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El ő szó 

Ennek az áttekintésnek a megírásakor az acél vezérelt, hogy összeállítsam Zenta 
város hivatali rangban els ő  embereinek névsorát - hivatalviselésük idejével - az 1700-
as évek közepét ő l fogva egészen napjainkig rövid, ide vonatkozó történelmi és város-
történeti adatokkal kiegészítve. 

Mivel Zenta városa a török hódoltság ideje alatt szinte teljesen elpusztult - s csak e 
vidék újratelepítésével (1751-56) lehet érdemben lakott településr ő l beszélni -, így 
természetszer ű leg a korábbi id őkre nemigen térhettem ki annál is inkább, mivel helyi 
levéltári adatokkal csak a XVIII. század második felét ő l rendelkezünk. 

A mindenkori városvezetés struktúrájából két tisztséget emeltem ki, amelyek a 
legfontosabbak az összes többi közül. Az egyik a hivatali rangban els ő  beosztás, tehát 
a volt főbírói, polgármesteri, majd község-vagy város-, illetve népbizottsági és képvi-
selő-testuleti elnöki, a másik pedig a jegyz ő i, főjegyző i, illetve titkári tisztség. 

E két fontos beosztás visel ő it és hivatali idejüket vettem számba gyakorlatilag a 
XVIII. század közepét ő l egészen napjainkig. A névjegyzék adatok hiányában 1750-t ő l 
1792-ig nem teljes, de 1792-t ő l kezd ő dően - minden évet külön taglalva - ismert a 
fenn említett tisztségek visel ő inek neve és hivatalviselésük ideje, túlnyomórészt pon-
tos napi dátummal behatárolva. E névsort - mely évek szerint halad - szakítják meg a 
tisztségviselők megválasztásának alkalom szerinti leírásai és az ide vonatkozó történel-
mi, helytörténeti közlések, melyek az adott évhez, évekhez köt ődnek. 

Külön figyelmet fordítottam arra, hogy minél több adattal és ismerettel szolgáljak a 
város önkormányzati történetére vonatkozólag. 

A szövegben előforduló, illetve a tisztségvisel ők neve felett található mutatószámok 
(indexek) a források megjelölésére szolgálnak, tehát ennek alapján a közölt adatok 
hitelessége ellen ő rizhető . 

Ezt az áttekintést - mely mind formai, mind tartalmi tekintetben teljesen újszer ű  -
fő leg azoknak szánom, akik a város önkormányzati múltjával és történetével behatób-
ban szándékoznak foglalkozni. 

A szerz ő  



Bevezető  

Bírók, polgármesterekés elnökök viselték eddig Zenta város hivatali rangban „els ő  
emberének" titulusát, mely tisztség rangjára, mélt6ságára minden kor rányomta a 
maga bélyegét... 

Már a középkor kezdetét ő l egészen a XIX. század második feléig a magyarországi 
falvak, városok életében jelent ős szerepet töltöttek be a törvényt, illetve az államha-
talmat képvisel ő  bírák, akik közel egy évezredig voltak meghatározó személyiségei 
Magyarország helységeinek. Szerepükr ő l, hatáskörükr ő l törvénykönyvek, különféle 
oklevelek stb. tanúskodnak. A településekre azonban még nagyobb hatalommal és 
befolyással bírtak a tulajdonos földesurak, akik falvakat, városokat, s ő t egész vidéke-
ket birtokoltak. 

Városunk vonatkozásában a bírók személyér ő l, megválasztásukról és közigazgatási 
szerepükrő l csak az 1790-es évek elejétő l maradtak fenn folyamatos feljegyzések (a 
korábbi id őkbő l igen kevés adat került el ő  ezzel kapcsolatban). E korban az igazság-
szolgáltatást bizonyos hatáskörig terjed ő en az esküdtekkel együtt a helybeli bíró látta 
el, s egyben ő  volt a helyi elöljáróság vezet ője is. Ez a gyakorlat 1869-ig tart, ekkor 
országos szinten különválasztják a közigazgatást a törvénykezést ő l, s a főbíró lesz az 
elöljáróság vezető je, helyettese pedig a törvénybíró. 

A jegyzők tekintetében szintén az 1790-es évekt ő l kezd ődő en maradtak fenn fel-
jegyzések, akik a bírókkal ellentétben nem estek évenkénti választás kényszere alá. 
Oket az elöljáróság általában hosszabb id őre s többnyire a katolikus vallásúak köréb ő l 
alkalmazta (valószín ű leg a latin betű s írásmód ismerete miatt). 

Zentán a helyi elöljáróságot (közigazgatást) vezet ő  főbírói tisztség 1873-ig maradt 
fenn. Ekkor lesz Zenta rendezett tanácsú város, s ez a törvény értelmében együtt jár 
a polgármesteri tisztség bevezetésével. Ezután választják meg az els ő  polgármestert és 
a főjegyz ő t. 

A polgármester elnevezés a középkori Nyugat-Európából származik, ahol á városok 
lakossága a fellendül ő  kereskedelmük és gazdaságuk révén mindinkább függetleníti 
magát a világi és egyházi h űbéruraktól, s így már saját képvisel őjüket képeseka helyi 
hatalmi szféra vezet ő  pozíciójába juttatni. Magyarországon a polgármesteri tisztséget 
először az 1848. évi XXIII. tc . 15. és 29. paragrafusa írja el ő  a szabad királyi és a 
rendezett tanácsú városok számára. Ekkor Zenta „megkapja", illetve tulajdonképpen 
csak gyakorolja a rendezett tanácsú városok jogait, s képvisel ő-testülete megalakul, de 
polgármestert nem választanak, mivel a közigazgatás és az igazságszolgáltatás még nincs 
szétválasztva egymástól, illetve ehhez külön polgármesteri hivatalt kellene létrehozni, 
mely viszont külön költségvetés bevezetésével járna. A szabadságharc nehéz próbaté-
tele azonban nem ad lehet őséget az önkormányzatiság effajta kibontakoztatására, és 
utána is megmarad a f őbírói tisztség azzal, hogy 1850-ben létrehozzák a „keriileti pol-
gármester" tisztségét (mely kerülethez Zenta, Okanizsa, Martonos és Ada tartozik 
zentai székhellyel), mely valójában községközi irányító és felügyeleti szerv. 

A polgármesteri tisztség - amelyet 1873-ban vezettek be városunkban - túlélte az 
első  világháborút, s 1934-ben sz űnt meg az új közigazgatási törvény bevezetésével. 
Ezzel az új törvénnyel születik meg a községi elnök (városelnök) tisztsége, mely az 
1941. évi impériumváltásig van érvényben. Ezután 1944, okt. 8-ig (az újabb hatalomvál-
tásig) ismét polgármestere van Zentának, majd ett ő l fogva egészen 1963-ig a város els ő  
tisztvisel ő je a legmagasabb helyi hatalmi szerv, a Városi Népfelszabadító Bizottság, 
majd ennek utódaként a Városi, illetve Községi Népbizottság mindenkori elnöke lesz. 
1963-ban az új alkotmány értelmében megalakul a Községi Képvisel ő-testület, s ennek 
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elnökei tekinthet ők a mai napig is a város - hivatali rangban -els ő  emberének, bár 
újabban nem hivatalosan ismét polgármesternek is nevezi őket a köznyelv. 

A falu- és városbírók a középkorban 

Már Szent István törvénykezésében a „Dekrétomok" második könyve 8. fejezeté-
ben utal a falu bírájára:,,... Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a 
falusbíráknak, hogy vasárnaponként az ő  felszólításokra minden ember, nagyja és 
apraja, férfias asszonya, mind a templomba menjen, kivéve azokat, a kik a t űzhelyet 
őrzik. "' 

ZsIGMOND király 1405. évi első  dekrétumának 8. cikkelye kimondja, hogy akit valami-
lyen sérelem ér, mindenek el ő tt „annak a birtoknak urához vagy bírájához kell 
fordulnia, és attól köteles igazságot kérni.' 

A helységbírák szerepér ő l szól a továbbiakban II. ULÁSZLU 1492. évi els ő  és ötödik 
dekrétumának 89., 90., illetve 16. cikkelye, II. Mi кsn 1567. évi második dekrétumának 6. 
cikkelye stb. Említést érdemel még II. MnrvAs 1609. évi dekrétumának (II.) a bírói 
tisztség betöltésére vonatkozó 44. cikkelye:,,A bírói és egyéb tisztségeket a szabadvá-
rosokban, bányavárosokban és a kiváltságilt mez ővárosokban, a magyaroknak és 
németeknek meg a cseheknek vagy szlávoknak, a vallásra és nemzetiségre való kü-
lönbség nélkül, egyenl ően kell osztogatni. " 

Ismeretes, hogy Zenta a középkor folyamán hosszabb ideig (1347-1526) a budai 
káptalan birtokaként szerepel a korabeli okiratokban (el ő tte a Csanád nemzetség bir-
tokolta Zentát). A káptalan kétségkíviil a helybeli bíró felett állt, s kapcsolatai, vagyona 
révén alapvet ően befolyásolta a település életét és fejl ődését. 

1506-ban - a budai káptalan évekig tartó közbenjárása folytán - II. Ulászló magyar 
király kiváltságlevelet adományoz Zentának (a Szegedihez hasonló kiváltságjogokkal). 
A szabadalmak egyik pontja a zentai polgár vám- és révmentességére vonatkozott az 
egész ország teriiletén. 

A másik szabadalom az volt, hogy a zentai polgár felett csak zentai bíró ítélkezhe-
tett, a harmadik pedig az, hogy a zentaiak az elöljáróságukat (önkormányzatukat) ma-
gukválaszthatták (bíráikat, esküdtjeiket). 

A kollektív jogok tekintetében Zenta városa saját ügyeit a vármegyét ő l függetlenül, 
önállóan intézhette, felel ősséggel csak a királynak tartozott, illetve a király védelme 
alatt állt (jogainak sérelme esetén közvetleniil a királyhoz fordulhatott). 

Fontos kiváltság volt még a pecséthasználat joga, melyet a királyi szabadalomlevél 
pontosan meghatározott: Zenta városa a pecsétjét minden kiadmányán (okiratok, le-
velek, felterjesztések, adóiratok, bizonylatok stb.) használhatta, s a címeres pecsét a 
kapott kiváltság hitelesítését, meger ősítését szolgálta. A középkorban a kereskede-
lemnek és az iparnak otthont adó városok kiváltsága és szabadalma ahhoz a címerhez 
fű ződött, amelyet a királyi szabadalmi levéllel együtt kapott a város. 

A középkorból eddig egyetlen zentai bíró neve vált ismertté. Sz űcs ALBERT főbíró nevét 
egy 1522-b ő l való végrendelkezés ő rizte meg az utókornak (1514 körül Zenta város 
főbírája volt). 3  

Az 1526. évi mohácsi csatavesztés után a törökök kirabolják Budát, és szeptember 
végén a sereg egy része a Duna, a másik a Tisza mentén vonul vissza elpusztítva az 
útjukba es ő  településeket, mely dúlásnak Zenta is áldozatul esik. A törökök 1541-42-
ben hódítják meg véglegesen a Duna-Tisza közét, de a török közigazgatást csak a szul-
tán 1543, évi hadjáratának befejezése után szervezik meg a Tisza mentén. 
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A török hódoltság alatt Zentán a szegedi bíró helyettese (naib) gyakorolta az igaz-
ságszolgáltatást az igazhív ők, de a nem mohamedán vallásúak (gyaurok) felett is. 

Zenta mez őváros fő bírói ésjegyz ő i 1751- tő l 1873-ig 

A felszabadító háborúk (1686-97) után (melyek jobban tönkretették a megmaradt 
középkori településeket, mint a törökök másfél évszárad alatti uralma), 1700-ban a 
bécsi Haditanács által alakított bizottság elrendelte a lakosság pontos összeírását. 
Zombortól és Szabadkától kezdve a Tisza és a Maros folyók mentén egészen Erdélyig, 
de sajnos ez az összeírás nem maradt meg (Martonos faluét kivéve). 1702-ben összeír 
ják a Tisza és a Maros menti szláv ajkú lakosságot, mely szerint Zentán a szerb, bunye-
vác és bolgár lakosság száma 1675 f ő . Még ugyanebben az évben elrendelik a Tiszai 
határ ő rvidék megszervezését, melyhez 13 helység tartozik (Martonostól Szenttamá 
sig). 

A bécsi udvar az egykori Bács megyét politikai okókból nem integrálja Magyaror-
szágkötelékébe, hanem annak a Tisza menti részéb ő l határő rvidéket szervez. Mivel a 
Bánság még török fennhatóság alá tartozik (1716-ig), a határ ő rvidékre szerb határ ő rö-
ket telepítenek annak ellenére, hogy a hajdani végvárak elbocsátott magyar katonasá-
ga örömmel vette volna, ha a bécsi udvar őket telepíti le a török végeken. A Tiszai 
határőrvidékhez tartozó Zentára 1702-ben Lamberg gróf javaslatára  100  lovast és ugyan-
annyi gyalogost terveznek betelepíteni. 

A bécsi hadilevéltár egy 1721-b ő l fennmaradt összeírása alapján Zentán 85 katonai 
személyt tartanak nyilván. (Martonoson 92, Kanizsán 65, Adán 69, Péterrévén 44, 
Becsén 63, Bácsföldváron 39, Csurogon 91, Szenttamáson 54-et stb). 4  

1716-ban megtörtént Temesvár és vele egyiitt a Tisza és Maros szögének vissza-
foglalása, s ezzel a Tiszai határ ő rvidék is értelmét vesztette. A magyar rendek követe-
lésére 1741-ben formálisan felszámolják a határ ő rvidéket, de a szerbek ellenállása mi-
att ennek tényleges megvalósítására még 10 évet kellett várni. 

1750-ben a Tiszai határ ő rvidéken még 14 kapitány szolgál őrparancsnoki posztokon, 
vagyis a volt középkori települések maradványain. Ez esetben gyakorlatilag ők töltik 
be a Tisza menti helységekben a vezet ő  tisztséget. Zentán M ARIO MARKOvlCH a kapitány.' 

A határő rvidék 1751. évi végleges felszámolása után a szerb nemzetiség ű  katonák és 
családtagjaik túlnyomó része elvándorol Zentáról annak ellenére, hogy az uralkodón ő , 
MARiАTe нΡtz Іn éppen a szerb nemzetiség űek miatt nyilvánítja a Tisza mentét Martonostól 
Szenttamásig kiváltságos koronakerületté, és különfél č  privilégiumokat biztosít szá-
mukra. Az egyik ilyen kiváltság a települések bíráinak (elöljáróinak) megválasztása 
volt. Az 1751. június 28-án kiadott kiváltságlevél 4. pontja a bíróválasztást illet ően 
egyértelmű en fogalmaz: „Minden község évente bírót választ az uradalom által jelölt 
három alkalmas szerb nemzetiség ű  személy közül, és annyi eskötet, amennyi szüksé-
ges. "Ez évb ő l a tisztségvisel ők közül csak a jegyző  ismert, aki a katolikus Bn в iтs Р ÉТЕR 

volt{  (Sajnos ezekb ő l az évekb ő l a bírók és jegyzők személyérő l - a fenti egyetlen 
kivételével - eddig még semmilyen adat nem került el ő , s a következ ő  évtizedekb ő l is 
csak alkalmasint derült ki néhány bíró személye.) 

A kizárólag szerb nemzetiség ű  bírók választásának gyakorlata egészen 1756-ig tar-
tott, mivel az id őközben betelepült magyar lakosság ekkorára már túlnyomó többség-
re tett szert. Ekkor az óbecsei provizor - tekintettel a magyar lakosság nagy többségé-
re - Zentán és Ókanizsán magyarokat jelölt bírónak, akiket meg is választottak. 
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A bíróválasztás a nevezett községekben ezután komoly összet űzések forrásává va-
uk, mert a szerb nemzetiség űek betű  szerint értelmezték és ragaszkodtak a kiváltság-
levél általi privilégiumok fentebb idézett pontjához, ezért Co лМn иΡ kamarai tanácsos 
Zentán és Okanizsán bevezette az évenkénti váltakozó bírói tisztségviselést. 

Zenta újbóli tömegesebb benépesítése óta (1754-55) a bírák személyér ő l első  ízben 
egy 1762. évi egyházlátogatási okmány tanúskodik. Ebben említik, hogy 1761/62-ben 
Sznвб  JANOs volt a bíró, s az utóbbi év ő szén KovAcs MiкLÓSt választották meg e tisztségre az 
1762/63. évre.' 1763-ban a soron következ ő  évre már szerb nemzetiség ű  bírót válasz-
tottak. Ebb ő l adódóan minden harmadik évben választottak szerb bírót, legalábbis a 
későbbi gyakorlat ezt igazolja, de volt példa (nem egy alkalommal) kivételre is. 

1766-tól kezdődően már egyre több évb ő l maradt fenn a bírák neve. Ez évben FARSANG 

GY6RGY töltötte be e tisztséget, míg 1769-ben SzАу Iту  MIHALY (Mihajlo Savi ć),1771-ben pe-
dig PEJcs1TY M ILETA (Mileta Pej č ić). 8  

Az öttagú városi tanácsot három magyar és két szerb nemzetiség ű  esküdt alkotta. 
Jegyzőnek általában katolikus vallású egyént tettek meg. Ha a bíró szerb volt, akkor 
még egy szerb esküdtet is választottak. 

A bíróválasztással kapcsolatos ellentétek az 1760-as évek végén kiélez ődtek (külö 
nösen Adán), s ennek megoldása érdekében Mária Terézia 1773 májusában a római 
katolikusokra is kiterjesztette e kiváltságot oly módon, hogy a bírói tisztségnek a be-
töltése a két valláshoz tartozó lakosok számarányában történjen. 

A probléma súlyosságára való tekintettel döntés született arról is, hogy készüljön 
terv a kiváltságok további kiterjesztésére. Aszóban forgó tervezetet, vagyis a Tiszai 
Korona-kerület II, kiváltságlevelét az uralkodón ő  1774. augusztus 1-jén hagyta jóvá. A 
bírák személyérő l a kiváltságlevél úgy rendelkezett, hogy „a városi, illetve községi 
bírák és esküdtek választásakor a két vallás számarányát kell figyelembe venni' 

1774-ben a bírói tisztséget OBanDov Kosz тn (Kosta Obradov) viselte, a jegyz ő  ERDILYI PAD. 
volt .9  

1776/77-ben BIRCZLIN M ► L►тv (Milić  Birclin) a bíró"', a jegyz ő  pedig szintén ERDÉLYI PAL. 11  
A bírák névsora 1779-t ő l 1792-ig tekinthet ő  némiképp folyamatosnak, ett ő l az évtő l 

kezdve azonban már mindegyik bíróválasztásról van túlnyomórészt egykorú vagy utó 
lagos feljegyzés, mely tisztújítások általában ő sszel történtek: 

Városi (községi) főbírók: 

	

1779. 	Gere István fb. 12  * 

	

1780. 	Gere István fb. 14  

	

1781. 	Laitner Ignác fb. 15  

Jegyzők: 

Mihálkovits József j.' 3  

*A kötetben használt rövidítések: 
ajzó. -aljegyző  
eh. -elnökhelyettes 
Ib. - főbíró 
fjző . - főjegyző  
h. fb. - helyettes főbíró 
h. fjző . - helyettes főjegyző  
h. pm. - helyettes polgármester 
kte. - képviselő-testület elnöke 

mbp. - megbízott polgármester 
nbe. - népbizottság elnöke 
nfbe. - népfelszabadító bizottság elnöke 
ns. - nemes 
sjző . -segédjegyz ő  
t. - titkár 
ve. - városelnök 

10 



1782. Laitner Ignác fb. Kőműves István j. 17  

1783. Nagy Gergely fb.'" 

1784. ? Mihálkovits József j. 19  

1785. Ignjatije Vukovi ć  fb. 20  

1786. Boros János fb. 21  Dombó András j. 22  

1787. ? Mihálkovits József j.23  és 
Dombó András j. 24  

1788. Ignjatije Vukovi ć  fb. 25  

1789. ? 

1790. ? 

1791. ? Dombó András j 26  
Simeon Branković  j. 2 ' 

1792. Zabos András fb. 2 К  

A bíró- és jegyz őválasztást a kerületnek szóló instrukció szabályozta, melyet a kerü-
leti Úriszék tárgyalt 1792-ben (melynek 10. pontja valójában az Uriszéknek még 1782 
februárjában kiadott rendelkezése volta kerület küls ő  és belső  rendjének a szabályo-
zásáról). Ennek 6. pontja a községi (városi) bírák, esküdtek, pénztárosok és jegyz ők 
választásáról szól. Ezek közül a bírói tisztre a kamarai provizor a soron következ ő  
nemzetb ő l három feddhetetlen el ő életű  és jobb módú személyt jelöl a Magisztrátus 
kiküldöttjének jelenlétében. Ahol a magyar lakosság van többségben, ott egymás után 
két évig magyar a bíró, és csak a harmadik évben szerb, és fordítva. A jegyz ő  kiválasz-
tását a rendelkezés a községekre, illetve a helyi tanácsokra bízta, a kiküldött szenátor 
(kerületi tanácsnok) jelenlétében. A jegyz ők esetében az volt a szokás, hogy egy ma-
gyar és egy szerb jegyz ő t neveztek ki, ők nem estek választás alá. 

Mivel Zenta a korona-kerületi kiváltságlevéllel mez ővárosi rangot kapott (1751), így 
saját önkormányzata is lehetett (a városi önkormányzat még a feudális kori városok 
önigazgatásán alapult), melynek egyik alapeleme a szabad elöljáró-választás volt. A 
városi elöljáróság testiileti szervei a közgy ű lés, a küls ő  és a bels ő  tanács; egyszemélyi 
szervei a bíró (vagy polgármester), az esküdtek vagy tanácsnokok, a jegyz ő  és a város 
egyes gazdasági feladatainak ellátását irányító tisztvisel ők voltak. A városi közgyű lés a 
magyar városok legrégibb testületi szerve, mely nemcsak a szabad királyi városokban 
és bányavárosokban, hanem egyes nagyobb mez ővárosokban is működött. A közgy ű -
lésen a város minden polgára részt vehetett (egyes id őszakokban ez kötelez ő  is volt). 
A közgyű lés döntött minden fontos kérdésben, ellen őrizte a bels ő  tanács m űködését, 
megválasztotta és felel ő sségre vonta a tisztvisel őket, s ítélkezett is felettük. A küls ő  
tanács (nagytanács, lat. electa communitas) választott testület volt, melynek tagjait 
(kezdetben 12, 24, esetleg 60-100 f ő) a korai id őszakban a közgy ű lés választotta, ké 
sőbb a belső  tanács nevezte ki. A közgyű léstő l átvette a városi fő tisztségek betöltésé- 
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nek feladatát, valamint a bels ő  tanács ellenő rzésének a jogát, de a közigazgatásra és az 
igazságszolgáltatásra - a közgy ű léstő l eltérően - nem terjedt ki a felügyeleti joga. A 
külső  tanács fontos feladata volt a város gazdálkodásának a felügyelete. Hatáskörének 
változása az egyes városokban különböz ő  időpontokban ment végbe, s kialakulását a 
városi középréteg meger ősödése is befolyásolta. 

A belső  tanács (kistanács; lat. magistratus, senatus) a 19. századig legjelent ősebb 
önkormányzati szerv volt. Tagjai a bíró (egyben a tanács elnöke), valamint az esküdtek 
(lat. iurati, cives, consules, senatores) voltak, akiket a 18. századtól szenátoroknak 
vagy tanácsnokoknak neveztek. Számuk 6-12 f ő  között mozgott. Kezdetben őket is a 
közgyű lés, majd a külső  tanács választotta, általában egy évre. Önkormányzati, polgár-
jogi kérdésekben a bels ő  tanács döntött: ítélkezett a b űnösök felett, intézte a város 
gazdasági ügyeit, gondoskodott a rend fenntartásáról, az oktatás- és egészségügyr ő l. 
Döntéseit szótöbbséggel hozta. 

A városi bíró (lat. iudex) a magyar városok bels ő  tanácsának vezet ő je, s mint ilyen 
döntő  szerepet játszott a város igazgatásában. Kezdetben a közgy ű lés, majd a külső  
tanács választotta. Felel ősséggel a közgy ű lésnek, illetve a külső  tanácsnak tartozott. 

A belső  tanács végrehajtó közigazgatási szervként, de egyben bírósági testiiletként 
is működött. A belső  tanács munkaidejének túlnyomó részét azonban a polgárok egy-
más közti peres ügyei foglalták le, s csak kisebb mértékben szerepeltek közügyeket 
érintő  (közigazgatási) feladatok a testület munkájában (a helyi jegyz őkönyvek leg 
alábbis err ő l tanúskodnak). A Zentai önkormányzat székhelyét már régóta városházá-
nak hívták, s így is említik az 1793. október 26-i tanácsülés jegyz őkönyvében: ,,...az 
Külső  Tanácsnak össze gy űlnie kelletik, - az város házánál meg nem jelend  2f  (fo-
rint) büntetéstfizetni tartatni fog' (Az akkori városháza a mai gimnázium helyén állt; 
- az 1830-as években épült fel a második községháza a mai helyén, mely 1911-ben 
leégett, s 1914-re lett készen az új monumentális városháza, mely azóta Zenta szimbó-
lumávávált.) 

A helyi bíróválasztásról való legkorábbi hiteles (egykorú) latin nyelv ű  feljegyzés 
1793-ból maradt fenn a helyi törvénykezési könyvben, mely szerint a november 18-án 
megtartott tisztújításon (KÜRÜSк  NY[ MIHÁLY kerületi kapitány jelenlétében) ZABOSANDRÁS, 

PoLYAK MIIALY és OSGYÁN[ LÁSZLÚ jelöltek közül Polyák Mihályt választották meg bírónak. 

Avárosi főbíró megválasztásáról fennmaradt legrégibb feljegyzés 1793-ból 
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1793. 	Zabos András fb. 29 , 	 Dombó András j. 31  és 
XI. 18-tó1 Polyák Mihály fó. 30 	 Simeon Branković  j. 32  

1794. ő szén szerb nemzetiség ű  bírót választottak. T EODOR TESIĆ , JovАN KUNR és DIMITepe 

Rііскі  közül az utóbbit választották meg 32 szavazattal. Do мвó ANDRÁS jegyző  kerületi 
tanácsos lesz, helyére nemes sZEGHY IsтvAN kerül, és XI.22-én le is teszi a hivatali esküt. 

1794. Polyák Mihály fb." 
XI. 12-tő l Dimitrije Riđ icki fb. з4  

Dombó András j.", 
Simeon Brankovi ć  j. 36  és 
szeghy István j., ns. 37  

1795. Dimitrije Riđ icki fb. 3 " Simeon Branković  fjző  4 0  és 
XI. S-tő l Majoros György fb." szeghy István j. ns. 4 ' 

1796. MajorosGyörgyfb. 42  

XI. 19-én újraválasztják 

1797. Majoros Görgy fb. 43 , 
9-tő l Teodor Tesi ć  fb., ns,44  

1798. Teodor Tesi ć  fb., ns. 45  

XI.14-tő l Deme Ferenc fb. 46  

1799. Dime Ferenc fó. 47  

1800. Deme Ferenc fb.,  

1-tő l Prokop Nikoli ć  fb. 49  

1801. Prokop Nikoli ć  fb. 50  

XI. 6-tól Kopasz János fb. 51  

1802. Kopasz János fb. 52  Đorđe Riđ icki j.5 4 
XI. 18-tól Polyák Mihály fb." 

1803. Polyák Mihály fb. 55  

Kosta Obradov fb. 56  

1804. Kosta Obradov fb. 57  
XI. 7-tő l Bilicki József fb. 58  

1805. Biliczki József fb. 59  
XI. 13-án újraválasztják 

1806. Biliczki József fb. 60, 
XI. S - tő l Kosta Obradov fb. C1  

1807. Kosta Obradov fb Г 2  Đorde Riđ icki j 6 4  és 
XI. 1-tő l Majoros György fb. 63  Mihálkovits Antal j. 65  
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1808. 	MajorosGyörgyfb.« 
XI. 25-tő l Butora Márton fb. C7  

	

1809. 	Butora Márton fb . и  
XI. 6-tól Kosta Obradov fb. 69  

	

1810. 	Kosta Obradov fb 7° 
XI. 6-tól Tót Kurta György fb. 71  

	

1811. 	Tót Kurta György fb. (meghalt) 72  
helyettese Zolnay Jakab fb. 73  

XI. 5-én megválasztják 

	

1812. 	ZolnayJakabfb7 4  
XI.7-én újraválasztják 

	

1813. 	ZolnayJakab fb.75  
XI. 4-tő l Gombos Lő rinc fb.' ~ 

	

1814. 	Gombos Lő rinc fb7 
XI.2-tól Zolnay Jakab fb. 

1815. 	Zolnay Jakab fb.79 	 Mihálkovits Antal  j. 81  
X. 28-tó1 Petar Živanovi ć  fb. 	 XI. 12 -tő l Petar Stojši ć  j. 2  

	

1816. 	Petar Živanovi ć  fb. 83  
X. 10-tő l Gazdag Mihály fb. 

	

1817. 	Gazdag Mihály fb. 
X. 28-án újraválasztják и6  

D ІМІТRіЈ s ĐORDЕУк  kerületi kapitány elnökletével 1818. október 29-én a szokásos éven-
kénti tisztújításra került sor. Ezúttal a szerb nemzetiség ű ek közül választottak bírót. 
JovAN KRAGUJEV, ĐORm BAKIN és MARKO SLAVNIĆ  jelöltek közül az utóbbit választották meg 74 
szavazattal. 

	

1818 . 	Gazdag Mihály fb. 	 Mihálkovits Antal j. 
X. 29-tő l Marko Slavnić  fb. 88 	 Petar Stojši ć  j. 

A helyi közigazgatást reprezentáló városi (bels ő) tanács nemzetiségi összetétele 
még az 1760-as évek gyakorlata alapján alakult ki. Amikor szerb nemzetiség ű  bírót 
választottak, akkor a meglév ő  szerb esküdt mellé még egyet választottak. Az esküdte-
ket minden évben a szokásos tisztújításkor választották meg egyéves id ő tartamra (a 
főbíróval együtt) az alábbi beosztásokra: adószed ő , uradalmi adószed ő , városgazda, 
biztos, mezőbíró, az utak felügyel ő je és két bíráskodó esküdt (a peres ügyeknél). 

A városi közigazgatás munkájába enged némi bepillantást Zenta város törvényköny-
ve, mely szerint K ARDOS JANos szenátor úr elnöklete alatt 1819. február 10-én megtartott 
ülésen egy hat pontból álló (közérdek ű) rendeletet hoztak „ezen városnak lakosinak 
köz boldogulásaik iránt", melyekb ő l csak néhányat emelnék ki. E szerint elrendelték a 
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város két jegyz ő jének, hogy ezentúl minden igyekezetükkel a város javát szólgálják, és 
közös erővel „az városnak boldogságában dolgozzanak". Továbbá a város, illetve a köz-
ség aktáit (iratait) a jegyz ők kellőképpen ő rizzék, kiváltképp az els ő  jegyző , MIHALKovITs 
ANTAL, akinél az irattár kulcsa van, melyet köteles kiadni a másodjegyz őnek is, ha arra 
szükség mutatkozik. Amennyiben a másodjegyz ő  is elmenne a városból, úgy ő  köteles 

az irattár kulcsát a f őbírónak átadni. 
Arról is határoztak, hogy a polgárok peres ügyeit hétf őn és szombaton intézik a 

főbíró „rendelése" szerint. 
Szintén határozatban rögzítették, hogy a városi tanács tagjainak, illetve a község-

nek megegyezése nélkül a „köznépre" semmilyen terhet (adót) nem vethetnek ki. 

	

1819. 	Marko Slavni ć  fb."y 
XI.4-tő l Gazdag Mihály љ .y 0  

	

1820. 	Gazdag Mihály fb.y' 
X. 29-tő l Majoros György fb. 92  

Mihálkovits Antal j és 
Petar Stojši ć  j. 

Bíróválasztásról készült jegyz őkönyv 1831-ből 
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1821. 	Majoros György fb.93 	 Mihálkovits  Antal" és 
30-tó1 Kuzman Vukovi ć  f. 94 	 XI . 3-tó1 Mojsije Zagorica 96  

	

1822 , 	Kuzman Vuković  fb. Ч 7  
8-tól Gazdag Mihály fb. 98  

	

1823. 	Gazdag Mihály fb. 
XI.4-én újraválasztják 99  

	

1824. 	Gazdag Mihály fb.' oo  

XI. 8-tól Kuzman Vukovi ć  fb. 101  

	

1825. 	Kuzman Vukov fb 1 02  
Gombos András fb1 03  

	

1826 . 	 Gombos András fb. 104  

	

1827. 	Gombos András fb. 105  
Kuzman Stojanovi ć  fb. 10C 

	

1828 . 	 Kuzman Stojanović  fb. 107  
X.14-tő l Német Mihály fb. 108  

	

1829. 	Német Mihály fó. 109  
Ketzely Márton fb1 10  

	

1830. 	Ketzely Márton fó1" 
Kuzman Vukov fb. 12  

	

1831. 	KuzmanVukovfb1 13  
X. 29-tő l Osgyáni László fó. 114  

Mihálkovits Antal ј . 115  (meghalt) 
helyette Sinkay János ј .ii 6  és 
Mojsije Zagorica ј .17  

1832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

Osgyáni László fó.18  
XI.18-tó1 Gombos Pá1 fb. 19  

Gombos Pá1 fb. 120  
X. 29-tő l Petar Branova čki fb. 121  

Pc tar Branova čki fó.' 22  
X. 29-tő l Ketzely István fb. 123  

Ketzely István fó.' 24  
X. 30-tó1 Gazdag Mihály fó.' 25  

Gazdag Mihály fb.126  
XI.8-tó1 Jaša Zubanović  fb. 127  

ifj. Strósz Lajos  VIII. 2I-XI.3 -ig 
mint sjző . 128  

XI. 3-tó1 Újházy Menyhért j. 129  
Mojsije Zagorica j.130 

16 



1836-ban törvényt hoznak „A Községek bels ő  igazgatásáról" (IX. tc .), melyben sza-
bályozzák a bírók, jegyz ők stb. megválasztását és szerepkörét. A bírók megválasztásé 
ról és a jegyz ők alkalmazásáról a törvény így rendelkezik:,,Ak őzség Birája a Földes-Úr 
által kijelölt legalább három alkalmatos lakosok közül.. - egyebütt pedig, hol eddig 
bár melly külömböz ő  választási módok divatoztak, minden helységben vagy annak 
határában házat, vagy egyéb fekvő  javakat biró, és a választáson jelenlévő  helybeli 
lakosoknak egyenkéntszámítandó szavazatával esztend őkéntfognak választatni;... 

Jegyzőtpedig, ki jó erkölcséről és ügyességéről ösmeretes, a Földes-Úrnak jóváha-
gyása mellett az illető  Község szabadon fogad,... 

Egyébirántazon Községek, mellyek eddig Jegyz őiket, s Еlöјáróikataz Uraság min-
den befolyása avagy jóváhagyása nélkül szabadon választották, s illet őleg felfogad-
ták, ezen szokások mellett ezentúl is meghagyattatnak. " 

1837. Jaša Zubanović  fb. 13 ' Újházy Menyhért j. 
X. 16-tól Gazdag Mihály fb. 132  Mojsije Zagorica j. 

1838. Gazdag Mihály fb.'" 
X. 16-tól Mester Mátyás fb. 134  

1839. Mester Mátyás fb. 135  
X. 26-tól Mihajlo Bugarin fb. 

1840. Mihajlo Bugarin fb. 137  

1841. 

31-tő l Gazdag Mihály fb, 

Gazdag Mihály fb. 13Ч  

. 

11-én újraválasztják 

1842. Gazdag Mihály fb. 140  

XI. 9-tő l Lazar Pecarski fb. 141  Újházy Menyhért j. és 
Mojsije Zagorica j. 

1843. Lazar Pecarski fb.' 42  

XI. 25-tő l Boros Kolovics József fb. 143  

1844. Boros Kolovics József fb. 144  

Osgyáni László fó. 145  

1845. Osgyáni László fb.t 4C 
XI. 2-tő l Lazar Pecarski fó. 147  

1846. Lazar Pecarski fb. 14н  Újházy Menyhért ј .15о  

1847. 

Horti János fb. 149  

Hoг ti János fb.'" 

Mojsije Zagorica ј .'S' (távozik) 
ifj.Strosz Lajos 152  sjző ., 

XI.4-tő l Gazdag Mihály fó.' 54  

Az 1848/49-es szabadságharc ideje alatt a magyar országgy ű lés új közigazgatási tör-
vényt is alkotott, melynek XXIII. tc . kiterjesztése révén (XXIV. tc .) Zenta a közép 
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nagyságú városok kategóriájába került, s így képvisel ő-testülete legalább 82 képvisel ő -
bőlállhatott. A városi tanács és a képvisel ő  testület ugyanolyan jogosítványokkal bír, 
mint amelyekkel a megyei kisgyű lések, illetve a megyei közgyűlések rendelkeznek 
(egy-két kivétellel). Mind a tanács, mind a közgy ű lés ülései nyilvánosak. A közgyű lés 
a városi tisztvisel őkbő l és képviselőkb ől áll -elnöke a polgármester, akadályoztatása 
esetén a legidősebb tanácsbeli. Határozathozatalhoz legalább 30 tag egyiittléte szük-
séges. Közgyű lést minden hónapban legalább egyszer kell tartani. 

A fenti törvénycikk 15. paragrafusában jelenik meg el őször a polgármester megne 
vezés:,,A tisztvisel ők közül a polgármester, főbíró, kapitány és alkapitányok, tanács-
beliek, jegyz ők, tiszti ügyészek, levéltárnok, telekbíró, számvev ő, tiszti főorvos, főse-
bész és főmérnök megválasztatnak. "Azonban Zentán - a korabeli dokumentumok 
szerint - továbbra is megmarad a főbírói tisztség (polgármestert nem választanak, 
mert nincs szétválasztva a közigazgatás az igazságszolgáltatástól; a f őbíró a közigazgatás 
vezetője, s egyben a bírói testület elnöke is). 

A tisztújítást fennhatósági rendeletre 1848. november 24-én tartják meg, s f őbíróvá 
Tomcsányi András járási főszolgabírót választják meg, majd utána az öttagú városi 
tanács tagjait, s a többi tisztvisel ő t, valamint a 94 tagú képvisel ő-testületet is. 

1848. 	Gazdag Mihály fb'55  
VII.13- tó1 Ketzely István fó. 156  
XI.24-tő l Tomcsányi András љ . 1" 

Buday Gábor 157  fjző .,és 
Budai Jenő ' 58  ajzó. 

Az 1849-es tragikus februári eseményeket, majd az ezt követ ő  zű rzavart tapasztalva 
HACELL MÁRTON, Bács megye teljhatalmú kormánybiztosa április folyamán rendeletet adott 
ki a megüresedett hivataloknak és a községi tanács helyeinek betöltésére. A bírói 
tisztségre a három jelölt közül Újházi Menyhértet választották meg. Néhány hónappal 
később - a szabadságharc bukásával - az augusztus elején bevonuló császári csapatok 
parancsnoka Polyák Jánost nevezi ki f őbírónak, de alig három hónapig tölti be posztját, 
utánaKEгzELY IsтчÁN lesz a főbíró december 2-ig, amikor is KRoPF  N.  császári dzsidás őrnagy 
tisztújítást tart, s SAVA Vu јк  kerül a bírói székbe (ebben a tragikus és hányatott évben a 
főbírói szék ötször cserélt gazdát.) 

1849. 	Tomcsányi András fb. 160  
IV. 29-tő l Ujházy Menyhért fb. 16' 
VIII.2-tól Polyák János fb. 162  
X. 17-tő l Ketzely István fb. 163  
XII.2-tól Sava Vuji ć  fb.' 65  

Buday Gábor fjz ő . és 
Budai Jenő  ajzó. 
(mindketten január végéig) 164  

IV. 29-tő t ifj. Strosz Lajos fjző . és 
Dudás Endre ajző .' 66  

A forradalom alatt (1848) megválasztott képvisel ő-testület 1850 júniusáig működik 
formálisan. A június 3-án megtartott tisztújítás alkalmával (melyen jelen volt IsIDoR 
NiкоLк  fő ispán és SТ  VAN BRANOVA Ć:KI, a Tiszán inneni Korona-kerület f őkapitánya) kinevez-
ték az új városi elöljáróságot. 

	

1850. 	Sava Vujić  fb ' 67  

VI.3-tól Lazar Pecarski fb 1i 8  
XII. 19-tő l Olajos György fb.170  

	

1851. 	Olajos György fb. 171  

Buday Gábor j., 
ifj. Andrija Nikoli ć  ј 169 
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1852. Olajos György fb. 172  Buday Gábor ј ., 
ifj. Andrija Nikolić  ј . és 
Mihálkovits István ј . 173  

1853. Olajos György fb. 14  Mihálkovits István j. és 
XI. 9-tő l Nikola Boderlica fb.' 75  XI. 20-tó1 Szávai Pá1 j. 176  

1854. Nikola Boderlica fb. 177  ifj. Andrija Nikolić  j. és 
Szávai Pá1 j. 178  

A következő  évoktóber 20-án tisztújítást tartottak DEBELYACSKI DEМEтER járási segédbíró 
elnöklete alatt, s a főbírói tisztségre a legtöbb szavazatot Іілјоѕ  GYORGYkapta. 

1855. Nikola Boderlica fb. 17Ч 	 Đorđe Nikoli ć  j. 
20-tó1 Olajos György fb. 1 К0 	 Szávai Pá1 j. 181  

1856. Olajos György fb. 182 	 Szávai Pá1 j.1 ~ 4 

19-tő l Heiszler Ferenc fb.'" 

1857. Heiszler Ferenc fb. 185 
	

Andrija Nikoli ć  j. és 
XI.3-tó1 Stevan Boderlica fb.,ns. 186 

	
Szávai Pá1 j. 187  
(ifj. Jovan Dimitrijevi ć  és 
Komáromi Béla segédjegyzők) 1H8  

A császári és kir. kiküldött elnökletével 1858. október 18-án megtartották a rende-
letbenelő írt tisztújítást, ésT оМcsАNY І  ANDRnsТválasztották meg bírónak, november 7-én 
vette át hivatalát. 

1858. Stevan Boderlica fb.,ns.' 89 	 Andrija Nikolic j. és 
X. 18-tó1 Tomcsányi András fb.,ns. 1 y 0 

	
Szávai Pá1 j. 1 Ч 1  

	

1859. Tomcsányi András fb.,ns. 1 Ч2 	 Andrija Nikoli ć  j. 1 Ч 3  

A császári és királyi zentai járási hivatal Tomcsányi András f őbíró halála folytán (II. 
17.) utasítja az elöljáróságot a tisztújító ülés megtartására, melyet március 5-én meg is 
tartanak, s főbírónak BunnY GAиoкt választják meg, aki május 2-án lép hivatalába (addig a 
helyettese, FLAsCHNER GY6Rcр  látja el a bírói feladatokat). 

	

1860. Tomcsányi András fb., ns. 194 	 Andrija Nikolić  j. 1 Ч 5  

	

III. S-tő l Buday Gábor fb. 196 	 III. S-tő l Lovászy Mihály j. 197  

Az 1860. október 21-i Októberi diploma kiadása után az uralkodó a december 29-én 
kiadott rendeletével megszünteti a Szerb Vajdaság- és Temesi Bánságot. A tartományi 
kormányzat felszámolását 1861. február 21-én MAJ.ATH GY6RGY országbíró jelenti be. 

Ezt megelőzően azonban - tulajdonképpen a Magyar Királyi Helytartótanács 1861. 
évi január 21-i leiratával, mely utasítást adott az uralkodó által április 2-ra összehívott 
országgyű lés előkészítésére - már megtörténtek az els ő  lépések a közigazgatás átszer-
vezésére. A leirat egy országgy ű lési követ megválasztására adott utasítást, aki majd 
Zenta városát fogja képviselni. 
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A városi közgyű lés az 1861 . január 30•i ülésén a leiratot tudomásul veszi, majd a 
követ megválasztását el őkészítő  bizottságot és a Zomborba összehívott megyegy ű lés 
küldöttségét is megválasztja . A közgyű lés még ezen az ülésen határozatban mondja ki, 
hogy Zenta városát a saját ügyei intézésére önkormányzat, illetve rendezett tanács 
illeti meg , s ez ügyben küldöttséget fognak meneszteni Majláth György tárnokmester-
hez, a Helytartó Tanács elnökéhez ennek jóváhagyására. 

Röviddel ezután , a február 1-ici közgy ű lésen megválasztják a március 5-re meghir-
detett tisztújítást el őkészítő  választási bizottságokat , valamint kinevezik a tárnokmes-
terhez utazó küldöttség tagjait (BUDAY GABOR, Sznvn Vuгns és RElAX Luкncs személyében), akik 
a rendezett tanácsú város státusának jóváhagyását fogják kérni. 

A városi jegyzőkönyvek szerint Zenta város kérése nemsokára „teljesül ", mivel 
Majláth György az 1861 . február 16 -i 2040. sz. rendeletével „visszaállította " a rendezett 
tanácsú város státusát azzal , hogy a városi tanács és a képvisel ő-testület törvényes 
újjászervezését Rudics Józsefre , Bács-Bodrog vármegye f ő ispánjára bízta (valójában 
mind 1848 -ban, mind 1861 -ben is csak a városi tisztikarnak az átszervezését engedé 
lyezték a rendezett tanácsú városok mintájára , de királyi szabadalomlevéllel a város 
egyik esetben sem rendelkezett). 

Az 1861. március 5-re meghirdetett tisztújító közgy ű lésre a „bevonuló " fő ispánnak 
diadalkaput állítottak fel, s tiszteletére a városházát ünnepélyesen kivilágították. A 
három napon át tartó közgyű lésen új főbírót , tanácsot , fő jegyző t , illetve tisztvisel őket 
választottak. FőbíróMAJoRos IsTvAN, főjegyző  pedig Lovnszy MIHALY lett (els ő  aljegyző SzЕкFü 
GYÖRGY, a második Luкnі sevітs ISTVÁN). Avárosi közgyűlésbe 101 képviselő t és 15 díszképvise-
lőt (kÖZtüКDЕAк FEшlvicet , Sci ovszкрJANOShercegprímást , KuNszтJ0zsЕF megyei érseket, a helyi 
görögkeleti egyház papjait stb .), országgyű lési követnek pedig OP ►тz S ÁNDOR Zentai se-
gédlelkészt választották meg. 1 Ч" 

	

1861 . 	Buday Gábor љ .° 	 Lovászy Mihály fjző  2Ő 1  
III. 5-tő l Majoros István fb. 20° 

A megyék átszervezése folytán a megüresedétt f őbírói tisztségre Piu коvітs ÁGOSTON, 

Bács-Bodrogh megye fő ispánja 1862 . január 4-velBunлр  GABoRt nevezi ki . Ezzel párhuza-
mosan országszerte új tisztségvisel őket neveznek ki - heves ellenállás mellett -, és 
több helyen, így Zentán is, a f őbíró nem hajlandó átadni a város vagyonát az újonnan 
kinevezetteknek , s emiattMnJoRos IsTvANt beszállítják a péterváradi vár fogdájába 2 02  

	

1862. 	Majoros István fb 2 03 	 Lovászy Mihály fjző 20$ 
I. 4-tő l Buday Gábor fb. 204  

A városi közgyű lés 1862 . szeptember 18-i ülésén megállapítást nyer , hogy a város 
ugyan gyakorolja a rendezett tanács ügykörébe tartozó jogokat , de ennek állandósítá 
sára szükséges az uralkodó által e jogállást meger ősítő  ún. „kegylevél" (szabadalmi 
levél). A városi tanács m űködését szabályzó és a tisztikar fizetésének megállapítását 
tartalmazó majdani szabadalmi levéllel kapcsolatban avárosi tanács 1862 októberében 
javaslatot tesz a közgy ű lésnek az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztására, 
melyet tervezet formájában magának az uralkodónak kívántak felterjeszteni jóváha-
gyás végett. Ebben kérik külön a polgármesteri és külön a bírói hivatal létrehozását, 
illetve a fizetések szabályozását új szempontok figyelembe vételével : Aszóban forgó 
tervezetet az október 15-i közgy ű lésen el is fogadják. 
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Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy a kor abszolutisztikus rendszere kizárja az effaj-
taalulról jövő  kezdeményezést, mely a politikai önállósodás egy bizonyos fokát jelen-
tette volna, s így a „szabadalomlevél" csak szép óhaj maradt. 

A következ ő  évi nagy szárazság és ínség egy rövid id ő re feledteti ugyan a várossal e 
törekvését, de a rendezett tanács ügye korántsem kerül ezzel nyugvópontra. 

	

1863. 	Buday Gábor fb. 206 
	

Lovászt' Mihály fjz ő . 207  

	

1864. 	Buday Gábor fb. 208  

Ebben az évben ismét terítékre kerül a rendezett tanács ügye. Az elöljáróság úgy 
gondolja, hogy ha már nem kaphatja meg a kért önállóságot, akkor a felemás rendezett 
tanács sem kell. Az 1864. június 28-i közgy ű lés már ennek szellemében határoz, és kéri 
a fels őbb hatóságokat a városi tanács és a törvényszék megszüntetésére. Érvként azt 
hozzák fel, hogy a bíróság fenntartása nagy terheket ró a városra (annak ellenére, 
hogy a m. kir. helytartótanács ennek ellenkez őjét állapítja meg), illetve hogy Ő felsége 
június 8-i rendeletének értelmében Magyarországon az igazságszolgáltatást királyi és 
nem választott bíróságok gyakorolják, ennélfogva nemcsak a szabad királyi városok, 
hanem a rendezett tanácsú városok törvényszékei is megsz űntek, s mivel közigazgató 
si önállóság és telekkönyvi hatóság sincs, indokolta rendezett tanács megszüntetése. 
A közgyű lés a határozat elfogadása után jóváhagyta annak felterjesztését a megyei 
hatóságokhoz. 

Az 1865. szeptember 16-i közgy ű lésen a rendezett tanáccsal kapcsolatban ismét 
rokon tartalmú határozat születik, de érvényesíteni ezt sem sikerül. 

	

1865. 	Buday Gábor fb. 209  . 	 Lovászt' Mihály fjz ő . 21 Ő  

Buday Gábor halálával (1866. II. 1.) Piukovits Ágoston fő ispán Lovkszv M інл l.v eddigi 
fő jegyző t nevezi ki főbíróhelyettesnek, a f ő jegyző i teend ők végzésére pedig SZFKFŰ  
GYÖRGY aljegyző t a további intézkedésig. 

	

1866. 	Buday Gábor fb. 21 	 Szekfű  György h. fjző . 213  

II. S-tő l Lovászt' Mihály h. fb. 2 ' 2  

Közben tovább folytatódik a rendezett tanács körüli jogi huzavona a város és a 
megye, illetve a fels őbb kormányhatóságok között. Az 1866. január 23-i közgy ű lés 17. 
sz. határozata a korábbi évek (1864-65) döntéseit alapul véve a rendezett tanács ideig-
lenes megszüntetése mellett foglal állást mindaddig, amíg a város pénzügyei nem 
rendeződnek, A március 17-i közgy ű lés ismét a rendezett tanács ideiglenes megszün-
tetésérő l szóló határozatot fogad el, és küldi meg azt a megyei hatóságnak, a f ő ispán 
azonban további pontosítás végett visszaküldi a folyamodványt. Néhány hónappal 
később a város ugyancsak feleslegesen er ő lteti elképzelését, s a korábbiakhoz hason-
lóan a május 2-i közgy ű lés 46., 47. és 48. sz. határozata is az el őbbiek sorsára jut annak 
ellenére, hogy most egy négytagú küldöttségnek a f ő ispánhoz történő  kiküldésér ő l is 
döntenek. Ezt er ősíti meg a fő ispán szeptember 28-án kelt, és hozzánk október 7-én 
érkezett leirata, mely szerint a m, kir. Helytartótanács arra a meggy őződésre jutott, 
hogy a város a törvényszéket fenn tudja tartani, és keresetét elutasította. 
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1867 júniusában megyei fő jegyz ővé való megválasztása miatt Lovászy Mihály lekö-
szön főbírói tisztségér ő l, s helyettes főbírónak id. NIKoLics ANDRÁS törvényszéki ülnököt 
választják meg. 

	

1867. 	Lovászy Mihály h. fb 2 14 	 Szekfű  György h. fjz ő2' 6  
VI. 15-tő l id. Andrija Nikolić  h. fb.z° 

A kiegyezéssel létrejött új alkotmányos helyzetre való tekintettel a járási f őszolgabí-
ró a városi rendezett tanácsnak az ügyében 1867. július 13-ra gy ű lést hív össze, melyen 
a város részér ő l elhangzanak a már jól ismert érvek annak megszüntetése mellett (az 
1864. jún. 28-i, az 1865. szept. 16-i és az 1866. jan. 23-i közgy ű lési határozatokat alapul 
véve). Az új helyzetre való tekintettel egy 11 tagú választmány jön létre, mely a július 
27-i közgyű lésen elő terjeszti régi-új indítványát, melynek figyelembe vételével ismé-
telten a rendezett tanács megszüntetésére szavaznak a képvisel ő k. A határozattal au-
gusztus 5-én MIHÁLKovITs LSTVÁN és LEONTloN TESI( képviselők jártak a belügyminiszternél, s 
megindokolták a város döntését, mellyel a miniszter is egyetértett, és a megyei ható-
ságokkal való egyeztetést ajánlotta a küldöttségnek. A megyei bizottmány november 4-
iülésén továbbra is a rendezett tanács fenntartását tartja elfogadhatónak, mire a 
városi közgyű lés november 28-án a belügyminiszterhez felterjesztend ő  kérelemrő l 
dönt azzal, hogy egy kéttagú küldöttség személyesen adja el ő  a város óhaját a rende-
zett tanács megszüntetése iránt. A december 14-i közgy ű lésen megszületik a beliigy-
miniszterhez szóló kérelem, melyben a rendezett tanács megszüntetése és a magyar 
állam költségén fenntartandó megyei törvényszék áll. Az év utolsó napján megtartott 
közgyű lésenGvuRcvovÁNSZкv GYÖRGY és Mihálkovits István városi képviselők beszámolnak a 
belügyminiszternél tett december 14-i látogatásukról, és közlik, hogy a minisztérium 
is pártolja a zentaiak óhaját , s ígéretet kaptak a rendezett tanács mihamarabbi meg-
szüntetésére, mely - négyévi huzavona után - 1868 januárjában meg is történik. 

Január 30-án tisztújító választásokat tartanak. Az elöljáróság mellett a 99 városi kép-
viselő t is megválasztják. 

	

1868. 	id. Andrija Nikoli ć  h. fb.21 	 Szekfű  György h. fjz ő . 
I. 30-tól Majoros István fb. 21 " 	 V. 30-tól Szárics Bertalan fjz ő2" 

A rendezett tanácsi státus megsz űnése után a városi elöljáróság rövidesen belátja, 
hogy ezzel semmi sem oldódott meg. Még ez év december 12-én Zs АRкó ANTAL képviselő  
a városi közgyű lésben elő terjeszti javaslatát, hogy a város telekkönyvi hivatallal egybe-
kötött törvényszéket kapjon, mivel virágzó kereskedelemének, iparának és mez őgaz-
daságának nélkülözhetetlen a hitel, az ügyletek gyors törvénykezési eljárása, valamint 
a telekkönyvi állapotok helyben történ ő  ügyintézése. A képvisel ő  megállapítása sze-
rint a rendezett tanács megsz űnésével Zenta városa az „eddigi országszerte ismert 
szép hírnevéb ő l sokat veszítve a faluk sorába lépett", és annak idején a f ő  érvként 
hangoztatott költséges rendezett tanácsi státus a mostanihoz képest alig volt drágább 
(1867-ben a rendezett tanács összes költsége 16162 Ft, 1868-ban a rendezett tanács 
nélkül pedig 13 082 Ft volt). 

A képviselők többsége azonban az újbóli eljárások költségeire való hivatkozással 
elvetette a javaslatokat, s egyedül Mihálkovits István indítványát fogadták el egy me-
gyei vagy királyi törvényszék felállítására, melynek hatásköre a Zentához tartozó 
Martonos, Ókanizsa, Ada és Mohol községek területére terjedne ki. Amennyiben en- 
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nek „elnyerése sem sikerülne", úgy az illetékes bizottság Zsarkó Antal el őbbi javaslatát 
terjesztené a fels őbb hatóságokhoz. 

Az 1869. január 15-i közgy ű lésen a képviselők többsége Majoros főbíró magatartása 
miatt megvonta tő le a közgyű lés további vezetésének a jogát, és CsABAI JANOs esküdtet 
bízták meg azzal. A továbbiakbanJ АNкov►cН  Gvo і.А  járási szolgabíró Majoros Istvánt február 
16-val felfüggeszti állásából hivatali visszaélés, néplázítás, a kormány és a fennálló 
törvények elleni izgatás, valamint a képvisel ő-testület becsmérlése miatt, és Csabai 
Jánost nevezi ki helyettes f őbírónak, Az április 2-i közgy ű lésen felolvassák a járási 
szolgabíró 171. sz. határozatát, mellyel a városi bírói állásra a legközelebbi választásig 
Bnвбcs GvöaGY közgyám urat nevezi ki Majoros István helyett. 

1869. 	Majoros István fb. 220  

II. 16-tól Csabai János h, љ  221  

Iv. 3-tól Baböcs György fb ~~ 3  

Szárics Bertaian fjz ő . 222  

A május 15-i közgyű lésen kibővítik a telekkönyvi hivatalért, illetve a teljes törvény-
székért „kilincsel ő " választmány létszámát, és sor kerül egy minisztériumi meghallga 
tásra is, de á bíróságok országszerte történ ő  átszervezése miatt a küldöttség csak 
ígéretekkel tér haza. 

Az 1869. évi IV. tc .-vel különválasztják az igazságszolgáltatást a közigazgatástól (or-
szágos szinten), s ezután a főbíró csak a közigazgatást irányítja, viszont helyettese, a 
törvénybíró ítélkezik a peres ügyekben. 

	

1870. 	Baböcs György fb. 224 	 Szárics Bertalan fjz ő . 22 ' 

Miután világossá válik, hogy a város nem kaphatja meg a kért törvényszéket, az 
1870. június 17-i közgyű lésen a képvisel ők elvben elfogadják, hogy a város a fels őbb 
hatóságoktól kérje a rendezett tanácsi státust. 

	

1871. 	Baböcs György fb. 226 	 Szárics Bertalan fjz ő . 227  

A községek rendezésér ő l szóló 1871. évi 18. tc. 64. paragrafusa alapján 1872. szep-
tember 30-án községi elöljárói választásokat tartottak: a bíró, a helyettes vagy törvény-
bírók, továbbá az esküdtek, pénztárnokok, jegyz ők, a közgyám és a községi orvosok, 
illetve a helyi viszonyoknak megfelel ően még egy piacbíró és egy városgazda került 
megválasztásra. Ekkor Zenta még nagyközség, s ennek megfelel ő en választják meg a 
tisztségviselőket is. 

A szolgabíró elnökletével megtartott gy ű lésen az ún. kijelöl ő  bizottságok által el ő -
terjesztettjelöltek közül kerültek ki a megválasztott személyek. A város (utolsó) bírá-
ját - JnNKovIci AURÉLt - kalapfelemeléssel választották meg. 

	

1872. 	Baböcs György fb. 228 	 Szárics Bertalan fjz ő . IV. 4-ig230  

IX. 30-tól Jankovich Aurél fb. 229 	Szekfű  György j2 31  
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A város polgármesterei és f őjegyz ő i 1873-tól 1934-ig 

A rendezett tanács ügyében 1873 tavaszán kiküldöttek mérik fel ennek támogatott-
ságát alakosság körében, s a felmérés szerint 1407 egyén - akik 110 ezer forint adót 
fizetnek - támogatják a kérelmet, mely rövidesen valóra is válik. A m. kir. Веel gymi-
nisztérium 1873. évi július 4-én kiadott 24970. sz. leirata alapján Zenta nagyközségnek 
az 1871. évi 18. tc. 135. paragrafusa értelmében rendezett tanácsú várossá való átalaku-
lását megengedte. 

LovAszv MiнлLY alispán (volt Zentai főbíró) elnökletéve11873. december 9-én és 10-én 
avárosháza tanácstermében az új tisztségvisel ők megválasztására került sor. A rende-
zett tanácsú város rangjának elnyerésével a törvény új tisztvisel ő i posztok létesítését 
irányozta el ő , többek között a polgármesteri tisztségét is. 

Zenta első  polgármesterének megválasztása (tíz képvisel ő  külön kérésére) titkos 
szavazással történt. A leadott 184 szavazatból 135-öt Jankovich Aurél eddigi f őbíró 
kapott meg, s ezzel ő  lett a város történetében az els ő  polgármester. 

A főjegyző i posztra (szintén szavazattöbbséggel) KE CZELY MÉSZÁROS M IHÁLY került 

Polgármesterek: 	 Főjegyzők:  

1873• 	Jankovich Aurél fb. 	 Keczely Mészáros Mihály fjz ő . 233  

XII. 9-tő l polgármester232  

1874. 	Jankovich Aurél pm. 234  

1875. Jankovich Aurél pm. 2" 

1876. 	Jankovich Aurél pm. 236  

1877. 	Jankovich Aurél pm. 237  

1878. 	Jankovich Aurél pm. 238  

1879. április 10-én az elhunyt Keczely M. Mihály f ő jegyző  helyére Szekfű  György 
árvaszéki jegyz ő t választják meg. Mandátumának lejárta el ő tt, szeptember elején 
Jankovich Aurél, a város els ő  polgármestere lemondani kényszerül (egy két évvel 
korábbi bírósági ügyb ő l kifolyólag), s e hónap 8-tól eddigi helyettese, K ERESZTURY GYÖRGY 

árvaszéki ülnök veszi át tisztségét. szeptember 22-én a vármegye alispánjának elnökle-
tével tisztújító közgy ű lést tartanak, s akit jelölt közül (Keresztury György és Go мвos 
GABoR) Keresztury Györgyöt választják meg (94:46 arányban) polgármesternek. 

1879. 	Jankovich Aurél pm. 239 	 Keczely Mészáros Mihály fjző . 24 ' 

IX. 22-tő l Keresztury György pm. 240 	IV. 10-tő l Szekfű  György fjző . 242  

1880 februárjában az alispán levélben értesíti a várost, hogy az 1873-ban megválasz-
tott képvisel ők mandátuma a múltév végével lejárt, ennélfogva az új választást miha-
marabb bonyolítsák le. A választás alá es ő  képviselők megválasztása április 3-án meg-
történik, s az új képvisel ő-testület 1880. május 31-én ül össze, hogy megválassza új 
tisztségvisel ő it. A tisztújító közgyű lést sАNDOR BÉLA alispán nyitja meg, aki beszédében 
méltatja a város eddigi eredményeit (különösen a tanügy terén elérteket), és remény- 
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kedését fejezi ki, hogy az új képvisel ő-testület felül tud kerekedni a várost eddig 
károsan befolyásoló kíméletlen pártharcokon. 

A polgármesteri tisztségre a közgy ű lés szinte egyhangúlag M IHÁLKovlTs LsтvАNt javasolta, 
s mivel más jelölt nem volt, ő t választotta meg közfelkiáltással. 

1880. 	Keresztury György pm.2 43 	 Szekfű  György fjző . 2 4i  
V. 31-tő l Mihálkovits István pm. 244  

1881. október 3-án a megyei alispán Mihálkovits Istvánt felfüggeszti állásából, s 
ideiglenesen Loкncs Еv іcs IswAN végzi a polgármesteri teend őket november 8-ig, amikor is 
Goмнos GABORt választják meg helyettes polgármesternek, aki ilyen min ő sítésben a tiszt-
újításig látja el a polgármesteri teend őket. 

1881. Mihálkovits István pm. 246 	 Szekfű  György fjző . 248  

XI. 8-tól Gombos Gábor h, pm. 247  

1882. Gombos Gábor h. pm . 249  

SсНМАUsz ENDRE megyei alispán elnökletével 1883. február 28-án rendkívüli tisztújító 
közgyű lést tartanak, melyen ismertetik a megyei közigazgatási bizottság fegyelmi vá-
lasztmányánakmúlt év december 13-i határozatát Mihálkovits István elmozdítása ügyé 
ben, melyet utólag a belügyminiszter is jóváhagyott. Így elhárult az akadály a polgár-
mester-választás elöl. Más jelölt nem lévén a közgy ű lés egyhangúlag Gombos Gábor 
eddigi helyettest választotta polgármesterré, akit az elnökl ő  megyei alispán, Schmausz 
Endre arra kért, hogy:,, vezesse tovább is e nagynépesség ű  és szép jöv őre hivatott város 

A régi városháza 
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ügyeit eddig tanúsított szakértelemmel, jóakarattal és eréllyel oda, hogy Bács-Bodrogh 
megye ez egyetlen rendezett tanácsú városára büszke lehessen' 

A megválasztott polgármester meleg szavakkal köszönte meg az alispán bizalmát, s 
ígéri , hogy »  minden tehetségété nemes városnak boldogítására, anyagi és szellemi 
előhaladására fordítandja': 

	

1883. Gombos Gábor h. pm. 	 Székfű  György fjző  2 51  
II. 28-tól polgármester250  

1883. január 1-jén életbe lépett a köztisztvisel ők minősítésérő l szóló törvény, mely-
nek 2 . paragrafusa szabályozta a betöltend ő  tisztségekhez szükséges képesítési köve-
telményeket . A rendezett tanácsú városoknál (mint Zenta) a polgármesteri tisztséget 
ügyvédi oklevéllel , állam- vagy jogtudományi végzettséggel , illetve legalább négyévi 
jogi tanfolyam bevégzésével és sikeres államvizsgával rendelkez ő  egyének tölthetik 
be. 

	

1884. Gombos Gábor pm 2 52 	 Székfű  György fjző2i3  

1885. Gombos Gábor pm2 54  

Az 1886. évi „XXII. Törvény-czikk a községekr ő l" mind a 96 paragrafusában azok 
belső  életének szabályozásával foglalkozik. Az els ő  paragrafus kimondja, hogy a közsé-
gek kategóriájába tartoznak a rendezett tanácsú városok , a kis- és nagyközségek. A 
rendezett tanácsú városok (a továbbiakban r. t.) közvetlenül a vármegyei alispán fel-
ügyelete alatt állnak. A polgármesteri tisztség is csak az r. t. városokat illeti meg. A 
képviselő -testület ülésein a polgármester elnököl , tagja s egyben elnöke is a városi 
tanácsnak , mely testület a közgy ű lés határozatait hajtja végre. Az r. t. városokban a 
rendőrkapitány kivételével az elöljáróságot, illetve a segéd- és kezel ő személyzet tagja-
it aképvisel ő-testület választja, az utóbbit a jegyz ővel és orvossal együtt élethosszig-
lan, míg a többi tisztségvisel ő t hat évre. A törvény értelmében nem volt választható 
községi elöljáróvá az, aki nem lehetettközségi képvisel ő , illetve a lelkész, a tanító, az 
állami és megyei tisztvisel ők. A törvény arról is rendelkezett, hogy az r, t. városokban 
a polgármester , a főjegyző , a pénztárnok és a számvev ő i személyzet tagjai -egyidej ű  
hivatalviselés alatt -egymással rokonságban s a sógorság els ő  fokán sem lehettek. 

	

1886. 	Gombos Gábor pm2 55 	 Székfű  György fjző 25Г  

Az 1887. április 29-i közgyű lésen a polgármester benyújtja lemondólevelét, mely-
ben lemondását munkája végzésének akadályoztatásával indokolja, de a közgy ű lés 
(107:37 arányban) nem fogadja el a lemondást. Ennek ellenére Gombos Gábor egyel ő -
re (önkényesen) megválik hivatalától, s helyettese, Vu лтs SANпoa látja el a polgármesteri 
teendőket a június 30-i közgyű lésig, amikor is egy háromtagú küldöttség megy szemé-
lyesen a polgármesterhez (az elnöklő  által elrendelt szünetben ), és kéri fel ismét 
hivatala ellátására , mely kérésnek Gombos Gábor eleget is tesz. 

	

1887. 	Gombos Gábor pm2 57 	 Székfű  György fjző . 

A polgármester 1888. február 26-án ismét benyújtja lemondását tisztségér ő l, me-
lyet a közgyű lés március 8-án elfogad. A polgármesteri teend őket helyenese,ALEKsnNnnR 
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VUЈк  látja el december 20-ig , amikor is egyhangúlag BoaoM ►szn JANrost választják meg pol 
gármesternek. 

	

1888. 	Gombos Gábor pm. 258 	 Szekfű  György fjző . 2C0  
III. 8-tól Aleksandar Vuji ć  h. pm. 259  

XII. 20-tól Boromisza János pm. 261  

	

1889. 	BoromiszaJánospm. 262  

	

1890. 	BoromiszaJánospm. 26з  

	

1891. 	Boromisza János pm. 264  

1892. október 25-én tisztújító közgy ű lést tartottak SCHMAUSZ ENDRE vármegyei alispán 
elnökletével, mivel a tisztségvisel ők megbízatása az el őző  hónapban lejárt. A polgár-
mesteri tisztségre csak az eddigi polgármester pályázott, így a jelöl őbizottság csak ő t 
javasolta megválasztásra. Így Boromisza Jánost közfelkiáltással ismét megválasztották. 
A fő jegyz ő i állásra DUDAs LAJos került, aki már augusztus 1-je óta helyettes f őjegyzőként 
működött a nyugdíjba vonult Szekf ű  György helyetteseként, 

1892. BoromiszaJánospm. 2 г,5  Szekfű  György fjz ő . 
VIII. 1-tő l Dudás Lajos h. fjz ő ., 
X. 25-tő l Dudás Lajos fjz ő . 266  

1893. BoromiszaJánospm. 267  

1894. Boromisza János pm2 68  

1895. Boromisza János pm. 269  

1896. Boromisza János pm. 270  

1897. BoromiszaJánospm. 271  

Az 1898. december 19 -én és 20-án megejtett tisztújításon a jelöl őbizottság három 
jelöltet állított a polgármesteri tisztségre (Boromisza János, DR. BUDA" DEZsö, Dudás La-
jos). Mivel egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok többségét, így a második körben 
dő lt el a verseny azzal, hogy Boromisza hívei dr. Buday Dezs ő  mellé álltak, így a 197 
leadott szavazat alapján 101:96 arányban nyert Dudás Lajossal szemben 

	

1898. 	Boromisza János pm. 272 	 Dudás Lajos fjző . 274  
XII. 19-tő l dr. Buday Dezs ő  pm.273  

	

1899. 	dr. Buday Dezs ő  pm.275  

	

1900. 	dr. Buday Dezs ő  pm. 276  

Az 1901. március 3-án elhunyt dr. Buday Dezs ő  hivatalát ideiglenesen SZÁRICH GÉZA 

helyettes polgármester látja el. Augusztus 5-én a tisztújító közgy ű lés P RIBIL EІІNő  megyei 
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főügyész elnökletével Dudás Lajost választja meg polgármesterré (Dudás Lajos 110, 
Szárics Bertalan 35, Boromisza János 10 szavazatot kapott). 

Ez az év a választások jegyében telt el, májusban a városi képvisel őket, augusztus-
ban a polgármestert és októberben Zenta országgy ű lési képviselőjét választották meg. 

1901. dr. Buday Dezs ő  pm. 277  Dudás Lajos fjz ő . 279  
III, 3-tól Szárich Géza h, pm2 78  VIII. 5-től Czabafi János h. fjz ő?8 ' 
VIII. 5-tő l Dudás Lajos pm. 280  

1902. Dudás Lajos pm, 282  Czabafi János, V. 17-t ő l 
mint fjző . 285  

1903. Dudás Lajos pm. 284  

1904. Dudás Lajos pm. 285  

1905. Dudás Lajos pm 2 86  

A következ ő  évben Dudás Lajos polgármester betegsége miatt nyugdíjaztatását 
kéri, s június 11-t ő l Szárich Géza helyettes polgármester látja el hivatalát. 

	

1906. 	Dudás Lajos pm. 287 	 Czabafi János fjz ő . 289  

VI. 11-tő l Szárich Géza h. pm . 288  

	

1907. 	Szárich Gézá h. pm? 9 ° 	 Czabafi János fjző . 

VOJNIrs I STVÁN megyei alispán a megüresedett polgármesteri tisztség betöltésére 1908. 
február 7-re polgármester-választást hirdetett meg. Az alispán elnökletével megtar-
tott részleges tisztújító közgy ű lésen a jelöl őbizottság által javasolt három jelölt közül 
(Szárich Géza, DR. 5бті  ÁDÁM ésDR. SnиΡМoМ  Iмae) a közgyűlés egyhangúlag (közfelkiáltással) 
Szárich Géza eddigi h. polgármestert választotta meg. 

	

1908. 	Szárich Géza h. pm. 	 Czabafi János fjző . 
II. 7-tő l pm?9 ' 

	

1909. 	Szárich Géza pm. 292 	 Czabafi János fjz ő . 29 i 

	

1910. 	Szárich Géza pm. 294  

A hatévenkénti polgármester-választás végett 1910. december 12-én ismét tisztújí-
tó közgyű lést tartanak. A három jelölt közül ismét Szárich Gézát választják meg. 

	

1911. 	Szárich Géza pm. 295 	 Czabafi János fjz ő . 296  

	

1912. 	Szárich Géza pm. 297 	 Czabafi János fjző . 

A vármegyei törvényhatóság az 1910. évi polgármester-választást formai okok miatt 
megsemmisítette, s 1912. február 1-jén újbóli tisztújítást tartottak, melyen ismét Szárich 
Gézát választották polgármesternek. 
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1913. 	Szárich Géza pm 2 98 	 Czabafi János fjz ő . ~99  

	

1914. 	Szárich Géza pm. 300  

	

1915. 	Szárich Géza pm. 301  

	

1916. 	Szárich Géza pm. 302  

	

1917. 	Szárich Géza pm. 303  

	

1918. 	Szárich Géza pm. 304  

Az első  világháború végén, 1918. november 16-án Zentát szerb csapatok szállják 
meg, s rövidesen megkezd ődik a helyi hatalom átszervezése. November 29-én a me-
gyei fő ispán rendeletet ad ki, hogy a hatóságok csak aszerb-horvát-szlovén kormány 
vagy annak közegei által elrendelt utasításokat hajthatják végre. 

1919, január 164n dr. KosTn B uGАR5к 1 fő ispán kinevezi a város új, 16 tagú tisztikarát. 
ĐORm Vuјіć  lett a polgármester, a jegyz ő  pedig P ILITY EM IL. Február 4-én a fő ispán ismét 
Zentára látogat, hogy az esküt nem tett s ezért felfüggesztett városi tisztvisel ők he-
lyett a szükséges új kinevezéseket megejtse. Ekkor Vuji ć  polgármester lemond, s 
helyébe a fő ispán a korábbi polgármestert nevezi ki. 

	

1919. 	Szárich Géza pm. 30; 
16-tól Đorđe Vujić  pm. 3066  
4-tő l Szárich Géza pm. 308  

Az új városháza a még meglévő  Szentháromság-szoborra11914 -15 körül 
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Czabafi János fjző .i07  
I.16-tó1 Pility Emil j 308 

12-tő l Czabafi János fjző .i09  



1919. február 7-i keltezéssel Bács-Bodrog megye f ő ispánjától rendelet érkezik, mely-
ben az eddigi képvisel ő-testület helyébe egy 70 tagú, ún. Nemzeti Bizottságot (Narodni 
odbor) állított a régi testület hatáskörével. A f ő ispáni utasítást a „Narodni odbor" 1919. 
évi március 12-i alakuló ülésén olvasták fel a városházán (korábban a megjelentek 
csekély száma miatt az alakuló ülést elnapolták), melyen Szárich Géza polgármester 
elnökölt, s Czabafi János kirendelt f őjegyzőként vezette a jegyz őkönyvet. A 70 tagú 
testületbe 40 magyar, 25 szerb és 5 izraelita nemzetiség ű  egyént nevezett ki a f ő ispán. 
Később a testület Zenta város kib ővített tanácsává alakul át. 

1920. február 28-tól dr. Kos тn Sрлјк  a polgármester, Czabafi János főjegyző  pedig 
október 31-vel nyugdíjba vonul. Helyére H ERCEG EMIL katonaügyi tanácsnok kerül helyet-
tes főjegyzőként. 

	

1920. 	Szárich Géza pm. 310  

II. 28-tól dr. Kosta Spaji ć  pm. 311  

	

1921. 	dr. Kosta Spaji ć  pm.314  

Czabafi János fjző . 312  

XI. 1-tő l Herceg Emil h. fjz6 313  

Herceg Emil h. fjző . 31 ' 
V. 28-tól Jovan Papin h. fjz ő . 316  
XI. 22-tő l Nenad Brašovan 
fjző  3 17  

1922. május 12-én közgy ű lést tartanak dr. Mojsije Stojkovnak, Bács-Bodrog megye 
alispánjának a jelenlétében (az alispán valójában a polgármester ünnepélyes beiktatá-
sára érkezett). A közgy ű lés első  napirendi pontjaként a 149/1922. sz. határozati javaslat 
kerül elő terjesztésre az újonnan kinevezett polgármester beiktatásával kapcsolatban. 
Az alispán közli, hogy a belügyminiszter a Bácska, Bánát és Baranyára vonatkozó, május 
1-jén kiadott 6151/1922•sz. rendeletével dr. BanNKo PETROVI' urat Zenta város polgármes-
terévé nevezte ki. Az alispán segítséget és teljes bizalmat kért a közgy ű léstő l az új 
polgármester számára. 

1922. 	dr. Kosta Spajić  pm.3  II  
V. 12 -tő l dr. Branko Petrovi ć  pm321  

Nenad Brašovan fjző 3 1 9 
 

VI. 3-tól Jovan Papin h. fjz ő . 320  

XII. 11-tő l Konstantin Zavišić  
h. fjző 3 22 

A következő  év március 2-án megtartott közgyű lésen $TEVAN ВRАNоУАкІ  polgármester-
helyettes felolvassa a nyugdíjaztatást kért dr. B иnгокo PETROVIĆ  polgármester lemondását 
elfogadó belügyminiszteri határozatot, továbbá közli, hogy a belügyminiszter úr a 
2261/923.sz. rendeletével a megüresedett polgármesteri tisztségre dr. M гLOš KN EŽEVI Č  
eddigi Bács-Bodrog megyei árvaszéki elnököt nevezte ki, a szintén megüresedett f ő -
jegyző i tisztségre pedigMI.IvoJ TES ►ć  regőcei (Riđ ica) jegyző t. 

	

1923. 	dr. Branko Petrovi ć  pm. 3 ~ 3  
III. 2 -tó1 dr. Miloš Kneževi ć  pm. 324  

	

1924. 	dr. Miloš Kneževi ć  pm: 327  

	

1925. 	dr. Miloš Kneževi ć  pm.330  

Konstantin Zavišić  h. fjző . 323  
III. 2-tő l Milivoj Tesić  fjző .i 26  

Milivoj Tesić  j. 3 z~ 

XII. 16-tól Vladimir Ribarov j. 32 Ч  

Vladimir Ribarov j. 33 í 

VII. 20-tó1 Svetozar Vuji ć  fjző .3 32 
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1926 júniusában M І LORADJAкoУLJEVІč , a Bácska, Bánát és Baranyai ügyosztály felügyel ője 
a városi közigazgatás ellen őrzése során a hivatalok munkájában több kisebb szabályta-
lanságot tapasztalt. Az augusztus 3 4n megtartott közgy űlésen a képviselők egy cso-
portja hétpontos indítványt terjesztett el ő , melyben a súlyos gazdasági és pénzügyi 
helyzet következményeképp javasolják a kiadások lefaragását, pénzügyi és költségve-
tési megszorításokat, mivel „lejárt az ideje a felesleges és könnyelm ű  költekezésnek, 
financiális nehézségekkel küzd ma mindenki, er ős kézzel kell tehát hozzá látnunk az 
eddigi híbákgyökeresgyógyításához. Szédületesgyorsasággal történt városaink tönk-
retétele, ne keressük ma, hogy kinek a hibájából, ne várjunk felülr ől instrukciókat és 
támogatást, segítsünk most már mi önmagunkon. Az óra utolsót ütött, s azért e nehéz 
munkához kérjük a képvisel ő  testület komoly, őszinte és erélyes támogatását. " 

A kialakult nehéz helyzet orvoslása érdekében a minisztérium menesztette az eddi-
gi polgármestert, és ŽARKO CETINA urat nevezte ki helyébe. Ő  augusztus 3-án vette át 
hivatalát, és programbeszédében a helyzet normalizálása érdekében két (több pont-
ból álló) indítványt tett: alapvet ően szigorú takarékosságot és a város jövedelmének 
növelését tűzte ki célul. 

	

1926. 	dr. Miloš Knežević  pm.333 	 Svetozar Vujić  j.3 35 
VIII. 3-tól Žarko Cetina pm, 334 	 IX. 1-tő l Konstantin Zaviši ć  

i)ző  336 

	

1927. 	Žarko Cetina pm. 3 37 	 Konstantin Zavišić  fjző  3 3s 

A képviselő-testület 1928. február 29-én rendkívüli ülést tartott. A közgy ű lést dr. 
PAVLE Zuркovіč, a belgrádi körzet fő ispánja hívta össze a polgármester megválasztása vé-
gett. A közgyű lés titkos szavazást rendelt el, s a képvisel ők a három jelölt (SLO ВoDn гN 
ĐORDЕVк  , Dunes EMIL, ŽARкo CETINA) közül Slobodan Đorđevićet választották meg, aki 44:42 
arányban győzött Cetinával szemben. 

1928. Žarko Cetina pm. 339  Konstantin Zavišić  fjző . 341  
II. 29-tő l Slobodan Đorđević  pm.340  V. 29-tő l Stevan Erdeljan ј .342 

1929. Slobodan Đorđević pm. 343  Stevan Erdeljan j.344 

V. 31-tő l Konstantin Zavišić  
fjzo. 345  

1930. Slobodan Đorđević  pm. 346  Konstantin Zavišić  fjző .i4' 

1931-ben a polgármesterek gyorsan váltják egymást a polgármesteri székben. Feb 
ruár 15-vel Slobodan Đorđević  nyugdíjba vonul, s helyére M ІњnЈLO DRAKULк  mérnök kerül, 
akit a Dunai Királyi Bánság Igazgatása még az évvégén levált tisztségéb ő l, s december 
3-val SnvлVuјк  ot nevezik ki polgármesterré. 

1931. 	Slobodan Đorđević  pm. 348  

II. 16-tó1 Mihajlo Drakulić  pm. 350  

XII. 3 -tó1 Sava Vujić  pm. 35 ' 

Konstantin Zavišić  fjző . 349  

I. 29-től Branislav Kirjaković  j. 352  

VIII. 16-tól Konstantin 
Zavišić  fjző . ~5~ 
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1932• március 17-én általános tisztújításra kerül sor. Az új képviselet ünnepélyes 
eskütétele után üdvözl ő  táviratot küldtek a királynak és a királyi háznak, a kormány 
elnökének, a belügyminiszternek és a Dunai Bánság bánjának. Utána a kinevezett régi 
új polgármester, Sava Vuji ć  mondta el programbeszédét, majd megválasztották a bi-
zottságok tagjait. 

	

1932. 	Sava Vujić  pm.354 	 Konstantin Zavišić  fjző . 355  

	

1933. 	SavaVujić pm. "6  

Községi (város-) elnökök és főjegyzők 1934-tő l 1941-ig 

A Jugoszláv Királyságban 1933-ban hoztak teljesen új törvényt a községekr ő l. Elő tte 
a korábbi Szerb Királyságnak jórészt még a XIX. században meghozott törvényeit alkal-
mazták a községekre. Az 1929. január 6-án a községekr ő l és a területi önkormányzatok-
ról hozott törvénymódosítás csupán kiegészítése volt a régebbi törvényeknek (ide 
sorolható még a községi választások lebonyolításáról szóló szabályzat is, melyet 1927-
ben hoztak meg Bácska, Bánát és Baranya területére vonatkozóan). 

A Jugoszláv Képvisel őház és Fels őház 1933• március 9-én megtartott XXV. rendes 
ülésén törvényt alkotott a községekr ő l, mely (bevezet ő) általános rendelkezéseinek 
első  pontjában kimondja, hogy a község a legkisebb, általános hatáskör ű  közigazgatási 
egység, és legalább 30001akosának kell lennie (kivételes esetben kevesebb is lehet). 
A község nevét és székhelyét a belügyminiszter javaslatára királyi rendeletben ható 
rozzák meg. 

A községekrő l szóló törvény első  paragrafusa a községet köz- és magánjogilag a 
közigazgatás részeként, önigazgatású szervként és jogi személyként határozza meg. 

A község ügyeir ő l elsősorban a helybeli lakosságnak van joga dönteni, de ezt a jogot 
a lakosság által választott közgy ű lés gyakorolja. A közgyű lést a községi tanács képezi, 
melynek létszáma a helység nagyságától függ. Zenta esetében (mivel 8000 lakosnál 
többet számlál) a közgy ű lés 36 tanácsnokból áll, akiket három évre közvetlenül válasz-
tanak. A közgyű lést a községi elnök hívja össze szükség szerint, de legalább háromha-
vonta egyszer. A községi tanács határozatképes, ha a tanácstagok felénél egy f ővel 
többen vannak jelen. A határozatokat egyszér ű  többséggel hozzák meg, azonos szava-
zatszám esetén a javaslatot el nem fogadottnak tekintik. A közgy ű lés nyilvános, kivéve, 
ha az elnök zárt ülést rendel el, vagy ha azt a tanács egyötöde kéri. A közgy ű lés üléseit 
az elnök vezeti. Megbízatása a tanácséval együtt jár le. Az elnök a legtöbb szavazatot 
kapott választási listán els őként szerepl ő  tanácsnok lesz. A község elnöke tagja a ta-
nácsnak és a közigazgatásnak, mindemellett az elnök a község önállb szerve, aki bizo-
nyos közigazgatási teend őket is ellát. 

A községi igazgatás (ma a végrehajtó bizottságnak felel meg) a község elnökéb ő l, 
illetve még szükség szerint a tanács által megválasztott 2-5 tagból áll. A tagok a legtöbb 
szavazatot kapott választási lista sorrendben következ ő  megválasztott tanácsnokai. Az 
elnök és az igazgatás többi tagjai nem lehetnek egymással rokonságban a negyedik 
fokig. 

A községi igazgatás elnöke egyben a község elnöke is. Az igazgatás megbízatási ideje 
a tanácséval együtt jár le. 

A törvény 136. paragrafusa különbséget tett az ún. városközségek és a községek 
között. Az el őbbiekre ez a paragrafus nem vonatkozott. Ide tartozott az ország 76 
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városa, köztük Zenta is. A városközségeknek fejlett hatalmi struktúrájuk volt, és na-
gyobbönigazgatási mozgástérrel rendelkeztek. 

A fenti közigazgatási törvények alkalmazására Zentán csak 1934-ben került sor, mi-
vel a törvény 74. paragrafusa biztosította az érvényes mandátumok teljes kitöltését. 
Így Sava Vuji ć  lett a város utolsó polgármestere és els ő  községi (város-) elnöke. Sava 
Vujić  a IX. 22-i közgyű lésen jelenti be, hogy polgármesteri tisztsége megsz űnt, és 
ezentúl községi elnökként végzi feladatait. A f őjegyző i tisztség megmaradt, de hívták 
még a közigazgatási ügyosztály el őadójának (referensének) is. 

1934. Sava Vujić  pm.357  Konstantin Zavišić  fjző . 358  

IX. 22-tő l községi (város-) elnök 

• Községi (város-) elnökök: Főjegyzők: 

1935. Sava Vujić  ve. 359  Konstantin Zaviši ć  fjző . 36o 

1936. Sava Уujić ve. 3C 1  

1937. Sava Vujić  ve. 3C2  

1938. Sava Vuji ć  ve. 363  

Zenta város tanácsának 1939. évi február 25-i ülésén Sava Vuji ć  városelnök bejelen-
ti, hogy - a parlamentben tett ígéretéhez híven - mivel országgy ű lési mandátumát 
megtartotta, lemond községi elnöki tisztségér ő l. Sava Vuji ć  az elnöki tisztségre STEVAN 

BRАNOVnčкі  ny. gazdasági tanácsost javasolta a Királyi Báni Igazgatásnak, amit a bán és a 
belügyminiszter is jóváhagyott. 

1939. 	sava Vujić  ve. 3C4 	 Konstantin Zavišić  fjző . 366  

II. 26-tól Stevan Branova čki ve. 365  

1940. 	Stevan Branova čki ve.367  

A háborús évek polgármesterei (1941-1944) 

1941. április 12-én a magyar hadsereg bevonul Zentára, s április 18-án bevezetik a 
katonai közigazgatást. A katonai paráncsnokság ideiglenesen VAMos JANos tanácsnokot 
(volt gimnáziumi tanárt) nevezi ki polgármesternek, f őjegyzőnek pedig dr. F ELSOHEGYI 

ANDRAst. Mivel (egyel őre) katonai igazgatás van érvényben, a város tényleges vezet ője 
BnUMANN IsтvAN alezredes, aváros katonai parancsnoka. 

A m, kir. belügyminiszter 148517/41 sz. végzésével 1941. augusztus 9-én ideiglenes 
hatállyal kinevezi a város tisztvisel ő i karát, köztük dr. GUsATH GYÖ кcиöt (Kispest város 
tanácsnokát) polgármesternek, f ő jegyzőnek pedig dr. Felsőhegyi Andrást. A polgár-
mester elő tt az új tisztvisel ő i kar augusztus 15-én teszi le a hivatali esket, s másnap 
elfoglalják hivatalukat. Baumann István alezredes, városparancsnok még az ünnepé-
lyes eskütétel el ő tt elbúcsúzik az új polgári tisztvisel ő i kartól, s tározik a közgyű lési 
teremb ő l. 
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Zenta város képvisel ő-testülete Bács-Bodrog vármegye alispánjának elnökletével 
december 11-én tartja meg alakuló ülését, s az 5440/1941 M. E. rendelet alapján vitéz 
dr. Bлј snv ERN6 alispán kinevezi az új, 30 tagú képvisel ő-testület tagjait is. 

1941. Stevan Branovački ve368  Konstantin Zaviši ć  fjző . 37o 

IV. 18-tól Vámos János pm. 3б9  IV. 18-tól dr. Fels őhegyi András 
flző 372  

VIII. 15-tő l dr. Gusáth György pm. 371  

1942. dr. Gusáth György pm. 373  

1943. dr. Gusáth György pm. 374  

1944. május 24-én dr. Gusáth György polgármester fels őbb utasításra átadja hivata-
lát dr. L ENGYEL JANos rangidős tanácsnoknak, dr. vitéz Fels őhegyi András helyettes polgár-
mester és főjegyző  pedig május 27-én úgyszintén dr. BALINT LAJos gazdasági tanácsnok-
nak. 

A május 31-i képviselő-testületi ülésen Lengyel János, a polgármesteri teend őkkel 
megbízott tanácsnok ismerteti a közgy ű léssel, hogy dr. Gusáth György átadta neki a 
város vezetését. Ugyanakkor dr. Bálint Lajos, a főjegyző i teendőkkel megbízott tanács- 

Vámos János polgármester els ő  rendeleteinek egyike 1941 áprilisából 
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fok felolvassa Bács-Bodrog vármegye alispánjának véghatározatát, mellyel dr. Gusáth 
György polgármester és dr. v. Fels őhegyi András főjegyző  ellen engedetlenség címén 
elrendelte a fegyelmi vizsgálatot, és felfüggesztette őket állásukból. 

A hivatalos lap július 18-i száma közli, hogy a m. kir, belügyminiszter dr. vitéz VENDEL 

IsTvAN szekszárdi polgármestert közszolgálati érdekb ő l Zentára helyezte át ugyanerre a 
tisztségre, ugyanakkor dr. Lengyel János megbízott polgármestert Ungvár törvényha-
tósági jogú város aljegyz őjévé nevezte ki. (A Zentai Újság arról ír, hogy dr. HE кмnNrN LÁSzL6 

pápai főjegyző t állítólag Zentára helyezték át fő jegyzőnek, ő  azonban július 19-én tragi-
kus körülmények között elhunyt.) 

Aképviselő-testület július 22-i filésén (melyen már dr. BALINT Lnjos tanácsnok elnö-
költ) a képvisel ők tudomásul vették, hogy a korábbi felfüggesztéseket (dr. Gusáth, dr. 
Felsőhegyi) az alispán hatálytalanította, továbbá a közgy ű lés elfogadta dr. v. Fels őhegyi 
András volt fő jegyző  nyugdíjazási kérelmét, és július 31-vel ő t nyugállományba helyez-
te. A közgyű lés tudomásul vette, hogy dr. Gusáth György volt polgármestert a belügy-
miniszter Komárom sz. kir. városhoz tanácsnokká nevezte ki. 

1944. augusztus 3-án dr. Lengyel János megbízott polgármester átadta hivatalát dr. 
Bálint Lajos tanácsnoknak. 

A város képvisel ő-testülete augusztus 10-én rendkívüli közgy ű lést tartott, melyen 
az elnöklő  felolvasta a belügyminiszter leiratát dr. v. Vendel István Zentára helyezésé-
rő l, aki a képviselők tudomása szerint nem fogadta cl a kinevezést. Egy képvisel ő  
szerint a közgy ű lés továbbra is dr. Lengyel Jánost tartja egyedül alkalmasnak a polgár-
mesteri állásra, s kéri a képvisel ő-testület ezen óhajának az eljuttatását a belügymi-
niszterhez (dr. Lengyel sem foglalta el még a hivatalát Ungváron). 

1944. szeptember 23-val dr. AVAR LAsZLO kinevezett polgármester veszi át a városi 
hivatalok vezetését dr. Bálint Lajostól. Hivatali m űködését - az aláírt és a polgármeste-
ripecséttel ellátott dokumentumok alapján - október 2-ig gyakorolja, utána október 7-
ig dr. EGERSZEGI IsTvAN tanácsnok, az adóhivatal főnöke látja el a polgármesteri teend őket 
(az említett napon is aláír még néhány okmányt). 

1944. október 8-án a Vörös Hadsereg bevonulásával Zenta város története újabb 
impériumváltást jegyezhet fel, melynek következményeként megalakulnak az új ide-
iglenes néphatalmi szervek (az új városvezetés). 

Az Ideiglenes Népfelszabadító Bizottság elnökévé (a polgármester megfelel ő je) 
még aznap IsA NЕ  к  е t, titkárnak (a főjegyző  utóda) pedig DU АN Мі.к  Еvet választják meg. 

Pktakás Јеі¢ ré вzére 175 Е  azaz к iEGY9ZÁ~HEТvEи  ре 	;, 
в 

 
epte'nbor  hd. Т5~-td1,Квхдбд~l'eg' fá1y~Sвitáa az eddlg élvezett'~ r~ё . 

téettk 8gy.i.de ј [i:beHz~ntв téHe nune1l}étt.,  
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1944. 	dr. Gusáth György pm. 375  
V. 24-tő l dr. Lengyel János mbp, 376  

3-tól dr. Bálint Lajos mbp. 378  

23-tól dr. Avar László pm. 379  
8-tól Isa Neši ć  nfbe. 381  

dr. Felsőhegyi András fjző . 377  
V. 27-tő l dr. Bálint Lajos fjző . 38o  

X. 8-tól Dušan Mili čev t.382 

A városi Népfelszabadító Bizottság, illetve a Községi és Városi Népbizottság 
elnökei és titkárai 1944-tő l 1964 -ig 

1944. október 8-án a szovjet csapatok széles hídf ő t hoznak létre a Tisza jobb partján, 
és a reggeli órákban bevonulnak Zentára, Adára és Óbecsére. A városháza tanácster 
mében az emigráns kormánnyal rokonszenvez ők megpróbálják átvenni a város irányi 
tását, de az addig illegalitásban m űködő  helyi Népfelszabadító Bizottság tagjai és támo-
gatói Isa Neši ć tyel az élen ezt megakadályozzák. 

Ezután a város Népfelszabadító Bizottsága megtartja els ő  ülését, s ezen döntenek a 
további munkáról, illetve a hatalom átvételér ő l a város területén. Egyidej ű leg határo-
zat született az Ideiglenes Népfelszabadító Bizottság megalakításáról is. A kib ővített 
(11 tagú) bizottság els ő  elnökévé Isa Neši ćet, titkárává pedig Dušan Mili čevet válasz-
tották meg. 

Mivel a Vajdaság területén ekkor még folynak a harcok, a Népfelszabadító Katona-
ság főparancsnokának a kezdeményezésére Bácska, Bánát és Baranya területén kato-
nai igazgatást vezetnek be. Ennek parancsnokává Tito Ivn ћv RUKAVINA vezérő rnagyot neve-
zi ki. 

1944. október 20-án a katonai közigazgatás képvisel ő inek jelenlétében Zentán meg-
alakul a Városi Népfelszabadító Bizottság. Elnöke Isa Neši ć , titkára Dušan Mili čev lett. 
Ezen az ülésen megalakultak a vároš igazgatásához szükséges bizottságok is. 

1945. február 14-én megalakul a 24 tagú Városi Népfelszabadító Bizottság Zentai 
Bizottsága és ennek 12 tagú végrehajtó bizottsága (elnöke Isa Neši ć), melyhez nyolc 
igazgatási részleg tartozik. 

A továbbiakban (egészen 1963-ig) a város els ő  tisztségvisel ője és titkára (a főjegyző  
megfelelő je) a különböz ő  (nép)bizottságok elnökei, illetve titkárai: Városi Népfelsza-
badító Bizottság (1944-46), a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága (1946-52), 

A Városi Népfelszabadító Bizottság els ő  elnöke, Isa Nešić  aláírása 
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Zenta Város Községi Népbizottsága (1952-55) és Zenta Község Népbizottsága (1955-
63). 

Nép(felszabadító)bizottsági elnökök: 	Titkárok: 

1945. 	Isa Nešić  nfbe. 3 нз  
V.4-tő1 Dugan Miladinov nfbe. 3 н4  

VII. 1 1-tő l Rácz Vince nfbe. 3s7  

Dušan Miličev t385 
13-tól Jakov Sekuli ć  t.. 386  

V. 25-tő l Nagy József t.388 

XII. 14-tő l Molnár G. József t. 389  

1946. 	Rácz Vince nfbe.,nbe. 3y 0 	 Molnáг  G. József t. 391  
. 	 XI. 16-tó1 Farkas Nándor t.3vz 

Május 28-án lép életbe a Törvény a népbizottságokról, és ennek értelmében az 
eddigi Népfelszabadító Bizottság felveszi a Városi Népbizottság nevet (GNO - Gradski 
narodni odbor). A Vajdaság adminisztratív beosztását tartalmazó, október 9-én megje-
lent törvény szerint Zenta városa abba a kategóriába került, melyet kivontak a járás 
adminisztratív egységéb ő l. A Városi Népbizottság azonos rangú lett a Járási Népbizott-
sággal (ezek után a járási, a községi és a városi népbizottságok túlnyomórészt párhuza-
mos politikai szervekké váltak). A soron következ ő  években a város irányító és vég-
rehajtó szervei számtalan strukturális és adminisztratív változáson mennek át. 

1947. 	Rácz Vince nbe. 393  Farkas Nándor t. 3 '4  
X. 4-tő l Györe Imre t."5  
XII. 6-tól Kis Vilmos t." 6  

Ismét változik a bizottság neve; ezentúl Városi Népbizottságra (NOG - Narodni 
odbor grada). 

1948. Rácz Vince nbe. 397  Kis Vilmos t."8  

1949. Rácz Vince nbe. 399  
III. 15-tő l Gyetvai Gábor nbe 400 

1950. Gyetvai Gábor nbe. 40 ' Kis Vilmos t.4 03 
VII. 17-tő l Györe Imre nbe. 402  VII. 17-tő l Gyetvai Gábort 404 

XII. 23-tól Miloš Miloševi ć  t.4 0' 

A decemberi választásokon 62 tanácsnok megbízatását hitelesítik, és megválasztják 
a 17 tagú végrehajtó bizottságot, valamint annak elnökét és titkárát. 

	

1951. 	Györe Imre nbe. 406  

	

1952. 	Györe Imre nbe. 408  

Mi1oš Milošević  t. 407  

Miloš Miloševi ć  t. 409  

29-tő l Mucsi József t. 4i0  

Az újabb törvény szerinti járásokra és városokra való beosztás alapján Zenta (Fels ő -
heggyel együtt) városközség lesz a járás keretében. A Városi Népbizottság nevet a 
„Város Községi Népbizottsága" váltja fel (NOGO - Narodni odbor gradske opštine), 
egyúttal megsz űnik a népbizottság végrehajtó bizottsága. 
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1953. 

1954. 

1955. 

Györe Imre nbe. 411  

Györe Imre nbe4 13  

Györe Imre nbe, 414  

Mucsi József t. 412  

A járások és községek szervezésér ő l szóló törvény meghozatalával (1955. június 
22.) hatályát vesztette a népbizottságokról 1952-ben hozott törvény. Az új törvény 
értelmében 1955. aug. 26-án a községi népbizottság meghozza Zenta község alapszabá 
lyát (statútumát). Ennek els ő  pontja szerint Zenta község a dolgozó népek politikai-
területi önigazgatású alapszervezete és alakosság társadalmi- gazdasági alapegysége a 
községterületén. 

Az alapszabály második pontja szerint Zenta községet Zenta, Fels őhegy, Tornyos és 
Kevi képezi. 

Az 50 tagú népbizottság (mely a mai képvisel ő-testületnek felel meg) két tanácsból 
áll, a községi tanácsbólés a termel ők tanácsából, s nyolc állandó bizottsággal m űködik. 

A községi alapszabályt - mely egészen 1963-ig volt érvényben - számtalanszor 
módosítják, b ővítik és kiegészítik (b ővebben megtalálható Pal Katona: Istorijat razvoja 
narodne vlasti u Senti, vagyis A néphatalom fejl ődésének története Zentán c. monog-
ráfiában.) 

1956. 	Györe Imre nbe. 415  MucsiJózsef t. 41 C 
VI. 1 -tő l Milivoj Vujadinovi ć  t. 4 " 

1957. 	Györe Imre nbe. 418  
XI. 17-tő l Mucsi József nbe 419 

A községi népbizottságot nagymértékben kib ővítik, a községi tanács 50, a termel ők 
tanácsa 40 tanácsnokot ad a testületbe. Jelent ő sen változik az állandó bizottságok és 
tanácsok összetétele is. 

1958. Mucsi József nbe 421 
XI. 1 -tő l Gyetvai Lajos nbe422  

Milivoj Vujadinović  t4 ~ 3 , 
XII. 1 - tő l Branislav Jovovi ć  t.4 24 

1959. Gyetvai Lajos nbe. 425  Branislav Jovovi ć  t . ' 26  

1960. Gyetvai Lajos nbe. 42 ' 

Az alapszabály módosítása nyomán a községi népbizottság 105 tagúra b ővül, a közsé-
gi tanács 60, a termel ők tanácsa 45 tanácsnokot küld a testületbe. 

A községi népbizottság mindkét tanácsának ülésén - 1961. január 21-én - Gyetvai 
Lajos felmentését kéri elnöki tisztsége alól, mivel kinevezték az Eszak-bácskai Vasút-
forgalmi Vállalat igazgatójává, s így elnöki feladatát a jöv őben nem tudja ellátni. Kérel-
mételfogadták, s P INTÉR LAszL6nak, valamint kilenc tanácsnoktársának az indítványára 
Doвó SАNDoat jelölték az elnöki posztra, s a népbizottság mindkét tanácsa egyhangúlag 
meg is választotta. 

1961. 	Gyetvai Lajos nbe, 428 	 BranislavJovovi ć  t.4  
I. 21-tő l Dobó Sándor nbe. 429  

Milivoj Vujadinović  t. 42 0  
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A községi népbizottság elnökét a testület 1962. szeptember 4-i ülésén felmentik 
tisztsége alól, s az eddigi alelnököt, FALKA NANDoRt választják meg helyére. 

	

1962. 	Dobó Sándor nbe. 4 j 1 	 Branislav Jovovi ć  t. 
IX. 4-tő l Fajka Nándor nbe. 432  

Az 1963. évi új alkotmány IV. fejezete a községekr ő l szól, a községet önigazgatású 
szervezetként határozza meg. A községi népbizottság utóda a községi képvisel ő-testü-
let lesz, melyet a községi tanács és a munkaközösségek tanácsa alkot. A képvisel ő -
testület létszámát az alapszabály állapítja meg. A községi tanács tanácsnokait közvetle-
nül a választók választják, a munkaszervezetek tanácsnokait viszont a község területén 
levő  munkaszervezetek dolgozói. Aképvisel ő-testület a tanácsnokok sorából elnököt 
választ, ő  képviseli a testületet, és elnököl annak ülésein, gondoskodik a testület mun-
kájának megszervezésér ő l, az ülések összehívásáról, a testület határozatainak végre-
hajtásáról, felügyeli a közigazgatás munkáját stb. 

A képviselő-testület bizonyos tevékenységek ellátására tanácsokat alakít, melyek 
politikai-végrehajtó szerveiként m űködnek. Megbízatásuk két évre szól. 

A községi igazgatási szervek tevékenységét a titkár vezeti, aki munkájáért a képvise-
lő-testületnek és az elnöknek tartózik felel ősséggel. Megbízatása négy évig tart, és 
újraválasztható. 

Határozatot csak a képvisel ő-testület hozhat. A tanácsok csak rendeleteket, utasítá-
sokat, végzéseket, zárórendelkezéseket és ajánlásokat adhatnak (a képvisel ő-testület 
jogkörér ő l és faladatairól a községi alapszabály ad b ővebb tájékoztatást). 

A községi népbizottság 1963. június 3-án megtartott együttes ülésén MILORAD PECARSKI 
korelnök vezetésével többek között elnököt és titkárt választanak. Ti1oMlR ToDoRov és még 
9 tanácsnoktársának az indítványára egyhangúlag Fajka Nándor tanácsnokot választják 
meg aképvisel ő-testület elnökévé, BARICSEK GYÖRGY és még 5 tanácsnoktársa javaslatára 
(szintén) egyhangúlag az eddigi titkárt, BranislavJovovi ćot választják meg a testület 
titkárává. Az iilésen még határozatot hoznak a képvisel ő-testület szervezésér ő l, műkö-
désérő l és szerveirő l az új községi alapszabály meghozataláig. A községi népbizottság 
addig is a képvisel ő-testület hatáskörében folytatja m űködését. 

	

1963. 	Fajka Nándor nbe. 433 	 Branislav Jovovi ć  t. 4" 

VI. 3-n  újraválasztják (kte.) 434  

A Községi Képvisel ő -testület elnökei és titkárai 1964-t ő l 

A községi népbizottság mindkét tanácsának az 1964, május 26-i együttes ülésén 
meghozzák Zenta község alapszabályát, s ezzel hatályát veszti az 1955-ben hozott köz-
ségiszabályzat minden kés őbbi módosításával és kiegészítésével együtt. Az új községi 
alapszabály 140. szakasza szerint a községi képvisel ő-testület a község jogainak és köte-
lezettségeinek keretében a hatalom és a társadalmi önigazgatás legmagasabb szerve. 

A képviselő-testület elnöke a szeptember 19-i ülésen benyújtja lemondását, s en-
nekelfogadása után az alelnök, Snvn MRKoBanD és kilenc tanácsnoktársa javaslatára MÁRTON 
PAi.t választják meg a testület elnökévé. 
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Képviselő  testületi elnökök: 

	

1964. 	Fajka Nándor kte.436  
IX. 19-tő l Márton Pá1 kte. 437  

	

1965. 	Márton Pá1 kte. 439  

	

1966. 	Márton Pá1 kte, 439  

Titkárok: 

Branislav J OVOVÍĆ  t4 38  

1967 áprilisában sor kerül a képvisel ő-testület tagjainak megválasztására. A képvise-
lő-testület május 6-i ülésén a megválasztott tanácsnokok közül - 10 képvisel ő  indítvá-
nyára - L ENGYEL Lлјost, a kendergyár igazgatóját (a munkaközösségek tanácsának tagját) 
választotta meg egyhangúlag a testület elnökévé. 

1967. 	Márton Pál kte. 440 	 Branislav Jovović  t442 

V. 6-tól Lengyel Lajos kte. 441  

1968. 	Lengyel Lajos kte. 443  

A községi képviselő-testület 1969. április 23-án tisztújító közgy ű lést tartott. A testü 
let elnöki tisztségének betöltéséreHEVtR IsTvAN és kilenc tanácsnoktársaGvr тvni Lлјos 
okleveles közgazdászt javasolta, s a közgy ű lés nyilvánosan, kézfelemeléssel (egyhan 
gúlag) meg is választotta. 

1969. 	Lengyel Lajos kte. 444 	 BranislavJovovi ć  t"6 

IV. 23-tól Gyetvai Lajos kte. 445  

1970. 	Gyetvai Lajos kte. 447  

A községi-képvisel ő  testület 1971. január 29-i ülésén felmentette tisztsége alól 
Branislav Jovovi ć  titkárt, és dr. $ÖREG[ ZOLTAN okl. jogászt bízta meg a titkári teend ők 
végzésével. 

1971. 	Gyetvai Lajos kte. 448 	 Branislav Jovovi ć  t 449 

I. 29-tő l dr. Ső regi Zoltán t.450 

1972. 	Gyetvai Lajos kte. 451 	 dr. Ső regi Zoltán t. 452  

A községi képviselő-testület 1973• szeptember 27-én megtartott ülésén Gyetvai 
Lajos elnököt saját kérésére (más tisztségre való távozása miatt) felmentette tisztsége 
alól, és GoxшлN Lászcónak, valamint kilenc tanácsnoktársának indítványáraGö В Lбs JózsЕFet, a 
képviselő-testület munkaközössége tanácsának elnökét, a Kereskedelmi Vállalat igaz-
gatóját választotta meg a testület elnökévé. 

1973• 	Gyetvai Lajos kte. 453 	 dr. Ső regi Zoltán t. 4" 

IX. 27-tő l Göblös József kte 454 
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Az 1974. év elején elfogadott új alkotmánnyal összhangban a képvisel ő-testület mind-
három tanácsa a március 5-én megtartott együttes ülésén elfogadja és kihirdeti Zenta 
község új - igen terjedelmes -, 447 szakaszból álló alapszabályát. A község területe 
Bogaras, Fels őhegy, Kevi, Tornyos és Zenta településeket foglalja magába. A község 
jogi személy, elnevezése Zenta község, székhelye Zenta. A községnek címere és zász 
laja van. 

A községi képvisel ő-testületet (a továbbiakban kkt) a társult munka tanácsának 62, 
a helyi közösségek tanácsának 30 és a társadalmi politikai tanács 30 küldötte alkotja. A 
küldöttek megbízatása négy évre szól, és újraválaszthatók (de csak egyszer). Mindhá 
rom tanácsnak külön elnöke, a kkt-nek viszont elnöksége van. 

A kkt elnökét a Szocialista Szövetség községi választmányának indítványára a kkt 
soraiból választják titkos szavazással, egyszer ű  többséggel. Az elnök hatáskörét az alap-
szabály hat pontban foglalja össze. 

A kkt titkárát a testület négy évre választja, és újraválasztható. Munkájával a testü-
letnek tartozik felel ősséggel. 

Avégrehajtó tanács a képvisel ő-testületvégrehajtó szerve, elnökét és tagjait ugyan-
ez a testület választja meg, tagjai újraválaszthatók. 

A kkt mindhárom tanácsának 1974. április 26-án tartott együttes ülésén a testület 
elnökévé Fajka Nándort, ügyvezet ő  titkárává pedig dr. S ő regi Zoltánt választotta meg. 

	

1974. 	Göblös József kte. 456 	 dr, Ső regi Zoltán t. 458  

IV. 26-tól Fajka Nándor kte. 457  

A községi képvisel ő-testület mindhárom tanácsának 1975. március 29-én megtar-
tott együttes ülésén Fajka Nándor elnököt felmenti tisztségéb ő l. Az elnöki teend őket 
(a községi alapszabály 377. szakasza alápján) T RIPOLSzк I KAROLY (a társult munka tanácsának 
elnöke), a kkt elnökhelyettese látja el május 31-ig. Ekkor Rózsn GYuLn okleveles villamos-
mérnököt, a helyi közösségek tanácsának küldöttjét választják meg a kkt elnökévé. 

	

1975. 	Fajka Nándor kte. 459 	 dr. Ső regi Zoltán t. 4 61  
III. 29-tő l Tripolszki Károly eh. 4660  

V. 31-tő l Rózsa Gyula kte. 462  

	

1976. 	Rózsa Gyula kte. 4C3  

A kkt 1977. június 29-i (mindhárom tanácsának együttes) ülésén felmentette tiszt-
ségébő l dr. Ső regi Zoltán titkárt, és július 1-vel a testület titkárává  ILIA!  LAsZLÓ okleveles 
jogászt nevezte ki. 

	

1977. 	Rózsa Gyula kte. 464 	 dr. Ső regi Zoltán t. 465  

	

. 	 VII. 1-tő l Illai László t. 466  

A kkt 1978. április 21-i együttes ülésén újraválasztják a testület elnökét, s eddigi 
titkárát is újra kinevezik. 

	

1978. 	Rózsa Gyula kte. 4Г7 	 Illai Lászlót 469 
IV. 21-én újraválasztják (kte.)4668 	 . 

1979. 	Rózsa Gyula kte.470  
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1980. 	Rózsa Gyula kte. 471  

	

1981. 	Rózsa Gyula kte. 472  

A kkt az 1981. december 31-én megtartott ülésén módosította alapszabályát, és 
megszüntette a testület elnökségét, az 58. szakaszban pedig rögzítette, hogy a képvi-
selő-testület elnökét ezentúl egy évre választják, és a testület megbízatási ideje alatt az 
elnök nem választható meg még egyszer ugyanarra a tisztségre, továbbá kétszer egy-
más után sem. Az elnök felmentését az eddigi tíz küldött helyett legalább 30 küldött-
nek kell javasolnia, és ehhez a kkt egyszer ű  többségének jóváhagyása szükséges. 

A kkt titkára esetében viszontmegmaradt az • eddigi négyéves megbízatási id ő szak, 
és a titkár még egy négyéves megbízatási id őszakra is megválasztható (1983-ban töröl-
ték az újraválasztás lehet őségét). 

A végrehajtó tanács tagjait négy évre, elnökét pedig két évre választják meg, és még 
egyszer újraválaszthatók. 

1982 áprilisában a kkt mindhárom tanácsa küldötteinek számára kiírták és lebonyo-
lították a választásokat. 

A kkt mindhárom tanácsának április 21-i együttes ülésén Tihomir Todorovot, a 
társadalmi-politikai tanács küldöttét választották meg a képvisel ő-testület elnökévé. A . 
titkári teend ők végzésével továbbra is 011ai Lászlót bízták meg. 

	

1982. 	Rózsa Gyula kte. 47 i 	ґ 	 011ai László t. 4" 
IV. 21-tő l Tihomir Tódorov kte.474  

. A képviselő-testület 1983. április 21-i ülésén - az új egyéves megbízatási id őszaknak 
megfelel ően - felmentette Tihomir Todorovot és K ECZELI M ÉSZÁROS FERENCet, a társadalmi-
politikai tanács tagjátválasztótta meg a kkt elnökévé. 

	

1983. 	Tihomir Todorov kte 4 7C 	 011ai László t.478 	 ' 

IV. 21-tő l Keczeli Mészáros Ferenc kte 477 

Az egyéves megbízatások értelmében-a képvisel ő-testület 1984, április 20-án fel-
mentette eddigi elnökét, és HoRVÁTn MIKLós okleveles mez őgazdásági mérnököt, a helyi 
közöšségek tanácsának kiildöttjét választotta meg a községi képvisel ő-testület elnöké-
vé. 

	

1984. 	Keczeli Mészáros Ferenc kt č. 479 	011ai Lászlót 4~ 1 

IV. 20-tól Horváth Miklós kte.48o . 

1985. április 22-én a képvisel ő-testület mindhárom tanácsának együttes ülésén MARIJA 

IvАNкovк  okleveles közgazdászt, a társult munka tanácsának küldöttét választották meg a 
községi képvisel ő-testület.elnökévé egyéves megbízatási id ő re. 

	

1985. 	Horváth Miklós kte. 48z 	 011ai László t.4 ~4 

IV. 22-tő l  Marj a  Ivanković  kte. 483  

Az 1986. március 31-én megtartott képvisel ő-testületi ülésen többek között módo-
sítják a testület elnökének megbízatási idejér ő l szóló szakaszt, s ezentúl a kkt elnökét 
két évre választják, de ugyanerre a tisztségre legfeljebb két alkalommal választható 

нг  
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meg egymás után. Április 6-án megtartották a választásokat a kkt mindhárom tanácsa 
számára. A kkt mindhárom tanácsának részvételével április 21-én megtartott ülésen 
kétéves megbízatási id őszakra ВОN J0zsЕF Zentai gépészmérnököt, a helyi közösségek 
tanácsának küldöttét választották meg a kkt elnökévé, a testület titkárává pedig GYO ы  
E MÍLIA okl. jogászt nevezték ki négyéves megbízatással. 

1986. Marija Ivanković  kte. 495  011ai László t.487 

IV. 21-tő l Bűn József kte. 486  IV. 21-től Gyura Emilia t. 488  

1987. Bűn József kte. 489  Gyura Emília t. 490  

1988. Bűn József kte. 4 y 1  
IV. 21-én újraválasztják (kte:) 492  

A kkt mindhárom tanácsának 1989. október 31-i együttes ülésén ismét módosítják a 
községi alapszabályban a testület elnökének megválasztásáról és megbízatási idejér ő l 
szóló szakaszt. A kkt elnökét négy évre választják, és egymást követ ően ugyanarra a 
tisztségre nem választható újra. Személyére a Vajdasági Dolgozó Nép Szocialista Szövet-
sége községi választmánya tesz javaslatot. A jelölés kötetlen, a választás pedig titkos. A 
kkt elnökévé a szavazatok többségét elnyer ő  jelöltetválasztják meg. 

A kkt titkára személyének kinevezésére az indítványt a VDNSZSZ szervezetében 
lefolytatott el őzetes eljárást követően a választási és kinevezési bizottság terjeszti el ő . 
A titkár kinevezése nyilvános szavazással történik, és négyéves megbízatásra szól. 

A módosított alapszabály alapján a kkt mindhárom tanácsa november 27-i együttes 
ülésén M ILADIN LАLк  okleveles technológus-mérnököt választják meg a képvisel ő-testü-
let elnökévé, titkárának négyéves megbízatással pedig ismét Gyufa Emíliát. 

1989. 	Bűn József kte. 493 	 Gyura Emília t. 4" 

XI. 27-tő l Miladin Lalić  kte. 494  

1990. 	Miladin Lali ć  kte.4  9  

A többpártrendszer bevezetésével (1989) törvényt hoznak a választásokról, s en-
nek megfelel ően az 1990. szeptember 28-án kihirdetett szerbiai alkotmány hetedik 
szakasza kimondja, hogy a község az a területi egység, melyben a helyi önkormányzat 
érvényesül. Az alkotmány 113. szakasza nyolc pontban foglalja össze a község feladata-
it, a 116. szakasz pedig rögzíti, hogy a községi képvisel ő-testület a közvetlenül és 
titkosan megválasztott tanácsnokokból áll. A 115. szakasz szerint a községnek alapsza-
bálya (statútuma) van,.melyet a kkt hoz meg, és rendezi a község szervezetét és 
munkáját. 

A Szerb Köztársaság területi szervezésér ő l és a helyi önkormányzatról szóló tör-
vény (SZK liv. Közlönye 47/91. sz.) 46. szakasza alapján a kkt az 1991. október 7-én 
megtartott ülésén kihirdette Zenta község (új) alapszabályát. E szerint a képvisel ő -
testület 29 tanácsnokból áll. A tanácsnokok a 29 választási (területi) egységet képvise 
lik Zenta község területén (ebb ő l Zenta 23, Fels őhegy 2, Tornyos 2, Kevi és Bogaras 
egy-egy választási egységet képez). 

A kkt a tanácsnokok sorából négyéves id ő tartamra elnököt és egy alelnököt választ 
egyszerű  többséggel. 
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A kkt titkárát az okleveles jogászok köréb ő l nevezik ki szintén négyéves id ő tartamra. 
A képviselő-testület végrehajtó szerve az öttagú végrehajtó bizottság, amelyet szin-

tén a testület választ meg egyszer ű  többséggel. 
Az új összetétel ű  képviselő-testület majd csak a soron következ ő  választásokon 

(1992-ben) alakul meg. 

	

1991. 	Miladin Lalić  kte. 497 	 Gyura Emília t.4 ч ~ 

1992 május-júniusában megtartják a másodikvilágháború utáni els ő  többpárti helyha-
tósági választásokat. A kétfordulós választások lebonyolítása után, július 3-án megala-
kul az új, 29 tagú képviselő-testület. Az els ő , demokratikusan választott képvisel ő-
testület ülését Szücs FERENC tanácsnok, ny. közgazdász, korelnök nyitja meg, és vezeti a 
kkt elnökének megválasztásáig. A teštületT бтн  HoRT ►  GABoR tanácsnokot választja meg a 
képviselő-testület elnökévé négyéves id ő tartamra. A kkt július 17-i ülésén $ZARУАк  Bлі nті  
ERIKA okleveles jogászt nevezi ki a testület titkárává négyéves megbízatással. 

	

1992. 	Miladin Lalić  kte 499 	 . Gyura Emília  t.501  

VII. 3-tól Tóth Honi Gábor kte. 5 oo 	VII. 17-tő l Szarvák B. Erika t,502 

1992 decemberére új helyhatóság(választásokatírnak ki. A második választási for-
duló lebonyolítása után 1993. január 20-án megalakul a képvisel ő-testület, melynek 
elnökévé ismét Tóth Hord Gábort választja meg a tanácsnokok többsége. A kkt 1993. 
február 1-jén megtartott ülésén Szarvák B. Erika titkárt felmenti, és BALnssn PAL okl. 
jogászt nevezi ki a titkári teend ők ellátására négyéves id őszakra. 

1993. Tóth Horti Gábor kte. 5 o3  Szarvák B. Erika t. 505  

I.20-án újraválasztják (kte.) 5o4  II. 1-tő l Balassa Pá1 t. 506  

1994. Tóth Horti Gábor kte. 507  Balassa Pá1 t Soy 

1995. Tóth Horti Gábor kte. 509  Balassa Pá1 t. 

1996 novemberében kerül sor a következ ő  helyhatósági választásokra. A képvisel ő -
testület alakuló ülését november 27-én tartják, melyetHoMoLVA FERENC tanácsnok, korel-
nök nyit meg. A kkt elnökévé négyéves megbízatással ismét Tóth Horti Gábor tanács-
nokot választják meg. A kkt az 1997. február 14-i ülésén Balassa Pál okl. jogászt nevezi 
ki a testület titkárává négyéves id ő szakra. 

1996. 	Tóth Horti Gábor kte. 510  

XI.27-én újraválasztják (kte.) 51 	Balassa Pált 512 

A kkt 1997. július 29-én megtartott ülésén Tóth Honi Gábor elnököt megbízatási 
idejének letelte el ő tt felmentik tisztsége alól, és helyéreJu нлsz ATTILA tanácsnokot, a 
végrehajtó bizottság elnökét választják meg. 

A kkt november 21-i ülésén - szintén megbízatási idejének letelte el ő tt - felmentik 
tisztsége alól Balassa Pál titkárt, és helyér еКб RбDм  MTHALV okleveles jogászt nevezi ki a 
testület. 
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1997. 	Tóth Horti Gábor kte. 513 	 Balassa Pál t. 515  
VII.29-tő l Juhász Attila kte. 514 	 XI. 21-tő l Kóródi Mihály t. 516  

1998. 	Juhász Attila kte. 51 	 Kóródi Mihály t. 5 ' $  

A kkt 1999. június 23-i ülésén megbízatási idejének lejárta el ő tt felmentik tisztségé-
ből Kóródi Mihály titkárt, és SZбcs иΡt KAJAtu I RÉN okleveles jogászt választják meg a testület 
titkárává. 

	

1999. 	Juhász Attila kte. 519 	 Kóródi Mihály t.520 

VI. 23-tól Szőcsné Kajári Irén  t. 521  

2000. szeptember 24-én többek között helyhatósági választásokat is tartanak. Ezút-
tal egy négypárti koalíció szerzett többséget a 29 tagú képvisel ő-testületben. A koalí 
ció Juhász Attilát, a képvisel ő-testület eddigi elnökét jelölte ismét erre a tisztségre, és 
a testület egyhangúlag meg is választotta a következ ő  négyéves időszakra. 

	

2000. 	Juhász Attila kte. 5z2 	 Szőcsné Kajári Irén t. 524  

X. 13-án újraválasztják (kte.) 523  

A községi képviselő-testület 2001. január 19-i ülésén Sz őcsné Kajári Irén titkárt 
felmentették tisztsége alól, és VÁRKONYI ZsoLT okleveles jogászt választották meg a testület 
titkárává. 

	

2001. 	Juhász Attila kte. 5 г 5 	 Szőcsné Kajári Irén t.52~, 

I. 19-tő l Várkonyi Zsolt  t 57  
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Zenta főbírói, polgármesterei és elnökei 
(1514-2001) 

AZ ISMERT VÁROSI FŐBÍRÓK  1514  -TOL 1788-IG: 

Szűcs Albert ? -1514-? 
Szabó János 1761-62 
Kovács Miklós 1762-63 
Farsang György 1766 
Mihajlo Savić  1769 
Mileta Pejč ić  1771 
Kosta Obradov 1774 
Milić  Birclin 1776 
GereIstván 1779-80 
LaitnerIgnác 1781-82 
Nagy Gergely 1783-84 
Ignjatije Vukovi ć  1784-85 
Bo гosJános 1785-86 
Ignjatije Vukovi ć  1788 

AVÁROSI FŐBÍRÓK 1792 TŐL 1873-IG: 

Zabos András 1792-93 
Polyák Mihály 1793-94 
Dimitrije Ri đ ički 1794-95 
Majoros György 1795-97 
TeodorTeši ć  1797-98 
Dime Ferenc 1798-1800 
Prokop Nikoli ć  1800-01 
Kopasz János 1801-02 
Polyák Mihály 1802-03 
Kosta Obradov 1803-04 
BilickiJózsef 1804-06 
Kosta Obradov 1806-07 
Majoros György 1807-08 
Butora Márton 1808-09 
Kosta Obradov 1809-10 
Tót Kurta György 1810-11 
ZolnayJakab 1811-13 
Gombos Lö г inc 1813-14 
ZolnayJakab 1814-15 
Petar Zivanović  1815-16 
Gazdag Mihály 1816-18 
Marko Slavni ć  1818-19 
Gazdag Mihály 1819-20 
Majoros György 1820-21 
Kuzman Vuković  1821-22 
Gazdag Mihály 1822-24 
Kuzman Vuković  1824-25 
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Gombos András 	1825-27 
Kuzman Stojanović 	1827-28 
Német Mihály 	1828-29 
Ketzeli Márton 	1829-30 
Kuzman Vukov 	1830-31 
OsgyániLász16 	1831-32 
Gombos Pál 	1832-33 
PetarBranovački 	1833-34 
Ketzeli István 	1834-35 
Gazdag Mihály 	1835-36 
Jáša Zubanovi ć 	1836-37 
Gazdag Mihály 	1837-38 
Mester Mátyás 	1838-39 
Mihajlo Bugarin 	1839-40 
Gazdag Mihály 	1840-42 
Lazar Pecarski 	1842-43 
Boros K.J бzsef 	1843-44 
OsgyániLászló 	1844-45 
Lazar Pecarski 	1845-46 
Horti János 	1846-47 
Gazdag Mihály 	1847-48 
Ketzeli István 	1848 
Tomcsányi András 	1848-49 
Újházi Menyhért 	1849 
Polyák János 	 1849 
Ketzeli István 	1849 
Sava Vujić 	1849-50 
Lazar Pecarski 	1850 
Olajos György 	1850-53 
Nikola Boderlica 	1853-55 
Olajos György 	1855-56 
Heiszler Ferenc 	1856-57 
Stevan Boderlica 	1857-58 
Tomcsányi András 	1858-60 
Buday Gábor 	1860-61 
Majoros István 	1861 
Buday Gábor 	1861-66 
Lovászy Mihály h.fb. 	1866-67 
Andrija Nikolić  h. fb. 	1867-68 
Majoros István 	1868-69 
Csabai János h.fb. 	1869 
Babócs György 	1869-72 
Jankovich Aurél 	1872-73 

AVAROS POLGÁRMESTEREI 1873-TÓL  19341G:  

Jankovich Aurél 	1873-79 
Keresztúry György 	1879-80 
Mihálkovits István 	1880-81 

48 



Gombos Gábor 	1881-88 
Aleksandar Vuji ć  h. pm. 1888 
BoromiszaJános 	1888 -98 
BudayDezs ő  1898 -1901 
Szárich Géza 1901 
Dudás Lajos 1901 -06 
Szárich Géza 1906 -19 
Đorđe Vujić  1919 
Szárich Géza 1919 -20 
Kosta Spaji ć  1920 -22 
Branko Petrovi ć  1922 -23 
Miloš Knežević  1923 -26 
Žarko Cetina 1926 -28 
Slobodan Đorđević  1928 -31 
Mihajlo Drakuli ć  1931 
Sava Vujić  1931 -34 

KÖZSÉGI (VÁROS) ELNÖKÖK 1934 TŐL 1941-IG: 

Sava Vujić 	1934-39 
Stevan Branova čki 	1939-41 

AVAROS POLGÁRMESTEREI 1941-TŐL 1944-IG: 

Vámos János 	1941 
Gusáth György 	1941-44 
Lengyel János mb. 	1944 
Bálint Lajos mb. 	1944 
Avar László 	1944 

AVÁROSI NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG ELNÖKEI 1944-TŐL 1946-IG: 

Isa Nešić 	 1944-45 
Dugan  Miladinov 	1945 
Rácz Vince 	1945-46 

AVÁROSI NÉPBIZOTTSÁG ELNÖKEI 1946-TÓL 1964-IG: 

Rácz Vince 1946 -49 
Gyetvai Gábor 1949 -50 
Györe Imre 1950 -57 
MucsiJózsef 1957 -58 
Gyetvai Lajos 1958 -61 
Dobó Sándor 1961-62 
Fajka Nándor 1962-64 
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A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKEI 1964 TŐL: 

Fajka Nándor 
Márton Pál 
Lengyel Lajos 

1964 
1964-67 
1967-69 

Gyetvai Lajos 1969-73 
GöblösJózsef 1973-74 
Fajka Nándor 1974-75 
Tripolszki Károly eh. 1975 
Rózsa Gyula 1975-82 
Tihomir Todorov 1982-83 
Keceli M. Ferenc 1983-84 
Horváth Miklós 1984-85 
Marija Ivankovi ć  1985-86 
Bűn József 1986-89 
Miladin Lalić  1989-92 
Tóth Horti Gábor 1992-97 
Juhász Attila 1997- 
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JEGYZETEK: 

1-2 Magyar Törvénytár. Franklin Társulat, 1899. Budapest 
3 Zenta Monográfiája.DobosJános:Aközépkor(1216-1526). Zenta város 1506-1526 
4 ZTL, F: 743 Másolatok gyűjteménye (Hofkammerarchiv, Wien) 

5-7 Gyetvai Péter: A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete,1992. Kalocsa 
89 ZTL, F: Joca Vuji ć  gyű jteménye - Dudás Andor krónikája 
10 ZTL, F: 560.115 Zenta kiváltságos mez őváros. Adóbefizetési könyv 1776/77 
11 ZTL, F: 560.32 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mezőváros rovatos összeírásai 
12 ZTL, F:381JocaVujić gyűjteménye-Dudás Andor krónikája 
13 ZTL, F: 560.33 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 

14-18 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
19 ZTL, F: 560.38 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
20 ZTL, F: 560.15 Zenta kiváltságos mez őváros. Községbírói számadások 

21-22 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
23-25 ZTL, F: 560.41-42 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
26-28 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
29-55 ZTL, F: 560.3 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mezőváros tanácsa törvényt szolgál 

tató üléseinek jegyz őkönyvei 
56-57 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
58-59 ZTL, F: 560.51 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
60-62 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
63-68 ZTL, F: 560.51 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
69-70 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 

71 ZTL, F: 560.55 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
72 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 

73-77 ZTL, F: 560.57., 60., 61 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírá-
sai 

78-81 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
82 ZTL, F: 560.4 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros tanácsa törvényt szolgál-

tatóüléseinek jegyz őkönyvei 
83 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 

84-85 ZTL, F: 560.65 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
86-102 ZTL, F: 560.4 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mezőváros tanácsa törvényt szolgál- 

tató üléseinekjegyzőkönyvei 
103-107 ZTL, F: 560.79., 82 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
108-109 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
110-111 ZTL, F: 560.84 Zenta kiváltságios mez őváros. Zenta mez őváros rovatos összeírásai 
112-113 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 

114 ZTL, F: 560.5 Zenta kiváltságos mezőváros. Zenta mezőváros tanácsa törvényt szolgál- 
tatóüléseinek jegyz őkönyvei 

115-117 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyű jteménye - Dudás Andor krónikája 
118 ZTL, F: 560.5 Zenta kiváltságön mez őváros. Zenta mez őváros tanácsa törvényt szolgál-

tatóüléseinek jegyz őkönyvei 
119-120 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
121-142 ZTL, F: 560.1-2 Zenta kiváltságos mez őváros. Szénta mez őváros községe és tanácsa gyű -

léseinekjegyz őkönyvei 
143-145 ZTL, F: 560.13-14 Zenta kiváltságos mez őváros. Zenta mez őváros tanácsa törvényt szol-

gáltató üléseinek jegyz őkönyvei 
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146-148 ZTL, F. 560.29 Zenta kiváltságos mez őváros. Földkönyvek 
149 ZTL, F: 560.251 Zenta kiváltságos mez őváros. Általános és pénzügyi iratok 
150 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
151 ZTL, F: 003.1 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város képviseleti gy ű lése jegyző -

könyvei 
152-155 ZTL, F: 560.251 Zenta kiváltságos mez őváros. Általános és pénzügyi iratok 
156-160 ZTL, F: 560.252 Zenta kiváltságos mez őváros. Általános és pénzügyi iratok 

161 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
162 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye. Iratok (1-1000) 22. sz. irat 
163 ZTL, F: 560.252 Zenta kiváltságos mez őváros. Általános és pénzügyi iratok 
164 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
165 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája, ZTL, F: 003 Zenta rende-

zett tanácsú város. Házipénztár 1. doboz, 2. sz. irat 
166 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
167 ZTL, F: 560.252 Zenta kiváltságos mez őváros. Általános és pénzgyi iratok, ZTL, F: 003 

Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár,1. doboz 
168 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája, ZTL, F: 003 Zenta rende-

zett tanácsú város. Házipénztár,1. doboz 
169 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
170 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár (elöljárók fizetése 25-41) 31. sz. 

irat 
171 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár,1. doboz 
172 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár, 2. doboz 
173 ZTL, F: 381 Joca Vujić  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
174 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár, 3. doboz 
175 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár, 4. doboz, iratok (1-100) 
176 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
177 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tánácsú város. Házipénztár, 4. doboz, iratok (101-200) 
178 ZTL, F: 003.1 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
179-180 ZTL, F: 003.2 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
181 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 

182-184 ZTL, F: 003.3 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy űléseinek jegyz őköny-
vei 

185 ZTL, F: 003.5 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
186 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár, 9. doboz, 12. sz. irat 

187-188 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye (1-1000),127. sz. irat 
189-193 ZTL, F: 003.4 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
194 ZTL, F: 003.6 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
195 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár,11. doboz, 732. sz. irat 
196 ZTL, F: 003.6 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
197 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár,11. doboz, 739• sz. irat 
198 ZTL, F: 003.6-7  Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-

vei 
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199 ZTL, F: 003.6 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyz őköny-
vei 

200-201 ZTL, F: 003.7  Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-
vei 

202-203 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dúdás Andor krónikája 
204 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye (1-1000), 392. sz. irat 
205 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 

206-207 ZTL, F: 003.9  Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy űléseinek jegyzőköny-
vei 

208-210 ZTL, F: 003.10 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-
vei 

211 ZTL, F: 003.11 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-
vei 

212 ZTL, F: 003.11 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyzőköny-
vei ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Házipénztár,17. doboz, 206., 212. sz. 
iratok 

213-225 ZTL, F: 003.11-15 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyző -
könyvei 

226-227 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
228.245 ZTL, F: 003.16-24 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyző -

könyvei 
246-248 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája, ZTL, F: 003 Zenta rende-

zett tanácsú város. Házipénztár, 34. doboz 
249-276 ZTL, F: 003.25-43  Zenta rendezett tanácsú város. Zentaváros közgy ű léseinek jegyző -

könyvei 
277-279 ZTL, F:381JocaVujić gyűjteménye-Dudás Andor krónikája 
280-283 ZTL, F: 385 Zentai napi- és hetilapok gy űjteménye 2. doboz 
284-304 ZTL, F: 003.44-59 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgy ű léseinek jegyz ő -

könyvei 
305 ZTL, F: 071.1 Zentaváros, 1919 közigazgatási iratok (163-24 123) 

306-308 ZTL, F: 381 Joca Vuji ć  gyűjteménye - Dudás Andor krónikája 
308/a ZTL, F: 385 Zentai napi- és hetilapok gyűjteménye 6. doboz 

309 ZTL, F: 071.1 Zenta város, közgy ű lési jegyzőkönyvek 
310 ZTL, F: 071.1 Zenta város, 1920 közigazgatási iratok IV. csomó, 3232. sz. irat 
311 ZTL, F: 071.1 Zenta város, 1920 közigazgatási iratok (13-9762) 

312-338 ZTL, F: 071.1.2-9 Zenta város, közgy ű lési jegyzőkönyvek 
339-356 ZTL, F: 071.1.10-15 Zentaváros, avárosi képviseletjegyz őkönyvei 
357-368 ZTL, F: 071.1.16-23 Zenta város, a városi tanács jegyz őkönyvei 

369 ZTL, F: 385 Zentai újságok gy űjteménye, Zentai Újság, 9. doboz, ZTL, F: 108.4 Zenta 
megyei város, általános iratok (5705-8600) 5735. sz irat 

370 ZTL, F: 071.1.23 Zenta város, a városi tanács jegyz őkönyvei 
371 ZTL, F: 385 Zentai újságok gy űjteménye, Zentai Újság, 10. doboz 
372 ZTL, F: 385 Zentai újságok gyűjteménye, Zentai Újság, 9. doboz 
373 ZTL, F: 108.1.1 Zenta megyei város, Zenta város közgy ű léseinek jegyzőkönyve 
374 ZTL, F: 108.1.2 Zenta megyei város, Zenta város képvisel ő-testülete közgyű lési jegyző -

könyve 
375 ZTL, F: 108.23 Zenta megyei város, Iktatókönyv (8286-9012) 8974. sz. irat 
376 ZTL, F: 385 Zentai újságok gyűjteménye, Zentai Újság, 62. szám (az újságokban megje-

lent kinevezéseket le lehet ellen ő rizni oly módon, hogy a városvezetők ténykedését 
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- dátumszerűen is - nyomon lehet követni az aláírásukkal hitelesített és lepecsételt 
okmányokon: F: 108 Zenta megyei város, válogatott iratok -1944.,1-21241). 

377-380 ZTL, F: 385 Zentai újságok gyűjteménye, Zentai Újság 1944., 64.,  93., 113.  számok 
381-433 Pal Katona: Istorijat razvoja narodne vlasti u Senti, Gra đa za monografiju Sente, Senta 

1979. (Katona Pál: A néphatalom fejl ődésének története Zentán, Zentai Monográfia 
Füzetek, Zenta 1979). 

434-439 ZTL, F: 121.27 Községi népbizottság. Zenta község képvisel ő-testületi filésének jegy-
zőkönyvei 

439/a-440 Zenta község Hivatalos Lapja (i-6),1966. 
441 F:121.2 Községi népbizottság. Zentaközségképvisel ő-testületénekjegyz őkönyve1967-

1969. 
442-444 Zenta község Hivatalos Lapja (1-16),1967. 

445 F: 121.3.1 Községi népbizottság. Zentai képvisel ő-testület ülései (I.)1969. 
446-527 Zenta község Hivatalos Lapja 1969-2001. 
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