A városháza (A) végrehajtása után nem veszitek vissza azonnal munkásaikat. (Azokat a szabályok szerint rakjátok fel a városháza helyeire; ha
mind raktatok ide munkást, a legutoljára sorolt játékos munkásait még ne távolítsátok el.) Innét munkásaikat a rendeletlapra, egy-egy rendeletre mozgatjátok - tulajdonképpen szavaztok a rendeletekről. Ugyanarra a rendeletre többen is szavazhattok. Először az a játékos szavaz,
akinek nem jutott semmi, majd sorra a városháza egyes helyeit elfoglaló játékos: először a bal felső, majd a jobb felső, a bal alsó, végül a jobb
alsó helyet megszerző játékos szavaz.
Amelyik rendeleten a legtöbb munkás van, az lett megszavazva erre a fordulóra (egyenlőség esetén az érintett rendeletek közül a kezdőjátékos
választja ki, melyik lett megszavazva). Erre a rendeletre rá kell tenni a város urát. Ezután kapjátok vissza a városházához rakott munkásaitokat.
Az egyes rendeletek:
1. Minden elkészült találmányért plusz 2 forint jár.
2. Minden gépember három munkahetet jelent, nem kettőt.
3. Akinek egy boltnál legalább két inasa van, vagy ott a mestere, minden megvásárolt alapanyagért kap ingyen még egyet.
4. A B-H épületek mindegyikénél úgy is lehet fizethettek, hogy alapanyagokat dobtok el a kezetekből. Minden eldobott alapanyag 2 forintot
ér. Túlfizetésnél nincs visszajáró!
Ha senki sem rakott munkást a városházához, nincs szavazás, így nincs rendelet a fordulóban.
A 8. és a 9. fordulóban természetesen nincs szavazás, és így nincs érvényben rendelet.
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