(ING VARMEGYE

XXUI. évfolyam, 1044. évi május

hó 4.
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HIVATALOS LAPJA
Felelős

s z e rk e s z tő :

P e re szlén y i
vármegyei

Ernő

dr.

főjegyző.

Előfizetési ír: 1 évre 10) pengő. Megjelenik minden csütörtökön. Hivatalos
hlrdilések i l u s z e r k e s z t ő j é h e z (öngvár, vármegyeház) küldendők.

A vármegye részére nyitott postatakaréki számlák:
Vármegyei háztartási alap. U n j / r : 82.0J1. — Vármegyei nyugdíj aliD U.igrir: 82 0 8 1. — Vármegyei vegyes alapok. Ungvár: 82.13L
Vármegye' községi segélyezési ala>. U.igvár. S2.lst — Vármegyei közigazgatási letét U igvár: 82 231. — Vármegyei gyámpénztár
alap Ungvár: 82.231. — V irm jg/:i kazuíi a'aa, U ij/ú": 8.2^331. — Uag vm a'isaáija, mint útlevél kiállító hatóság, Ungvár: 82.381
Vármegyei ebadó alap, Uagvár: S 2 i lt . — V i:n :g/ e. h i t i s i g .o v:sok msgínféi ériekében kifejtett tevékenysége, Ungvár: 82.881
Vármegyei iskolinkivüli népn.i/e'ési b znt sága U i;v ir : 82.331. — V ír negyei állntte íyészt esi ai ip, Ungvár: 81.531.— Vármegyei
erdőörz >si alap, Ungvár; 8 l 631 — Vármegyei ár/z- és bMviz kirn5jlt4< tíma/ausára alap, Ungvár: 83.731. — Vármegyei
közjóléli szövetkezet, Ungvár: 44 752.

Általános jellegű, de további intéz
kedést nem igénylő rendeletek, ér* tesitések és más közlemények.
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4419-1944. szám.
Tárgy:

Ung vármegye közúti alapja részére 100,000 P.
kölcsön felvétele.
A működésében szünetelő Ung vármegye tör
vényhatósági bizottsága helyett az 1500 1944, M. E.
sz. rendelet 9.§ (2) bekazdésében gyökerező hatás
körömnél fogva meghoztam a következő

Véghatárosatot:
Ung vármegye közúti alapja részére 100,000
azaz Egyszázezer pengő fuggőkö'.cíönnel l.)a Kárpát
aljai Bank Rt .2.) az Egyesült Felsömagyararszági
Hitel bank és Kssai Takarékpénztár R t., 3.) A Tiszaháti
Magyar Bank R.t. és 4.) az ungvári Kereskedelmi
Bank Rt. ungvári hitelintézetektől való azonnal
felvételét elrendelem, azzal, hogy a íüggokoicsont
még a folyó költségvetési évben vissza kelt t zptn>
Megkeresem a felsorolt hitelintézeteket, h »gy a
felveendő köiciönt m^guk között fejő őzt a ii és
honvédelmi érdekbői Ung vármegye közúti alapja
részére, bocsátani szíveskedjenek.
Mefiokolás.
Ung vármegye tisztán mezőgazdaság! lakosságú
lévén, termelvényeit «sak aratás után értékesítheti.
Így közadótartozását is nagyobbrészt csak ez idő
után tudja teljesíteni. Mivel pedig a most 10.yö há
ború miatt a közutak rendeltetésszerű fenlartasa
honvédelmi érdeket képez s mivel pénzügyi akadálya
a közutak fenntartásának nem lehet,, azért a rendel
kező rész szerint kellett határozni annal is inkább

mert a íüggökölcsön összegét többszörösen meg
haladó hitel a folyó évi közúti költségvetésben
biztosíttatott.
E véghatározat elles a közlés napját követő
1» nap afatt hatóságom utján a m. khr. Kereskedelem
és Közlekedésügyi Miniszter Úrhoz felebbezni lehe*.
A netán beadandó feiebbezés azonban az 1929 X X X .
t. c. 56. § ( 1 ) b a'.oontja értelmében a már említett
érdekre tekintettel a végrehajtást nem akadályozzaErről a rendelkezi részben magnevezett 4pénzs
intézetet, közzététel végett Ung vármegyei HlvataloLap szerkesztőjét, a számvevőséget é s a « . kir.állam
építészeti hivatalt értesítem.
Ungvár, 1944. május 2.
Dr. Kossey János s. k. alispán.
Ung vármegye alispánja
3162 19W. ai. szám.
Tárgy:

A vármegyei p ó tiió mértékének
az 1944. évre.

megállapítása

HATÁROZAT.
A vármegye közigazgatási és egyéb
k ia 
dásairól összeállítod 1944 évi várnagyét
költség
vetést a m k r Bzlügy ni.iiszter ur f )iyó év' március
14 -én kelt 34 818 sz rrnde elével jóváhagyta és a
vá migyei p o u ió mértékei: 63 azaz H it ;a iháeotn */»•
bán állap tóttá meg azzal, hogy a háztartási költségvetés hiányának fedezésére 5G8 V o s , a nyugdíj
költségvetés hiányának fedezésére 9.4V O J . az egyéb
vmi alapok költségvetés hiányának fedezésére 2 8 / ,•s. összesen 63°/, os várnagyéi pótadó kivetésére
van szükséo.
Az 1932. évi 1.810 M. E. rendelet alaptan a
vármegyei pó’adót a föididó, házadó, a társulati és
tántiem adó, 5 7 0 os kulcs szerint kivetett kereseti
adó és azideiglenes adómentes hazak a íó ja után
k e ll kivetni.

UNG VARMEGYE HIVATALOS LA PJ&

26

Felhívom a községi elöliáróságokat, hogy az
1044 évre a vármegyei pótadó kivetését minnélelöbb eszközöljék és a kivetés összegét hile’esités
céliából az ungvári ín. kir adóhivatalnak haladékta
lanul jelentsék be.
Miről 1. a m-kir. pénzügyigazgatóságot Ungvár.
2. a m. ktr. adóhivatalt Ungvár.
3. a vármegyei számvevőséget Ungvár.
4. Nagykapos község elöljáróságát Nagy* kapós.
5. Körjegyzőket Székhelyeiken.
6. Körláthelmeci jegyzői kirendeltség ve
zetőjét.
7. a Vmi Hivatalos Lap szerkesztőjét.
Ongvár, értesítem.
Ungvár, 1944. április 13.

Dr. Kossey János, sk. alispán.
Ung vármegye alispánjától.
4667 1944. szám
Tárgy:

Ung vármegyénél a th. közúti alap
terhére egy irodasegédtiszti állás
szervezése.
A működésben szünetelő Ung vármegye tör
vényhitósága helyett az 1500/J944. M E. sz. ren
delet 9. § (2) bekezdésében gyökarező hatáskö
römnél fogva meghoztam a kővetkező

Véghatározatot:
Ung vármegye közúti alapja terhére alkalmazott
egy dijnoki állás egyidejű megszüntetése mellett
egy irodasegédtiszti állás rendszeresítését rendelem
el.

Megokolás:

t

A rendelkező rész értelmében határoztam, mert
arra a 169.841— 1943. XI. sz. K .K .M . rendelet fel
hatalmazást adott és mert a mai elhelyezkedési és
szociális viszonyokatfigyelembevéve felelősségteljes
segédhivatal! állásra megfelelő munkaerőt a vármgye
c?ak úgy kaphat, ha annak idővel irodai tisztvise
lővé való kinevezése lehetővé válhatik.
E véghitározat ellen a kihirdetést követő nap
tól számított IS nap alatt felebbezni lehet, azt nálam
kell beadni, de a m. krr Kereskedelem és Közleke
désügyi Miniszter Úrhoz kell dmezn'.
E véghatározat az említett Miniszter Ur jóvá
hagyását igényli.
Erről a m, kir. Kereskedelem és Közlekedés
ügyi Miniszter Úrhoz felterjesztéssel jelentést teszek,
iletőlleq erről közzététel végett az Ung vármegye
Hivatalos Lap szerkesztőségét, az Ung vármegyei
Számvevőséget és a m. kir. Államépitészeti Hivatalt
értesítem.
Ungvár, 1944. május 2.

Dr. Kossey János, alispán.
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Nyomatott: Horayák Sándor „Viktória* könyvnyomdájában Ungvár. Plotényi-part IX

