
UNG VARMEGYE KXIII. évfolyam, 1944. évi junius hó 17. 12. szám

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  
'  P e re s z lé n y i E rn ő  d r .

v á r m e g y e i  f ő j e g y z ő .

Előfizetési ár: 1 évre 10) pengő. Megielenik minden csütörtökön. Hivatalos 
hirdetések a lap s z e r k e s z t ő jé h e z  (Ungvár, vármegyeház) küldendők,

A  vármegye részére nyitott postatakaréki számlák:
Vármegyei háztartási alap. Ungvár: 82 031. — Vármegyei nyugdíj alap. Ungvár: 82.C81. — Vármegyei vegyes alapek. Ungvár: 82.131 
Vármegyei közsfgl segélyezési alap, Ungvár: 82.1S1 — Vármegyei közigazgatási letét Ungvár: 82 231. — Vármegyei gyámpénztár 
alap Ungvár: 62.281. — Vármegyei közúti a'ap, Ungvár: 82.381. — Ung vm. alispánja, mint ullevel kiállító hatóság, Ungvár: 82 381 
Vármegyei ebadó alap. Ungvár: 826.', 1. — Vármegyei hatóságiorvesok magánfél érdekében kifejtett tevékenysége, Ungvár: 82.881 
Vármegyei iskolánkiv üli népművelési bizottsága, Ungvár: 82.V31. — Vármt gyei állattenyésztési alap, Ungvár: 83 5 8 1. — Vármegye 
erdőerzísi alap, Ungvár: 83.631 — Vármegyei árvíz- és belvíz károsultak támogatására alap, Ungvár: 83,731. — Vármegye

közjóléti szövetkezet, Ungvár: 44 752.

m Általános jellegű, de további intéz
ked ést nem igénylő rendeletek, ér

tesítések és más közlemények.

UNG VÁRMEGYE ALISPÁNJA.
5915/1944. szám.

T á r g y .

Ung vármegye számvevősége beterjeszti 
a vármegyei laktanya alap 1943 évi 

zárszámadását
r~~

Az 1500 1944 M E. sz. rendelet 9. §-a 2 bekez
désében gyökerező jogomnál fogva meghoztam 
ezt a v é g h a t á r o z a t o t ,  a bemutatott szám
adás mely szerint;

6296/1944. ai. sz.

M. K1R. POSTAIGAZGATÓSÁG DEBRECEN,
1944. junius hó 9.

14 075/1944. sz.
T  á r g y:

A tiszasalamoni postaügynökség ideigltnes
szünetelése.

H I R D E T M É N Y
Ung vármegye ungvári járásához tartozó Tisza- 

salairon községben működő postaügynökséqjet a 
postaügynöki állas megüresedésekövetkeztében' 1944. 
évi junius hó 1-től ideiglenesen megszüntettem. A 
községet az ügynökség ideiglenes szünetelése tar
tamára a csapi postahivatal kézbesítő kerületébe 
osztottam be.

Postaigazgatóság Debrecen.

A) készpénz bevétel
„ kiadás 

tulkiadás
B) kötvény bevétel

„ kiadás

86.582 P, 02 f. 
113.601 P. 56 f. 
27 019 P. 54 f.

-  P. — f.
— P. -  f.

maradvány — P. — f.
C) cselekvő vagyon 55972 P. 23 f.

elfogadom. Számadók részére a felmentvényt meg
adom.

E véghatározat egy- e g y  példányai az Ung 
vármegyei Hivatalos Lap szerkesztőiének közzététel, 
a vármegyei számvevőségnek tudomásul vétel, 
továbbá a számadási zárlattal együtt a vármegyei 
levéltárnak levéltári elhelyezés végett megküldöm.

A jogerőre emelkedése után a véghatározat 2 
példányát a m. kir. Belügyminiszter Úrhoz felterjesz
tem.

Ungvár. 1944 évi junius bó 14.-én.

Dr. Kossey János, alispán.

u n g  v á r m e g y e  a l is p á n ja .
3542/1944. szám.

T á r g y :  )
Veress Andor vm. irodafőtiszt nyugdíjazása.

Veress Andor vm. irodafőtiszt 1944. évi junius 
hó 30.-ával nyugdíjazását kérte.

Az 15001944 M. E. számú rendelet 9 §. (2) 
bekezedése alapján nyert felhatalmazás folytán 
meghoztam az alábbi

V é g h a t á r o z a t o t .
A kérelemnek helyt adok és Veress Andor vm. 

irodafőtisztet ungvári lakost 1944. évi junius hó 
3o-ával a vármegye nyugdíjalap terhére nyugdíjazom.

Ung vármegye th. klsgyülése által 1944. évi 
március hó 8-án megtartott rendes havi ülésen 743/ 
1944 szám alatt hozott véghatározat Veress Andor 
irodafőtiszt nyugdíjba beszámítható szolgálati idejét
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1903. évi február hó l töl kezdően 1944‘ évi febru
ár hó 1 ig bezárólag 41 évben állapitolta meg

Veress Andor var, irodafőtiszt nyugdíjba be
számítható szolgálati ideje 1903 február hó 1 tői 
1944" évi junius hó 30 ig 41 év és 5 hónapot tesz ki, 
melyből a nyuqilletmény megállpitása szempontjá
ból kereken 40 év vehető figyelembe.

Ezen szolgálati idő után az érdekeltet a fenn
álló törvényes rende'kezéseknek megfelelően 100* 0 
-os nyugdíj illeti meg.

Fent:ekcek megfele'ően tehát Veress Andort, 
a 3.5001943. M. E. számú rendelet IV. fejezet 
13. §.-ában foglaltak, illetve ezen rendelethez csatolt 
27. sz. kimutatás szerint 1944. évi iulius hó l-tői 
kezdődő’eg a IX fizetési os;tály I. fokozatán?k 
megfelelően havi 319 P nyugdíj, továbbá idézett 
rerdelet IV. fejezet 14 §. 2 bekezdene szerint a 
dij. tényleges állapotban élvezett kétszeres szemé
lyes pótlékának, azaz 3ü-f-36 72.-P nek 1000/° a, 
vagyis 72 -P. személyi pótlék, összesen tehát havi, 
39Í.-P-t állapitok meg.

1944évi iulius h ő i t ő l  kezdődően nevezettet 
felesége szül. Bartók Etelka után a 3.500/1943. M. 
E. számú rendelet IV, fejezet 21, §. 1. bekezdése 
szerint, illetve ezen rendelethez csatolt:45. sz- kimu- 

, tatásnak megfelelően havi 60 P- családi pótlék, 
továbbá az 1943. évi 1630 M. E sz. rendelethez 
csatolt 4. ez. k mutatás szerint 1944. évi augusztus. 
1.-től kezdődően a IX, fizetési osztály után, a 
II- likbérosztályának megfelelően havi 59.50 pengő 
lakbér illeti meg.

Ezek szerint tehát Veress Andor vármegyei 
Ircdafőíiszt havi nyugdilletménye összesen 51O5O 
pengőt tesz ki.

Nevezettnek 1944 évi junius hó 30-ával tör
ténendő nyugdíjazására való tekintettel eddg él
vezett tényleges illetménye, személyi pótléka és 
családi pótléka 1944 évi junius hó 30 ával, míg 
lakáspénzét 1944. évi iulius hó 3l-vel beszüntettem

E határozatnak a nyugdíjazás tényét meg 
állapító része ellen a Vármegyei Hivatalos Lapban 
való megjelenését követő 8 naptól számított 15 na
pon belül a m. kir. Belügyminiszter Úrhoz címzett 
és hivatalomnál benyújtott felebbezéssel, a nyugdíj 
mérvéie vonatkozó része ellen pedig a m. kír. 
Kö zigazgatási Birósáchoz dmzendő panasszal lehet 
élni

Erről nevezetett, a vármegyei számvevőséget, 
Hivatalos Lap Szerkesztőségét tudomásul értesí
tem.

Ungvár. 1944. junius 10.
Dr. Kossey János, alispán.

V Pályázatok, hivatalos 
és körözvények.

hirdetések

UNG VÁRMEGYE ALISPÁNJA 
6081/1944. szám.

Tárgy:
Ung vármegyében több irodasegédtiszti, kezelői 

és dijnoki állás betöltése.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Ung vármegye törvényhatóságánál nyugdíjazás

folytán megüresedett 1 és ezenfelül átszervezés 
folytán megüresedő 1 Irodasegédtisztl állásra, va
lamint ezek betöltése során esetleg megüresedő 
több vármegyei kezelői és dijnoki állásokra pályá
zatot hirdetek.

A pályázati kérvényhez a következő okmányo
kat kell csatolni: 1 /A 7720/1939 M. E. sz. ren
delet 1. és 3 § bán, illetőleg az 121O/1944. M. E. sz. 
rendelet 8 § bán foglalt rendelkezéseknek megfele
lően a leszármazást Igazoló okmányokat melyekből 
kitűnik, hogy a pályázó zsidónak nem tekintendő 
és pedig a saját valamint a szülőknek és nagy. 
szülőknek születési anyakönyvi kivonatait, illetőleg 
keresztlevelet, továbbá a szülőknek és a nagy- 
szu őknek házassági anyakönyvi kivonatait, illetőleg 
házassági leveleit, ha a pályázó házassági kötelék
ben él a háztartásra nézve is csatolandók a felso
rolt okmányok,

2. 6 hónapnál nem régibb keletű erkölcsi 
bizonyítványt,

3. magyar honosságot igazoló vagy valószínű
sítő okiratot,

4. legalább a középiskola 4. osztályának sikeres 
elvégzését 'gazoló bizonyítványt,

5. testi és szellemi alkalmasságot igazoló ha
tósági tiszti orvosi bi'onyltvány,

6 katorai szolgálatot igazoló okmányokat,
7. esetleges megfőző szolgálatot igazoló 

okmányokat.
8. a gép és gyorsírásban való jártasságot 

igazoló bizonyitványt,
9. élet leírást.
Ung vármegye törvényhatóságánál már szol

galatot teljesítő pályázóknak az okmányaikat 
csatolniok nem keik

Állásra elsősorban bírnak igényjogosultságqal 
az 1931, évi 111, t. c, rendelkezéseinek megfelelően 
a m. kir. honvédség, vámőrség, folyamőrség és csen- 
dőrség kötelékében szolgálatot teljesített igazolvá- 
nyos tiszthelyettesek. Ilyen pályázók nemlétében 
az állás betöltésénél egyenlő feltételek mellett — 
elsőbbséggel bírnak a hadirokkantak, a vitézek, a 
háborúk hadirokkantjai és tűzharcosok, akik ezen 
minőségüket eredeti igazolvánnyal igazolni tartoz
nak.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy a 
fent előírtak szerint felszerelt sajátkezüleg Irt Unq 
vármegye főispánjához címzett kérvényüket, — a 
mellékletekkel együtt — legkésőbb folyó év julius 
hó 8 napjáig nálam nyújtsák be.

Az a pályázó, aki már valamely törvényha
tóság szolgálatában áll, az Illető törvényhatatóság 
első tisztviselőiének más közhivatali állásban lévő 
egyén hivatal főnöke, közszolgálatban nem álló egyén az 
állandó lakhelye törvényhatóságának első tisztvise
lője és végül hivatásszerű katonai szolgálatban 
állók pedig parancsnokságuk utján kötelesek pá
lyázati kérelmüket hozzám eljuttatni.

Az elkésve érkező, vagy hiányosan felszerelt 
kérelmeket a 125 000/1902. B.M. sz. rendelet 4 § ának 
rendelkezései szerint figyelembe nem veszem.

Ungvár, 1944. junics hó 14 én./
Dr. Kossey János, sk« 

alispán

Nyomatott: Hornyát Sándor „Viktória- könyvnyomdájában Ungvár. Plotényi-jxirt 11
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