
XXIII- évfolyam, 1944. évi május hó 25. .9 szám(ING VARMEGYE

A vármegye részére nyitott postatakaréki számlák:
Vármegyei háztartási alap, Ungvári S2.03L. — Vámügyei nyugdíj alao Ungvári 82 081. — Vármegyei vegyes alapak. Ungvári 82.131 
Vármegye közság segélyezési a’ap, Ung vár 82.181 — Vármegyei közigazgatási letét Uigvár: 82 231. — Vármegyei gyámpénztár 
alap Ungvári 82.231. — Virm»gyei kuuti a ap, U igvár: 82.331. — Ung vm. a'ispánja mint utle/él kiállító hatóság. Ungvári 82 381 
Vármegyei ebado alap, Ungvári 82531. — Virmeg/e hatósági orvesoa maginféi érdekében kifejtett tevékenyig*, Ungvári 82.881 
Vármegyei iskolánkivült népnű/elésí bizottsága, Ungvári 82.V3I. — Vármegyei állattenyésztési alap, Ungvári 8 !  58 1. — Vármegyei 
erdóőrzjsi alap, Ungvári 83 631 — Vármegyei árvíz- és belvíz károsultak támogatásira alap, Ungvári 83,731. — Vármegyei

közjóléti szövetkezet, Ungvári 44 752.

Személyi hírek
■

M á s o l a t .
M. kir. belügyminiszter

3237 e’n. szám.

A Kormányzó Ur Őfőméltósága az 1944- évi 
május hó 6. napján kelt leafelsőbb elhatározásával 
előterjesztésemre — Réthy Haszlinger Ferenc nyugál
lományú m. kir. ezredest Ugocsa vármegye, Ung 
vármegye, valamint Ungvár thj. város főispánjává 
kinevezni méltóztatot* *.

Értő l a vármegye közönségét értessem.
Budapest, 1944. évi május hó 9-én.

jaross s. k.

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

* tesitések-és más közlemények.

14. napján tartott rendes közgyűlésen 24 kgy. (14 475)
1942. sz a. alkotott szabályrendelet teljes szöveg
gel közzé lelt téve Ung varmegye Hivatalos Lapja 
1943 évi május hó 6.-án megjelent 10. számában a 
40. oldalon)

M, Kir. Belügyminiszter 
47.124 1942. II!. a,

j ó v á h a g y o m .
Budapest, 1944 évi április hó 26.

A minisztfr rendeletéből: 
V e 1 i c s sk. 

miniszteri o. tanácsos.

Ung vármegye Alispánjától.
4751 1944.

K ö z z é t e s z e m .
Ungvár, 1944. évi május hó 12

Alispán helyett:
Dr. Pereszlényi Ernő, s. k. vm. főjegyző.

5050/944 a'.
A minaii körjegyzői hivatal Ungvár városban 

Felszabadulás utca ' 169. számú hájból O dal-utca 
16. számú házba költözött át.___________________

U N G  V A R M E G Y E  A L I S  PÁN  ] A. 
4751-1944. szám.

Tárgy:
A vmi dijta'an közigazgatási gyakornok 

(orvosgyakornok) segélyének betegségük esetére 
való folyósításáról alkotott vármegyei 

szabályrendelet.
(Az e tárgyban Ung vármegye törvényható

sági bizottsága által Ungváron, 1943- évi április hó

UNG VÁRM EGYE ALISPÁNJA.

5124/1944 szám

T á r g y ;

1944—46. évek tartamára újonnan megalakítandó 
adófelszólamlási bizottság megalakítása.

Az általános kereseti adó, jövedelmi és vagyon
adó jogossága mérve jelien beadott fellebbezések 
másodfokú elbi álása az 1920:XXIII. t, c. 24. §a  
értelmében alakított adófelszó.? mlás i bizottságok az 
1944—46 évek tartamára újonnan megalakilandók.

A 105.680/1944. P, M. rendelt t értelmében Ung 
vármegye területére az ungvári m. kir. Adóhivatal 
területéhez tartozó községek részére ,Ungvldeki“ el*
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nevezéssel egy adófelszólamlási bizottságot kell 
alakítani

E Plzottsáqbzn pz 1927: évi 600 P. M. sz- hiv 
összeállítási 106- §. (3. 4) bekezdés értelmében a 
törvényhatósági bizottság ű rendes és 5 póttagot 
választ és pedig 1 rendes és l póltagot a mező
gazdasági, valamint az üayvédi kamarát, továbbá a 
kereskedelmi é' iparkamarának ugy az Ipari, mint 
á  kereskedelmi érdekeltségei közül kijelölt tagokból, 
végül a törvényhatósági b zotlság sí ját kebeléből.

Ung vármeg' e hadműveleti területté ryilv.á-lt 
tatván, az 1500 1944. M E. sz rendelet 9 (2) be-
ke7dés értelmében a to r ’ényhalósáqi bizottság ne n 
műiödik, hatáskörét a vármegye aii pánja vette át,

V é g h a t á r o z a t .
I

Ung vármegye területén az ungvári m. kir. 
Adóhivatal működési területire tartozó községek 
részére U igvár székhellyel működő >Ungvárvfdéki« 
adófelszólam áei bizottságba a T ís’ ajobbpart! Mező
gazdasági Kamara kije'ölése alapján N. Kádas 
József eszenyi lakost rendes tagul, Orémusz Zsigmond 
kincseshomoki lako;t pedig pót'agul.

a kassai Kereskedelmi és Iparkamara kijelö
lése alapján :

a) Kereskede’mi érdekességek részéről: Kazinczy 
Sándor cea i íűszerkereakedől rendes taru', Kárpát 
János naqykanosi fűtrerkereíkedő4 pedig póttagu’ ,

b) az ip^ri érdekeit ég ré zéről:
Kocsán Albert nagy-raposi gánIakato;t rendes 

taoul. Dzschirun A'ajos csapi hentes és mészárost 
pedig póttagul.

A Kassai U.gvvédi Kamara által kijelölt tagok 
közül: dr. Jackovits Járos ügyvédet rendes tagú’, 
dr, Bakos István ü yvéd’ t pedig póttaqu1.

A törvényhatósági bizottság taqj-i kö’ ül ped'g 
Papp Miháiy orrz, gyülé;i kéovis-Iőt revdes lacu , 
vitéz Koncsol János rcf le készt pedig póttagul 
kijelö öm A kiie ö t tagok megb zatása 1946 évi' 
december hó 31 éve .jár le.

Erről a kijelölt tagokat, U ig vármegye főis
pánját, Hivatalos Lap szerkesztőjét, az Ungvári m. 
kir. Pénzügyiqazga'óságo', és m k'r, Adóhivat«It, a 
Tlszaiobbparti Mezőgazdasági Kamira*, a Kassai 
Kereskedelmi és Iparkamarát és a Kassai ügyvédi 
Kamarát tudomásul, a vmi irodavezetőt pedig fel
jegyzés végett értesítem.

Ungvár, 1944 évi május hó 16-án.
Dr. Kossey János, alispán.

UNG VÁRM EGYE ALISPÁNJA 

1361/1944. szám.
T  á r fi y:

Szabályrendelet a vályogvetéshez szükséges 
fö ld  kitermeléséről.

A m. kir. ungvári Esztifőorvos 678/1943 fo. 
számú jelentésével szabályrcrddft tervezete? t?r- 
jeszlítt a vármegye törvényhatósága e’é a vályog 
vetéshez szükséges föld kitermelésének szabályozása

tárgyában. A tervezet Ung vármegye területén a 
malér’a terjedése megoldásának egyik feltételét va
lósítja meg és ezért közérdeket Illetve fontos egész 
sécügyl érdeket képv’sel a szabályrendeletté va'ó 
emelése.

A szabályrendelet tervezetet 1500'1944. M. E. 
sz. rendelet 9. § 2. bekezdésében nyert felhatalma
zás a'apján felülb'ráltam és meghoztam az a'ábbl

V é g h a t á r o z a t o t :
A tárgyi sz ’ bá’yrpndekt tervezetet Ung vár

megyének a „Vályogvetéshez szükséges fö'd kiter
meléséről" szóló szabályrendeletévé emelem. Erről 
a vm. alispánját további eljárás végett, a vm. Htva 
fa!o L?p szerkesztőségét Unó vármegye tiszti fő- 
üqyészét értesítem és a ír. kir. Belügyminiszter Urnák 
jóváhagyása végett jelentést teszem.

Ungvár, 1944. évi május hó 1-sn.

Dr. Kossey János, sk- alispán.
• • •

UNG VÁRM EGYE SZABÁLYR EN D ELETE

Vályoíveléshez szükséges fö ld  kitermeléséről.

1- §-

Vá'yogvetáshez szükséges földet csak arról a 
helyről szabad kitermelni, ame'vet a járási főszo’- 
qabiró végha*ározcttal kTje!ö!t E véghatározat elhn 
fel!e'ob0zésnek vm  he’ye a vm. a’ ispánjához. aki 
to/ábbí jogorvoslat kizárásával határoz A hatóság 
a tisztiorvossal együtt tartandó helyszíni szemlén 
jelölik ki a földki'ermelés helyét. A helyszíni szem
lére az Illetékes ku'turmérnök is megh'vindó.

2 . § .

1) A helyszíni szemlén o'yan helvet kell kij - 
Iölni, a ie ly lk  előreláthatólag hosszú Időre kielégít
heti a község szü ségletét. Egy községben, általá
ban 3.000 lakósig csak egv terület jelöhztő ki.

2) A kijelölendő terület magas fek/ésü legyen, 
shonnanavlz elvezesse biztosi ható. Ha nincs a köz- 
r ég területén i yen magas fekvésű terület, akkor a már 
megevő vá’yoqvető terület vagy más terület is 
kije ö helő. Ebben az esetben arra kell tö'ekednli 
hogy a k jelölendő terület a község terüle’én falát', 
ha ó n?gyoHb viz ó kacsaus’tató patak csatorna stb, 
közelében legyen és ha ezeknek term ésbe meg 
engedi, a kltelöit terület velük összekö hető 
legyen

3) A ' ályogcödrök a T i 'p i*et th. utaktól leg- 
a ább30 a fő közlekedési és álam! utaktól legalább 
50 m. távolságra lehelnek.

3. §.
I) A földkitermelés mélységé é és sorrendiére 

minden esetben terv k ész i te ne? ő A mélységet mara
dandóan a következőképen kell mage ömi. A 
kijelölt területet teljes hosszában a kívánkozó
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vlzlevezetés irányában, a kívánt mélységben 
át kell árkolni. A kitermelés eddig a mélységig tör
ténhet-

2) A kit ermelés sorrendiét úgy kell megállaDitanl 
hogy a közepén haladó mélységjalző áróktól folya 
matasan a szélek felé haladjon. Az egymást kö /ető 
kitermelések csak szorosan egymás mellett végez
hetők. A soron következő k ’fermaléa helyet egy 
karóra erősített táblával kell megjelölni.

4- §•
Aki vályogvetéshez (vert.döngöf f *1 építéshez) fö'det 

akar kitermelni, ezt csak az elöljáróságtól kápolt 
engedély alapján végezheti.

5. $.
Az előjáróság az engedá yt csak akkor adhatja 

ki, ha a kérelmező kötelezi magát hogy:
1 (a földkitermelés mélységét és sorrendjét be

tartja.
2 (a kijelölt he'y általa használt részének 

rendbehozásánál közreműködik vagy a rendbeho 
zási munkát megváltja.

6. §.

Az elöljáróság minden év októberén felülvizs 
gália a föld kitermelésére k iie ’ölt he?yet és azt leg
később a következő év május Hó 1-ig az alábbi 
szempontok figyelembevételével rendbehozatia.

1) Az előző év folyamán keletkezett gödröket
egymásnak néző oldaluk teljes szélességében; össze 
kell kötni, medrüket pedig úgy kell eligazítani, hogy 
az esetleaes összagyüt viz. vagv csapadékvíz a 
középen fekvő mélységielző árok felé zavartalanul 
elfolyhasson. .

2) Ha a mélységielző közénároknak valamilyen 
nagyobb közelben "fekvő víz (ló. csatorna stb) felé 
lefolyást lehet biztosítani akkor a közéoárkot is úgy 
kell rendbehozni,' hogy belőle a viz akadálytalanul

lefolyhasson. Általában arra kell törekedni, hogy 
újabb egymással össze nem függő vízzel borított 
gödrök-területek ne keletkezzenek és ne maradianak.

7. §.

Rendb’hozási munkára azok köte'ezendők, 
akik előző évben fő det terneltek ki. A kitermelést 
végző a rendbehozási munkát megválthatja. Ha a 
rendbehozás ezek anyagi erejével n»m állana arány
ban. a község rajtuk kívül még közmunkával is kö
teles a kilarmelőnely rendehozásáho2 hozzájárulni- 

A m. kir. tisztiorvos vagy általa m^abizott 
hatósági orvos minden év mVus 15-'g e 'enőrizze 
hogy a rendbehozási munkák megtörténtek-e. En 
nek elmulasztását vagy észle’t kifogásait azonnal 
jelentse. A ha'osáq az elöljáróságot a rendbehozási 
munkák elvégzésére a hiányos ágak haladéktalauul 
pofására utasítsa.

E véghatározat ollan felebbszésnek van he'ye a vm. 
alispánjához. Az i letékes malária á lomás helyszíni 
szemlére megóvható A vályogvetéshez kijelölt te 
rületeket. azok állapotát Időnként ellenőrizni kö-

A meg nem engedett helyen vagy szabály- 
rendelő szerint m’ g nem rngedelt módon vályog 
vetéshez szükséqes fö'd k!trrme ése kihágást képez 
és ez ellen vétő 10 P-tői 500.-P ig terjedhető elzá
rásra is átváltoztatható pénzbüntetéssel büntetendő. 
A kihágásban I. fokon a járási főszolgabíró II. fokon 
az alispán további jogorvoslat kizárásával határoz.

10. §
A jelei szabályrendelet Ung vármegye Hivata 

Ios Lapiában történt közzététel után I5nap muiva 
lép életba.

Ungvár. 1944 évi uájus ho Len.

Nyomatott: Homyák Sándor „Viktória- könyvnyomdáiéban Ungvár. Plofényi-part 11


	09

