Gaudiopolis Ifjúsági Állam törvénykönyve

I. Fejezet. Célkitűzések.
1(par.). Gaudiopolis Ifjúsági Állam célja: Krisztus evangeliumának szellemében társadalmi korlátokat megszüntetve, önálló, öntudatos, önismeretre és önbírálatra
törekvő, gyakorlatilag ügyes és elméletileg képzett magyar embereket nevelni.
2(par). Gaudiopolis tovbbi célja az, hogy munkájával az anyaállamot (a Pax Magyar
Szociáis Alapítvány Gyermekotthonát) erkölcsi céljainak elérésében és anyagi eszközeinek előteremtésében tőle telhetőleg segítse.

II. Fejezet. Az anyaállamhoz való viszony.
1(par). Gaudiopolis az anyaállam minden intézkedését tiszteletben tartja és azt híven
teljesíteni törekszik, viszont az őt illető ügyekben önkormányzatának elismerését és álláspontjának meghallgatását kéri.
2(par). Gaudiopolis minisztertanácsában az anyaállamnak egy szavazata van, melyet
bármely kiküldött képvislője által gyakorolhat.

III. Fejezet. Államforma, szervezet.
1(par) Gaudiopolis Ifjúsági Állam köztársaság. Élén a polgárai által 3 évre választott államelnök áll.
2(par). Gaudiopolis ügyeit a polgárok által választott s az államelnök által megerôsített
felelôs minisztertanács intézi.
3(par) A minisztertanács tagjai a miniszterelnök, a kultuszminiszter, az igazságügyminiszter, a gazdasági-, iparügyi-, népjóléti és a pénzügyminiszter valamint kerületenkint
1-1 néptribun
4(par). A minisztertanács tagjainak megválasztása úgy történik, hogy minden közigazgatási Kerület néptribunja által beadja ajánló listáját az államelnökhöz, aki a beadott
listák alapján a végleges jelölőlistát elkészíti. A listán minden betöltendő tisztségre
legalább két, de legfeljebb három egyént lehet jelölni, akik közül Gaudiopolis

szavazópolgárai titkos szavazás útján választanak. Pártok keletkezése esetén az államelnök az egyes pártok jelölőlistáit egészükben is választás tárgyává teheti. Minden
választás csak az állam képviselőjének jelenlétében tartható meg.
5(par). Ha a minisztertanács bármelyik tagja valamely tisztviselővel szemben bizalamatlanságot jelent be, úgy a kérdésben a minisztertanácsnak szavaznia kell. Ha a
többség bizalmatlanságot szavaz, úgy az illetőtisztségviselő tisztségétől felmentetik.
Tisztségére új választás írandó ki, vagy új személy nevezendő ki. Ha a miniszterelnöknek szavaznak bizalmatlanságot, úgy a kormány minden tagja köteles azonnal
lemondani.
6(par). Vezetőállások szavazás útján, egyebek kinevezés útján töltendők be. Szavazás
útján betöltendő tisztségek ezidő szerint az államelnökség, a miniszteri tárcák,
kerületenkint egy-egy néptribun, a rendőrfönök és a polgármesterségek.
7(par). Megválasztott tisztviselôk saját elhatározásukból lemondhatnak, lemondásuk
azonban csak akkor érvényes, ha azt az államelnök elfogadta.
Kinevezett tisztségviselők megbízását a kinevező hatóság visszavonhatja.
8(par). Minden miniszter a maga hatáskörében tisztviselőket nevezhet ki, a kinevezés
azonban csak akkor érvényes, ha azt a minisztertanács helybenhagyta.
9(par). Gaudiopolis Ifjúsági Állam fôvárosa Gaudiopolis város. Ennek élén a polgármester áll. Gaudiopolis város polgármestere ezidő szerint Gaudiopolis Ifjúsági
Állam mindenkori miniszterelnöke. A Fecskefészek városnak szintén polgármestere
van. A polgármestert a város polgárai titkos szavazással választják 1 évre. A városok
kerületekre oszlanak, melyeknek élén előljárók állnak. A polgármesterek és a kerületi
előljárók a kormány végrehajtó szervei.
10(par). Gaudiopolis polgárává lesz minden l8-éven aluli egyén aki egy hónapon át
Gaudiopolis területén tartózkodott és ez alatt semmi államellenes (az I. fejezet l(par)
és 2(par)ával ellentétes cselekedetet nem követett el. Különleges esetekben az állampolgárság felöl a minisztertanács dönt.
11(par). Gaudiopolisi állampolgárságát elveszíti mindaz, aki Gaudiopolis területét végleg elhagyta, az állammal a kapcsolatot nem tartja fent; valamint az, akit állampolgárságától a gaudiopolisi bíróság megfoszt.
12(par). A minisztertanácsnak jogában áll bárkit Gaudiopolis díszpolgárává
megválasztani.
l3(par). Gaudiopolis minden polgára állampolgársági könyvvel látandó el.
l4(par). A néptribunnak a törvényhozásban vétó joga van, kötelessége, hogy a nép
érdekeit mindenben képviselje és megvédje.

IV. Fejezet. Törvényhozás.
1(par). Gaudiopolis törvényeit Gaudiopolis minisztertanács hozza.
2(par). A minisztertanács tagjai:
szavazati joggal bírók:
a III. Fejezet 3(par)-ban megnevezett miniszterek és néptribunok, valmint II. Fejezet
2(par)-ban megnevezett módon az anyaállam képviselője.
Szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal: Fecskefészek város polgármestere, a
rendôrfőnök, a sajtó főnök, és az esetleges államtitkárok.
3(par). Rendeleteket minden miniszter kiadhat a saját hatáskörében, azonban azokat
legalább rendkívüli minisztertanáccsal jóvá kell hagyatnia.
4(par). A Rendkívüli minisztertanács alakítható és határozatképes, ha legalább 3 miniszter vesz részt.
5(par). A rendkívüli minisztertanács határozatait a minisztertanács megsemmisítheti.
6(par). Az államelnöknek mind a törvényhozásban, mind az igazságszolgáltatásban
vétó joga van.

V. Fejezet. Az állampolgárok jogai és kötelességei
1(par). Gaudiopolis minden polgára tartozik az állam célkitűzését teljes szívből, igaz
akarattal, legjobb tehetsége szerint szolgálni, az állam törvényeit és rendeleteit betartani, vezetőinek és tisztségviselőinek hivatalból folyó utasításait követni.
2(par). Gaudiopolis minden polgárának joga van az állam szolgáltatásait (munkabér,
jutalmak, pályadíjak stb.) igénybevenni, jogvédelmét (sérelem esetén) kérni,
véleményét mindenkor szabadon nyilvánítani, választások alkalmával szavazni.
VI. Fejezet. Igazságszolgáltatás.
1(par). Gaudioplis államnak háromfokú bírósága van.
1. I. fokú bíróság. Elnöke az igazságügyminiszter, tagjai a rendőrfônök és helyettese.
2. II. fokú bíróság. Elnöke az államelnök, tagjai a miniszterelnök és az igazságügyminiszter.
3. III. fokú bíróság: Az anyaállam. Fellebbezéssel élhet a népügyész, vagy a vádlott.
2(par). A bíróságon a vádat az alkalmanként kinevezett népügyész képviseli.

3(par). A vádlott védôt fogadhat.
4(par). Minden bírósági ítéletet nyilvánosan hirtdetünk ki.
5(par). Gaudiopolisban hivatalból üldözendő minden olyan cselekmény, mely az állam
célkitűzésével, határozott ellentétben áll.
6(par) Gaudiopolis minden polgára sérelmére jogvédelmet kérhet politikai ügyekben a
néptribun, egyéb ügyekben a rendőrség vagy a bíróság útján.

