
Okik kimaradnak a szedem közgyűlésiül 
az uj összeférhetetlenségi szabályrendelet szerint 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi városházán igen nagy konsternációt 

keltett az a belügyminiszteri leirat, amely 

a kizáró okokról szóló szabályrendelet gyöke-

res módosítását rendeli el és amelyről a Dél-

magyarország m á r részletesen beszámolt A 

szabályrendeletet még 1930 elején alkotta meg 

a közgyűlés igen hosszú és szenvedélyes jogi 

viták után, többségi akarattal, kissé túlsá-

gosan függetlenül az alapelveket megállapító 

törvény szellemétől. A többség által elfogadott 

forma lényegesen enyhébb, mint az alaptör-

vény, de hiába mutattak rá má r a közgyűlé-

sen is az ellenzéki szónokok a törvénysértő 

elentétekre, hiába követelték az összeférhe-

tetlenség morális szabályainak érvényrejutta-

tását, a többség határozata igen tág kereteket 

kivánt biztosítani a város parlamentjében az 

— összeférhetetlenség számára. Most ázután 

a belügyminiszter alaposan kitanította ezt a 

közgyűlési többséget. Sorra törölte a szabály-

rendeletből azokat a szakaszokat, amelyek a 

mandátum megtartásának lehetőségét kíván-

ták biztosi:ani és anélkül, hogy bővebten kom-

mentálná a dolgot, a törvény rendelkezéseinek 

és irányelveinek szigorú alkalmazására uta-

sította a közgyűlést. 

A miniszter rendelete alapján most az egész 

szabályrendeletet át kell dolgozni. A belügy-

miniszter leiratának leglényegesebb jelentő-

sége abban van, hogy a szegedi parlament 

összeférhetetlenségi szabályrendelete nem le-

het enyhébb a törvényben megállapított alap-

elveknél. Azokat a szakaszokat mind törölte, 

vagy megváltoztatta a miniszter, amelyek a 

törvényes rendelkezések szigorát igyekeztek 

enyhíteni, de változatlanul meghagyta azokat, 

amelyek a törvénynél szigorúbb elveket ér-

vényesítettek. Egyetlen enyhítő rendelkezést 

hagyott a miniszter változatlanul, még pedig 

azt, amely meghagyja a mandátumot a vadá-

szati jog bérlőinél, ha azok ezt a jogot nyil-

vános árverésen, legmagasabb bérajánlat alap-

ján nyerték el. 

Valószínűleg má r a legközelebbi közgyűlés 

napirendjére kerül a miniszteri leirat alapján 

átdolgozandó szabályrendelet amelybe pótló-

lag azért igyekeznek majd néhány u jabb eny-

hítő rendelkezést felvenni. Az eredeti szabály-

rendeletnek azt a megállapítását, hogy a föld-

bérlő sem lehet városatya, ha a városnak 

fizetett évi földbére meghaladja a kétszáz 

pengőt, ugy fogják módosítani, hogy 

a földbérhatár kétszáz helyett 
ezer pengd legyen 

A tőrvény ugyanis ezer pengőben állapítja 

meg a földbérmaximumot, amely még nem 

jelent kizárási okot, az eredeti szabályrende-

let kétszáz pengős max imuma helyett. Mivel 

a szabályrendelet ezen a ponton szigorúbb a 

tőrvénynél, a miniszter itt nem kivánt módo-

sítást. 
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Szó van arról is, hogy fölvesznek az u j 

szabályrendeletbe egy olyan pontot is, amely 

eddig nem szerepelt benne. Kizárási oknak 

kívánják megjelölni azt is, ha valaki csőd 

alatt áll, gondnokság alá kerül, vagy elme-

beteg. 

A miniszter leiratában, amely különben min-

denütt ragaszkodik a törvény alapelveihez, 

egyetlen ellentmondást, illetve egyetlen bizony-

talan rendelkezést találtak, még pedig az 1. 

paragrafus 3. szakaszában, amely szerint nem 

lehet tagja a törvényhatósági bizottságnak, 

aki a várossal, a város intézetével, közin-

tézményével, közüzemével, üzemével vállal-

kozói, alvállalkozói, vagy szállítói visoznyban 

ál ló cégnek tulajdonosa, ennek, vagy a város-

sal hasonló viszonyban ál ló személynek alkal-

mazottja, részvénytársaság, szövetkezet, vagy 

egyéb társaság igazgatósági, vagy felügyelő-

bizottsági tagja, ügyvezetője, jogtanácsosa, cég-

vezetője, üzletvezetője, üzemvezetője, vagy 

ezeknél magasabb állásban lévő alkalmazottja, 

vagy felszámolója stb. 

Ebben a szakaszban ott van az ellentmondás, 

hogy az első részben kizár a közgyűlésből 

minden »alkalmazottat«, a második részben 

viszont csak a magasabb állásban lévő alkal-

mazottat zárja ki. A közgyűlési vita idején 

Pásztor József volt az, aki rámutatott ennek 

a szövegezésnek a tarthatatlanságára és ő 

indítványozta, hogy az »alkalmazotti megha-

tározás helyett a »cégvezető üzletvezető, üzem-

vezető* meghatározásokat iktassa a közgyűlés 

a szabályrendeletbe. A közgyűlés Pásztor in-

dítványát el is fogadta, a belügyminiszterhez 

fölküldötl szabályrendelet szövegében mégis 

megmaradt az »alkalmazott« meghatározás is. 

Pedig a kettő között nyilvánvaló ellentét van 

és a közgyűlés akarata nyilvánvalóan az volt, 

hogy például a várossal szerződéses szállítói 

viszonyban lévő Városi Nyomda hetibéres gép-

szedője tagja lehessen továbbra is a törvény-

hatóságnak. 

A legközelebbi közgyűlésen, ha napirendre 

kerül a szabályrendeletmódositás, valószinü-

' leg ismét felujulnak a régi viták. Ha a köz-

gyűlés a miniszter leirata, illetve a törvény 

rendelkezései szerint alkotja meg az u j sza-

bályrendeletet, akkor az 

a jóváhagyástól számított har-
minc nap mulva életbe lép. 

Ezután haladéktalanul összeül az igazoló vá-

lasztmány, átvizsgálja az összes mandátumo-

kat és 

hivatalból állapttja meo, kinél 
forog fenn valamilyen kizárási ok. 

De az igazoló választmány ugyanezt megálla-

píthatja bejelentés a lapján is. Az igazoló vá-

lasztmány határozata ellen a közigazgatási 

bírósághoz lehet panaszt emelni és a meg-

panaszolt határozatot csak a közigazgatási 

biróság döntése emelheti jogerőre. Addig 

pedig az érdekelt városatya zavartalanul gya-
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korolhatja városatyai jogait Ismerve a köz-' 

igazgatási eljárások gyorsaságát, nincs sok 

túlzás abban a jóslatban, amely szerint egy-

két év még könnyen eltelhet a kizárási sza-

bályrendelet gyakorlati végrehajtásáig. 

A miniszter leirata nemcsak a városházán,1 

de a városatyák körében is nagy érdeklődést 

keltett, mert nyilvánvaló, hogy a törvény ren-

delkezései szerint alkotandó szabályrendelet 

igen sok városatyát megfoszt ma jd mandátu-

mától. Különösen azokra jelent veszedelmet, 

akik földbérlői a városnak és az évi bér 

összege meghaladja a kétszáz pengőt. Már több 

ilyen bérlő-városatya érdeklődött a gazdasági 

ügyosztályban, hogy 

ml a módja a földbérlet — át-
ruházásának. 

Ugy gondolják, hogy abban az esetben, ha 

a bérletet legalább is névlegesen átíratják 

feleségük, vagy gyermekük nevére, megszűnik : 

a kizárási ok és megtarthatják továbbra is 

mandátumukat . 

Több esetben igen nehéz megállapítani, hogy 

a miniszter leirata szerint kinél fordul elő 

kizárási ok, ki veszítheti el törvényhatósági 

bizottsági tagságát. Vannak még vitás kérdé-

sek is, eldöntetlen például, hogy a várossal 

üzleti összeköttetésben álló pénzintézetek' 

igazgatóságának tagjai a törvény szerint meg-

tarthat ják-e mandátumaikat. 

A belügyminiszter leirata a lap ján föltétlenűfl 

fennforog a kizárási ok az alábbi város, 

atyáknál: 

Ábrahám Ferenc vállalkozó, 

Balogh Péter vállalkozó, 

Bruckner Ede vállalkozó, 

Danner János szerződéses szállító, 

dr. Debre Péter kórházigazgató (il letményei 

alkalmazottja a városnak), 

Domán Mátyás szerződéses szállító, 

Erdélyi András vállalkozó, 

dr. Fajka Lajos földbérlő, 

Juhász János vállalkozó, 

Kiss Ferenc földbérlő, 

lAszló Mihály földbérlő, 

Madarász János földbérlő, 

Masa Miklós földbérlő, 

Muntyán Valér földbérlő, 

Nyáry György, a városi felsőkeresk,edelini 

iskola igazgatója, 


