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Előfizetési ár: 1 évre 10) pengő. Megjelenik minden csütörtökön. Díjmentes 
hivatalos hirdetések a lap szerkesztőjéhez (Ungvár, vármegyeház) küldendők.

A  vármegye részére nyitott postatakaréki számlák:
Vármegyei háztartási alap. Ungvár: 82 031. — Vármegyei nyugdíj alap. Ungvár: 82 C81. — Vármegyei vegyes alapck. Ungvár: 82.131 
Vármegyei kézség! segélyezési alap, Ungvár: 12.181— Vármegyei közigazgatási letét Ungvár: 82.231. — Vármegyei gyámpénztár 
alap. Ungvár: 82.281. — Vármegyei közúti a'ap, Ungvár: 82.331. — Ung vm. alispánja, mint útlevél kiállító hatóság. Ungvár: 82 381 
Vármegyei ebadó alap, Ungvár: 82631. — Vármegyei hatósági orvesok magánfél érdekében kifejtett tevékenysége, Ungvár: 82.881 
Vármegyei iskolánkig üli népművelési bizottsága, Usgeár: 82.931. — Vármegyei állattenyésztési alap, Ungvár: 83 581.— Vármegye 
erdőőrzési alap, Ungvár: 83 631. — Vármegyei irviz- é« beiviz károsultak támogatására alep, Ungvár: 83.731. — Vármegyei

közjóléti szövetkezet, Ungvár: 44 752.

Vármegyei szabályrendeletek és köz
érdekű határozatok.

A Nyíregyházi Községi Közigazgatási Tanfolyam 
Igazgatója.

Szám: 199-1943/44.
H I R D E T M É N Y

a Nyíregyházi Köziégi Közigazgatási Tanfolyam 
1944 május havában tartandó községi közigazgatási 
képesítő vizsgára jelentkezés határidejének weqálla 
pitásáról és a pályázat feltételeiről, a 93.100 1937. B. 
M. sz. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése alapján.

Ezennel közhírré teszem, hogy a Nyíregyházi 
Községi Közigazgatási Tanfolyamon az 1944. év 
május havának később kitűzendő napjain megtartandó 
községi közigazgatási képesítő vizsgára bocsátásu
kat 1944. évi május hó 5-lg, a tanfolyam Igazgató
jához címzett és ugyanott előterjesztendő, 3 P-ős 
okmánybélyeggel ellátott folyamodványban, azok a 
főiskolai végzettségű egyének kérelmezhetik, akik 
— az alább közölt egyéb feltételek mellett-, Igazolni 
tudják azt, hogy legalább egyévi községi (kör) jegyzői 
irodai gyakorlatukat: 1. Békés, 2.Haidu, 3. Abaui- i orna,
4. Bereg. 5. Bihar, 6. Szabolcs, 7. Szatmár 8 Ugocsa, 
9 Ung és 10 Zemplén vármegyék bécsi döntés előMí 
teriletén fekvő községek (körjegyzőségek) jegyzői 
irodáinak valamelyikében szerezték meg.

Ha a pályázók valamelyike különböző tanfo
lyam körzetekhez tartozó két, vagy több vármegyei 
területén fekvő község (körjegyzőség) jegyzi i irodá
jában folytatott, vagy folytat gyakorlatot, abban az 
esetben azon kérdés elblrálásánál. hogy vizsgájának 
letételét melyik tanfolyam igazgatójánál kell kérel
meznie, az a községi (körjegyzői) székhely irányadó, 
melynek irodájában a pályázó, kérvényének beadá sa 
időpontjában folytat gyakorlatot. Ha a pályázó 
kérvény beadásának időpontjában nem folytat 
gyakorlatot, azon esetben azea községi (körjegyzői) 
jegyzői iroda székhelye az irányadó, melyben a 
pályázó Időrendben utoljára folytatott gyakorlatot.

A községi közigazgatási képesítő vizsgára bocsá
tás iránt benyújtandó kérvényeket az alább! e r e d e t i  
okmányokkal kelt felszerelni:

1. Születési anyakönyvi kivonat,
2. Magyar állampo'gársági bizonyítvány. (Azok, 

akik a csonka haza területén születtek, magyar 
állampolgárságukat illetőségi bizonyítvánnyal való
színűsíthetik)

3. Főiskolai leckekönyv.
4. a) jogtudományi tudori, b) államtudományi 

tudorl, c) jogtudományi államvizsgái, d) államtudo
mányi államvizsgái, ej közigazgaiástudományi tudor!, 
vagy f) közigazgatástudományí oklevél.

5. 88 600 I93l. B. M- sz. rendelet 3l. § a, illetve 
83 600/1937. B. M. sz. rendílet 9. §-a értelmében, 
a községi (kör ) jegyző által kiállított és a főszolga
bíró által záradékolt működési bizonyítvány, a jegy
zői iredai gyakorlat kitöltéséről.

6. Erkölcsi fedhetetlenségét, előéletét és nem
zethűség szempontjáboü megbízhatóságát illetve fog
lalkozását igazoló bizonyítvány.

7. Vármegyei-, járást-, vagy városi tisztiorvosi 
bizonyítvány arról, hogy a jegyzői pályára testileg 
és szellemileg alkalmas.

A főiskolát végzettek községi közigazgatási ké
pesítő vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgára tagozódik.

Az Írásbeli vizsgán hár, m tételt kell kidolgoz
t o k  és pedig egyet a községek belszervezete, 
működése és közigazgatási eljárás, vagy az állami 
anyakönyvvezetés, tantárgyak valamelyikéből, egyet 
a községi háztartás és egyet a pénzügyi közigazga
tás tantárgyaiból-

A szóbeli vizsga tárgyai a következők:
t. A községek belső szervezete, működése és a 

közlgazgatáii eljárás, 2 Községi háztartás, 3, Állami 
anyakinyvvezetés. 4. Közigazgatási readészet, 5 
Gyámság, gondnokság, 6. Közjóléti (szociális) igaz
gatás, 7. Közegészségügyi közigazgatás, 8 Pénztqyi 
közigazgatás. 9. Földmivelésügyi közigargatás,
10. Vallás* és közoktatásügyi közigazgatás. II. Ipar-, 
kereskedelem- és közlekedésügyi közigazgatás.

A szükséges egyéb tudnivalókat a vizsgára 
bocsátás ügyében hozandó határozatomban fogom 
a pályázókkal közölni.

Nyíregyháza, 1944. március hó 24-én.
Dr. Borbély Sándor sk. 

igazgató.
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A Nyíregyházi Községi Közigazgatási Tanfolyam 

Igazgatója.
S z ia : 200-1943 44.

P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T M É N Y
a Nyíregyházi Községi Közigazgatási Tanfolyam 

1944 45. tanévre való felvételre.
A 103200 1936. B- M sz. rendelet 3 bekezdése 

értelmében pályázatot hirdetek a Nyíregyházi Köz
ségi Közigazgatási Tanfolyam 1944. októberének 
később közlendő napján megnyíló 1944 tő. tané
vének I. évfolyamára való felvételre.

A pályázati felvételeket az alábbiakban közlöm:
Felvételre azon egyének pályázhatnak, akik az 

aláb'akban felsorolt egyéb feltételek melleit, igazolni 
ludiák azt, hogy községi- (kör) jegyzői irodát gya 
korlátúkat I. Békés 2. Haid*. 3. Bihar 4. Abaui- 
Torna, 5. Szatmár, 6 Ugocsa, 7. Bereg, 8 Szabolcs, 
9. Ung és 10. Zemplén vá-megyéknek a béc'i dön 
íés előtti területén 'ekvő községek (:'ö»iegyzőségek 
jegyzői irodáinak valamelyikében szerezték meg

Ha a pályázók valamelyike különböző tanfo 
Iyarr.i körzetekhez tartozó két. vagy több vám egye 
területén fekvő községek (körjegyzőségek) jegyzői 
irodáiban folytatót', vagy folytat gyakorlsto', abban 
az esetben, — annak a kérdésnek elbírálásánál, 
hagy a felvétele iránt melyik tanfolyamra pályázhat 
— , az a község, vagy kirjegyzöi székhely az írá 
nvadó. amelynek irodájában a pályázó, a pályázati 
kérvény beadásának Időpontjában folytat gyakorla- 
tof. Ha a pályázat időpontjában 3 pályázó nem fo’y 
tat gyakorlatot, azon esetben az a község, vagy 
körjegyzői iroda székhelye az irányadó ame yne< 
irodájában a pályázó, Időrendben ulo’jára fo.ytatta 
gyakorlatát

A tanfo'yam kiváló magaviseletig és lega’ább jó 
előmene'e'ü szeqénysorsu hallgatói mérsékelt össze 
gü beiüqymin’szteri segélyben részesilnek.

A tanfolyam hallgatói kötelesek a tanfolyammal 
kapcsolatban álló Internátusbán lakni és a lakás, 
fűtés, világítás, trfkaiitás és mosatás költségeit meg
téríteni.

Arra nézve, h«gy milyen ágynemüek t, Tetve 
egyéb felszerelési tárgyakat kötrleseK mrgukkal 
hozni, a tanfolyamra felvált hallgatókat k = llő időben 
tájékoztatni fogom

É elmezésükről a tanfolyam hallgatók, — 
88 600 1931. B. M. sz. rendelet 18, §-a értelmében-, 
maguk tartozrak gondoskodni. Evégből a tanfolyam 
mellett közös asztal (menza) nuiKÖdik amelynek ez- 
időszer'nt 85 P. összegben megái'apitott havi diját 
tartozik minden tanfolyam hal gáté havonként e’.ő- 
leges részletekben, pontosan befizetni. A menzán 
való étkezés minden hallgatóra kötelező. Az élei 
mezősi anyagok beszerzési nehézségeire tefeiatette*. 
a pályázónak számolnia kell azzal, hogy amennyi
ben valamely élelmezési cikknek (zsir, tojás stb.» a 
helybeli piacon való beszerzése lehetetlenné válik, 
az abból szükséges mennyiséget, a hatóságilag 
megállapított ár megtérítése ellenében, természetben 
kell szállitanlok,

A tanfolyamra felvett hallgatók beiratkozásuk 
alkalmával, beiratási dij, tandíj, könyvhasználat! díj, 
a szemináriumi gyakorlatokhoz szükséqes ügykeze
lési nyomtatványok, továbbá  ̂ lakás, fű 'és, világítás, 
takarítás és mosa'ás költségei fejéban 250 azaz 
Kettőszázötven pengőt kőtelesek a tanfo'yam pénz
tárába egy összegben bef zetni Az I évfo'yam sike
res elvégzése után a tar folyam hallgatói a II. évfo
lyamra iratkozhatnak be és beiratkozásuk alka'má- 
va\ — a fentebbiekben felsorolt dijak fejében-, 
újabb 250, azaz Kettőszázötven pengőt tartalmi nak 
ugyancsak egy összegben, a tanfolyam pénztárába, 
befizetni. A tanfolyam hallgatók az esedékes dijak 
befizetésére halasztást nem kaphatnak és a befize
tett összeg visszafizetésér* semmi elmen még abban 
az esetben s°m tarthatnak ige syt, ha a tanfolyamo; 
elhagynák, vagy arról őket fegyelmi ufoa távolíta
nak el.

A tanfolyam I. évfolyamára való felvételére 
folyamodók 3 P 05 okmánvbélycg’ el ellátott, saját 
kezűleg irt kérvényüket 1944, raá us hó 5 lg tartoz
nak a . . N y í r e g y h á z i  K ö z s é g i  K ö z i g a z g a 
t á s i  T a n f o l y a m  I g a z g a t ó j a ,  N y i r e g y  
háza,  S ó s t ó i - u t  2. s z . ‘ címre beterjeszteni

A 8S6"0l93l B M. s z . körrendelet 14 § a ér
telmében a felvétel felett a tanfolyam igazgatója,

f I ebbezés kizárásával — , határoc.
Nők a tanfolyam hallgatói nem lehetnek.
A feltételeknek megfelelő és általam behívott 

pályázok, — a 103200 1936. sz. rendelet értelmé
ben — . a községi köziqazgatásl tanfolyam tanter
m iben tö e kitűzendő időpontban, a M. Kir. 
Belügynvniszter Ur által kinevezett fölvételi vizsga- 
b’zoitsag e ott, az alább felsorol* tantárgyakból, 
felvét.li vizsgát tartoznak tenni: 1. Magyarország
történelme. 2. Földrajz, 3, Közjogi ismeretek, 4. 
Közigazgatási jogi alapismeretek, 5. Pénzügyi köz- 
igazjatásl alap ismeretek.

Azon pályázói, akik a felvét'!! vizsgát előbbi 
időpcmib?n már sikeresen letették, uiabb felvételi 
vizsgát nem kötelesek tenni, de amennyibe előbbi 
vizsgájuk eredményénél jobb vizsgaeredményt óh aj
tajának elérni, újabb felváte'i vizsgára jelentkezhet
nek.

A felvételi vizsgát előbbi időpontban már sike
resen letett pályázók az alábbi felsorolt okmányai
kon t-ivül az általam k-adott vizsgabizonyítványu
két is tartoznak kér'éryükhöz mellékelni.

A pályázóknak kérvényeikhez a következő ok
mányaikat kell e r e d e t i  né dányban mellékelniük:

1. Születési anyakönyvi kivonatot
2. Magyar ál atnpolgársági bizonyítványt. (A tria

noni Magyarorszáf területén született pályázók 
maqyar ál ampolgárságukat községi illetőségi bizo
nyítvánnyal is valószínűsíthetik.)

3 Iskolai bizonyítványt arról, hogy a gimná
zium, reálgimnázium, vagy főreáliskola V ili osztá
lyát, vagy ezen közepi'kólákkal egyenrangú más 
kizépfeku Iskolát végzett, (Magasabb képesítés 
igazol ese én, folyamodó kérésének elbírálásánál 
előnyt élvez).

4 A 83 600t937 B. M. sz. rendelet 9 §-ában 
foglalt rendelkezés szerint kiállított és főszolgabíró 
által, annak (3) bekezdése értelmében záradékolt
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működési bizonyítvány! arról, hoqy középiskolai 
tanulmányainak befejezése után valamelyik községi 
(kör) jegyzői irodában a) mint jegyzőgyakoniok, 
b) mint a 86.500 1938. Bm sz. renddel alapján fel
fogadott és a rendelet 4. § ában előirt fogadalmat 
letelt községi kisegíti, vagy c) tisz'vlselő teendők 
ellátására rendszeresített állásban, lega’ább egy évi 
gyakorlatot folytatott Ez utóbbiak a megválasztá
sukról szóló jegyzőkönyvnek a járási foszo’gabiró 
által hitelesítési záradékkal ellátott másolatát is 
mellékelni tartoznak.

5. Helyhatósági bizonyítványt arról, hogy az 
állam hivatalos nyelvét szóval és ir'sban tökéletesen 
bírják.

6. A folyamodónak és eltartásának kötelezett 
hozzátartozóiamk (szüleinek, házastársának, nagy
szüleinek stb) vagyoni visszonyait, po’gári állását, 
foglalkozását, javadalmazásit fol'ü-itető helyhatósági 
bizonyítványt. A bizonyítványban azt is igazolni 
kell, hogy a folyamodónak vagy eltartásra köteles 
hozzá'artozójának vnn annyi vagyona illetve jöve
delme, amelyből ? tanfolyam hallgató tanulmányi 
ideje alatt magát fenntartani és a tanfolyami költ
ségeket viselni tudja és ezek viselésire magát 
kötelezi is. Ezt a körülmény folyamodj akként 
is igazolhatja, hogy kellő vagyonnal b.ró harmadik 
személy alakszerű nyilatkozatban kötelezi magát a 
szükséges költségek fedezésére. A nyilatkozatot a 
helyi hatóság láttamozza és igazolja, hogy a nyilat
kozatot tevő a vállalt kötelezettségének teljesítésére 
szükséges anyagiak birtokában van-

7 Folyamodónak az iskolai b ’zonyitváoy keltét 
követő időben a községi (kör) jegyzői gyakorlati 
időn kívül eltöltött előéletét, erkölcsi feddhetetlen 
ségét és politikai, valam’nt nemzethűség szompolt
jából! megbízhatóságát igazoló, — a főszolgabíró 
által láttamazott —, erkölisi bizonyítváiyt.

8. M. kir. tisztiorvosi, vagy tanfolyami intézeti 
orvosi bizonyítványt, arról, hogy a fo'yamodó egész
séges és nam szenved olyan fertőző, v igy undort 
keltő betegségben, mely mialt őt a tanfolyamról 
vagy az internátusi együttlakásból ki keilena zárni 
és nincs olyan testi-, vagy szellemi fogyatkozása, 
illetve szervi hibája, amely őt a községi (-tör) jegyzői 
hivatás betöltésével járó tennivaló.* ellátására a lka l
matlanná teszi, vagy a tanfolyami előadások ered
ményes hallgatásiban gátolja A falvételi vizsgára 
pályázókat a tanfo’yam intézeti orvosa külön is 
megvizsgálja é l axit a fenti szempontokból a lka l
matlannak talál, azt a felvételi vizsgára nem bocsátom.

9. A felvéted vizsgát már sikerrel la ett pályá
zók felvételi vizsgabizonyítványukat,

10. Egy nagy alakú, saját elmére megcimzett 
válaszborítékot.

A felvételi vizsgák idooon'ját későnb fognit 
közölni.

Nyíregyháza, 1944 március hó 24-én.

Dr. B o r b é l y  S á » d ó r
igazgató.

Nyomatott: Hornyák Sáiwlor „Viktória" köayrnyomdájában Unfivár. Plotényi-part 13.


	05

