
u n g  v a r m e g y e XXHl. évfolyam, 1944-évi április hó 27. 7. szám

HIVATALOS LAPJA
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő ;
P e re sz lén y i Ernő d r .  Előfizetési ár: 1 évre 101 pengő. MegjeleniI; minden csütörtökön. Hivatalos 
v a r m e g y e i  F ő j e g y z ő .  hirdetések a la? s z e r k e s z tő jé h e z  (Ungvár, vármegyeház) küldendők,

A  vármegye részére nyitott postatakaréki számlák:
Vármegyei háztartási alap. Ungvár: 82.031. -  Vármegyei nyugdíj alao. Ungvár: 82.C81. -  Vármegyei vegyes alaP;k. Ungvár: 82.131 
Vármegyei községi segelyezes. alap, Ungvár: 82.18 -  Varmegyei 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. -  Varmegyei hatósági orvesok magánfél érdekében kifejtett tevékenyege, Ungvár-82 881 
Vármegyei iskolankuuli népművelési bizcttsága, Ungvár: 82.^31. -  Vármegyei állattenyésztési alap, Ungvár: 83 53 1. -V árm egye  
erdóórzesi alap, Ungvár: 83 631 -  Vármegyei árvíz- és belvíz károsultak támogatására alap, Urtgvár: S3.731 -  Vármecvei

közjóléti szövetkezet, Ungvár: 44 752.

Általános jellegű, de további intéz
kedést nem igénylő rendeletek, ér- 

* tesitések és más közlemények.____

u n o  v á r m e g y e  a l i s p á n j a .

s z e r k e s z t ő i é i ,  tiszti főügyészét, számvevőségét 
és Ungvár thj. város Polgármesterét Írásban értesítem.

Ungvár. 1944. április 19.

Dr. Kossey János s. k. alispán.
2819 1944. szám.

T á r g y :
Ung. vármegye tulajdonát képező 

ungvári Dóm balja u. 16. sz. beltelek egy részének 
ut céljaira való kisajátítása.

A működésében ezidőszerint szünetelő Ung vár
megyei törvényható-ági bizottsága helyett meghoztam 
a következő

V  éghat  á r o - at o t :

A vármegye tulajdonát képező ungvári DombaPa 
utcai 1761 hrs2. ingatlan területéből utca nyitás 
céljaira Ungvár thj. váras részére a telek 451. ms 
területéből 172 m--t.az 1762 hrsz. ingatlanból, amely 
nek területe 812 m', 12 m- területet ugyanerre a 
célra Ung vármegye törvényhatósága nevében éten* 
gedek teljesen díjmentesen abban az esetben, ha 
Ungvár thj. város ezzel szemben a létesítendő ut 
és járdaépítési költségekkel Ung várhegye közön
ségét nem terheli meg.

M e g o k o l á s .
A rendelkező rész szerint kellett határozn1, 

*ert — bár a kisajátítandó területre esnek mellék- 
épületek is — de az utcanyitás a telek értékét növeli, 
másrészt ezáltal a vármegye a járdaépítési hozzá
járulástól mentesülne

E  véghatározat ellan a vármegyei Hivatalos 
Lapban való közzétételt követő 8. naptól számított 
15 nap alatt hivatalom utján a m kir. belügyminiszter 
Úrhoz felebbezni lehet.

Erről a v á r m e g y e  Hi vat a l os  L a p j a

Ung vármegye alispánja.
2553'1944. szám.

rn » . .i a r g y:
Perjési János vmi gépktcsivezető 
élelmezési pótléka megállapítása.

V é g h a t á r o z a t :
A jelenleg működésébe! szlnetelő Ung vármegye

törvényhatósági bizottsága helvett 1944 évi január 
hó 1. tői visszamenőleg íz eddig folyósított 66 P. 
élelmezési pótlékot havi 130 pengőben állapítom meg.

M e g o k o l á s .
Uog vármeqye törvényhatósági útalapja tulaj

donát képező gépkocsik kezelésére nem szegődmé- 
nyes soffőrt, hanem Perjési János soífőri képesítéssel 
rendelkező véglegesített thi utőrt alkalmazza. Méltá
nyos hogy vrri gépkocsi veze'ől szolgálatot ellátó 
th, utőr, aki ezen beosztásban összehasonlíthatatla
nul magasabb munkakört lát el. ugyszó'vái a nap 
minden szakában, hétköznapra, vagy ünnepnapra 
való tekintet nélkül igénybe van véve. — nagyobb 
javadalmazásban részesüljön, mint a tibbi th. utőrök.

Arra \a1ó tekintettel, hogy a gépkocsivezető 
állandóan vidéki utón éle:mezését a mai magas árak 
mellett egyébként képtelen biztosítani, méltányosnak 
tartom, hogy a rendelkező rész szerint határozzak.

E véghatározat ellen a vmi Hivatalos Lapban 
való közzétételt követő 8. naptól számított 15 nap 
alatt fellebbezni lehet. Azt nálam kell előterjeszteni, 
de a m. kir Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisz
ter Úrhoz kell címezni. E határozat az említett mi-
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niszter jóváhagyását igényli.
Erről, a Vármegye Hivatalos Lapját, számve

vőségét, az ungvári m. kir. AHamépitészeti hivatalt 
és Perjés! jános vmi soffőrt értesíti.

Ungvár, 1944. ápriiis 19.

Dr. Kossey János sk. alispán.

Ung vármegye alispánjától. 
3350-1914 szám.

T á r g y :
Ung vármegye 1944 évi háztartási 

költségvetésében a nagykaposi főszolgabírói 
magánlakás tatarozása miatt hitelátruházás 

engedélyezése.

A vármegye folyó évi háztartási költségvetésé
ben a vármegye tulajdonát képező uuqvári Dombalja 
utca 22. sz. ház tartozására 12.540 pengő hitel biz 
tosiltatott. A nagykaposi főszolgabirói magánlakás 
legszükségesebb tataroztatására költségvetési fedezet 
nincsen. Szükséges hogy az előbbi épület tatarozta- 
tása folyó évben csak a legszükségesebb és el nem 
ódázható mértékben történjék meg, hogy az itt 
fennmaradó hitel a többi vármegyei tulajdont képe
ző épület tatarozására legyen fordítható. A jelen
leg működésben szünetelő törvényhatósági bizottság 
helyett meghoztam ezt a

V é g h a t á r o z a t :

A hitelátruházást engedélyezem-
E véghatározat ellen a Hivatalos Lapban való 

közzétételt követő 8 naptól számitott 15 nap alatt 
fellebbezni lehet.

Erről a vzriregye Hivatalos Lapja szerkesztő
jét, és a számvevőségét értesítem.

Uogvár, 1944. áprlis 19,

I)r. Kossey János, sk. alispán.

U n g v á r m e g y e  a l i s p á n j a  
3821,1944 szám.

T á r g y :
A vármegye tulajdonát képező  

ungvári R ákóczi u. 29. sz. házban  
óvóhelyek létesítése.

Magyarország ellen végrehajtott nagyarányú 
légitámad ások és a helyi háborús helyzetre való 
tekiatettel a vármegye tulajdoaát képező Rákóczim  
29 sz. kétemeletes házban egy óvóhelyet, az eme
letei ház pincéjébe pedig szilánkbiztos v.sablakot

készítettem. Óvóhelyre a folyó évi háztartási költ 
ségvetésben fedezet nincsen, ellenben e házakban 
teljesítendő áta'akaitások és tatarozások céljaira 
1.600 P. biztosíttató t. A jelenleg működésben szü
netelő törvényhatósági bizottság helvett meghoztam a 
követke'ő

V é g h a t á r o i a t o t .

Az óvóhely létesítési kiadások elsősorban 
ugyanezen házban átalakítások, másodsorban pedig 
tatirozások céljaira felvett hitel terhére fizetendők
ki.

E véghatározat ellen a közzétételt követő * 
naptól számitott 15 napon belül fellebbezni lehet.

Erről a vármegye Hiv. Lapját, és a számvevő
séget értesítem.

Ungvár, 1944. április 19.

Dr. Kossey János, alispán.

A m. kir, Földművelésügyi Miniszter Ur 
224.136/1944 III. A. 3. számú rendeletével a dereg- 
nyől ritkás blrtokosság legeltetési társulata alap
szabályait és legelőrendtartását jóváhagyta.

Pulyizalo'-, hivatalos hirdet sek 
es köröv vények.

4250/944. ai.
A Kassai Közigazgatási Tanfolyam Igazgatójától 
136/1944. szám.

Pályázati hirdetmény
A ni. kir. Belügyminiszter Úrtól nyert felhatal

mazás alapján pályázatot hirdetek a Kassai Köz- 
igazgatási Tanfolyamnak 40. hallgató felvételével az 
1944. év) szeptember havának később közlendő 
napján megnyíló 1944-45 lanévre való felvételre.

A pályázati {elvételeket az alábiakban köblöm 
A községi közigazgatási tanfolyamok I. ds II, 

évfolyamra tagozódnak.
A Kassai Községi Közigazgatási Tanfolyamnak

a 88600-1931. B. M. sz. rendelt 1. §-a szerinti kör
zetét a Magyar Szent Koronához az 19-8:XXXIV. 
törvénycikkel visszacsatolt felvidéki és az Í939:VI. 
tői vényeikkel visszacsatolt kárpátaljai területek a l
kotják, vagy s 1) Komárom, 2) Esztergom, 3) Nyit-
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ra és Pozsony k. e. e. 4) Bars és Hont k e. e 5) 
Nógrád. 6) Gömör és Kishont, 7) Abaui-Torna, 8) 
Zemptén, 9) Unc, 10) Bereq és l! )  Ugocsa várme
gyének az 1938 évi november hó 2 ikl bécsi dón- 
iéssel visszacsatolt területe, továbbá 12) az unai, 
13) a beregi és 14) a máramarosi közigazgatási ki- 
rendeltségek területe.

Az I évfolyamra való felvételre a 18 7S9-1940* 
B M. sz. rendelet értelmében azok az eqvének pá
lyázhatnak, az alább felsorolt egyéb feltételek iga- 
zo’ásával, akiknek állandó lakhelye 1938. évi no 
vember hó 2- napján a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt fe’vidáki területeken, vagy az 1939. évi 
március hó 15. napján a Magyar Szeot Koronához 
visszacsatolt kárpátaljai területeken volt * akik iga
zolni tudják, hogy az 19‘>0:XX t. c. 1. §-ának 2. 
bekezdésében megkívánt egy évi községi (kör) Jegy
zői irodai gyakorlatukat a fent felsorolt vármegyék 
visszacsatolt területén, i'letve a fent fe'soro t köz- 
igazgatási kirendeltségek területén fekvő jegyzői 
irodákban folytatták vagy folytatták.

Az 1 évfolyamra való felvételre azok az egyé
nek is pályázhatnak -  egyéb felvételek fennállása 
esetében — akik a megkívánt eqv évi jegyzői gya 
korlatot akárhol kezdték ugyan mer, azonban a 
tanfolyam körzetében fejezték be azt, ha állandó 
lakhelyük nem is volt a ’ előbbi bekezdés 
ben enil'tett időpontokban a visszacsaio t felvidék' 
illetve kárpátaljai területeken-

Végüt az egyéb f?lfé elek fennállása esetében 
a szociális feladatok ellátására a 86500-1938. B. M. 
sz. rende'et alapon felfogadott köz°éii kisegítők, 
valamint a 4,c) pont alatt fe l'o 'o 'tak (községi iroda
tiszt, Írnok, dánok) is pályázhatnak felvételre. A tanfo
lyam hallgatói á'lami kedve; menyben nem részesülnek.

A tanfolyam hallgatói kötelesek a tanfolyam
mal kapcsolatban álló internátusbán lakni és a la 
kás, fűtés, világítás, takarítás és mosás költségeit
megtérnem „ , ... .

Arra nézve, hogy milyen ágynemüeket, illalve 
egyéb fe-szerelési tárgyakat kötelesek magukkal 
hozni, a felvett hallgatókat kellő időben tájékoztat
ni fogom- „ .

Élelmezésükről a tanfolyam hallgató5 maguk 
gondoskodnak. E célra a tanfolyam mellett közös 
asztal (menza) működik, amelynek ezldöszerint 
P (egynzázhusz pengő) összegben megállapított na- 
vidiját tartozik minden hallgató előleges resztetek
ben pontosan megfizetni. A inerzán való etKezes 
rmnden hallgatóra kötelező. Az árak áendo c™ei' 
kedésere tekintettel a hallgatóknak számom.ok kell 
azzal, hogy ez az ősszeq emelkedik.

A tanfolyamra felvett hallgatók be ratkozasuk 
alkalmával beiratási d'i, tandíj, könyvhasznalati di|, 
a szemináriumi gyakorlatokhoz szükséges ügykeze
lési nyomtatványok továbbá lakás, fűtés vl a^ ‘c~JI’ 
lanaritás és mosatás költ-.égei felében ~ , 0
kötelesek a tanfolyam pénztárába egy összegben 
b dizetai. Az I. évfolyam sikeres elvégzése u an a 
Unfolyim  hallgatói a II. évfolyamra Iratkoznak be 
a beiratkozásuk alkalmával a fentiekben fe sorolt 
dijak fejében újabb 250 -  P. őt tartoznak ugyan
csak egy összegben befizetni. Az esedekes a ta 
befizetésére halasztás nem adható s a na. gatok a

befizetett összeg visszatérítésére semllyen elmen 
még abban az esetben sem tarthatnak igényt, ha a 
tanfolyamot Időközben elhagynák, vagy onnan fe
gyelmi utón távolittatnának el,

A tanfolyam I. évfolyamára való felvételre fo
lyamodók a 3.— Pengős okmánvbé'yegqel ellátott 
saiátkezüleg irt kérvényüket 1941, május hó 31. 
napjáig tartoznék a Kassai Községi Közigazgatási 
Tanfolyam Igazgatója! Fő utca 31. sz. Vármegyeháza 
címre beküldeni.

A 88 600 1931 M. E. sz körrendelet 14. § a 
értelmében a felvétel felett a tanfolyam iqaziatoia 
— fellebbezés kizárásával — határoz Nők a tanfo
lyam hallgatói nem lehetnek

A feltéteteknek megfelelő és általam behív ;tt 
páyázók a 103.200 1936. B- M sz. rendelet értelmé
ben Kassán a Vármeqveházáo később kitűzendő 
időpontban a m. kir. Belügyminiszter ur által kine
vező t felvételi vizsgabizottság előtt az alább fel
sorolt tantárgyakból felvételi vizsgát tartoznak tenni: 

I) Magyarország történelme, 2) Földrajz, 3) 
Közjogi a'aoismeretek, 4) Közigazgatási jogi alap
ismeretek. 5) Pénzügyi közigazgatási alapismeretek.

A pályázóknak kérvényeihez a következő ok
mányaikat kell eredetben mellékelniük.

I. Születési anyakönyvi kivonatot,
2 Magyar állampolgársági bizonyítványt. (A 

majyar állampo’gársáq Illetőségi bizonyítvánnyal] is 
valószinüsitheto.)

3 Iskolai bizonyitvánvt arról, hogy a gimná
zium, reálgimnázium, v ’ gy főreáliskola V ili.  osztá
lyát vagv ezen középiskolákkal egyenrangú más 
középfokú iskolát végzett. (Magasabb képesítés iga
zolása esetén folyamodó kérésének elbírálásánál 
előnyt é lvez)

4. 83.600- 1917. B. M. sz. r- ndelet 9. §-ában 
foglalt rendelkezés szerint kiállított és a főszolga 
biró (kirendeltség vezető) által annak 3) berendezé
se értelmében záradékolt működési b'zonyitványt 
arról, hogy az iskolai tanulmányaiknak befejezése 
után, valamely községi (kör) jegyzői írod ̂ b in a) 
mint jegyzögyakornok. vagy b) m'nt 86.50" 193n. B. 
M sz rendelet alapján fe'fogadott és a rendelet 4 
íj-ában eléírt fogadalmat letett kisegítő, illetve c) 
tisztviselői leendők e látására rendszeresített ál'ás 
bán legalább egy éves gyakoriró l folytatóit.

5. 1 lelyhatósáqi bizonyítványt 3rró’ , hogy ál
landó lakóhelyük 1938 évi november hó 2 án a 
visszacsatolt felvidéki, vagy az 1939. évi március hó 
15 papián a visszacsatolt kárpátaljai területeken 
volt, illetve. hogy jelenleg ott folytatnak gyakorlatot.

6. Helyhatósági b'zonyitványt arról, hogy az 
állam hivatalos nyelvét szóban és Írásban tökéle
tesen bírja.

7. A folyamodónak és eltartásra kötelezett 
hozzátartozójának (szüleinek, házastársának nagy 
szüleinek stb) vagyoni, jövedelmi és kereseti viszo
nyait polgári állását, foglalkozását, lavadalmazasat 
feltüntető helyhatósági bizonyítványt. A bizonyít
ványban azt is igazolni kell. hogy folyamodónak, 
vagy eltartásra kötelezett jhozzátartozotának van 
annyi vagyona, illetve jövedelme, amelyből a tan-
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folyamhallpafó tanulmáryi ide'e alatt magát fenn- alkalmatlanná teszi, vagy a tanfo yami előadások 
tartani és a költségeket v:se!ni tudja és ezek vlse eredményes hallgatásában patoiia. A felvételi vizs- 
lésére magái kötelezi i?. Ezt a körülményt folyamo- gára pályázókat a tanfolyam orvosa külön is mag
dó akként fs igazolhatja, hogy kel'ő vagyonnal bíró. vizsgálja és akit a fenii szempontból alkalmatlan* 
harmadik személy alakszerű nyilatkozatában köte- nak talál, azt a felvételi vizsgára nem bocsájtom. 
lezi magát a szükséges költségek fedezésére rt Pályázati kérvényéhez minden folyamodónak
nyilatkozatot a he yi hatóság lat'amczza és igazolja mellékelni kell a fentieken kívül I pengő értékű
hocy a nyilatkozatot tevő a vállalt kötelezettségé- postabélyeget, — egy nagy és egy rendes alakú
ntk teljesítéséhez szükséges anyagi eszközök bír- saját címre megcímzett válaszboritékoi. 
tokában van. Abban az esetben ha a tanfolyam 1944  ̂1946

8. Folyamodónak az iskolai bizonyítvány ke!- évi tanulmányt Időszakban felvett hallgatók száma
tét követő időben eltörött előéletét, erkölcsi fedd a 40 et nem érné el. a lélszámhlány pótlásáról a 
hetetlensécét és politikai valami*! nemzethüséqi m-lkir. Belügyminiszter ur 19841-1939. sz. rendelet 
szempontból va'ó megbízhatóságát igazoló, a fő- értelmében az egri, nyíregyházai és szombathelyi 
szóig-bíró, kirendeltség vezető által is láttamozctt községi közigazgatási tanfolyamon a terülotvissza- 
erkölcsi bizonyítványt. csatolások folytán kiegészült vármegyék triznoni-

9. M. kir tisztiorvosi, vagy tanfolyami intézeti területrészeiről felvételre jelentkezett és sikeres fel
orvosi bizonyítványt arról, hogy folyamodó egész- vételi vizsgát tett de az említett tanfolyamokra lét-
ségas, és nem szenved olyan ‘fertőző vagy undort szám betelte miatt fel nem vett folyamodóknak a
kellő betegségben, amely miatt őt a tanfolyamról, kassai tanfolyamra behívásával fogok gondoskodni.
vagy az internátusi együttlakásból ki kellene zárni 
és nincs o yan testi, vagy szellemi fogyatkozása, 
illetve szervi hibája, mely őt a községi (kör)-iegy- 
zői hivatás betöltésével járó tennivalók ellátására

Kassa, 1944, évi április hó 18-án.
Fáy Barnabás sk 

igazgató.

Nyomatott: Hornyák Sándor „Viktória** könyvnyomdájában Ungvár. Plotényi-part 11
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