetből. 

Az elöljáróság áll 1886:22.tc. 63.§-a 

szerint kisközségekben: ,;biróból és helyettesé-

ből /:másod,vagy törvénybiróból:/, legalább 

két tanácsbeliből /:esküdt,hites:/, a körjegy-

zőből, a közgyámból és körorvosból, ott, ahol 

a helyi körülmények azt kivánatossá teszik, a 

másodbirói és második tanácsbeli /:esküdt,hi-

tes :/ állások az illető törvényhatóságok be-
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leegyezésével megszüntethetőkj nagyközségekbea 

a biróból, és helyetteséből, legalább négy 

tanácsbeliből, pénztárnokból, községi jegyzőbő 

közgyámból és a rendes községi illetőleg kör-
)) 

orvosból. 

A községek nagyságuk szerint két fő 

kategóriába tartoznak: kisközségek és nagyköz-

ségek. A megkülönböztetés alapja, hogy más 

községekkel közösen vagy magukban alkalmaznak 

jegyzőt. Az elöljáróság többi tagja - mert a 

körjegyző a kör minden községe elöljáróságának 

tagja - a kisközségekben is minden községben 

külön választatnak. A községi elöljáróságnak 

mint társas hatóságnak, szervezete és hatásköri 

a községi törvényben határozottan szabályozva 

nincsen, mégis a törvényes rendelkezések meg-

számlálhatatlan sokasága utal teendőket a köz-

ségi elöljáróságnak, mint ilyennek hatáskörébe 

Ebből a szabályzatlanságból sok zavar,homály, 
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hatásköri összeütközés keletkezik a községek 

életében., - mert az elöljáróság egyes tagjai-

nak pragmatikája is hézagosan van szabályozva 

Káros tehertétel ez a községek beléletének, kái 

hogy mélyebbre ható szabályozás helyett s ren-

delkezések légiója megkerüli ezt a hiányt, el-

kedvetleníti az elöljáróságnak "nemhivatásos" 

állást betöltő tagjait és hovatovább, a közsé-

gi vagy körjegyző kezére játsza át az érdem-

intézkedéseket és szinte kizárólag az ő vállára 

rakja ezekért a felelősséget is. 

A községi képviselőtestület már hatá-

rozottabb szerve a községi önkormányzatnak. 

1886:22.tc. 32.§.—a "A község az önkormányzat 

jogát képviselőtestülete által gyakorolja.rt 

A községi képviselők számát a népes-

ség száma szabályozza, tudniillik: minden száz 

lélek után egy képviselő számittatik. A képvi-
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selők összes száma kisközségekben tiznél keve-

sebb és busznál több, nagyközségekben húsznál 

kevesebb és negyvennél több nem lehet. 

A képviselőtestület felerészben a 

legtöbb egyenes államadót fizető természetes 

személyekből, részben a községi válaaztók ál-

tal választott tagokból és a községi elöl-

járóság tagjaiból áll. 

Ez a szerv nemcsak tanácskozásra, 

hanem elhatározásokra is hivatott, azonban a 

községi háztartások hatékony ellenőrzése csak 

feltételessé teszi a képviselőtestület elha-

tározásait, úgyhogy határozatai inkább csak 

kérések. Erre a kérdésre az önkormányzattal 

kapcsolatban még ki fogok térni. 

A községi önkormányzat, illetve a 

községi élet gócpontja a jegyző, aki az alul-

ról jövő kivánságok, igények és közigazgatási 
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szükségleteket a felettes hatóságok és hivata-

lok rendelkezéseit végrehajtja. Egeken kivül 

bizonyos községi alakulatok elnöki tisztségét 

szintén a jegyzőnek kell betölteni, például; 

testnevelési bizotts(|fej&,iskolánkivüli népmű-

velési bizottság, önkéntes tüzoitó-tegtület, 

legújabban pedig a légoltalmi bizottság. Az 

itt felsoroltakat hivatalból kell elvállalnia, 

de vannak a községben más gazdasági és kultu-

rális alakulatok is, melyeknek vezetői tiszt-

ségét a lakosság bizalmából a jegyzőnek vál-

lalnia kell. A jegyzőt munkájában támogÉtja a 

segidjegyző, orvos, irodatiszt, dijnok. A há-

ború óta azonban a megszaporodott közfeladatok 

és a jogszabályok hinárja annyira ellepik a 

jegyzőt, hogy nem képes munkáját elvégezni, 

ez az oka tehát a községi közigazgatásban ta-

pasztalt fogyatékosságoknak. 
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A közfeladatok tehát szaporodtak, ez-

zel szemben a létszámot csökkentették. A köz-

ségi alkalmazottak létszámcsökkentését, melyet 

létszám-megállapitásnak neveznek, az 1930: 

47.t.c. felhatalmazása alapján a 78.562-1932 

TI.számú P.M. rendelet állapította meg. A vár-
t 

megyének, az felettes szervnek csak 

annyi szerepe volt ebben^ hogy meghallgatták. 

A létszám aegállapitás előtt az országbaa volt 

6471 községi alkalmazott, ebből 2518 önálló 

jegyző, 1301 segédjegyző, 2275 irodatiszt és 3 

dijnok, a létszámmegállapitó pénzügyminiszteri 

rendelet szerint pedig a következőkép alakult: 

összlétszám: 5242, ebből 1858 önálló jegyző, 

1488 segédjegyző, 1438 irodatiszt és 458 dij-

nok. Ha tehát a régi és uj létszámot összeha-

sonlítjuk, akkor látjuk, hogy az önálló jegyző: 

létszáma apadt 26 százalékot, a segédjegyzői 
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állások száma szaporodott 14 százalékkal, az 

irodatiszti állások apadtak 37 százalékkal, a 

dijnoki állások száma viszont szaporodott 22 

százalékkal. Ez a létszám apasztás szorosan 

véve a vármegyéhez tartozott volna, mely igy 

jobban is simulhatott volna a való élet által 

követelt községi közigazgatási kivánalmaihoz. 

Ez a jóhiszemű leszállitás a közigazgatás szin 

vonalát is leszállította nemcsak községi, ha-

nem országos viszonylatban is. á való élet a-

zonban nem vette tudomásul az apasztást, mert 

csakhamar kisegitő munkaerővel - szegődményes 

dijnok, felfogadott irnok, szellemi iaségmunkáu 

•kellett operálni. 

A községi létszámmegállapitás alap-

ja az volt, hogy csak annyi szervezett állás 

tartható egy községben, ahányszor a lakosság 

lélekszámában az 1200 - 1250 szám benne fog-
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laltatik. így hatezer lelkű községben öt szer-* 

vezett állás lehetett. 

Hogy ez a létszám mennyire nem helyes 

statisztikai adattal szeretném bebizonyitani. 

Egy-egy tisztségre jut 

az általános állami közigazgatásnál 339 lélek 

pénzügyi állami közigazgatásnál: 1219 " 

állami üzemeknél: 640 " 

községeknél® 1107 " 

/.'Kimutatás az állami alkalmazottak és 

az állami nyugellátásban részesülők létszámá-

ról az 1935-36 és 1936-37 évi állami költség-

vetés alapján./ 

Tehát láthatjuk, hogy legteljesebb 

mértékig meg van a községi lélekszám terhelve 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a meg-

oldandó közfeladatok a községi közigazgatás 

területén adnak legtöbb munkát. 
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Itt a szervezeti részben még csak a 

községi orvosidról emlékeznem meg, mert az 

uj közegészségügyi törvény 1936:9.t.c. meg-

teremti az államilag kinevezett községi elöl-

járót. Az 1936s9.t.c. ll.§-a kimondotta,hogy 

" a városimorvost, a községi orvost és a kör-

orvost a törvényhatóság első tisztviselőjének 

meghallgatása után a belügyminiszter nevezi 

ki. Az emiitett orvosok, városi, illetve köz-

ségi tisztviselők, a képviselőtestületnek, 

továbbra is tagjai, illetményeiket és egyéb 

járandóságaikat továbbra is a város, illetve 

község viseli. 

E törvény szerint tehát ellentétben 

jutott az önkormányzat választási joga az ál-

lami kinevezéssel, eddig nem volt példa, hogy 

államilag kinevezett tisztviselő foglaljon el 

az önkormányzatban olyan tisztséget, melyet a 
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vármegye hagy jóvá, a község pedig fizeti. 

K01MÁNYZi§_ _ -„IJZIGAZGA fiS^ 

• 

A kormányzás az államfc irányítása, 

amely abból a hatalomból adódik, mellyel az 

államot adó nép alkotmányos formák mellett 

felruházta a kormányt. Az állam célja, hogy 

állampolgárainak biztonságát, jólétét a leg-

nagyobb mértékig megvalósítsa^ - igy tehát 

az állam kormányzásának sem lehet más célja. 

A kormányzás azonban ezeket a célokat saját 

maga nem tudja megvalósitani s ezért szükség 

van a közigazgatásra, mely a kormányzás irányi 

tása mellett megvalósitja a közfeladatokat. 

"Haandel"; A közigazgatás annyit jelent,mint 
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! 
I 

bizonyos rnfttffiékTte vonatkozó szükségletek konk-

rét megoldása. Tehát a kormányzás irányit, a 

közigazgatás végrehajt. Ezek hivatásukat hem 

cserélhetik fel, mert akkor egyik sem tudja 

igazi célját teljesiteni. Közigazgatást álla-

mi és önkormányzati szervek teljesitik, tehát 

az önkormányzat /: vármegye, város,község :/ 

a kormányzás által éppen olyan közigazgatási 

szerv, mint a pénzügyigazgatóság, államépi-

tészeti hivatal, stb. A közigazgatás kiterjec 

tehát: a nemzeti öncélok és egyéni célok meg-

valósítására. A közigazgatásnak ügyelni kell, 

hogy a családi életbe ne avatkozzék be "áll-

jon meg minden ember a maga lábán1*, mert arra 

a társadalomra, amelyet csecsemő módjára kell 

vezetni - egy ország jövőjét nem lehet fel-

építeni. A népek szabadsága tehát tulajdon-

képen a közigazgatáson fordul meg. 
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Ö | K O E M Á | I Z A T = - = = | Ö Z P O W F O S I T Á S ^ 

Manapság sokszor halljuk, hogy nem-e 

kellene az önkormányzatot felborítani? De ha 

történelmünket nézzük, akkor csak megbecsülés-

sel gondolhatunk rá, mert az önkormányzatnak 

köszönhettük, hogy Magyarország nem lett egé-

szen Ausztriába beolvasztva, ugyanis a megyék 

nélkül nem lehetett végrehajtani "az osztrák 

kancellária törvényellenes intézkedéseit." 

Az önkormányzat garanciális jellegű. Sokan azt 

hangoztatják, hogy az önkormányzat csak helyi 

ügyek intézésére szolgál, azonban ez hem felel 

meg a valóságnak. Az önkormányzatnak többféle 

alakja van: testületi önkormányzat, egyéni ön-

kormányzat, területi önkormányzat és hivatási 

önkormányzat. Nálunk az önkormányzati szervek 
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többnyire földbirtokosok közül kerültek ki, 

ugyanis ezeknek volt idejük és vagyonuk, hogy 

az önkormányzati funkciókat ingyen végezhessék 

Jelenleg azonban az önkormányzati tisztviselői? 

is kapnak fizetést, csak abban különböznek az 

állami tisztviselőktől, hogy nem kinevezés, 

hanem választás által nyernek tisztséget. 

Az önkormányzatban a következő funk-

ciók vannak: 

1./ Szabályalkotás, ezt a mozzanatot! 

mostanában nagyon megszükitette az államhata-

lom^ azáltal, hogy az egyén boldogulása ér-

dekében mind több és tágabb téren alkot jog-

szabályokat, amelyek az egész országra# egysé-

gesen érvényesek. Az önkormányzatok jogszabály 

alkotási köre tért vészit, mert mind lényeg-

telenebbek lesznek azok a szükségletek,melyek 

rendezése jogszabályalkotás utján az önkormány' 
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zatok keretén belül lenne megoldandó. 

2./ Szervező mozzanat, az önkormány-

zat maga teremti meg személyi elő feltételeit. 

Mostanában élénk vita folyik az önkormányzati 

tisztviselők kinevezése és választása körül. 

Mindkét tábornak igen súlyos érvei vannak, 

hiszen az önkormányzat két kiváló tudósai 

Gneist és Stein, is a legélesebb ellentétben 

állnak egymással szemben. 

S T S I N a választás hive, azt 

mondja, hogy az önkormányzat természete feltét 

lenül megköveteli a teljes szabad választást. 

Stein azt állitja, hogy a felsőbb hatóságnak 

a választásba semmi formában sem szabad be-

folyást engedni. Az önkormányzati elv tánto-

ríthatatlan hivei a következő érveket hozzák 

fel a választás mellett: 

A tisztviselők kinevezése azonos az 
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önkormányzat teljes megszűnésével; 

<2LZ önkormányzati testület maga isme-

ri legjobban a helyi viszonyokat, a helyi 

szükségleteket és igy azt is legjobban képes 

elbirálni, kinél látja a legnagyobb garanciát 

arra, hogy a helyi szükségleteket képes lesz 

kielégiteni, vagyis szerintük a választott 

tisztviselő garantálja a sikeres igazgatást. 

A választott tiszviselő mentes lesz 
/ 

a napi politikától, mert valahányszor kor-

mány változik, az előbbi kormány által kine-

vezett tisztviselők sorában is nagy változáséi; 

fognak előállni, mert minden kormány a maga 

hiveinek kinevezésével igyekszik uralmát biz-

tositani. 

Állitják még a választás hivei,hogy 

a protekció-rendszert éppen a választás van 

hivatva kiküszöbölni. 
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Ezzel a felfogással szemben a kineve-

zés M v e i azt állitják, hogy a kinevezés nem 

jelenti az önkormányzat halálát. Hivatkoznak 

Angliára, ahol az önkormányzati igazgatást 

a kinevezett tisztviselők mintaszerűen látják 

el, hivatkoznakUNSIST-re, aki azt mondja: 

Amint az államtól megtagadjuk a 

jogot, hogy az ország minden pontján maga ne-

vezze ki a felelős tisztviselőket, kénytelen 

akkor a maga megbizottait kirendelni az önkor-

mányzati közegek mellé. Modern államban semmi-

féle hatóság nem fejthet ki közhatalmat más-

ként, mint törvények alapján és olyan hivatal-

nokok utján, akik állami kinevezésből nyerik 

jogaikat. ? , 

Hivat^bznak e rendszer hivei, hogy 

a kinevezett tisztviselő független lesz a nép-

pel a kormányzatffíkkal szemben. Állitják,hogy 
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választással kapcsolatos sok visszaélés a ki-

nevezéssel egy csapásra megszűnik} állitják. 

hogy a választások során mindig a hangoskodó 

elem diadalmaskodik és igy a megválasztott 

tisztviselő az lesz, aki a hangoskodók menta-

litásának megfelel - ez pedig nagyon ritka e-

setben lesz a "legar^avalóbb!/ 

B E K K Ő A L B E R T abszurdumnak 

tartja, hogy a kormány jogilag és politikai-

lag felelős az állam igazgatásáért s ugyanak-

kor ne legyen meg az # joga, hogy azt alkalmaz 

za - akit ő akar. 

Én a választási rendszert tartón 

fenntartandónak, mert hazai önkormányzatunk-

ban ezer év alatt fejlődött ki a mai formájá-

ra, ezer év küzdelmei edzették az alkotmány 

pillérévé. 

önkormányzati választásban van valam 
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lélektani kapcsolat a nép, a végrehajtó hata-

lom és a törvény között, mely kapcsolat még a 

törvény kényszerítő hatásának is megértő talaj 

tud a nép lelkében csinálni. 

Ha a választásoknál vannak is visz-

száságok és visszaélések, ugy azokat szigorú 

törvénnyel lehet tompitani. 

Különösen megállanak ezek a községi 
•• ^ 

önkormányzatra nézve. A köSségeket a kineve-

zett tisztviselőkkel, a község népének köz-

megnyugvására igaagatni szinte logikai képte-

lenség. A község túlnyomó többségében magyar 

falu, valószínűtlen., hogy ennek népét a vá-

lasztási rendszerhez füz&ődő, a magyar fajtá-

nak rátartifeága^büszkeséggel, lelke fenekéig 

önkormányzati törekvéssel telt mentalitásából 

törvényes rendelkezéssel ki lehessen forgatni. 

Mert ki lehet, de /Srhusi győzelem volna ez a CQ 
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magyar nép, faji, lelki adottságai felétt,a-

melyekfcet joggal tekintenek faji erényeknek, 

nemcsak mi, hanem ilyenknek tekinti őket más 

nemzetek is. Nagy kérdés, hogy a kinevezési 

rendszer kevés előnyéért érdemes volna-e ezt 

a lelki rombolást elvégezni a magyar falvak 

népén? 

3./ Harmadik mozzanat a pénzutalvá-

nyozó mozzanat, ez "nervus rerum geredarum.n 

Az autonomia függetlensége pénzügyi vonatko-

zásban is fontos, mert enélkül az önkormáiiy-

zat csak irott malaszt. Itt többféle megoldás 

van, lehet, hogy az állam veti ki az adót 
f 

és az autonomiát percentul&is részesedés ille-

ti, de lehetséges olyan megoldás, hogy az au-̂  

tonomia maga vet ki adót. Legegyszerűbb az a 

megoldás, hogy az indirekt adó az államé, vi-

szont az egyenes adók bizonyos része az ön-
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kormányzatot illesse. 

4./ Negyedik mozzanat az intéző 

mozzanat, mert enélkül csonka lenne az egész 

önkormányzat. Hiába hoz az önkormányzat hatá-

rozatokat, ha. azokat nem tudja saját szervei-

vel végrehajtani. 

5./ Ötödik a karhatalmi mozzanat. 

Írre is nagy szükség van. mert hiába hoz ha-

tározatokat az önkormányzat, ha ellenszegülés 

esetén akaratának nem tud érvényt szerezni. 

Az önkormányzatban nálunk a csendőrségnek van 

nagy jelentősége. C 

6./ Hatodik mozzanat a birói mozza-

zanat, ezt nem is tárgyalom bővebben, mert 

jelenleg nálunk s-emmi ̂ jelentősége, nincs-. 

Az önkormányzattal eddig általános-

S ságban foglalkoztam, most pedig szerethém ki- | 
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fejteni, hogy szükség van-e a községben az 

önkormányzatra? Azért tértem ki, illetve 

foglalkoztam e kérdéssel bővebben, mert ma-

napság az a tendencia, hogy a községi önkor-

mányzatot megszüntessék és hogy mindent köz-

pontosítsanak. Tagadhatatlan, hogy az állam 

érdekében a központosításra szükség van, mert 

enélkül nem volna lehetséges sem a kormányzás 

sem az államfenntartó erők összefogása. Külö-

nösen fontos a központosítás a törvényhozás-

ban, a kormányban, a képviseletben, az állam-

nyelvben, az egyéni jólét feltételeinek meg-

teremtésében, azonban szem előtt kell tartani, 

hogy a központositás minő határig hasznos, 

illetve válik hasznára az államnak, tehát a 

k ö z p o n t o s i t á s" helyes mértékét 

kell keresni! II sem képzelhető, hogy az ál-

lam a maga közvetlen intézkedéseit a központ- CQ 
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tói oly táTolságban gyakorolja, mint például 

a község, hiszen még helyi ismeretei sincse-
y 

nek. Az sem lehet, (^akormányzás azt a konk-

rét ügyet oldja meg, melyre ő, szabott irányt, 

mert akkor az irányító és teljesitő egy sze-

mély lenne, mert hiszen ez nagyon hasonlíta-

na az egyeduralomhoz. Alkotmányunk szelle-

mének az sem felelne meg, hogy a kormányzás 

abból a hatalomból, melyet az államot alkotó 

egyesek raktak össze, egy bizonyos részt e-

zeknek ne juttasson. ,7k centrális kormányzás-
'O-tItrrry 

nak ^tőr55^menni, mint a felügyelő és helyre-

állító tevékenységre, /s Eötrös: XIX.század 

uralkodó eszméi.:/ 

A perifériákban legjobban megoldha-

tó közfeladatok intézését tehát nem sfcabad a 

központba venni. A kormányzat bölcsességének 

egyik kritériuma meghatározni, ̂ hogy a 
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közerő centralizálása során meddig kell köz-

ponti kézben tartani és hol kell perifériális 

szervek** hagyni az intézést. Tehát a parciá-

lis erőket semmiesetre sem szabad akkor köz-

pontosítani, mikor a helyi erők is megtudják 

a feladatokat oldani. 

fialunk az önkormányzat megvolt a 

nemzetiségekben és a törzsekben is, Szent 

István államszervezése révén azonban a törzsi 

autonomia megszűnt, de viszont a nemzetség a 

maga nemzetiségi szokásjoga szerint élt tovább 

de királyi hatalom engedélye folytán, vagyis 

itt már latszik az állami hatalom és önkormány 

zat első megnyilvánulása. Nálunk tehát az ön-

kormányzatnak múltja van. K I S Z E L I , aki 

az önkormányzattal nem nagyon rokonszenvezik, 

az állameszmét és a k ö z ö a következő 

képen állitja egymás mellé: 
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" A község adja az államnak a saját rész 

erejét a szuverinitáshoz, az állam pedig adja 

ezért a községnek a szuverén összeség erejét.' 

/% KISZELY GYULA dr.: A magyar államkormány— 

zás jövője.:/ Hiszen el sem lehetne olyan 

államot képzelni, mely minden ügyet teljesen 

maga intézzen el, ezért szükséges, hogy az 

államnak alkotó részei legyenek, melyek bizo-

nyos rész igazgatást is gyakorolnak. A mai 

korban el sem lehet jogállamot közszabadság 

nélkülk képzelni, községet pedig egyéni sza-

badság nélkül - ezek pedig igazolják az ön-

kormányzat jogosultságát. E G Y E D I S Ti 

V a S dr. "Közjogi alapismeretek" eimü mun-

kájában is kifejti, hogy a "községi élet ál-

talában önkormányzati alapon indult fejlődés-

nek és ezen az alapon hatósági jogokat gyakor-

ló jogi személyiséggé fejlődött. A községek 
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nem mesterséges közigazgatási alakulatok. A 

község éppenugy, mint a vármegye, önkormány-

zati alakulat, tehát a községben a karhatal-

mat^ a hatósági Jogokat maga a község lakos-

sága gyakorolja és az önkormányzat.,.nemcsak 

helyi természetű ügyek intézésére, hanem or-

szágos ügyek helyi igazgatására is kiterjed. 

Azonkivül nemcsak igazgatási, hanem kormány-

®̂-̂ i j®L legű." Az 1886s 22.t.c. 2.§—afeól 

„a község a törvény korlátai között önállóan 

intézi saját belügyeit, végrehajtja a törvény-

nek, kormánynak és a törvényhatóságnak az ál-

lami és törvényhatósági közigazgatásra vonat-

kozó rendelkezéseit, ig^ az tűnik ki, hogy a 

községnek belügyeiben önkormányzata van. E 

törvényünk életbelépése óta a kultu«ra, a 
íltt 

gazdasági s ezzel együtt pedig a közfeladatok 

is nagy mértékben megszaporodtak s igy joggal 
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kérdezhetjük, hogyha nemzeti és állami éle-

tünk fejlődött - miért nem fejlődött községi 

önkormányzatunk is? Ez forditott arány. Sze-

rinte® nem az az önkormányzat feladata, hogy 

csak kezdeményezgessen és azután pedig várja, 

hogy a felettes fórumok felülvizsgálják és 

azután jóvá hagyják, mert bizony ebből inkább 

önállótlanság, mint önállóság tűnik ki. Az i-

gazi önkormányzat személyiség, melyben gaz-

dálkodási nagykorúságnak is kell lennie. A 

község jogi-személy, már pedig ha jogi személy 

kell, hogy annyi esSekvőképessége legyen, mint 

egy aiagykorü természetes személynek - természe 

tesen községi ügyet illetőleg. 

A községben van érték és érdemesség is 

mert ha nem volna benne érték, akkor az or-

szágban sem volna érték, hiszen az állam a köz 

ségekből tevődik össze, érdem is van benne,mer 
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S nagy szerencsétlenség után mindig alaposan 

kivették és kiveszik«se is részüket. Mivel 

tehát érték és érdemesség is van benne, jogo-

sult, illetőleg érett saját ügyei intézésére, 

így az állam kormányázásának legalább annyi 

kötelességének kell lennie,Ijtogy a községek ön-

kormányzatát, ha már nem is gyarapítja, leg-

alább a meglévőt megtartsa-

Á községi önkormányzatnak társadalmi 

jelentősége is van, mert a sokféle társadalmi 

erők esetleg veszélyesek is lehetnének, de az 

önkormányzat kitermeli a helyes társadalmi ma-

gatartást. Az emberiek,,hogy közügyekkel fog-

lalkozsanak, ezáltal kell, hogy nőjjön közöt-

összetartás, itten nincsen melegágya a 

l á z i t á s n a k , m e r t látják az ügyek állását, 

tudják, hogy mit lehet csinálni és mit nem! 

Hogy van t á r s a d a l m i hatása, azt 
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falusi fiuk láthat;] Ők, hog y az emberek hány 

szor felkeresik a jegyzőt hivatalos órán kivül 

is, akitől tanácsot kérnek. Próbálnánk egy 

állami tisztviselővel megtenni ezt, akik 

- tisztelet a kivételnek - alig állnak szóba 

az emberrel. 

A községi közigazgatásnak g a z d a -

s á g i hatása is van, mert amelyik községben 

szorgalmas és dolgos emberek vannak, azjj$a köz-

ség gazdag lesz és boldogul. Az ilyen község 

gazdálkodásával is példát adhat. Itten a köz-

birtokosságra, községi faiskolára vagy eset-

leg a "KÖZSÉGI MARÉKPÉNZTÁK»-ra gondolok. 

Nálunk a községi takarékpénztárok nem nagyon 

vannak elterjedve, pedig ennek nagy jelentősé-

ge lenne, mert ez a helyi hitel-igényeket sok-

kal olcsóbban tudná kielégiteni . a takarék-
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pénztáraknak különösen a termény értékesítésé 

nél lenne nagy jelentősége, mert igy a gazda, 

ha meg van szorulva, nem kell terményét ol-

csón a piacra dobnia, hanem a takarékpénztára^ 

olcsó és könnyen hozzáférhető töke segítséget 

nyújtanának számára. Az ilyen helyi érdekű 

kis takarékpénztár igazgatósága egyénileg is-

mer mindé— igénylőt és igy megtudja állapí-

tani, kinek adhat kisebb kölcsönt komoly ri-

zikó nélkül. Nagyon sok falu van, amelyeknek 

lakossága 90, néhol 100 százalékban földmi-

velő, de a gazda ilyen k's intézet hiján nem 

juthat rövid idő alatt 30-60-100 pengős kis 

kölcsönhöz, pedig egy ilyen szerény összeg 

gyakran/gyakraaJ nagy károktól menthetné meĵ . 

Az ilyen kis intézet a falu szívverését adná 

és a közgazdasági élet nagy vérkeringésében 

hajszálér-rendszert képezne. A kisgazda bár-
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mikor hozzájuthatna a szerény kölcsönhöz, ame} 

nek birtokában várhatna az állat, vagy termény 

értékesítésével, megvárhatná a jobb árat és 

nem kellene értékeit elkótyavetyélni. Termé-

szetesen ezt a kis bank—szervezetet nem szabad 

a nagy intézetek tőkeigájában létesiteni. 

Az én szülőfalumban ezt az intézményt 

édesapám hozta életre, mely helyi vonatkozás-

ban elég jól teljesítette feladatát. 

Manapság azt is nagyon sokat halljuk, 

hogy minőségileg jobbat és többet kell termel-

ni. Ezt a községi önkormányzat keretéhen ugy 

lehetne megvalósitani, hogy bevezetnék,illetve 

megszerveznének egy gazdatiszti állást, amely 

a község gazdálkodását irányítaná, a gazdákat 

ellátná tanáccsal, mert hiábavagyunk agrár-

allamfalusi lakosságunk gazdálkodási téren eléf 

gé elmaradott. Igaz, hogy mostanában a kormány 

yae-
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szervez különféle î éli mezőgazdasági tanfo-

lyamokat, de ennek bizony nem nagy jelentősé-

ge van. Sokat halljuk mostanában a rádióban, 

sokat olvassuk a kormány lapjaiban, hogy a 

kormány ilyen és ilyen akcióval /; vetőmag, 

tenyészállat :/ jön segítségére a kisgazdái-

nak, de amelyek azonban akkora szoktak meg-

érkezni, mikor már idejét multa, ©ondolok 

a legutóbb kilátásba helyezett "YETŐMAGr AKCIÓ" 

ra, mely még, most sem érkezett meg, pedig 

már rég el kellett volna vetni. De ha a köz-

ségben lenne egy gazdatiszt, akkor ezt helyi-

leg is meglehetne sokkal könnyebben és jobban 

oldani. A községekben most van bizonyos szociá 

- titkári állás, de amelyik mindent csinál, 

csak éppen a szociális ügyekkel nem foglalkozi 

ehelyett gondolnám megszervezni a gazdatiszti 

állást, természetesen élet-nivót adva számára. 
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Most a község gazdasági hatása nem látszik 

annyira, illetve egész jelentéktelen, de ha 

igazivá tennék az önkormányzatot, ugy jelen-

tékennyé lenne az egyén anyagi boldogulásában 

és a község fejlődésében. 

1 község gazdálkodásának a község 

fejlesztés a célja, intézmények, üzemel^Léte-

sitése. A mai élet fejlődik találmányokban 

igényekben s igy a község korszerű fejlődését 

sem szabad elhanyagolni. Azért az igazi ön-

kormányzatnak nem szabad ugy megkötve lenni, 

mint ma, mert a községekben a korszerű haladás 

lehetetlenné válik, tehát a községnek kell 

annyi önállósággal birnia, hogy képes legyen 

a kor haladási követelményeit megvalósitani. 

Az önkormányzatnak nemzeti szempont-

ból is jelentősége van. Itt idézem E A ! I 1 

S 1 BT D 0 R mondását: "Nemzeti szempontból 

et 
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feltétlenül szükséges az autonomiák fenntar-

tásába, mert a hatalom nem mindig akarja a 

nemzet igazi érdekeit, talán nem is rosszaka-

ratból, hanem egyszerűen kényelemszeretetből 

vagy éppen a napi politika kényszerítéséből 

tényleg igy van, mert az igazi önkormány-

zat célja a nemzet| érdekeinek önzetlen szol-

gálata. Az önkormányzat közel van a néphez, 

Vele él s igy a nemzeti magatartás kialakítá-

sára a legalkalmasabb szerv. Láttuk az ön-

kormányzat nemzeti hivatását a Habsburg— 

önkény-uralom idején is, de vájjon mi lenne 

most, ha egy mindent átfogó nemzeti érzésnek 

kellene hangot adni, mi lenne, ha nemzeti 

jövendőnknek áldozatos lelkeket kellene to-

borozni?... Az önkormányzatnak tehát vissza 

kell kapnia történelmi hivatását, lényegének 

esejét, hogy legyen zsarátnok ebben a sötét 
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és nehéz életben. 

Láthatjuk tehát, hogy szilárd alapon 

nyugvó községi élet az egyedüli eszköz,mely 

az egyén elszigetelt állását az államhatalom 

irányában megszünteti, anélkül, hogy az állam 

fennállása veszélyeztetnék. Ezért a községek-

ben az emberek önálló tevékenységeinek teret 

kell nyitni, mert csak igy várhatjuk, hogy 

Megfeleljenek hivatásuknak. • 

Az önkormányzatban alkotási erő és 

haladási készség is van. Eötvös József báró 

összehasonlítja az ókori görög és római közsé-

geket és megállapitja, hogy a központi törek-

vést szolgáló Róma nem tudta a haladásban meg-

előzni a görög alkotási erőt, mert a görögökné 

nagyobb volt a szabadság. így van ez most is, 

mert a központosított közigazgatás nem képes 

az ország minden községében lévő haladási jjfá-
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nyat alyaxi alkotó erővé összekovácsolni, hogy 

ez az összesitett erő mindenütt kellő időben 

és eredményekben nyilvánuljon meg. A szoros 

központosítás lehetőleg olos&git4 az egyént, 

s azon viszonyok,, mik között az egyesek része-

vé tele a közügyekben csupán azon jogra, szorit-j 

kőzik, hogy képviselőiket választhatják s 

mik az állam legnagyobb gyámkodásának vetnek 

mindekit alá, ereje használatának szükségét 

is gyengitik. Minthogy pedig minden haladás 

csak az egyesek törekvéseinek eredménye s igy 

az egyesek szel lemi és anyafei ereinek kifej-

lődésétől függ; az olyan államszerkezet,mely 

az egyesek szellemi és anyagi erejének kifej-

tésére nem kedvező, általában a haladást sem 

mozdíthatja elő. /; Eötvös: XIX.század ural-

kodó eszméi;/. ügy gondolom, tehát, hogy 

a községnek szüksége van az önkormányzatra s 
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érveimet KOSSUTH LAJOS-nak szavaival zárom 

le: M...ne méltóztassanak a községnek morális 

individualitását, mint eszközt a status&nagy 

céljainak kivitelében kitörölni...® Nekem nem 

kell az a hatalom, mely a nép szabadságát ke-

zébe** tartja. Én szabad népet akarok a hely-

ségben, a családban, a községben, a megyében. 

Szabad népet mindenütt! A szabadság egymásra 

való rakásában találom, mit szabadságnak ne-

veznek, nem egy miniszter centrális hatalmá-

ban. S mert igy gondolkozom, kérem a Házat, 

fejlessze a községet minél inkább, mert ebben 

fekszik a status szabadságának legbiztosabb 

és leghatalmasabb talpköve." /: Alsóházi be-

széd. 1848.:/ 
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, ! KÖZS|GX^^közigazgatás^=HIBÁI^ 

Az egész közigazgatás, különösen pe-

dig a községi közigazgatás közbekogulás elve 

alapján a nép érdekében fran. A közboldogulás 

megvalósítása pedig cselekvést kiván, minden 

cselekedet értéke pedig attól függ4 hogy gyor-
1 

san,- vagy legalább is célját szolgálóan ér-

vényesüljön. Közigazgatásunk azonban e köve-

telményeknek nem felel meg, mert túlságosan 

meg van kötve. Ezek a megkötöttségek pedig 

nemcsak lassusági tünetek, hanem lefokozzák 

az Önkormányzat jelentőségét, a falu fejlesz-

tésnek pedig gátjai. Ez a lassúság ránehezedil| 

a falusi ember lelkére és csodálkozást vált 

ki belőle, mely már kezd átfordulni lekicsiny4 

léssé. Hogy ez igy van, láthatjuk képviselő-
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testületi tagságból, mely régen nemcsak ön-

bizalmi jelleget adott a tisztség-viselőjének, 

hanem közbecsülést is — amelyre pedig büszke 

volt. Ez a büszkesége onnan eredt, hogy a 

község életét irányította. Manapság azonban 

a képviselőtestületi elhatározás amint már 

emiitettem - csak kérés a sok jóváhagyás mi-

att. így tehát ez a büszkeség a falusi ember-

ben megszűnt, a tisztséggel szemben közönyös 

lett, ugy hogy manapság sürün mondják) például 

&egy képviselő testületi ülésre hivják, hogy: 

"nem érdemes elmenni a gyűlésbe, mert nekünk 

csak felolvassák, hogy ait kell megszavazni" 

Hálunk a Közigazgatás megkötöttsége nem a 

lényegben, hanem a formaságokban jelentkezik. 

Itt egy pár példát hozok fel, hogy szemlélte*-) 

sem közigazgatásunk lassúságát és fogyatékos-

ságát, melynek én is voltam szenvedő alanya: CQ 
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1. / Ha egy község vállaitozói hitel-

lel akar épitkezni, akkor a gondolat megszü-

letésétől a megvalósulásig a következő idő 

telik el: 

1. Tervezés a községnél 8 nap. 

2. Elhatározás"^"" képviselő-
testület összehivásám 3 nap. 

3. Fellebbezési határidő 10 nap. 

4. Iratok főszolgabíróhoz 
való és vármegyéhez va-
ló jutása. 8 nap. 

5- Államépltészeti hivatal 
és számvevőség szakvéle-
ménye, előadói javaslat 

kialakulása 12 nap. 

6. Tármegyi közgyűléshez 
való jutás 30 nap. 

7. Yármegyei közgyűléshez 
való jogorvoslat ' 15 nap. 

8. Az iratoknak a község-
hez való kaldése 3 nap. 

9. A község sp lapban meg-
hirdeti a munkát 30 nap. 
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10. A képviselőtestület oda-
ítélési határozatáról 
a vállalkozó értesitése 4 nap. 

11. Jogorvoslati idő 10 map. 

12. Ha fellebbezés nincs, 
az iratok a főszolgabí-
róhoz beérkeznek 4 nap. 

13. Főszolgabírótól a vár-
megyéhez 5 nap. 

14. A vármegye szakvéleményt 
kér az államépitészeti 
hivataltól,a számvevőség-
től, a tiszti főügyész-
ségtől. 24 nap. 

15. Tármegyei előadói ja-
vaslat 4 nap. 

16. Kisgyüléshez kerül... 30 nap. 

17. Innen jogorvoslati idő 15 nap. 

18. Hitelről van szó, fel 
kell az iratokat küldeni 
a belügyminisztériumba 5 nap. 

19. Iktatás és osztályba 
kerülés 8 nap. 

20. Az osztály elküldi az 
iratokat a pénzügyi és 
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20. iparügyi minisztérium-
ba hitelügyi elbirálás 
céljából 40 nap. 

21. Innen visszamegy az irat 

22. Döntés $ nap. 

23. A vármegyéhez leküldés. 5 nap. 

24. •Továbbitás a főszolga-
bíróhoz 5.nap. 

25. A főszolgabiró a köz-
séghez köldi........ 5 nap. 

26. A község a vállalkozót 
felhivja a munka meg-
kezdésére 3 nap. 

Összesen: 
m 

323 nap. ?========== 

Természetesen ezt az időt ugy kell 

érteni, hog y az akta sehol sem pihent,hanem 

azonnal továbbment. Itt aztán még komplikáció 

is adódhat elő. Felmegy az anyagok ára idő-

közben és a . vállalkozó eláll az ajánlattól, 
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mert csak hatvan /:60:/ napig köteles az ára-

it tartani. így aztán kezdődhet a játék elöl-

ről. De ha a vállalkozó nem is áll el az aján-f 

lattól, akkor is kitolódhat az időpont 323 

napon túlra, ha valahol megfellebbezik az fa-

gyet. Érdekes, hogy mi mindenre adnak jog-

szabályaink jogorvoslati jogot a vállalkozók-

nak, hiszen ez olyan eset, mint mikor a gaz-

dának tiz munkás jelentkezik, s aimak csak 

egyre van szüksége s egyet fel is fogad és 

a többieket pedig elutasítja. Nem ez azonban 

itt a lényeg, hogy fellebbezae vagy sem, ha-

nem hogy késlelteti a községnek fejlesztési 

igyekezetét s igy előállhat ismét az a hely-

zet, hogy ha hatvan napon tul döntik el a kér-

dést, hogy a vállalkozó eláll s igy kezdődhe-

tik elülről a játék. 

*•; Egy érdekes példa, mely mutatja az 
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észszerütlenséget. Egyik község mellett 

dolgozott egy pesti cég, a község előzőleg 

nyitott egy uj uccát, a lakosság a képviselő-

testületet állandóan kérte, hogy aszfalt jár dá-j 

val lássa el az utcát, a képviselőtestület el 

is határozta, a szakhivatalok nagyon előnyös-

nek találták az ajánlatot - éppen a helyzeti 

előnyénél fogva - a járda az alispán hallga-

tólagos tudomása mellett meg is épült. Az e-

gész hatezer pengőbe került s ezt pedig éven-

kint kettőszáz pengős részletekben kellett 

letörleszteni. Azonban a mai közigazgatási 

gyámkodás nem tudja azt elképzelni, hogy egy 

község és vármegyéje észszerűen eltudjon egy 

hatezer pengős ü^yet intézni s igy, mikor az 

akták felkerültek a belügy- és pénzügyminiszté 

riumba, azt tanácsolták, hogy az utat osszák 

három részre és minden évben negyedrészt esi- CO 
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náltassanak meg. így aztán sokkal többe ke-

rült volna, mert a gépeket háromszor kellett 

volna leszállítani, háromszor kellett volna 

határozatot hozni, meghirdetni, jóváhagyni, 

stb. és azonkívül az anyagára fel is mehe-

tett volna. 

35. Mészárosok és hentesek által köz-

fogyasztásra eéljára levágott állatok három-

féle adózás alá esnek: 

a./ fogyasztási adó, 

b./ vágóhidi s husszemle-dij 

c./ forgalmi adó. 

A különböző sulyu állatok különböző osztályok-

ba vannak serózva, mert az adó a súlyhoz iga-

zodik, melyet a községben kell befizetni. 

a./ Fogyasztási adó szempontjából q 

súlyhatárok /: 27.026-1928. P.M. :/ 
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20 kg.-ig 

20 kg.tói 70 kg-ig 

70 kg-tól 110 kg-ig 

110 kg.tói feljebb. 

b./ Vágóhidi és husszemledij szem-

pontjából a súlyhatárok /jlOOOQO/1932.F.M.:/ 

20 kg-ig 

24 kg-tól 38 kg-ig 

38 kg-tól 82 kg-ig 

82 kg-tól 160 kg-ig. 

c./ Forgalmi adó szempontjából pedig 

a tényleges suly számit. Az a./ és b./ alatti 

dijak fix összegben vannak megállapitva súly-

csoportok szerint, viszont a forgalmi adó a 

napi piaci árnak 6.5 százaléka. Nem-e sokkal 

egyszerűbb lenne egyféle súlykategóriát meg-

állapítani? 
CQ 
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jpL/ A községi orvostól kér egy iga-

zolványt, hogy gyári munkára alkalmas. 

b./ Az orvos jegyzőkönyvet vesz fel. 

c./ Az orvos elküldi 2 pengős okmány 

bélyegért, mely szükséges a jegyzőkönyvre. 

d./ Az orvos most ismét elküldi a 

felet, hogy a kiállitandó orvosi igazolvány 

dija fejében egy pengőt fizessen be scármegyei 

számlára és ismét hozzon egy pengős, okmánybé-

lyeget a bizonyítványra. 

e./ Ezek után megvizsgálja a felet 

és kiadja az orvosi bizonyítványt. 

f./ Most a fél elmegy a jegyzőhöz 

személyleÍrásért, erre ismét 2 pengős okmány-

bélyeget kell felragasztani. 

g./ A jegyző kiállítja a személy-

leirást, iktatja és kiadja. 

h./ A fél ezzel elmegy a főszolga-
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bíróhoz munkakönyvért. 

i./ A kérését itt ismét jegyzőkönyv-

be veszik és 2 pengős okmány bélyeget vasinak 

be rajta és ezenkivül kell egy 50 filléres 

okmánybélyeget vennie, melyet a Munkakönyvre 

ragasztanak. 

d •"/ így aztán a munkakönyvét kiállit 

ják. Miért szükséges az a törvényes gyakorlat, 

hogy ezt a munkakönyvet a járási hatóság ál-

litja ki, mikor is az alapul szolgáló minden 

adatot a község igazol. Miért szükséges annyi 

bélyegzés, nem-e sokkal egyszerűbb lenne, ha 

szóbeli kérésre a községházán kiadnák? 

é~./ Egy nagyon észszeeüijlen gyakor-

lat: A képviselőtestület a község tulajdonát 

képez,cLüzem tárgyában határozatot hoz /:köz-

vágóhid:/, ehhez vármegyei jóváhagyás szüksé-

ges, viszont addig e kérdésben nem határozhat, 
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mig erre ki nem kéri a minisztérium hozzájá-

rulását és a vármegye csak ezután foglalkozik 

a jóváhagyással. Természetesen nem intézkedik 

másképpen, mint a minisztérium. így tehát tu-

lajdonképpen nem lenne szükség a vármegye 

hozzájárulására. Most tegyük fel, hogy a vár-

megye a miniszteri javaslat szerint intézkedik 

és ezt a határozatát megfellebbezik s ilyenkor 

előáll az a visszás helyzet, hogy a vármegye 

határozata elleni jogorvoslat felett az dönt, 

kinek intenciója szerint a vármegye határozott 

>./ Az ügyiratok elintézése is kí-

gyón fontos egy jó közigazgatásban, ezzel szem-

ben nálunk az van, hogy sok esetben az ügyirat 

járja egyik hivatalt a másik után, egyik szak-

osztályt a másik után és itt is fel lehet isméi 

ni, hogy az elintézésre hivatott egyén inkább 

azt keresi, mivel lehet vissza, vagy elküldeni 
OQ 
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az aktát. Ennek én*szenvedő alanya voltam, 

visszahonosítási kérvényem beadtam a lakóhely 

szerinti törvényhatóság első tisztviselőjé-

hez, majd ebből a városból körülbelül fél év 
/ 

múlva elköltöztem s igy kárvényem leküldték 

abba a községbe, melybe költöztem, itt a kér-

vényben igazolták, hogy itt lakom állandóan és 

hogy lakásom, megélhetésem biztositva van. A 

község elküldte a főszolgabíróhoz, itten pe-

dig nem a vármegyéhez köldték át, hanem visz-

szaküldték a városba azzal az indokolással, 

hogy ott lakom; így küldözgették kérvényem 

né^y hónapig, mig végre elintézték. 

^./ Szokás némely helyen, hogy a 

megválasztott jegyzőt vagy segédjegyzőt vala-

milyen okból másik községbe küldik át állandó 

közigazgatási szolgálatra, viszont az eredeti 

állásából helyettesítésre elvezényelt jegyző 
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helyére más faluból rendelnek ki jegyzőt. Ez 

visszás helyzet is, de azonkivül pedig a köz-

ség fejlesztésének és a nép gondozásának a ro 

vására megy^ hiszen az életfogytiglani válasz-

tásnak az a célja, hogy a jegyző a néppel e-

gyütt éljen, a népért dolgozzék és a néppel e-

gyütt szolgálja a közt. 

l6./ A község célja a község va-

gyonának a gyarapitása és a község fejleszté-

se. Egyik községben iskolát kellett épiteni, 

a község azonban nem birta egyedül a terheket 

s ezért az állam és a község közt osztották 

meg a terheket, az állam adott huszonegyezer 

pengőt, a község huszonkettőezer pengőt és 

& telket, az iskolát bebútoroztatta és tanügyi 

felszereléssel is elláta az iskolát. Az iskolá' 

felépült, az állam pedig a telekkel együtt az 

állam nerére telekkönyveztette az iskolát.így 
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tehát a községfejlesztés a község vagyonát 

apasztotta. 

1$./ A képviselőtestület által 

üdékről tárgysorozat közlendő a tagokkal. 
\ 

így tehát ha a meghivás és a gyűlés ideje kö-

zött valami sürgős ügy volna letárgyalandó, 

nincs mód, hogy póttárgysorozatot állitsanak 

össze s igy sokszor hetekig elmarad valamely 

fontos ügy tárgyalása, mert tavaszi és nyári 

időszakban a falusi képviselőtestületet nagyon) 

nehéz összehívni. Ezzel szemben a vármegyei 

közgyűlés póttárgysorozatban felsorolt ügyeket 

is tárgxalhat, pedig ezekben az ügyekben sok; 

kai nagyobb körültekintés szükséges. Tehát 

szükséges lenne gyorsabbá tenni a községi köz-

igazgatásnak testületi megnyilatkozásait. 

10./ A statisztikának a mát életben 
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nagy jelentősége van, enélkül a tudomány nél-

kül rendszeres állami fejlődés nem lehetséges 

mert statisztika nélkül kormányozni nem lehet 

Ha tudni akarják, hogy mennyi adóra lehet 

számitani, statisztikát kell késziteni, ha a 

honvédelmi miniszter tudni akarja, hogy az uj 

honvédelmi törvény szerint hány embert lehet 

besorozni, szintén statisztikát kell szereznie) 

A statisztikai adatszolgáltatás és egyéb állar 

dóan visszatérő munkája azonban nagyon nagy 

tervszerütlenségbe jut a községhez. Az ilyen 

statisztikai gyűjtést a faluban legtöbbször h á | 

házra vlló járással kell összegyűjteni. Pl. 

1936 év őszétől 1937* év tavaszéig a következő 

nagyobb összeirások voltak elrendelve: v>y 

Légoltalmi összeirás elrendelve 

augusztus 6-án - október 31-i határidővel. 

Tűzoltásra kötelezettek Összeirása 

írói 

CQ 
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elrendelve szeptember 20-én - október 31-i 

határidővel. 

Értelmiségi összeirás elrendelve 

október 26-án, november 20-i határidővel. 

Adóalanyok és adótárgyak összeirása 

elrendelve október végén, november 30-i határ-

idővel . 

Ebadó összeirás elrendelve november 

19-én március 1-i határidővel. 

Haszonállatok összeirésa elrendel-

ve január 25-én - március It5-i határidővel, 

stb. Itt a különböző rendelkezési és telje-

sítési időpontokból az látszik ki, hogy a kü-

lönböző hatóságok mincsenek tekintettel egymás 

ra s igy egyrészről munkatorlódás keletkezik, 

mésrészröl pedig megismétlődő házról-házra 

járás keletkezik. Nem is szólva arról, hogy a 

falusi lakosság nem szereti ezt az állandó 
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tuUakozódást, mert mindig attól fél, hogy több 

adóval fogják megterhelni. így tehát sokkal 

jobb és egyszerűbb lenne ezeket a nagytömegű 

összeírásokat egybevonni. 

1t./ A mai számviteli rend szerint 

a községek évi háztartási gazdálkodásáról 

hatféle mérleget kell késziteni: 

I. pénztári mérleg: évi pénzügyi 

változások végeredményét mutatja. 

II. számadási mérleg, évi kész-

pénz és értékpapir kezelés végeredményét jelzi 

III. jövedelmi mérleg: a gazdálkodá 

kedvező vagy kedvezőtlen eredményét mutatja. 

IV. vagyonleltár! mérleg: az évi 

szaporodott vagy apadt községi vagyont jelzi. 

V. Gyarapodási és fogyasztási va-

gyonmérleg. 

VI. próbamérleg, a gazdálkodásban 
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a felesleget vagy hiányt mutatja. 

Ezelnek a mérlegeknek lehet, hogy 

van tudományos értékük, de könnyű áttekintésük 

és egyszerű ellenőrzésük nincs. így tehát ez 

a módszer egyáltalán nem alkalmas, hogy a kép-

viselőtestület, vggy annak számvizsgáló bízott' 

sága ellenőrizni tudná a számadások helyessé-

gét. Pedig első feltétel lenne, hogy a képvi-

selőtestület saját maga »ltuájék rajta igazod-

ni, hogy számba vehesse gazdálkodásának helyes 

vagy helytelen útját. 

1&./ Különösen a községi jóváhagyá-

sok rendkívül körüléényesek, mert egy-egy köz-

ségi elhatározást kis-éVi 8-10 rendbeli irat. 

Ugyanis a képveslőtestület határozatát tárgy-

sorozattal, meghívással, kihirdetési bizonyit-

várrn yal kell felszerelni, ezenkívül, ha vala-

mely szabályrendelet alapján hozták a határozat ot 
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akkor mellékelni kell a szabályrendelet máso-

latát, v agy ha rendelkezés alapján hozták a 

határozatot, akkor a rendelkezés másolatát kel 

mellékelni. Ezekre nyilvnávalóan nem lenne 

szükség, különösen mellőzni lehetne a tárgyso-

rozat, meghivó, kihirdetési bizönyitvány melléj 

kelését, mert hiszen enélkül nem is lehetne 

közgyűlést tartani, tehát az elhatározás nem 

is születhetett volna meg. 

i3 ./ Községeknek a háztartási alapom 

kivül egyéb^alapjai is vannak, pl. segélyalap, 

vizmüalap, inségalap, szépészeti alap stb. 

Azonban néha előfordul, hogy valamilyen ok kö-

vetkeztében az egyik alapból tényleges kifize-

tést nem tudnak teljesiteni, viszont a másik 

alapnál van megtakarított, illetve felhaszná-

latlan tőké, ilyenkor rendszerint kölcsönt vesz 
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a község a másik alapból, azonban ezt a köl-

esönvételt éppen ugy el kell a képviselőtestü-

letnek határoznia, éppen ugy jóvá kell hagynia 

a vármegyének, mintha bankkölcsönt vettek vol-

na fel. Ez egyrészt hátráltatja a fizetést, 

másrészt pedig egy csomó felesleges munkát ad. 

1&./ A kórházi értesitó'ben a kórház: 

betegek vagynni viszonyait a községi elöljá-

róság igazolja. Ennek az a jelentősége, hogy 

a betegen vagy fizetőköteles hozzátartozóin a 

kórházi költség behajtható—e vagy sem. Ha a 

behajtás lehetetlen, akfror ezt még a járási 

főszolgabírónak is igazolni kell — láttamozásá-

val. Ez teljesen^ felesleges munkaszaporitás^ 

mert a községi elöljáróság a bizonyítván y 

vagy iagzolás adatainak valódiságáért anyagi 

és fegyelmi felelősséggel tartozik. A főszolga 

biró a vagyoni körülményeié" az illetőnek nem 
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ismeri* igy tehát csak "bizalomból/ láttamozza 

11T./ A községi elöljáróság ̂ aköz-

ségi biró törvényes felhatalmazás alapján ki-

sebb polgári peres ügyekben és mezőrendőri 

ügyekben Ítélkezik és büntetést issszabhat ki. 

A községben viszont előfordulnak olyan viszo-

nyok szabályozása, amelyeknek kihágást ás 

sankciót kell maguk után vonniok, ilyenkor az-

tán kérik a vármegyét, hogy hozzon szabályren 

deleteket. Ha a mezőrendőri és kisebb polgári 

peres ügyekben eljárhatnak, vagyis érettek az 

elintézésre, mért nem lehetne módot adni ki-

hágást megállapitó szabályrendeleteké alko-

tására? A ma élettempója nem türi a hosszadal-

mas és bonyodalmas ügyintézési módozatokat, 

nincs lehetőség az éveken át vándorló akták 

sorsát figyelni és kivárni. Ezért a raciona-

lizálásnak arra kellene irányulnia, hogy lehe-
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tőlej minden közigazgatási működés elsőfokon 

a községnél legyen elintézhető. A közigazgatás 

nál a kisebb polgári peresügyekben, a mező-

rendőri és a község hatáskörébe tartoző kihá-

gási ügyekre meg kellene szüntetni a perrend-

szerü ügyintézési módozatokat, mert a ma ér-

vényben lévő perrendszerü elintézési formák 

nagyon bonyolultak, pl. valaki szabálytalanul 

hajt, ilyenkor azmigyet felderitő csendőrség 

feljelentést terjeszt be a főszolgabíróhoz, 

az tárgyalást tüz ki, megidézi a vétkest,aki 

sokszor 10-15 kilométert gyalogol a járás 

székhelyéig, lehet, hogy az ügy nem dől el, 

mert bizonyitás kiegészítést kért a fél, vagy 

uj tárgyalási határnapot kell kitűzni s most 

a fél újból begyalogol a tanukkal. A bizonyitá 

alapján aztán a felet megbüntetik, 2-3 vagy 6 

pengőre. Az itéle4 egy példányát a fél kapja, 
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melyet 15 nap alatt megfellebbezhet. Ha nem 

fellebbezi meg, ki-küldi a főszolgabiró a 

községi elöljáróságot behajtás Végett, ez pe-

dig 8 nap alatt felhívja a felet a kifizetésre 

aki azonban nem fizet, igy az elöljáróság zá-

logolási eljárást vezet ellene, melyet nem 

lehet behajtani, vagyis nemleges eredménnyel 

végződik, ilyenkor aztán külön községi bizo-

nyítványban igazodni kell a községi elöljá-

róságnak, hogy a nemleges zálogolási jegyző-

könyvbe felvett adatok a valóságnak megfelel-

nek. Ezt előterjesztik a főszolgabíróhoz, hogy 

a pénzbüntetést helyettesítő elzárás büntetés 

értesítse a felet. így tehát egy lényegtelen 

k s ügy miatt a fél 3-4 munkanapot is elveszít 

mely káros a félnek, a nemzet-gazdaságnak, 

ezenkívül pedig a községi jegyző, főszolgabiró 

ha fellebbezett akkor az alispáll is annyi mun-
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kaidőt, és papirt használ, mely jóval megha-

ladja a pénzbüntetés értékhatárát. Az ilyen 

ügye£ községi jegyző is megtarthatná, vagy 

pedig maga a csendőr mihelyt a kihágást észle-

li, hiszen eznem is lenne uj, mert a közle-

kedési kihágásokat Budapesten a közlekedési 

rendőr a helyszinen bünteti. 

16 ./ Ha az árvaszék valamilyen alap̂  

ból egy gyermeket segélyben akar részesíteni, 

akkor a községi jegyzőnek az árvaszék felhí-

vására 8-10 oldalas környezettanulmányt kell 

készíteni legalabb 5 segélyre szoruló árváról, 

s egyúttal java-solni, hogy melyiket ajánlja 

a segélyre. Az árvaszéki referens azonban rend 

szerint mást szokott az aktából javasolni s 

így előfordul, hogy nem az arra legjobban rá-

szoruló gyermek, kapja meg az 5 pengő segélyt 

Ezt és az ehhez hasonló ügyet is az előljáró-
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ság«!>n kellene intézni, mert az igényjogosult-

ság megállapítását és a segély kios tásátf"e«eii; 

•»ek Írásbeliség nélkül elintézné egyrészt tár-

gyilagosabban, másrészt pedig az árvaszék is 

megtakarítaná az ügyre fordított munkaidejét. 

if./ Különösen érthetetlen, hogy a 

kutyákat miért kell évenként 8—szor összeírni. 

Leírják a kutyát először az eb-bejelentési 

lap kitöltésekor, a 2, 3. 4. esetben, amikor 

az ebadó kivetési lajstromot elkészítik, mert 

ezt a lajstromot 3 példányban kell késziteni, 

5. esetben az ebaaókról szóló nyugta kiálli-

táasakor, 6. és 7. esetben akkor irják le. 

amikor az ebeket veszetség ellen oltás céljá-

ból összeírják. A nyolcadik leírást az állat-

orvos végzi, amikor a beoltott ebekről kiállít 

ja az igazolványokat. Az ebek leírása abból 

áll, hogy a kutyáknak egyenként leírják a 

i/ 
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fajtáját, korát, szinét, iávrát, ismertető 

jeleit és hogy mi célra használják. Tehát 

valóságos személyleirást kell minden kutyáról 

késziteni. Más fontosabb adókivetési lajstro-

mokat csak egy példányban kell késziteni,igy 

1ehát érthetetlen, hogy a kutyákról miért kel' 

három példányt késziteni? 

Ezeket a példákat, illetve hibákat 

Koncz János dr. "önkormányzat és közigazgatás 

c. könyvéből, a "Községi Közlöny"-ből és sa-

ját tapasztalatomból merítettem. Közigazgatá-

sunk hibáinak ez azonban csak nagyon kis tö-

redéke, és pedig azok melyek az első pillanat-f 

ra szembetűnnek. Sokat lehetne ezekről irni, 

azonban.ezekből is meglehet világítani, hogy 

nálunk nagyon sok esetben a forma a fontos, 

nem pedig a lényeg. 

A mai állami és társadalmi rend CQ 
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alapeszméjének és céljának megvalósítására 

csakis a dfcentralizáció jegyében racionali-

zált községi közigazgatás lenne alkalmas. A 

a racionalizálásnak ezért elsősorban arra 

kellene irányulnia, hogy lehetőleg minden 

közigazgatási működés elsőfokon a községnél 

legyen elintézhető. Azért olyan községi ügy-

viteli rendszert kellene alkotni, mely nem 

akta elintézésre, hanem az ügy megfelelő meg-

oldására fekteti a súlyt. A közigazgatásnak a2( 

a feladata, hogy az államigazgatás ráeső 
! 

hán yadát ellássa és hogy az élet bajait or-

vosolja. A közigazgatás azonban az élet bajai-

val csak tünetileg foglalkozik, nincs eszkö-
d£tsr-u-^ 

ze és iravc arra, hogy megszüntesse vagy megelc 

ze a bagókat,s ezért mindent felterjeszt s 

igy ebben a kiut-keresésben ismét csak egy 

csomó munkatöbblet keletkezik anélkül, hogy a 
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a bajokat megr.ft̂ -.̂ Sbtta volna, Szükség volna 

tehát a magyar községi közigazgatás megujulás-

sára, mert amig ez meg nem történik, addig a 

községi közigazgatásra felépitett magyar köz-

igazgatást nem lehet korszerűvé tenni. Most 

Mártonffy Károly dr. miniszteri tanácsos i 

a Közigazgatás -Racionalizálási Bizottság 

vezetcg irt egy munkát, melyben feltárja a 

hibákat^utmutatást nyújt a reformok megvaló-

sítására. Szerinte a községek munkájának túl-

terheltségét az okozza, hogy 1./ a hatóságok 

és hivatalok egymás munkájáról nem tudva, rend 

szertelenül terhelik meg a községet feladatok-

kal, 2./ nincs olyan szerve, mely a községi 

közigazgatás működését egyetemes szempontból 

figyelemmel kisérné és az egyöntetűséget biz-

tosítaná, 3./ a felettes hatóságok tisztvi-

selői nincsenek tudatában annak, hogy rendel-
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kezéseik a végrehajtás során mily munkáterhe-

ket okoznak. 4./ nincsenek kiselejtezve az 

idejétmúlt munkák végzését előiró jogszabá-

lyok. 5./ túlzott az Írásbeliség, 6./ sok 

az egyéni, a községekkel érintkező hatóságok 

hivatalok személyzetétől származó - elgondolá 

son alapuló, ötletszerű munka, 7./ a rendele-

tek és utasitások tömegéből csak hosszas ku-

tatás után találhatók fel a konkrét ügyre vo-

natkozók, 8./ rendszerré vált a felek Írás-

beli vallomásszolgáltatásra kötelezése,holott 

a vallomás! iveket az egysuerü ember kiállitan 

nem képes és igy azok kitöltése a jegyzőre 

hárul, 9./ oly anyagszámadások készitését 

kívánják meg, amelyeknek kiállítására nagy 

munkát és több költséget okoz, mint az elszá-

molt anyag értéke. 

A törvényhozásnak és kormányzásnak 
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meg kell azokat a módokat találni, hogy a 

modern élet követelményeinek és ősi alkotmá-

nyunk szellemének megfelelően a községi önkor-

mányzatot az állami életbe beállítsa. Német-

országban már megoldották ezt a kérdést is. 

Általában az a hiedelem, hogy a német közpon-

tosítás teljesen megszüntette a községi ön-

kormányzatot, ez azonban nem felel meg a való-

ságnak, mert dr. Frick birodalmi belügyminisz-

ter maga jelentette ki, hogy a községi alap-

törvény nem szüntette meg az önkormányzatot, 

csupán eltávolította belőle azt,,ami a fejlődéi 

szempontjából akadályt jelentett és mindent 

hozzáadott, ami szükséges volt a nép gondozá-

sa és az önkormányzat fejlüdése szempontjából. 

Az önmormányzatokban mindent meghagytunk, ami-

vel a községek fejlődhetnek, de együttal egyén-

felelősséget adtunk azoknak, akik az önkormány-
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zati igazgatásban résztvesznek /: VÉL. Inr 

ternationaler Gemeinden ̂ áongrfiés 1936. 6-12:>£ 

Községi Közlöny 1936. évi 28.sz-.;/ 

Nálunk is szükséges lenne tehát a 

reformokat minél hamarabb megvalósítani. 

Nagyon heifres lenne, ha az elöljáróságot tes-

tületté alakítanák át, ezzel az egész közi-

gazgatás mozgékonyabbá válna, s igy az apróbb 

belső ügyeket az elöljáróság tanácsülésben 

intézné el, pl. kisebb adományok, anyagbeszer-

zések stb. Különösen mezőgazdasági községek-

ben lenne nagy jelentősége ennek, mert itt a 

képviselő testületi tagokat tavasztól őszig 

nagyon nehéz összehitvái, Ez nemcsak gyorsita-

ná a közigazgatást, hanem az elöljáróknak na-

gyobb tekintélyt is adna, egyben nagyobb fe-

lelősséggel is tartoznának. 

Meg kellene a jóváhagyások rendsze-



-h-

rét változtatni, mert helytelen, fiogy sok je-

lentéktelen ügy kerül jóváhagysá alá, másrész 

pedig a jóváhagyás több hatósági fokozaton 

megy keresztül, mig véglegesen jóváhagyják. 

Nagyon elegendő lenne, ha a község határozata 

vármegyei jóváhagyáson nem terjedne tuul^mert 

hiszen a vármegye a maga önkormányzati hatás-

körében a jóváhagyások körülményeit jobban 

ismeri, mint a minisztérium. 

pl. nem sokkal jobban tudja-e a 

megye, hogy a községházán saükséges-e efey 

uj állás szervezése, ezenkivül sokkal job-

ban jtudja, hogy az ezzel járó kiadásokat 

tudja-e a község fedezni, vagy sem? A községi 

önkormányzat legfőbbképen a községi háztartás-

ban éli ki magát, mert ez ad erőt a külső ren 

deltetésének megvalósítására. önkormányzatunk 

megkötöttsége a községi háztartást is a gyáms 
S 

öjJ 
C 33Q 
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alá hekyezte, pedig enélkül a község fejlődé-

sének kivánalmai nem válhatnak valóra, enélkü3| 

a közboldogulást nem lehet szolgálni. A mai 

rendszer szerint az önkormányzatok költségve-

tése, megyei, miniszteri-bizottság jóváhagyá-

sára szorul még abban az esetben is, ha pótad<f 

kivetése nélkül is meg tud élni. Koncz János 

dr.-szerint leghelyesebb lenne, ha a jóváhagyá 

tekintetében kétféle határ állapittatnék meg: 

olyan községi költségvetés, mely 

nem igényel 30 %-mál nagyobb pótadót, ne tar-

tozzék semmiféle jóbáhagyás alá, csupán tudo-

másulvétel és a végrehajtás ellenőrzése céljá 

ból terjesztessék fel a vármegye alispánjához 

A 30 fo~nál nagyobb, de 50 %-nál ke-

vesebb pótadóval dolgozó költségvetés csak az 

al^ispán jóváhagyása alá tartozzék. 

60 %-aál nagyobb pótadóju költség-
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vetések tartozzanak; a belügyminisztérmum el-

bírálása alá. 

Nagyon fontos lenne az is, hogy a 

községi életnek, illetve színvonalnak megfe-

lelően lennének a számviteli szabályok,olyan 

számvitelre lenne szükség, mely nem pocsékolja 

az időt, hanem amelyet a község ..laikuscsopor 

ja is megért, amelyet áttekinthet. Nagyon szü 

séges lenne a járási számvevőségeket vissza-

állítani, mert ez nemcsak ellenőrizte a ház-

tartást hanem irányította is. Nem helyes az, 

hogy a főszolgabÍrónak nincs számviteli ellen-

őrző közege, pedig ez olcsóbb lenne és gyor-

sabb község fejlesztést tudna biztesitani. 

Régebben az erdélyi községekben 

volt egy nagyon jó módszer; a tőkegyűjtés. 

Ha az ember valamelyik jelzőnek most emliti, 

kineveti, lehetetlen megvalósítani - mondja -

se 
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hiszen a mostani terheket is alig birjuk fe-

dezni, nemhogy tökét gyűjtsünk. Szerintem 

meglehetne csinálni. Minden községet kénysze-

rítenének, hogy költségvetési bevételének 

3 %-á.t erre forditsa s igy addig tőkésítene^ 

a község, mig felgyülemlett tőkéjéből vala-

milyen közalkotásnak költségeit egészben vagy 

részben fedezhetné. Ennek az a jelentősége is 

meglenne, hogy a rendszerint konzervativ kép-

viselő-testületi tagok - ha á község valamit 

alkotni akar - nem hivatkozhatnának a pénzte-

lenségre. 

Nagyon fontos lenne, hogy a felettes 

hatóság az elöljárósággal szemben bizalommal 

lenne, mert a hivatalos bizalomnak kellene 

legalább olyan fokúnak lenni, hogy a jelentés-

ben, határozatba foglalt és hivatali felelő-

ségén alapuló állitásokat külön igazolás nél-
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kül is elhigyje, ha ez meg lenne, egészen fe-

lesleges lenne kozokiratszerü felszerelés, 

mely a községi közigazgatásnak, illetve a köz-

ségi közigazgatást vezető jegyzőnek munkate-

hert jelent. 

A községi közigazgatás reformja al-

kalmával ügyelni kellene arra is, hogy az e-

lőljáróságnak illetve a jegyzőnek nagyobb hir 

vatali bátorsága legyen, mert ha ez meg lesz a 

közigazgatás gyorsabb lesz. Most, hogy nincs 

hivatali bátorság^, ennek az az oka, hogy a 

központositás minden lényegtelen ügyet a maga 

hatáskörébe vont. E bátorságnak hiánya okozza 

sokszor az akták frissza és elküldését, mert 

az intézkedő tisztviselő a félelem következté-

ben tétovázó és igy minden ügyet felfelé irá-

nyit - ez tehát az oka, hogy sok ügy késedelme 

szenved, amely pedig a közigazgatás tekintélyé 
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csorbítja. Lehet, hogy most ebből csak egyes 

embereknek lesz hátrányuk, de lehet hogy el-

jön olyan idő is, mikor a tisztviselőnek azon-

nal kellene cselekedni, aki azonban a hiva-

tali bátorság hiánya miatt nem mer intézkedni, 

melyből pedig a nemzetnek nagy kára származik. 

Különösen az 1934 sí. t.c. következtében csök-

kent a hivatali bátorság s igy igyekeznek a 

tisztviselők a hivatali felelősségtől menekül-

ni. 

A községi-közigazgatásnak nemcsak e-

zek a hibái, hiszen éö-y a^i csak néhány hónapi 

dolgoztam a községházán, nem is ismerhetem, 

ismeretem inkább könyvekből ered, mindenesetre 

annyit láttam és tapasztaltam, hogy a reformra 

szükség van. A falu népe szereti a faluját, ön 

kormányzatát és ennek fejlesztési igyekezetét, 

a községekben élt a nemzeti érzés legjobban 
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szabadságharcaink és nemzeti veszedelmeink 

idején, ezért tehát a kormányunknak köteles-

sége, hogy a községeknek igazi önkormányzatot 

adj on. 
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