IV. 402.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánjának, mint Pest-PilisSolt-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék és
Kecskemét város kerületi kormánybiztosának iratai
1919-1920
Szervtörténeti adatok:
A Tanácsköztársaság bukása után az ellenforradalmi Friedricz-kormány az 1912: 63.
tc. 4.§-a alapján a főispáni teendőket is ellátó kormánybiztosokat küldött ki a megyékbe és a
törvényhatósági jogú városokba, a kormány segítése és az újjászerveződő régi helyi
közigazgatási szervek irányítása, ellenőrzése céljából. A törvényhatósági kormánybiztosok
fölé ún. kerületi kormánybiztosokat is kineveztek, így lett gróf Ráday Gedeon, PPSK vm
főispán-kormánybiztosa 1919. szeptember 18-án PPSK és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék,
valamint Kecskemét thj. város kerületi kormánybiztosa. A kerületi kormánybiztosnak a
belügyminiszter volt a közvetlen főhatósága. Alája rendelten két kormánybiztos, a JászNagykun-Szolnok vármegyei és a Kecskemét városi működött. A kerületi kormánybiztosi
intézmény 1919-1920-ban állt fenn.
Hatáskör:
A kerületi kormánybiztos a PPSK vármegyei főispáni teendők /1.IV. 401./ ellátásán
kívül irányította és ellenőrizte az alája rendelt két törvényhatósági kormánybiztos munkáját.
Az 1912: 63. tc-ben háborús és rendkívüli időkre adott kivételes hatáskörében a közigazgatási
tisztviselőkkel és a karhatalommal közvetlenül rendelkezhetett. Működési területén a
kormány tejhatalmú exponense volt.
Illetékesség:
PPSK és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék valamint Kecskemét thj. város.
Az iratok tárgya:
Munkásmozgalom; kormánybiztosi és szolgabírói jelentések a közállapotokról; hatóságok
elleni panaszok; az ún. nemzeti hadsereg helyi szervezése; intézkedések a pénzcsempészet
megakadályozására; védekezés a fertőző betegségek ellen /járványkimutatások/; Horthy 1920.
eleji szemleútja; az 1920-as választások előkészítése stb.
Irattári rendszer:
Az anyag évek, azon belül iktatószámok rendjében van elhelyezve. Mutatókönyvek
hiányában csak az iratok egyenkénti átnézésével kutatható.
Budapest, 1977. november
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