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I. Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

252 .

S z . : 6067— 1910. alisp.
560— 1910. kgy.

Erdőőrök és erdőszolgák nyugdíj szabály
rendelete.

Határozat.

A z erdőőrök és erdőszolgák nyugdíjazására 
vonatkozó és a vármegyei erdészeti bizottság ál
tal letárgyalt és előterjesztett szabályrendeletet a 
törvényhatósági bizottság elfogadja, megállapítja 
és jóváhagyás czéljából kihirdetés után a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter úrhoz felterjeszti.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1910. október 11-én 
tartott közgyűléséből.

A z Udvarhelyvármegye területén alkalmazott 
hatósági erdőőrök és erdőszoígák nyugdíjazásá
ról alkotott

Szabályrendelet,

i. FEJEZET.

A  n yu g d íja la p ró l.

1. §. Udvarhely vármegye közönsége az Udvar
helyvármegye területén alkalmazott és a vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottsága által végleges 
minőségben kinevezett, vagy ideiglenes minőség
ben kinevezett, de azután véglegesített, az állami 
kezelés alá vett erdőterületek őrzésével megbízott 
hatósági erdőőrök és . erdőszojgák, valamint ezek 
özvegyei és árvái ellátása czéljából 1910. évi 
január hó l étől kezdődő hatálylval nyugdíjala
pot létesít.

A nyugdíjalap czime : »Hatósági erdőörök és 
erdőszolgák nyugdíjalapja.*

2. §. A nyugdíj pénzalap alakul:
1. A vármegyei erdőőrzési pénzalap eddigi 

megtakarításaiból s illetve kunnlévő követeléseiből

a nyugdíjalap javára ezennel átbocsátóit 13000 azaz 
tizenháromezer koronából, mint törzsvagyonból.

2. A vármegyei erdőőrzési pénzalap éven
kénti állandó hozzájárulásából.

3. A hatósági erdőőrök és erdőszolgák ál
landó hozzájárulásából.

4. A z erdőközbirtokosságok által kérelmezett 
rendkívüli fahasználatok esetén az eladási összeg 
1 (egy) százalékából.

3. §. A z  előző §. I. pontjában jelzett 13000 
koronát a vármegye alispánja utalja át az erdő
őrzési pénzalapból a nyugdíj pénzalapba és pedig 
részletekben is, ahhoz képest, a mint a hátrálé- 
kok felhajtatnak.

4. §. A 2. §. 2. pontjában jelzett hozzájáru
lási összeg évi 500 koronában állapittatik meg, 
mely összeg mindenkor a törzsvagyonhoz csa
tolandó.

Ezen összeg fedezetéről a vármegye közigaz
gatási erdészeti bizottsága az erdőőrzési pénzalap 
terhére annak költségvetése rendjén gondoskodik.

A vármegye alispánja pedig ezen összeget 
minden évben legkésőbb szeptember hó 30-áig az 
erdőőrzési pénzalapból a. hatósági erdőőrök és 
erdőszolgák nyugdíj pénzalapjába átutalja.

Az erdőőrzési pénzalapnak ezen hozzájáru
lási kötelezettsége az azon évet követő év január 
hó l ével kezdődik, mely évben ezen szabályren
delet jóváhagyást nyer.

5. §. A hatósági erdőőrök és erdőszolgák 
állandó hozzájárulása (2. §. 3. pontja) az évi ren
des fizetés (ide nem számítva a lakbért, a tűzifa 
és legeltetési illetmény váltság összegét, valamint 
az esetleges egyeb átalányokat) 5 (öt) százalékát 
képezi és állandó járulék czirnén 12 hónapi rész
letben a m. kir. adóhivatal által a nyugdíjalap 
javára a fizetésből levonásba hozatik.

Ezen állandó járulékok fizetésére az erdé
szeti bizottság által Udvarhelyvármegye területére 
végleges jelleggel kinevezett, vagy ideiglenes je l
leggel kinevezett, de azután véglegesített hatósági 
erdőőrök és erdőszolgák kivétel nélkül és feltétle
nül kötelezve vannak.

Ezen állandó járulékok a jelenleg szolgálat
ban lévő erdőőrök és erdőszolgák fize'éséből a
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szabályrendelet életbe léptét követő hónap elsejé
től, az ezután kinevezendő erdőőrök és erdőszol
gák fizetéséből pedig, a véglegesen kinevezettek
nél az eskütételt, az ideiglenesen .kinevezetteknél 
a véglegesítést követő hónap elsejétől kezdődőleg 
vonatnak le.

6 §. Rendkívüli fahasználatoknál a vételár 
egy százaléka (2. §i 4. pontja) a vállalkozót (ve
vőt) terheli s ezen összeg rendszerint már a vál
lalkozó (vevő) által letett bánatpénzből vonatik le 
a nyugdíjalap javára

Az erre vonatkozó intézkedés az árverezési 
és szerződési feltételekbe minden egyes esetben 
felveendő.

7. §. A nyugdíj pénzalap terhére az utalvá
nyozásokat a törvényhatósági bizottság közgyűlésé
nek jogerős határozata alapján az alispán teljesiti.

8. §. A nyugdíjalap vagyona gyümölcsözés 
végett csak magyar állampapírokba, az állam ál
tal tőkéjükre és kamataikra örökre biztosított ér
tékpapírokba, magyar földhitelintézeti zálogleve
lekbe és a törvényhatósági bizottság közgyűlése 
által kijelölt takarékpénztárakba helyezhető el.

Az alap vagyona magán feleknek kölcsön- 
képpen bármely biztosíték mellett sem adható k i; 
a vármegye közönségének azonban kellő biztosí
ték mellett kölcsön adható

9. §. A nyugdíjalapnak jövedelme csakis 
1920. évi január hó l-étől kezdődőleg vehető 
igénybe. Ezen idő előtt nyugdíjazásnak, végkielé
gítésnek, özvegyi ellátás és neveltetési járulék 
megállapításának csakis a 24. §-ban megjelölt 
esetben van helye. (26. §.)

10. §. Nyugdíjazási és, ellátási czélokra a 2. 
§. 1., 2. és 4. pontjaiban jelzett összegekből ala
kított törzsvagyonnak csakis kamatjövedelme hasz
nálható fel.

A 2. §. 3. pontjában jelzett állandó járulé
kok ellenben nyugdíjazási és ellátási czélokra szük
ség esetén felhasználhatók ugyan ; ha azonban 
azok esedékességüknek évében fel nem használ
tatnak, szintén az alap törzsvagyonához csatolan
dók és ezen esetben későbbi nyugdíjazásokra és 
ellátásokra már fel nem használhatók.

11. §. Azon esetben, ha az alaptőke oly ösz- 
szegre emelkedik, hogy a szükségleteit előrelátha
tólag a jövőben is saját jövedelmeiből fedezni 
bírja, a 2. §. 2. és 3. pontjaiben említett hozzá
járulások a törvényhatósági bizottság által minisz
teri jóváhagyás mellett kisebb mérvre leszállítha
tok, sőt egészben meg is szüntethetők.

12. §. Ha nagyobb számú ellátások követ
keztében a nyugdíjalapnak a nyugdíjazásra és el
látásra felhasználható jövedelme a kiadásokat nem 
fedezné, azon esetben a hiány fedezetéről s illetve 
a nyugdíj és ellátási járandóságok csonkitatlan ki
fizetéséről az erdészeti bizottság meghallgatása 
után a törvényhatósági bizottság gondoskodik.

Ezen esetben a hiány első sorban az erdő
őrzési pénzalap terhére fedezendő.

Az erdőőrzési pénzalap azonban ily' czimen 
a 4. §-ban irt összegen felül legfölebb évi 2000 
kettőezer koronával terhelhető meg.

Ha a hiány' fedezetére ezen 2000 korona 
sem elegendő, a még fennmaradó szükséglet az
5. §-ban irt állandó járulékok felemelése által, ál
lamsegély kérése utján vagy más alkalmas mó
don fedezendő.

13. §. Egyebekben ezen nyugdíj pénzalap is 
a többi vármegyei pénzalap módjára kezeltetik.

11. FEJEZET.

N yu g d íja zá s i szabályok.

14. §. A hatósági erdőőrök és erdőszolgák 
nyugdíjazásra tarthatnak igényt:

.1. ha a hatósági erdőőr vagy erdőszolga lelki 
fogyatkozás, vagy súlyos természetű betegség 
miatt hivatalos kötelességeinek teljesítésére végle
gesen vagy legalább tartósan képtelenné válik ;

2. ha 60. életévét betöltötte ;
3. ha a köteles 40 évi szolgálati időt ki

töltötte ;
4. ha állomása megszüntetése következtében 

megfelelő állomásra el nem helyezhető.
lö. §• A nyugdíjazás kezdete :
1. a jelenleg is szolgálatban lévő erdőőrökre 

és erdőszolgákra nézve 1910. évi január hó el
seje (I., 90. §.)

2. az ezután kinevezettekre nézve ideiglenes 
kinevezés esetén a véglegesítés napja, végleges ki
nevezés esetén az eskütétel napja.

A nyatgdijazási igény' azonban az 1. és 2. 
pont alatt irt időpontoktól számított 10 év múlva 
áll be.

16. §. Az ideiglenes jelleggel kinevezett erdő
őrök és erdőszolgák csakis a véglegesitéskor lesz
nek a nyugdíjintézet tagjai.

Mindazonáltal az ideiglenes minőségben el
töltött szolgálati idő is az eskütételtől kezdődőleg 
a nyugdíjazásnál beszámítandó, ha

1. az ideiglenes és végleges szolgálat között 
megszakítás nincs (27. §.),

2. ha a véglegesített erdőőr vagy erdőszolga 
a véglegesítéstől számított 3 hónap alatt az ideig
lenes szolgálat idejére eső s az 5. §-ban irt ál
landó járulékokat is befizeti.

17. §. A nyugdíjazás vagy ideiglenes, vágy- 
végleges jelleggel történik.

Ideiglenes a nyugdíjazás:
1. ha az erdőőr vagy erdőszolga tartósan, 

de nem véglegesen munkaképtelen ;
2. a 14. §. 4. pontja esetében ;
3. a 24. §. esetében, ha ideiglenes munka- 

képtelenség állapittatik meg.
18. §. Végleges a nyugdíjazás:
1. ha az erdőőr vagy erdőszolga véglegesen 

munkaképtelen ;
2. a 14. §. 2. pontja esetében ;
3. a 14. §. 3. pontja esetében ;
4. a 24. §. esetében, ha végleges munka

képtelenség állapittatik meg.
19. g. Az ideiglenes nyugdíjazás véglege

sítendő :
1. ha az ideiglenesen nyugdíjazott véglege

sen munkaképtelenné'válik ;
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2. ha a nyugdíjazott a 14. §. 2. pontjában 
irt életkort eléri.

20. §. A 17. §. 1. és 3. pontjai alapján ideig
lenesen nyugdíjazottak évenként kötelesek a vár
megye alispánjánál beigazolni, hogy az ok, mely 
miatt nyugdijaztattak, még fennáll.

Ezen beigazolás elmulasztása esetén a nyug
díj beszüntetendő.

Az igazolásnak minden év márczius hó 31-éig 
kell történnie.

Ha a nyugdíjazott ezen beigazolást későb
ben teljesiti, a nyugdíj újból folyósítandó, de csakis 
a beigazolást követő hónap 1 étöl.

21. §. A 17. §. 2. pontja alapján ideiglene
sen nyugdíjazott erdőőr vagy erdős/.olga az erdé
szeti bizottság felhívására köteles egy előbbi állá
sának megfelelő állást a felhívástól számított 60 
nap alatt elfoglalni, mi által nyugdija megszűnik.

Ha az erdőőr vagy erdőszolga ezen felhívás
nak eleget nem tesz, nyugdija a 60 nap elteltével 
beszüntetendő.

A nyugdíj beszüntetése, illetve a határidő 
eltelte után jelentkező erdőőr vagy erdőszolga je 
lentkezése csak megfelelő' állás üresedése esetén 
fogadható el.

22. §. Az igényelhető nyugdíj összegének 
megállapításánál irányadóul szolgai :

1. a beszámítható szolgálati idő tartama;
2. a szolgálatban utoljára élvezett beszámít

ható fizetés összege.
23. §. A beszámitható szolgálati idő kezdete :
1. az 1910. évi január hó 1-én alkalmazás

ban volt erdőőröknél és erdőszolgáknál a most 
jelzett időpont, s illetve az ideiglenesen alkalma
zottaknál az eskütétel napja (1 , 90. §.);

2. az 1910. évi január hó 1-e után kineve
zett és kinevezendő erdőőröknél és erdőszolgák
nál az első hivatalos eskü letételét s illetve a 
véglegesítést követő hónap elseje. (16. §.)

„ A beszámitható idő végpontja azon hónap 
utolsó napja, a melyben a nyugdíjazási igény 
megállapittatott.

24. §. Ha a nyugdijintézeti tag hivatalos el
járás közben, vagy hivatalos eljárás miatt szenve
dett baleset, illetve megtámadtatás (bűntett) . foly
tán válik véglegesen vagy ideiglenesen munka 
képtelenné, akkor

1. ha beszámitható szolgálati ideje 5 éven 
alul van, a nyugdíj kiszámításánál 10 évi szolgá- 
lati idő veendő alapul;

2 ha a szolgálati idő 5 évet meghalad, a 
tényleg szakadatlanul eltöltött szolgalati időnek 
kétszerese veendő a nyugdíj kiszámításánál alapul.

A nyugdíj összege azonban a legutóbb él
vezett rendszeres fizetés összegét (33. §.) ez eset
ben sem haladhatja felül.

25. §. Az előző §. alapján kimondott ideig
lenes nyugdíjazás esetében, ha az erdőőr vagy 
erdőszolga állomását önkényt vagy felhívás (21. 
§.) folytán újból elfoglalja, az azutáni, végleges 
nyugdíjazásnál az előző szakaszban irt kedvez
mények nem veendők ugyan figyelembe, azonban 
ezen végleges nyugdíjazásnál az az idő is beszá

mítandó, a melyet az erdőőr vagy erdőszolga az 
előző §-ban jelzett okok miatt ideiglenes nyugdíj
ban töltött.

26. §. A 24. §. esetében a nyugdíjazás az 
1920. évi január hó 1 -ét megelőző időben is ki
mondandó. (9. §.)

27. §. A nyugdíj összeg kiszámításánál ala
pul vehető szolgálati időnek szakadatlanul és egy
folytában töltöttnek kell lennie.

Megszakítás esetén az utolsó megszakítást 
megelőző szolgálati idő be nem számit.

28. §. A szolgálati idő folytonosságának szá
mításánál félbeszakításnak nem tekintendő, ha a 
nyugdijintézeti tag

1. ideiglenesen nyugdijaztatott, de ismét tény
leges szolgálatba állott;

2. felfüggesztett állapotban volt, de állásába 
visszahelyeztetett;

3. a nyugdíjigény fenntartás biztosításának 
kieszközlése mellett a nyugdíj viszonosságot ki 
nem mondott állam vagy társhatóság szolgálatába 
átment, de ettől tényleges szolgálatának félbesza
kítása nélkül 10 éven belül visszatért;

4. egyhuzamban egy évet meg nem haladó 
időt szabadságon töltött.

29. §. A z előző §. eseteiben az abban jel
zett állapotokban töltött idő a nyugdíjazásnál —  
az alábbi szakaszokban jelzett esetek kivételével 
—  nem számit ug\'an be, de az ezen állapotok 
előtt és után Udvarhelyvármegye szolgálatában 
eltöltött idő beszámítandó.

Azon idő, melyet az illető nem Udvarhely
vármegye szolgálatában töltött, —  a 42. §. esetét 
kivéve- —  ezen esetekben sem számítandó be.

30. §. A 28. §. 1. pontja esetében, ha az 
ideiglenes nyugdíjazás a 14. §. 4. pontja alapján 
történt, az ideiglenes nyugdíjban eltöltött időnek 
fele a nyugdíjazásnál beszámítandó. Az ily czimen 
beszámított idő az 5 évet felül nem haladhatja.

31. §. A 28. §. 2. pontja esetében, ha a fel
függesztett erdőőr vagy erdőszolga állásába tör
tént visszahelyezése mellett teljesen felmentetett s 
illetőleg ellene a fegyelmi eljárás abbanhagyatott, 
a felfüggesztett állapotban töltött idő is a nyug
díjazásnál beszámítandó.

32. §. A 2S. §. 3. pontja esetében az erdő
őrnek és erdőszolgának az ezen vármegye szol
gálatába való újbóli felvételére feltétlen jogigénye 
nincs és felvétele, illetve újbóli kinevezése csakis 
pályázat utján az általános szabályok betartása 
mellett történhetik.

33. §. A nyugdíj alapját képező javadalma
zást az utoljára élvezett rendszeresített évi fize
tés képezi.

A fizetésbe be nem számit a lakbér, tüzifa- 
és legeltetési illetmény váltság összege és az eset
leges egyéb átalányok.

34. §. Az évi nyugdíj 10 beszámitható (27. 
§.) szolgálati év után a legutóbb élvezett rendsze
res évi fizetés (33. §.) 40 százalékában állapittatik 
meg, a melyhez minden további szolgálati év után 
ugyancsak a rendszeres évi fizetés 2 százaléka
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járul mindaddig, mig a nyugdíj magával a leg
utóbbi rendszeres évi fizetéssel felér.

3ő. §. A nyugdíjra való igény megszűnik:
1. ha valaki állásáról önkényt lemondott és 

más állást el nem vállalva, nyugdíjigényét fenn 
nem tartotta (28., 42. § § ) ;

2. ha valaki állomását önkényt elhagyva, 
arra felhívás daczára sem tér vissza és e miatt 
fegyelmi utón hivatalvesztésre Ítéltetett;

3. ha valaki valamely büntetendő cselekmé
nyért hivatalvesztésre ítéltetett;

4. ha valaki a szolgálatból büntetéskép el- 
bocsáttatik ;

5. ha valaki oly cselekmény elkövetése után, 
mely hivatalból való elbocsátását vonta volna 
maga után, megszökik és ez okból, vagy bármely 
más okból ezen cselekmény miatt ellene bűnvádi 
vagy fegyelmi eljárásnak helye nem lehet, mely 
esetekben azonban az egyszersmindenkorra szóló 
nyugdíjból való kizáratás a fegyelmi eljárás meg
felelő alkalmazása mellett mondatik ki.

36. §. A már megállapított nyugdíj megszű
nik ideiglenesen:

1. ha a nyugdíjazott az államnál vagy vala
mely megyénél állandó évi fizetéssel egybekötött 
alkalmazást vállal, ezen alkalmaztatás tartamára 
és oly mérvben, melyben újabb fizetése a nyug
díjjal együtt meghaladja azon javadalmazást, mely 
az élvezett nyugdíj kiszabásának alapját képezte;

2. ha a nyugdíjazott valamely nem becste- 
lenitő bűntett vagy vétség miatt szabadságvesz
téssel büntettetik és pedig a szabadságvesztés 
büntetés tartamára.

37. §. A már megállapított nyugdíj megszű
nik véglegesen:

1. ha a nyugdíjazott a magyar állam pol
gára lenni megszűnik;

2. ha ezen vármegye szolgálatában rendsze
resített állomásra ismét alkalmaztatott;

3. ha a nyugdíjazott valamely bűntett vagy 
vétség miatt jogerős bírói Ítélettel hivatalvesztésre 
ítéltetett;

4. ha a nyugdíjazott meghal. III.

III. FEJEZET.

A  végkielégítésről.

38. §. Végkielégítésnek helye van, ha a ha
tósági erdöőrnél és erdőszolgánál a 14. §. 1. és
4. pontjaiban irt körülmények a 10 évi beszámít
ható szolgálati időn belül, de legalább 2 évi szol
gálati időn túl következnek be.

39. §. A végkielégítés összege egyszersmin 
denkorra két évtől 5 évi beszámítható szolgálati 
évig a beszámítható javadalmazás (33. §.) egy évi 
összegében, 5 éven túl egész 10 évi szolgálatig a 
javadalmazás két évi összegében állapittatik meg.

40. § Ha valaki az előző szakaszban emlí
tett körülmények folytán végkielégítésben részesül 
és később ismét ezen vármegye szolgálatába lép, 
az egvéb feltételek fennforgása mellett is az első 
ízben eltöltött szolgálati idő későbbi nyugdíjazása

alkalmával csak azon esetben számittatik be, ha 
a kapott végkielégítési összeget ujabbi állásba lé
pése után 3 hónap alatt teljesen visszafizeti.

41. §. Az 1920. évi január hó 1-e előtt vég
kielégítésnek helye nincs. (9. §.)

IV. FEJEZET.

A  viszonosságról.

42. §. Azon hatósági erdőőr vagy erdőszolga, 
a ki ezen vármegye területén legalább 5 évig foly
tonos szolgálatban áll, annak a nyugdíjazásnál 
vagy végkielégítésnél ezen vármegyei szolgálatát 
közvetlenül megelőző azon szolgálati ideje is be
számítandó, a melyet 1910. évi január hó 1-e óta 
az állam vagy más hazai vármegye beszámítható 
szolgálatában töltött.

43. §. A 42. §-ban irt szolgálati idő azonban 
csak a következő feltételek fennforgása esetén 
számítható be :

1. ha az államnál vagy' annál a társhatóság
nál, a melynél az illető szolgált, a viszonosság az 
erdőőrök és szolgák tekintetében hasonlóan ki
mondatott ;

2. ha az illető az államtól, vagy azon társ
hatóságtól, a melynél korábban szolgált, sem vég
kielégítést, sem nyugdijat vagy egyéb ellátást ko
rábbi szolgálati évei alapján nem kapott, illetve 
nem élvez s ottani szolgálatát nem oly okok miatt 
hagyta ott, melyek miatt Udvarhely'vármegye szol
gálatában sem lett volna nyugdíj igény'e. (35. §.)

Ezen körülmény' fennforgása kérelmező ál
tál igazolandó.

3. Ha előbbi szolgálata és itteni szolgálata 
között megszakítás egy'általán nincs.

V. FEJEZET.

A z  özvegyek és á rvák  ellátásáról.

1. Az özvegyi ellátásról.

44. §. Állandó ellátásra a hatósági erdőőr és 
erdőszolga özvegy'e igényt tarthat:

1. ha férjével a tényleges beszámítható szol
gálat ideje alatt vagy' azt megelőzőleg lépett há
zasságra ;

2. ha férjével annak halála előtt legalább 
egy évig törvényes házasságban együtt élt és férje 
elhunytakor attól törvényesen elválva nem volt.

45. §. Az özvegyi ellátás évi összege a férje 
által kiérdemelt vagy' élvezett nyugdíj 50 (ötven) 
százalékában állapittatik meg.

46. §. Ha az erdőőr vagy erdőszolga legalább 
két évi szolgálat után hal meg, özvegy'e a 39 § 
szerinti megkülömböztetés szerint egyszersminden
korra szóló járandóság czimén a férje egy', illetve 
két évi fizetésének 50 százalékát kapja.

47. §. Az özvegy özvegyi nyugdijából nem
csak saját gy'ermekeit, hanem férjének előbbi há
zasságából hátramaradt gyermekeit is eltartani kö
teles s a mennyiben ezen kötelességének nem
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tenne eleget, nemcsak a nevelési járulék elvonható 
tőle, hanem saját ellátási összegéből is a gyám
hatóság által megállapítandó összeggel a gyerme
kek eltartásához és neveléséhez járulni tartozik.

48. §. Az özvegyi ellátás életfogytiglanra 
állapittatik meg.

49. §. Az özvegyi ellátás megszűnik ideig
lenesen :

1. ha az özvegy valamely bűntény vagy vét
ség miatt szabadságvesztés büntetésre Ítéltetik, 
büntetésének időtartamára;

2. ha ismét férjhez megy, házassága tarta
mára, a mennyiben ezen házassága révén későbbi 
férje után özvegyi ellátást nem élvez.

50. §. Az özvegyi ellátás megszűnik vég
legesen :

1. ha az özvegy a magyar állam polgára 
lenni megszűnik;

2. ha valamely bűntett vagy vétségért jog 
erős bírói Ítélettel hivatalvesztésre ítéltetik ;

3. ha ismét férjhez megy és férjének halála 
után özvegyi ellátást kap;

4. ha az özvegy meghal;
5. a 66. §. esetében.

II. A neveltetési pótlékról.

51. §. A hatósági erdőőr és erdőszolgának 
törvényes gyermekei részére neveltetési pótlék ál
lapittatik m eg :

1. ha atyjuk halálakor nyugdijképes vagy 
nyugdíjazott állapotban, vo lt ;

2. ha legalább két évi beszámítható szolgá
lati ideje volt.

52. §. Az előző §. 1. pontja esetében a ne
veltetési pótlék évi összege:

1. mindaddig, mig atyjuk özvegye életben 
van s illetve özvegyi ellátást élvez, minden gyer
mek részére az atya által utoljára élvezett fizetés 
(33. §.) 5 (öt) százalékában ;

2. ha teljesen árvák, minden gyermek ré
szére az atya által utoljára élvezett fizetés (33. §.) 
10 (tiz) százalékában állapittatik meg.

53. §. Az 51. §. 2. pontja esetében a nevel
tetési pótlék összege czimén úgy a félárva,. mint 
a teljesen árva gyermekek részére fejenként, az 
atyja által utoljára élvezett beszámítható (33. § )  
fizetés 3 százaléka állapítandó meg.

54. §. Ha a gyermekek nem teljesen árvák, 
de az özvegy ellátást nem kap, akkor a gyerme
kek fejenként

1. a 65. § ,  66. §., 49. §. 1. pontja és az 
50. § 1. és 2. pontjaiban jelzett esetekben az 
atya által utoljára élvezett fizetés (33. §.) 10 szá
zalékát,

2. a 49. §. 2. és az 50 §. 3. pontjaiban 
jelzett esetekben az atya által utoljára élvezett 
fizetés (33. §.) 5 százalékát kapják.

A 49. §. 1. pontja esetében azonban a 10 
százalék csak ideiglenesen addig állapítandó meg, 
a mig az özvegy részére az özvegyi ellátás újból 
ífolyósittatik.

55. §. Az özvegyi ellátás és a neveltetési 
pótlékok összege együtt, s illetve teljesen árvák
nál vagy az özvegyi ellátás megszűnése esetén az 
összes gyermekek neveltetési pótléka együtt az 
atya által kiérdemelt vagy élvezett nyugdíj teljes 
összegét felül nem haladhatja.

Ha tehát neveltetési pótlékra igénynyel bíró 
annyi gyermek van, hogy az 5, illetve 10 °/o meg
állapítása esetén az előbb jelzett együttes összeg 
az atya által kiérdemelt vagy élvezett nyugdíj 
összegét felülhaladná, a neveltetési pótlék arány- 
lagosan leszállítandó.

Ily esetben a gyermekeket illető 50 °/o, s il
letve teljesen árváknál vagy az özvegyi ellátás 
megszűnése esetén a gyermekeket illető 100 0 n 
annyi részre osztandó, a hány neveltetési pótlékra 
igénynyel biró gyermek van.

56. §. Ha az előbbi §. esetében később egy 
vagy több gyermek nevelési pótléka megszűnik, 
a többi gyermek pótléka ismét felemelendő mind
addig, a mig az az 5, illetve 10 % -ot el nem 
éri. (52. §.)

57. §. A neveltetési pótlékkal nem a gyer
mek, hanem az anya rendelkezik s igy az neki 
fizetendő ki, kivéve a 65. §., 66. §., a 49. §. 1. 
pontja és az 50. §. 1. és 2. pontjai esetében, mely 
esetekben a rendelkezési jog elsősorban a gyámot, 
illetve gondnokot illeti és csak ilyenek nem lété
ben az anyát.

58. §. Az árvák ellátási igénye az atya ha
lálával, utószülötteknél a születés napjával, szülők 
nélkülieknek tekintendő árváknál mindkét szülő 
elhaltával s illetve azon napon áll be, melyen az 
anyának ellátási igénye bármely okból megszűnik.

59. §. Az erdőőrök és erdőszolgák fiú gyer
mekei 16 éves, leány gyermekei 14 éves koruk 
betöltéséig részesülnek a neveltetési pótlékban.

60. §. Az özvegyi ellátásnak bármi okból 
való megszüntetése vagy felfüggesztése a nevelte
tési pótlék élvezetét meg nem szünteti, sem fel 
nem függeszti.

61. §. A neveltetési pótlék megszűnik ideig
lenesen :

1. ha a gyermek valamely jótékony alapít
ványból teljes ellátásban részesül, ezen teljes el
látás tartamára ;

2. ha az árva bűntett vagy vétségért sza
badságvesztés büntetésre ítéltetik, a büntetés idő
tartamára.

62. §. A neveltetési pótlék megszűnik vég
legesen :

1. ha a leány férjhez m egy;
2. ha az árva az 59. §-ban irt kort e léri;
3 ha az árva a magyar állam polgára lenni 

megszűnik ;
4 ha az árva valamely bűntett vagy vétsé

gért jogerős birói Ítélettel hivatalvesztésre Ítéltetik ;
5. ha az árva meghal.

III. Vegyes és közös rendelkezések.

63. §. Azon nő, ki a szolgálati idő kitöltése, 
vagy 60 éves korának betöltése után nyugdíjazott
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egyénhez ment férjhez, valamint az ezen házas
ságban nemzett gyermekek is ellátásra s illetve 
neveltetési pótlékra csak akkor tarthatnak igényt, 
ha a férj s illetve atya a tényleges szolgálatban 
újra alkalmaztatván, legalább három évig szolgált.

64. §. Az a nő, ki 60 évesnél idősebb szol
gálatban lévő férfihez ment nőül, állandó ellátásra 
csak az esetben tarthat igényt, ha férje a házas
ság megkötése után legalább még három évig 
szolgál, vagy ha a házasságból gyermekek szár
maznak, vagy ha .a házasság által gyermekek tör- 
vényesi.ttetnek.

Ezen esetben a házasságból származó vagy 
az által törvényesített gyermekek is az általános 
szabályok szerint igényjogosultaknak tekintendők.

65. §. Az a nő, ki a férj halálakor férjével 
nem ál együtt, hacsak be nem bizonyítja, hogy 
az együtt nem élés nem az ő hibájából követke
zett be, a • férj után semminemű ellátásra igényt 
nem tarthat, a gyermekek azonban, ha a feltéte
lek küllőmben megvannak, a neveltetési pótlékra 
igénynyel bírnak és szülők nélküli árváknak te
kintendők.

66. §. Az a nő, a ki erkölcstelen életet foly
tat,'vagy valamely büntetendő cselekményért hi
vatalvesztésre ítéltetik, ellátási igényeit nem érvé
nyesítheti, s ha már állandó ellátásban részesül, 
azt elveszti; gyermekei azonban, ha a feltételek 
külömben megvannak, a neveltetési pótlékra igény
nyel bírnak és szülők nélküli árváknak tekintendők.

67. §. A 24. §., 25. §. és 26. §-okban irt 
kedvezmények az özvegyi ellátás és neveltetési 
pótlék kiszámításánál is megfelelően alkalmazandók.

68. §. Eltűnt és fel nem található erdőőr és 
erdőszolga nejének és gyermekeinek, ha egyéb
ként a szabályszerű feltételek megvannak, az öz
vegyek és árvák számára jelen szabályrendelet 
által megállapított ellátás, illetve pótlék ideiglene
sen és mindaddig utalványoztatik, míg a férj, ille
tőleg az apa elő nem kerül, vagy törvényesen 
halottnak nem nyilvánittatik, a mennyiben az el
látás élvezetére jogosító feltételek előbb meg nem 
szűnnek.

A 46. §. esetében a nőt megillető összeg 
azonban csakis a holttá nyilvánítás esetén, vagy 
az eltűnés után 10 év múlva fizettetik ki.

69. §. Az a körülmény, hogy az erdőőr vagy 
erdőszolga a tényleges szolgálat tartama alatt, vagy 
már nyugdíjazott állapotban halt-e meg, egyebek
ben az özvegy és gyermekek igényjogosultságára 
befolyással nincsen. VI

VI FEJEZET.

E ljá rá s i szabályok.

70. §. A nyugdíjazás rendszerint az igény- 
jogosult erdőőr vagy erdőszolga kérelmére történik.

A nyugdíjazás iránti kérelem az erdészeti 
bizottsághoz nyújtandó be.

A z erdészeti bizottság, ha a kérés kellően 
felszerelve nincs, azt kiegészítés illetve pótlás vé

gett kérelmezőnek visszaadja, ellenesetben azt sa
ját érdemleges javaslata kíséretében a vármegye 
alispánjához teszi át, ki azt a törvényhatósági bi
zottság legközelebbi közgyűlése- elé terjeszti.

71. §. Az erdészeti bizottság vagy az alis
pán jogosult czélszerüségi vagy egyéb fontos okok
ból kérvényezőt személyes megjelenésre felhívni; 
kérvényez^ pedig, hacsak betegség vagy egyéb 
fontos okok miatt akadályozva nincs, a személyes 
megjelenést meg nem tagadhatja.

72. §. A törvényhatósági bizottság elé ter
jesztendő kérelem feltétlenül szükséges mellékle
teit képezik :

. 1. minden esetben a szolgálati bizonyítvány ;
2. a 14. §. 1. pontja esetében az orvosi bi

zonyítvány ;
3. a 14. §. 2. pontja esetében a keresztlevél 

(születési bizonyítvány);
4. a 14. §. 4. pontja esetében az állásból 

való elbocsátási bizonyítvány ;
5. a 24. §. esetében az orvosi bizonyítvá

nyon felül a baleset megtörténtét igazoló bizo
nyítvány ;

6. minden esetben a kérvényező utolsó ja 
vadalmazását feltüntető és a számfejtő közeg ál
tal kiállított bizonyítvány'.

73. §. Ha kérvényező a 42. §. alapján az 
államnál vagy más vármegyénél eltöltött szolgálati 
idejének is a beszámítását kéri, közhatpsági bizo- 
nyitványny'al köteles igazolni a 43. §. 1., 2. és 3. 
pontjaiban irt feltételek fennforgását is.

74. §. A 72. §. 1. pontjában jelzett szolgá
lati bizony'itvány't a várntegy'e közigazgatási erdé
szeti bizottsága állítja ki.

Ezen bizonyítványban pontosan kiteendő az 
eskületétel, ideiglenes kinevezésnél a véglegesítés 
napja is.

Ki kell ezen bizonyítványnak terjednie arra 
is, hogy a szolgálat folytonos, megszakítás nél
küli volt-e?

Megszakítás esetén a szolgálat megszakítá
sának tartama, a megszakítás oka, a kérvényező 
által a megszakítás ideje alatt esetleg viselt egyéb 
állások kitüntetendők.

75. §. A 72. §. 2. pontjában jelzett orvosi 
bizonyítvány mindenkor közhatósági orvos által 
állítandó ki.

E mellett joga van úgy az erdészeti bizott
ságnak, mint a nyugdíjazó hatóságnak is a kér
vényhez mellékelt orvosi bizony'itvány'ban foglal
tak valódiságát más hatósági orvos, esetleg orvo
sok által felülvizsgáltatni.

76. §. A 72. §. 5. pontjában jelzett bizonyít
ványt az erdészeti bizottság állítja ki.

Ezen bizonyítványban a baleset okai, körül
ményei, lefolyása kitüntetendők s egyáltalán akként 
szerkesztendő, miszerint abból kitűnjék, hogy a 
munkaképtelenség tényleg a hivatalos eljárás köz
ben vagy hivatalos eljárás miatt támadt baleset
következménye.

Ebben a tekintetben egyébként a 75. §-baa 
jelzett hatóságok további nyomozat iránt is intéz
kedhetnek.
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77. §. A 14. §. '1. pontja esetében a nyug
díjazási eljárás hivatalból is megindítható.

A nyugdíjazásnak hivatalból való megindítá
sát a m. kir. állami erdőhivatal kezdeményezi, 
akként, Hogy az iránt a közigazgatási erdészeti 
bizottsághoz előterjesztést tesz.

78. §. A nyugdíjazási eljárásnak hivatalból 
való megindítása esetén is a 70. és következő §§• 
rendelkezései nyernek alkalmazást azzal a kiilömb- 
séggel, hogy a szükséges iratok lehetőleg hivatal
ból szereztetnek be.

Az iratok beszerzése s illetve az erdőhivatal 
előterjesztésének kellő fölszerelése, esetleg kiegé
szítése iránt elsősorban az erdészeti bizottság kö
teles intézkedni.

79. §. Az özvegyi ellátás megállapítása csakis 
az özvegy kérelmére, a neveltetési pótiék megál
lapítása pedig az özvegy, esetleg a gondnok vagy 
gyám kérelmére történhetik.

Az özvegy az özvegyi ellátás és a nevelte
tési pótlék megállapítását egy kérvényben kérheti.

80. §. Úgy az özvegyi ellátás, mint a nevel
tetési pótlék megállapítása iránt irányuló kérelem
hez csatolandó, ha a férj, illetve atya nem nyug
díjazott állapotban halt meg :

1. a férj, illetve atya szolgálati bizonyítványa ;
2. a férj, illetve atya utolsó javadalmazását 

feltüntető és a számfejtő közeg által kiállított bi
zonyítvány ;

3. a 24. §. esetében a baleset megtörténtét 
igazoló bizonyítvány ;

4. a más vármegyénél vagy az államnál tel
jesített szolgálati idő beszámításának kérelmezése 
esetén a 43. §. 1., 2. és 3. pontjaiban irt feltéte
lek fennforgása itt is beigazolandó ; '

5. a férj, illetve atya elhalálozásáról szóló 
bizonyítvány.;

6. a házasságkötésre vonatkozó bizonyítvány.
81. §. Az özvegyi ellátás megállapítása iránti 

kérelemhez csatolandó ezeken kívül a lakóhely 
szerint illetékes községi elöljáróság bizonyítványa 
arról, hogy a nő a férje halálakor vele együtt élt 
(65 §•) és hogy nem folytat erkölcstelen életet. 
(66 § )

A neveltetési pótlék megállapítása iránti ké
relemhez pedig a fenntieken kívül csatolandók:

1. a gyermekek keresztlevelei (születési bi
zonyítványai) ;

2. a gyermekek életbenlétét igazoló bizo
nyítvány ;

3 ha az atya két vagy több házasságából 
származó gyermekek vannak, mindegyik házas
ságra vonatkozó esketési bizonyítvány (házasság
kötési bizonylat).

82. §. Ha a férj, illetve atya nyugdíjazott 
állapotban halt meg, á kérelemhez csakis a 80. 
§. 5. és 6. pontjaiban, valamint a 81. §-ban irt 
bizonyítványok csatolandók.

83. §. Az özvegy elhalálozása esetén a ne
veltetési pótlék felemelésére irányuló kérelemhez 
csatolandó az özvegy elhalálozására vonatkozó 
bizonyítvány.

84 §. Az özvegyi ellátás és neveltetési pót
lék megállapítása iránti eljárásnál is a nyugdíja
zási eljárásra irt rendelkezések megfelelően alkal
mazandók.

. 85. §. Úgy a nyugdíjra, mint az özvegyi
ellátásra és a neveltetési pótlékra igényjogosultak 
igényük érvényesítését a jog beálltától számítva 
egy év alatt kötelesek kérelmezni.

Ha a kérelem egy éven túl nyujtatik be, a 
nyugdíj, özvegyi ellátás és neveltetési pótlék csakis 
a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől ál
lapítható meg.

86. § Úgy a nyugdíj, mint az özvegyi ellá
tási összeg és a neveltetési pótlék előleges havi 
részletekben fizettetik ki és a kérelemnek a sza
bályszerű időben (85. §.) történt benyújtása ese
tén a megállapított összeg azon napot követő hó
nap elsejétől folyósiltatik, melyen a jogczim arra 
beállott; beszüntettetik pedig azon hónap végével, 
a melyben a jogczim megszűnik.

87. §. Az erdészeti bizottság javaslata után 
elsőfokulag a törvényhatósági bizottság határoz, 
melynek határozatai ellen, a mennyiben azok az 
1896. évi XXVI. t.-'cz. 45. §-ában megállapított 
esetekre vonatkoznak, a m. kir. közigazgatási bí
rósághoz intézendő panasznak, egyéb esetekben 
a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez intézendő 
felebbezésnek van helye.

88. §. A 77. §-ban irt előterjesztés folytán 
hozott törvényhatósági bizottsági határozat ellen 
a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatal fő
nökének is felebbezési, illetve panaszjoga van.

VII. FEJEZET.

Vegyes rendelkezések.

89. §. A  jelenleg szolgálatban álló erdőőrök, 
erdőszolgák és családjaik, a mennyiben az erdő
őrök és erdőszolgák már hosszasabb szolgálattal 
bírnak, de a 9. §. rendelkezése folytán nyugdíjra 
és ellátásra igényük nincs, az erdészeti bizottság 
által az erdőőrzési pénzalap terhére —  a mennyi
ben ezen alap a kiadást egyáltalán megbirja —  
segélyben, vagy mérsékelt kegydijban részesíthe
tők. melynek mérvét az erdészeti bizottság meg
hallgatása után, esetről esetre a törvényhatósági 
bizottság állapítja meg-

Ily határozat a földmivelésügyi miniszter jó 
váhagyását igényli.

90. §. Az 1910. évi január hó l én már szol
gálatban volt hatósági erdőőrök és erdőszolgák 
nyugdíjazásánál az 1910. évi január hó 1 -ét köz
vetlenül megelőző és Udvarhelyvármegye szolgá
latában megszakítás nélkül egyfolytában eltöltött 
szolgálati időnek egy har.mada szintén beszámí
tandó, ha az egyéb feltételek megvannak és ha a 
hatósági erdőőr vagy erdőszolga az 1910. évi ja 
nuár hó 1 -ét megelőző és ezen §. alapján a nyug
díjazásnál beszámítható szolgálati időre eső járu
lékot (5. §.) a szabályrendelet hatályba lépését 
(100. §.) követő 3 (három) esztendő alatt a nyug- 
dijpénzalapba akár egy összegben, akár részletek
ben befizeti.
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91. §. Az 1910. évi január hó l én már 
szolgálatban volt hatósági erdőőrök és erdőszol- 
gák figyelme a 90. §-ban foglalt kedvezményre a 
szabályrendelet hatályba léptét (100. §.) követő 
hat hónap alatt (94. §.) a vármegye alispánja ál
tal felhívandó ugyan ; de a járulékok befizetésére 
az előző §-ban irt határidőn túl fizetési időhaiadék 
nem engedélyezhető ; és azok az erdőszolgák és 
erdőőrök, a kik az irt időig a járulékot egészében 
be nem fizetik, a 90. §-ban irt kedvezménytől fel
tétlenül elesnek és ezenfelül a netán már befize
tett részletösszegek visszafizetését sem igényelhetik.

92. § Az özvegyi ellátás és neveltetési pót
lék megállapításánál a 90 § bán irt kedvezmény 
csak azon esetben foglalhat helyet, ha az erdőőr 
vagy erdőszolga a kedvezményes időre eső járu
lékot (90. §.) tényleges szolgálatának ideje alatt 
egészében már befizette.

93. §. A 24. §. esetében a 90. § bán irt 
kedvezményes idő beszámítandó, ha az előző sza
kaszokban előirt járulékok a három év eltelte előtt 
bekövetkezett baleset idejében még befizetve nem 
lettek ugyan; de az erdőőr, erdőszolga s illetve 
az özvegy és árvák képviselői beleegyeznek abba, 
hogy ezen járulékok a megállapítandó nyugdíjból, 
illetve özvegyi ellátási összegből vagy neveltetési 
pótlék összegéből egy év alatt levonásba ho
zassanak.

94. §. A 90. §-ban irt kedvezmény igénybe- 
vehetése czéljából a vármegye erdészeti bizottsága 
az 1910. évi január hó 1-én már szolgálatban volt 
hatósági erdőőrökről és erdőszolgákról a szolgálati 
időnek, valamint az 1910. évi január hó 1-ét meg
előző években élvezett rendes fizetés pontos ki
tüntetése mellett egy kimutatást állít egybe s azt 
a szabályrendelet hatályba lépésétől (100. § )  szá
mított 3 hónap alatt a vármegye alispánjához át
teszi, ki további 3 hónap alatt (91. § )  a székely
udvarhelyi m. kir. állami erdőhivatal utján az 
összes hatósági erdőörökkel és erdőszolgákkal a 
kedvezmény' igénybevétele esetén fizetendő járulék 
összegét közli.

95. §. Ha az erdőőr vagy erdőszolga a 90 
§. alapján az ott irt hátát időig a járulékot teljesen 
befizette, erről a körülményről az alispán az er
dészeti bizottságot értesíti.

Az erdészeti bizottság ezen értesítés alapján 
az erdőőrökről és erdőszolgákról általa vezetendő 
nyilvántartásba azt az időpontot, a melylyel a 
nyugdíjjogosultság kezdődik, bevezeti.

96. §. A 24. §. esetében, ha a munkakép
telenséget az erdőőr vagy' erdőszolga ellen intézett 
támadás (bűntény) okozta, a nyugdíjalapnak a 
munkaképtelenség okozójával szentben visszkere
seti joga van.

97. §. A nyugdíjazott vagy végkielégítésben 
részesített egy'ének szolgálatából eredő vármegyei 
követelések a nyugdíj vagy végkielégítésre is ér
vényesíthetők s a mennyiben a nyugdíjazás vagy 
végkielégítés folyósításakor már közigazgatási vagy 
bírói utón meg vannak állapítva, magánosok kö
vetelései ellenében elsőbbséggel bírnak. (1885. XI. 
t.-cz. 60. §.)

Ily vármegyei követelések azonban az öz
vegyi nyugdíjra és az árvák neveltetési pótlékára 
nem érvény'esithetők, hacsak azokat az özvegy',, 
illetve gyám vagy gondnok önkényt fel nem ajánlotta.

98. §. Ezen szabályrendelet módosítása az 
erdészeti bizottság javaslatának bekérése után a 
törvényhatósági bizottság által a földmivelésügyr 
miniszter jóváhagyása mellett eszközölhető.

99. § Ha a nyugdíjintézet fenntartásának 
szüksége bármely oknál fogva megszűnik, annak 
megszüntetése és a nyugdíjalapnak mely czélra 
leendő fordítása iránt a földmivelésügyi miniszter 
jóváhagyása mellett a törvényhatósági bizottság 
határoz.

100. §. Jelen szabályrendelet a földmivelés
ügyi miniszteri jóváhagyást és a kihirdetést kö
vető 30 nap múlva lép érvénybe. * 1

253.
Udvarhelyvármegye alispánja.

Szám: 7195— 1910. alisp.
774— 1910. kgy,

Tárgy: A szarvasmarha, sertés és juhtenyész
tésről alkotott szabályrendelet módosítása.

Határozat.

Udvarhely'vármegyének a szarvasmarha,sertés 
és juhtenyésztésről alkotott szabályrendeletének 
1. 4. é s .-5. §§-ai az alábbiak szerint módosít
tatnak :

1. §. Udvarhelyvármegye területén a községek 
és azon magánegyének tulajdonát képező bikák,, 
kanok és kosok, a kik azokat mások állatainál 
is tenyésztésre használják, évenként megvizsgá- 
landók.

Minden község és minden apaállat tulaj
donos, a ki apaállatait köztenyésztési czélra is 
akarja használni, köteles az apaállatait évenként 
február 1. napjáig, az ezután beszerzetteket azonnal 
a járási főszolgabírónak, Székelyudvarhely város
ban a polgármesternek bejelenteni.

4. §. Egyes községeknek, a melyekben anya
tehén legalább 40 nincs, hogy azok miatt egy 
bika beszerzése és tartása indokolt volna, vagy' 
más oly különös viszonyok forognak fenn, melyek 
miatt a bika önálló beszerzése és tartása más 
nehézségekkel járna, megengedhető, hogy' annak 
beszerzése és tartása végett más községekkel 
egyesülhessenek, illetve magántulajdonosokkal szer
ződhessenek.

Ily esetekben azonban a magántulajdonos 
kötelezendő, hogy a bérleti idő alatt az érdekelt 
község részére állandóan alkalmas, tenyészigazol- 
vánnyal ellátott bikát tartson.

A tenyész apaállatok élelmezése iránti szer
ződések olykép kötendők, hogy az élelmezési 
dijak */a része a bizottsági szemle idejéig vissza- 
tartassék.

A szerződés a községekre nézve csak a 
járási mezőgazdasági bizottság jóváhagyása után 
válik érvényessé.
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5. §. Az apaállatoknak a járási mezőgazda- 
sági bizottság által való megvizsgálása évenként 
február hó 26-áig befejezendő.

Az egymáshoz közel fekvő községek apa
állatai egy helyen és egy időben vezetendők a 
bizottság elé.

A vizsgálati köröket s az egyes körökben 
a községet, a melyben a vizsgálat megejtetik. 
valamint a vizsgálatnak körök szerinti sorrendjét 
is. a járási mezőgazdasági bizottsággal egyet- 
értőleg, az alispán előző jóváhagyásával a fő
szolgabíró állapítja meg s erről a községeket és 
az illetékes állattenyésztési felügyelőséget a vizs
gálatra kitűzött napot megelőzőleg 8 nappal érte
síteni tartozik.

A községi elöljáróság köteles intézkedni az 
iránt, hogy a községben levő és vizsgálat alá eső 
apaállatok a kitűzött napon és helyen a bizottság 
elé vezettessenek.

Indokolás.

Az érvényben volt szabályrendelet szerint 
a bikák és kanok külön időben és a kosok 
szintén külön időben voltak megvizsgálandók.

Minthogy ezzel oly nagy költség merül föl, 
hogy a befolyó vizsgálati dijak a költségeket 

^rendszerint nem fedezik,
és minthogy a bizottság a kosokat is a 

rendes vizsgálat- idejében megtudja vizsgálni,
a szabályrendelet 1. és 5. §§-aiból a kosok 

külön visgálatára vonatkozó rendelkezéseket a 
törvényhatósági bizottság elhagyta.

A 4. § -ból pedig elhagyta azon rendelkezést, 
a mely szerint az apaállatok élelmezésére vonatkozó 
szerződések a törvényhatósági bizottság közgyű
lésének bemutatandók voltak.

Ezen rendelkezést a törvényhatósági bizott
ság elhagyta, mert ily szerződés nem képez az 
1886. évi XXII. t.-cz. 24. §-ának e) pontjában 
körülirt a költségvetésben elő nem forduló szer
ződést,

mert továbbá a községek érdekei elegendő 
képpen meg vannak védve az által, hogy ezen 
szerződések a járási mezőgazdasági bizottság 
jóváhagyása alá tartoznak. (4. §.)

végül, mert ezen szerződések természetüknél 
fogva lehető sürgős elbírálást igényelnek, a mely 
sürgősség a törvényhatósági bizottság elé való 
terjesztés esetén rendszerint nem vihető keresztül.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

254 .

Szám ; 8283— 909. alisp.
559— 910. kgy.

A vármegyei községi és körjegyzők egyleté
nek kérése a jegyzői magánmunkálatokról alkotott 
szabályrendelet módosítása tárgyában.

Határozat.

A törvényhatósági bizottság elhatározza, hogy 
a bizottságnak 1904. évi junius hó 27-én tartott 
közgyűlésében 265. szám alatt hozott határoza
tával megállapított s a m. kir. belügyminiszter 
1904. augusztus 18-án .kelt 78859— 1904. szám 
alatti leiratával jóváhagyott a községi és kör
jegyzők részére engedélyezett dijak és magán
munkálatokról alkotott szabályrendelet 3., 4.
és 7. §§-ait az alábbiak szerint módosítja s ezen 
határozatot közzététel után jóváhagyás végett a 
m. kir. Belügyminiszter úrhoz felterjeszti.

** *

3. §. Ezen szabályrendeletben a következő hiva
talos működésekért járó dijak mértéke állapittatik
meg.

1. Magánczélra szolgáló községi bizonyít
ványokért (kivéve a Függelék A. pontjában említett 
eseteket) 1 korona.

Teljesen szegény és vagyontalan egyének
nek a bizonyítványok díjtalanul állitandók ki.

2. Előljárósági becsű és érték levelekért 
(kivéve a Függelék A pontjában említett eseteket):

100 koronáig . . .  1 kor. —  fill.
100— 500 koronáig. . 1 kor. 50 fill.
500— 1000 koronáig . 2 kor. —  fill.
1000— 2000 koronáig . 3 kor. —  fill.
2000 koronától feljebb 4 kor. —  fill.
3. Adóbizonyitványokért (az 1883. évi XLIV . 

t.-cz. 96. §-ában részletezett eseteket kivéve) 
1 korona.

4. Aláírások hitelesítéséért általában (kivéve 
a Függelék A. pontjában említett esetet), valamint:

5. Pénzintézeti váltók aláírásának hitelesí
téséért értékre való tekintet nélkül 50 fillér.

6. Kataszteri birtok ivek lemásolásáért a 
69957— 1S97. sz. belügyminiszteri rendelet alapján 
ivenként 1 korona.

7. A 129000—902. B. M. számú gyámügyi 
ügyviteli szabályzat (Bel. Közi. 1902. évfolyam 
49. sz. V. melléklet) 28. §-a értelmében eszközölt 
leltározásért:

A 200 korona értéket meg nem haladó 
leltározásért dij nem jár.

A  200 korona értéket meghaladó vagyon 
leltározásáért a következő dijak állapíttatnak meg :

200 koronától 400 korona értékig . 1 K — f.
400 » 1000 » » 2 » —  »

1000 ' 2000 » » 3 »  — »
2000 4000 » » 4 3> —  y>

4000 „ 10000 » » 6 » — »
10000 » 20000 » » . S
20000 » 30000 » » . 10 » ,— »
30U00 40000 » » . 12 , — »

A 40000 korona értéken felüli minden további 
2000 korona vagy annál kevesebb, de legalább 
400 korona érték után 1 korona, úgy azonban, 
hogy e dijak összege nem lehet több 100 koronánál.

S. A  hagyatéki leltárak másolataiért (kivéve 
a 43194— 1S95. I. M. rendelet 5S. §-ában meg
állapított hivatalból kiállítandó másodpéldányt) 
ivenként. 1 korona.
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11. CZIM.

.4 m agán m unkálatokért szedhető dijakról.

4 §. A magánfelek érdekében teljesített
olyan magánmunkálatokért, melyekkel a községi 
illetőleg körjegyzők csak annyiban foglalkozhatnak, 
a mennyiben ez őket hivatalos kötelességeik telje
sítésében nem akadályozza (Ü. sz. 84. §.), a 
következő dijak szedhetők.

A) Dijszabzás.

1. Az 1S98. II., az 1899. XL1. és XLII., 
továbbá az 1900. XXVili. és 1900. XXIX. t.-cz. 
alapján bármely munkás szerződés elkészítéséért, 
ha 10-nél kevesebb munkás írja alá a szerződést
1 korona, ha 10-nél több, de 25-nél kevesebb 
munkás irja alá 2 korona, ha 25-nél több, de 
50-nél kevesebb munkás irja alá 3 korona, ha 
50-nél több munkás irja alá 4 korona.

Ha a szerződés megírásakor az, hogy hány 
munkás lesz szerződtetve, még nem tudható:
2 korona.

2. Egyéb szolgálati szerződésekért (cselédek, 
iparostanonczok 1884. XVII. t.-cz. 61. §.) és 
segédek, gyári munkások szolgálati szerződéseikért 
1 korona.

3. Vállalkozási szerződésekért a kikötött 
összeget véve alapul, valamint

4 adásvevési szerződésekért úgy ingó, mint 
ingatlanoknál a vételárat véve alapul, valamint 
bérleti és haszonbérleti szerződésekért az egy 
évi bérösszeget véve alapul és végre a csere- 
szerződéseknél a cserélt ingatlanok adóalaponni
törvény'es becsértékét véve 
dijak számíthatók.

alapul a következő

200 koronáig. . . . . 1 korona
200—500 koronáig . . . 2 »
500— 1000 koronáig 3 »
1000— 2000 koronáig . . 4 »
2000— 4000 koronáig . . 5 T>
4000 koronán felül . . 6 »

5. Adóslevelek, kötelezettségek fennállását 
elismerő egyéb nyilatkozatok, engedményezések, 
kezesség vállalások, biztosítási okiratok, pénz
összegekről szóló egyezségek s általában minden 
egyoldalú akarat nyilvánítást tartalmazó okiratok 
kiállításáért, kivéve a 6. pont alatt szabályozott 
végrendeletet:

300 koronáig . 1 korona
300—600 koronáig . . 2
600— 1600 koronáig . . 3 »
1600 —4000 koronáig 4 »
40(X)— 10000 koronáig . 5 »
10000 koronán felül . . 6 »

6. Végrendeletekért 1 iv terjedelemig 4 korona, 
azonfelül oldalonként 1 korona.

7. Telekkönyvi törlési engedélyt tartalmazó 
nyugtákért, továbbá csupán telekkönyvi bekebe
lezési vagy' törlési engedélyt vagy elsőbbségről 
való lemondást tartalmazó nyilatkozatok kiállí
tásáért az 5. pont alatt meghatározott dijak fele jár.

8. Vázrajzokért birtokrészletenként megosztás

utáni részletek értendők 50 fillér, az összeg azon
ban ivenként 4 koronánál több nem lehet.

9. Építési tervrajzok eredetiben mérték helyes 
példányonként I korona, vázlatrajzokért és másod
példányoknál példányonként 50 fillér.

10. Telekkönyvi kérvényekért 1 kor. 50 fill. 
Pótkérés díjtalan.

11. A 4., 5. és 8. pontok alatt felsorolt jog
ügyletekről felvett okiratokba esetleg belefoglalt 
telekkönyvi bekebelezési vagy' törlési engedélyek 
szerkesztéséért külön dij fel nem számítható.

12. Kérvényekért (kivéve a 11. és 14 pont 
alatt felsoroltakat) 1 korona.

13. Dohánytermelésre vonatkozó kérvényekért 
és a kérelmi ivén levő adatok kitöltéséért a termő
föld minden félholdja után 20 fillér, az összeg 
azonban I koronánál több nem lehet.

14 írásbeli felebbvitelek elkészítéséért ivenként 
2 korona.

15. Másolatok egy'-egy oldaláért egy' oldalt 
legalább 25 sorral számítva 50 fillér.

16. Felzetekért darabonként 30 fillér.
17. Magánlevelek Írásáért borítékkal együtt 

darabonként 50 fillér.
18. Meghatalmazások kiállításáért Írott ivén 

darabonként 1 korona.
Meghatalmazások kiállításáért nyomtatott ivén 

darabonként 30 fillér.
19. Utalványok, szállítólevelek s más posta- 

űrlapok kitöltésért darabonként 10 fillér.
20. Egyszerű nyugtákért (kivéve a községi 

elöljáróknak és alkalmazottaknak a községi pénz
tárból járó illetmény'eiről készítendő nyugtákat, a 
melyekért a községi és körjegyzőnek dij nem jár) 
20 fillér.

Minden más, vagyis azon nyugtákért, me
lyeknél az összeg és tárgyon kívül más adatok 
hivatkozására is szükség van. darabonként 50 fill.

21. Az általános jövedelmi pótadó leírásának 
alapjául szolgáló tehervallomásokért 2Ő fillér.

22. írástudó gyámok és gondnokok részére 
a 128000— 1902. B. M. számú gyámügyi ügy
viteli szabályzat (Bel. Közi. 1902. évf. 49. sz.
IV. melléklet) 203. §-ában említett jelentőlapokért 
darabonként 20 fillér s a 212 §-ban említett 
kimutatás elkészitésért (kivéve a Függelék A. pont
jában felemliteit esetet) darabonként 1 korona.

23. Olyan munkálatok elkészítéséért, a melyek
ben az ügylet tárgyának az értéke meghatározva 
nincs s az érték egyéb adatokból sem állapítható 
meg, a munkadij az iratterjedelméhez képest 
állapítandó meg. egy iv terjedelméig 1 korona 
50 fillér, minden további oldal 60 fillér.

24. Mindenütt, hol a dij az irat terjedelméhez 
van szabva, az oldalok legalább 25 sorral szá
míttatnak, kivévé az utolsó oldalt, mely a sorok 
számára való tekintet nélkül egésznek számit.

25. Ha a megkezdett munkálat a jegyző 
hibáján kívül abban marad, a dij fele követelhető.

, tí) P ó td ij.
A jelen szabályrendelet 3. §-ában, valamint 

a 4. § nak A. pontjában felsorolt munkálatok után
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a következő esetekben az alább részletezett pót
dijak szedhetők.

1. Ha a munkálat nem a jegyző hivatalában, 
hanem a megbízó fél indokolt kérésére ennek 
lakásán készíttetik, a megállapított dijakon felül 
2 korona pótdij szedhető.

2. Ha a munkálat a megbízó fél kifejezett 
és indokolt kívánságára délután 8-tól délelőtt 5 
óráig végzendő, a megállapított dijakon felül 
4 korona pótdij szedhető.

3. Ha a munkálat a körjegyzőséghez tartozó 
községben, de nem a jegyző székhelyén készíttetik, 
a mennyiben a körjegyző a munkálat teljesítése 
végett a fél kérelmére jelent meg az illető köz
ségben, a meghatározott díjon felül a községi 
szabályrendeletben megállapított napidij és fuvar
díj vagy fuvar természetben követelhető.

4. Az 1 pont alatt említett pótdij azonban 
csak akkor követelhető, ha a munkálatnak a 
helyszínén való elkészítése a dolog természeténél 
fogva volt szükséges, vagy ha a meghívó fél azt 
kifejezetten kívánta.

A 3. pontban említett, pótdij felszámítása 
esetén az 1 pontban említett pótdij fel nem szá
mítható.

7. §. A  jegyző az esetleg elkövetett hibákért 
felelősséggel tartozik, s a mennyiben azok újabb 
átdolgozás vagy felebbvitel által helyrehozhatók, 
az ezzel járó munkát köteles ingyen elvégezni.

Ha a hiba ilymódon helyre nem hozható, 
a felszámított dijakat köteles visszatéríteni s emellett 
kártérítési kötelezettsége is fenmarad. (Ü. sz. 
87. § 2. bekezdés.) Az ily alkalommal felmerülő 
vitás kérdésben a fél bírói ut igénybevétele előtt 
a főszolgabíróhoz is fordulhat panasszal, a ki a 
békés kiegyenlítést megkísérelni köteles s a meny
nyiben ez sikerre nem vezetne, a feleket bírói 
útra utasítja.

A szinleges szerződésekhez és az eltitkoláshoz 
segédkezet nyújtani nem szabad.

Indokolás.

A kérésnek általánosságban s különösen azon 
részeiben, a melyek a jegyző magánmunkálatokról 
szóló vármegyei szabályrendeletek megalkotása 
tárgyában 47300— 904. B. M. szám alatt kiadott 
belügyminiszteri körrendelet rendelkezéseivel nem 
ellenkeznek, helyet adni s a szabályrendeletet 
megfelelően módosítani kellett, mert mig egyfelől 
a változott viszonyok s különösen a folyton 
növekvő drágaság szükségessé teszik, hogy a 
jegyzők életfeltételei is könnyítessenek, addig 
másfelől a tett módosítások a szomszédos Nagy- 
küküllő és a mintául odaállított Pestvármegyék e 
tárgyban alkotott szabályrendeleteiben felvett dij- 
fokozatok határain nem mennek túl.

Viszont egyes részleteiben nem volt hely 
adható a kérésnek.

Némely tételnél a kívánt felemelés nem volt 
megállapítható a vármegye különleges viszonyainál 
fogva s a nép szegénységére való tekintettel,

némely tételeknél pedig a dijfokozat határai épen 
a kérelmező által hivatkozott fenntemlitett két 
törvényhatóság szabályrendeleteiben megállapított 
díjtételek összegén indokolatlanul lépnek túl s 
végül mert más, a módosításban el nem fogadott 
részei a kérelemnek a 47300—904. B. M. kör
rendelettel s a körrendelet mellékleteit képező 
szabályrendelet-tervezet főbb elveivel ellenkeznek.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen. 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

255.

Udvarhely vármegye alispánja.

Szám : 6478— 1910. alis.
532 — 1910. kgy.

Tárgy: Vármegyeházépitési pénzalap 1911. 
évi költségvetési előirányzata.

Határozat.

A megyeházépitési pénzalap 1911. évi költ
ségvetési előirányzata :

17820 korona szükséglettel,
3200 korona fedezettel,
14620 korona hiánnyal megállapittatik és 

elfogadtatik.
A hiány részbeni fedezésére felhatalmaztatik 

a vármegye alispánja, hogy a már 50 évre meg
szavazott 3°/o-os pótadót az 1911. évben is, ki
vethesse és behajthassa.

Minthogy azonban az 1909. évi a pótadó 
alapját képező állami egyenes adó összege 
427348 korona 52 fillér, ezen az alapon a 3°/o-os 
megyei pótadó csakis 12820 korona 44 fillért 
tenne ki s igy ezen összeg beszámításával is 
maradna 1799 korona 56 fillér hiány.

De mert az állami adók alapján kivetett 
pótadóknak is egy része behajthatatlanság és 
állami egyenes adók törlése czimén törlésbe 
hozatik, a 3%-os tényleg befolyandó és igy 
reális fedezetet képező pótadót csakis 12000 
koronára lehet tenni, s igy a tényleg fedezetlen 
hiányt 2600 koronában lehet megállapítani.

A törvényhatósági bizottság a tisztviselői 
nyugdíjalap czéljaira is 2°/o-os pótadót kénytelen 
volt kivetni s igy a vármegye törvényhozás 
felhatalmazás nélkül további pótadót ki nem 
vethet.

Ez okból felkéri a törvényhatóság a m. kir. 
Belügyminiszter urat, hogy a 2600 koronát a 
belügyminiszteri tárcza terhére segélyképpen enge
délyezni méltóztassék.

Ezen határozat közzététel után felterjesztetik 
a m. kir. belügyminiszter úrhoz.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.
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256.

Udvarhely vármegye alispánja.

Szám: 6479 — 1910. alisp.
531 — 1910. kgy.

Tárgy: A tisztviselői nyugdíjalap 1911. évi 
költségvetése.

Véghatározat.

A tisztviselői nyugdíjalap 1911. évi költség- 
vetési előirányzata :

54900 kor. 40 fill szükséglettel,
13952 kor. — fill. fedezettel,
4094S kor. 40 fill. hiánnyal megállapittatik

és elfogadtatik.
A vármegye az 1S83. évi XV. t.-cz. 9. §-ában 

jelzett 3%  pótadót 50 évre' a vármegyeházépitési 
pénzalap javára már igénybe vette, ehhez képest 
a törvényhatósági bizottság a fennti hiány rész
beni fedezésére ezennel megszavaz az idézett 
t.-cz. 13. §-ának első bekezdése alapján 2 kettő 
százalék pótadót.

Minthogy azonban a pótadó alapját képező
állami egyenes adók összege csakis 427348 koronát 
tesz ki, a 2%  pótadó csakis 8546 koronát tesz 
ki, s mivel a pótadó egy része vagyontalanság 
indokából minden évben leiratik, a tényleg befolyó 
és reális fedezetet képező pótadó összeget csak 
8000 koronára tehet tenni.

Ehhez képest a 2%  pótadó leszámításával 
is marad hiány 32948 korona 40 fillér.

Ezen hiánynak jelzett összegből esik a 
nyugdíjazottak igényeinek kielégítésére és az előre
látható nyugdíjazásokra 17948 korona 40 fillér, 
az adósságokra 15000 korona.

A m. kir. belügyminiszter ur a 151165— 
909. számú rendeletével kegyes volt a nyugdíj
alap hiányainak részbeni fedezésere 6000 koronát 
utalványozni, ezen összeg az 1232—910. számú 
alispáni jelentésben jelzett 21000 korona adósság 
részbeni fedezésére felhasználtatván, marad az 
alapnak 15000 korona adóssága.

A 65855—910. számú rendelettel pedig 
m. kir. belügyminiszter ur a nyugdíjazottak igé
nyeinek kielégítésére szükséges folyó kiadások 
fedezésére 8806 korona 16 fillér pótjavadalmazást 
méltóztatott engedélyezni.

A vármegyének ezen alap hiányainak fede
zésére fordítható jövedelme nincs és ennélfogva 
a törvényhatóság ezúttal is az iránti kéréssel 
fordul a m. kir. belügyminiszter úrhoz, hogy 
elsősorban a folyó kiadás fedezésére szükséges 
1 7948 korona 40 fillért és ezenfelül másodsorban 
az adósságok fedezésére is egy összeget állam
javadalmazásként a belügyminiszteri tárcza terhére 
elvállalni kegyeskedjék.

Azon esetre, ha államsegélyt nyújtani nem 
lehetne, a törvényhatósági bizottság már most 
további 8%  pótadó kivetését elhatározza és fel
kéri a m. kir. belügyminiszter urat, hogy erre a 
szükséges felhatalmazást az idézett t.-cz: 13. §-ának

második bekezdése alapján kieszközölni méltóz- 
tassék.

Ezzel kapcsolatosan megemlíti a törvény- 
hatósági bizottság azt is, hogy a nyugdijviszonos- 
sági törvény is a nyugdíjalapra nagyobb terheket 
ró, mert ezen törvény folytán a máshol eltöltött 
szolgálati időre eső nyugdijösszeg itteni tisztvi
selő nyugdíjazásánál szintén beszámítandó s ennek 
ellenében a nyugdíjalap ellenértéket nem kap.

A törvényhatósági bizottság egyáltalán azt 
látja, hogy a nyugdíjalap a saját erejéből a szük
ségletet fedezni a jövőben sem lesz képes és 
szükségesnek tartja, hogy az egész nyugdíjügy 
törvényhozásilag rendeztessék, annál is inkább, 
mert a jelenlegi állapot mellett a szegény lakos
ságú vármegyék aránytalanul, tízszeresen, húsz
szorosán is nagyobb terheket hordanak, mint a 
gazdagabb várritegyék.

Felkérjük ezért a m. kir. belügyminiszter 
urat, hogy a nyugdíjügy országos rendezését 
megindítani, esetleg fakultatív alapon egy országos 
központi nyugdíjintézet létesítése iránt intézkedni 
méltóztassék.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910 évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből. * 2

257.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám: 6698— 1910. alisp.
530— 1910 kgy.

Tárgy: A vármegyei háztartási pénzalap
1911. évi költségvetése.

Határozat.

Az 1883. évi XV. t.-cz., valamint az állam
számvitelről szóló 1897. évi XX. t.-cz. alapján 
kiadott utasítás és a 120000—902. B. M. rendelet
2. czim 11. és következő szakaszai értelmében 
összeállított és az állandó választmány javasla
tával együttesen 15 napi közszemlére kitett és a 
törvényhatósági bizottság tagjainak szabályszerű 
időben megküldött meghívás utján tárgyalt 1911. 
évi háztartási pénzalap költségvetése

231032 korona szükséglettel,
231032 korona fedezettel

elfogadtatik és kihirdetés után jóváhagyás czéljá- 
ból a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszt»tik.

A törvényhatósági bizottság külön is felkéri 
a m. kir. belügyminiszter urat, hogy a költség- 
vetésbe beállított és • a parajdi szolgabirói járás 
szervezésével felmerülő szükségletet a belügy
miniszteri tárcza terhére elvállalni s ezzel kapcso
latosan a törvényhatósági bizottságnak a parajdi 
szolgabirói járás szervezése tárgyában 435—909. 
szám alatt hozott, az 1909. évi november hó 
24-én 7307. alispán: szám alatt külön felterjesztett 
és a költségvetés 14. lapjához ezúttal is csatolt 
határozatát jóváhagyni méltóztassék.

Ez1 irányban a törvényhatósági bizottság
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m. kir. belügyminiszter úrhoz külön feliratot is 
intéz.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott üléséből.

258
Udvarhelyvármegye alispánjától.

Szám: 6315— 1910. alisp.
771 — 1910. kgy.

T á rg y : Előterjesztetik a vármegye gyám
pénztári alapjának 1909. évi számadási mérlege.

Határozat.

Az előterjesztett gyámpénztári mérleg az 
.árvaszék véleményes jelentésében foglaltak figye
lembe vételével

928,085 kor. 91 fill. tartozás,
1,025,101 kor. 08 fill. cselekvő vagyon,
97,015 kor. 17 fill. tartalékalappal, ez utób

biból az »Elhagyott gyermekek segélyalapba 
javára átutalandó 2076 kor. 54 fill. összegben 
elfogadtatik.

Ezen határozat a vármegye hivatalos lapjá
ban azzal teeendő közhírré, miszerint ellene a 
megjelenéstől számított 15 napon belül a belügy
miniszterhez intézett s a vármegye alispánjához 
benyújtandó felebbezésnek van helye.

Jelen határozat a két példányban szerkesztett 
mérleggel és annak mellékleteivel együtt belügy
miniszter úrhoz felterjesztetni határoztatik.

Miről a vármegye alispánja további intéz
kedés és a megyei árvaszék tudomásvétel végett 
értesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből. * I.

259.
Udvarhelyvármegye alispánjától.

Tárgy : Udvarhelyvármegye közúti alapjának 
1911— 1912. évi költségelőirányzata.

Határozat.

Udvarhelyvármegye közúti alapjának 1911 —  
'1912. évi költségelőirányzata a közigazgatási bizott
ságnak 1910. évi szeptember hó 14-én tartott 
ülésében az 1890. évi 1. t.-cz. 19. § a szerint 
.tárgyaltatván és , a 2388— 910/ kgb. számú határo
zattal elénk terjesztetvén a következő

Véghatározat hozatott.

I. A közúti alap az 1890. évi 1. t.-cz.
22. §-ának rendelkezéséhez képest szerkesztett, 
a vármegye közigazgatási bizottságának 1910. évi 
szeptember hó 14-én tartott ülésében 2388— kbiz. 
szám alatt tárgyalt és megállapított, az 1910 évi 

szeptember hó 15-étől .1910. évi október hó

1-ig közszemlére kitett és ezen idő alatt senki 
által meg nem támadott 1911. és 1912. évi 
költségelőirányzatát az 1911. évre 227,605 kor. 
17 fillér bevétellel, 226,992 kor. 62 fill. kiadással, 
612 kor. 55 fill. pénzmaradékkal,

az 1912. évre 227,826 kor. 09 fill. bevétellel, 
227,279 kor. 38 fill. kiadással, 546 kor. 71 fill. 
pénzmaradékkal megállapítjuk.

Mindkét évre az útadó százaléka 10 (tiz) 
°/o-ban, a legalább 2 igavonó állattal nem birók 
útadó minimumát 3 (három) kézi napszám egy- 
egy koronájával számított váltságdíjának meg
felelően 3 (három) koronában, a legalább 2 (kettő) 
igavonó állattal birók útadó minimumát' egy két- 
fogatu igásnapszám váltságdíjának megfelelően 6 
(hat) koronában állapítjuk meg, melyek a százalék 
szerint kivetett útadóval egyetemben teljes ösz- 
szegükben készpénzben róvandók ki és haj
tandók be.

Ehhez képest mindazok, a kik legalább
2 igavonó állattal nem bírnak és legfeljebb 30 
(harmincz) kor. egyenes állami adót fizetnek
3 (három) korona, azok, a kik legalább 2 iga
vonó állattal birnak és legfeljebb 60 (hatvan) 
korona egyenes állami adót fizetnek 6 (hat) 
korona, az ezeknél több állami egyenes adót 
fizetők 10% útadóval róvandók meg.

Azok útadóját, a kik egyenes állami adót nem 
fizetnek, kik az 1890. évi I. t.-cz. megállapított 
korral birnak, 3 (három) kézi napszámban álla
pítjuk meg. Ezen tartozás egészben, vagy részben 
—  egy kézi napszám értékét egy koronával 
számítva —  megváltható, vagy természetben le
szolgálható.

II. Elfogadjuk a közigazgatási bizottságnak 
a költségelőirányzatra vonatkozó, az előirányzat 
indokolására támaszkodó összes javaslatait és 
ehhez képest

1. A székelyudvarhelyi törvényhatósági és 
a Székelyudvarhelyre berendelt viczinális utmester 
lakbére évi 400 koronával, a székelykeresztur 
és oklándi tvhat. utmesterek lakbére évi 300— 300 
koronában állapittatik meg.

2. A törvényhatósági utmesterek részére 
évenként és egyenként 30— 30 kor. szertárbért, 
az eddigi 20 kor. irodaátalány helyett évi 30— 30 
koronát állapítunk meg.

3. A  m. kir. építészeti hivatal utiátalányát 
a tvhat. közutaknak évente 9-szer teljesítendő 
beutazásáért 2400 koronában megállapítjuk tekin
tettel arra, hogy az eddigi 6 szőri beutazásért 
2200 kor. utiátalányt kapott, de a fenyéd-gyergyó- 
tekerőpataki közút állami kezelésbe vétetik.

4. Az utmes.terek utiátalányát a- tényleg 
kezelt úthosszákhoz képest állapítjuk meg.

5. Az utászok anyagi helyzetének némi 
javítása czéljából, azok megélhetési és családi 
viszonyainak figyelembevételével a kir. építészeti 
hival által az alispánnak javaslatba hozandó és 
általa megállapítandó 21 utász részére havi 4— 8 
korona pótlékot állapítunk meg.

6. A m. kir. építészeti hivatalhoz szolga 
teendők ellátására beosztott központi utász segé
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lyezésére természetben kiszolgáltatandó ruházatra! 
150 koronát állapítunk meg.

7. Fedanyag szükséglet fedezésére az eddigi 
42000 koronát a költségvetési évekre is fenn
tartjuk és annak jövőben is házi kezelésben leendő 
beszerzéséhez hozzájárulunk.

8. A költségvetés egyéb rovatainál előirá
nyozott összegeket a költségvetés indokolása 
alapján megállapítjuk.

III. A közigazgatási bizottság javaslata szerint 
felhatalmazzuk vármegyénk alispánját, hogy az 
útfenntartás körül felmerülő kisebb kiadások 
fedezésére használandó és pénznaplóval elszámo
landó útfenntartási általánnyal együttesen folyó
síthassa a hidak javítására (111. rov. 5. czim) és 
uttesttartozékainak fenntartása (III. rov. 6. czim) 
előirányzott összegeket.

IV. Felhívjuk vármegyénk alispánját, hogy 
a tvhat. közutak műszaki szolgálata, az ut- 
mesterek és utászok szolgálatának rendezésére 
eddig érvényben levő; de már többszörösen módo
sított szabályrendeletet egységesen a mostani 
igényeknek megfelelően átdolgozva mielőbb ter
jessze a bizottságunk elé.

Ezen határozatunk szabályszerű közhírré tétel 
után jóváhagyás végett kereskedelemügyi minisz
ter úrhoz felirat kapcsán felterjesztendő, a felirat 
szerkesztésével az alispánt bízzuk meg.

Ezen határozatunk ellen a közhírré tételtől 
számítandó 8-ik napon túl 15 nap alatt kereske
delemügyi miniszter úrhoz intézett, a vármegye 
alispánjához benyújtandó felebbezéssel lehet élni.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

2 6 0 .

Sz.: 6480— 1910. alisp.
557— 1910. kgy.

Előterjesztetik az udvarhely'vármegyei utkaparói 
nyugdíjalapnak 1911. évre szerkesztett költségvetési 
előirányzata.

Határozat.

A vármegyei utkaparói nyugdíjalap költség- 
vetési előirányzata szerint 1911. évre:

Szükséglet: semmi.
Fedezet: . . . .  922 kor. 92 pH.

Maradvány : 922 kor. 92 fül.
Miről a vármegye alispánja további eljárás 

végett értesittetik.
Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott

ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

261.
S z .: 6552— 1910. alisp.

558— 1910. kgy.

Előterjesztetik a községi és körjegyzők nyug
díjalapjának 1911. évi költségvetése.

Határozat.

A községi és körjegyzők nyugdijpénzalapjá- 
nak 1911. évi költségvetése.

11211 kor. 57 fül. fedezettel,
9971 kor. 26 fül. szükséglettel,
1240 kor. 31 fül. felesleggel

jóváhagyatik és a költségvetés egy példánya 
leendő jóváhagyás végett a belügyminisztériumhoz 
való felterjesztése elhatároztatik.

Miről a vármegye alispánja további eljárás- 
végett értesittetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

262.
S z .: 6477— 910. alisp.

556—910. kgy.

Előterjesztetik a Csiszér György-féle alap
1911. évi költségvetési előirányzata.

Határozat.

A Csiszér Gy'örgy-féle alapvagyon 1911. évi' 
várható

bevétele: 721 kor. 48 fül.
kiadása: 721 kor 48 fül.
Hiány' vagy felesleg nem mutatkozik.
Az alapvagyon tőke átlaga 1910. évi tőke

könyv szerint 16032 kor. 97 fül.
A törvényhatósági bizottság a költségelő- 

irány'zatot elfogadja és megerősítés végett a köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz felterjeszteni hatá
rozza.

Miről a vármegy'e alispánját a további intéz
kedések megtétele végett értesíti.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhely'en. 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

263.
Sz. : 5351 — 1910. alisp.

551 — 1910. kgy.

Előterjesztetik az elhagyott gyermekek segély
alapja 1909. évi zárszámadása és zárszámadási) 
zárlata.

Határozat.

Az előterjesztett zárszámadás
145 kor. 77 fül. pénzbevétel,
145 kor. 77 fül. pénzkiadás,
—  » -  »  maradvány,

továbbá: 8687 kor. 63 fül. érték bevétel, 
2333 kor. 28 fül. érték kiadás,
6354 kor. 35 fül érték takarék- 

pénztári betétmaradvánnyal elfogadtatik.
A számadási zárlat belügyminiszter úrhoz 

felterjesztetni határoztatik.
Miről a vármegye alispánja további szabály-
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szerű eljárás és a kir. pénzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőség feljegyzés végett értesittetilc.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
'hó 11-én tartott közgyűléséből.

264.
Udvarhelyvármegye alispánjától.

Szám: 6084— 1910. alisp. 
555— 1910. kgy.

Tárgy: Özv. Bomhér Sándorné segély iránti 
kérése.

Határozat.

A törvényhatósági bizottság az erdészeti 
bizottság javaslatával megegyezően Bomhér Sándor 
volt hatósági erdőőr özvegye részére kegydij 
czimén havi 5, évi 60 koronát és 6 kiskorú gyer
meke részére neveltetési járulék czimén egyenként 
havi 2 koronát, évi 24 koronát, együtt tehát 
kegydij és neveltetési járulék czimén özv. Bomhér 
Sándorné kezéhez kiutalandólag 1910. évi julius 
hó 1-től kezdődőleg havi 1.7 (tizenhét), évi 204 
(kettőszáznégy) koronát a vármegyei erdőőrzési 
pénzalap terhére megállapít.

A neveltetési járulék azonban csakis a 
gyermek 16 éves koráig já r; a mint tehát egy 
gyermek 16 éves korát eléri, a részére megálla
pított évi 24 korona beszüntetendő.

Ezen határozat közzététel után jóváhagyás 
czéljából a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez 
felterjesztelik.

Indokolás.

Bomhér Sándor 1891 tői kezdődőleg, tehát 
19 évig szolgált Udvarhely vármegye területén, 
mint erdőszolga és erdőőr és ezen utóbbi minő
ségében halt meg minden vagyon hátrahagyása 
nélkül.

Nevezett özvegyet és 6 kiskorú gyermeket 
hagyván hátra, ezek minden vagyon nélkül vannak 
és minden segítségtől meg vannak fosztva, miokból 
a kiskorú árvák elpusztulásától vagy legalább is 

■ elzüllésétől lehet tartani.
A törvényhatósági bizottság saját reputá- 

cziójának érdekében is gondoskodni köteles, hogy 
saját alkalmazottjai hátramaradottjai részére a 
megélhetéshez szükséges legalább minimális segít
séget nyújtsa.

Minthogy pedig a kiskorúak között még 
egészen apró gyermekek is vannak, a hátra
maradottak egyszeri segítésének nagy eredménye 
nem lehet és ezért indokolt, hogy kegydij és 
neveltetési járulék czimén legalább egy minimális 
állandó összeg állapíttassák meg.

A hatósági erdőőrök és erdőszolgák nyug
díjazására vonatkozó szabályrendelet ugyan jelen
leg még csak tárgyalás alatt áll. Gondoskodás 

■fog történni ezen szabályrendelet keretében arról 
is, hogy addig is, mig a nyugdíjalap terhére 

i nyugdíjazás megállapítható lesz. az ily kivételes

esetek is szabályrendeleti intézkedés alapján meg
oldhatók legyenek.

Fennti összeg megállapítása tehát szabály
rendeleti intézkedésre még nem -támaszkodhatik 
ugyan, de a rendkívüli körülményekre való tekin
tettel ezen határozat szabályrendeleti intézkedésen 
kivül is meg volt hozandó.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott üléséből.

265.
S z .: 5833— 910. alisp.

554— 910. kgy.

A vármegye alispánja előterjeszti Kisküküllő- 
vármegye törvényhatóságának folyó évi május hó 
23-iki közgyűlésének 5228—203. jkv. szám alatt 
hozott határozatát, a mely szerint

1. a sárd-zsákod-sz.-demeteri törvényhatósági 
közút Kisküküllővármegyére eső, jelenleg községi 
közlekedési közút jelleggel biró 1.37 km. hosszú 
végszakaszát a kereskedelemügyi miniszter urnák 
az 1890. évi I. t.-cz. 11. §-ában biztosított fel
ügyeleti jogánál fogva a f. évi április hó 10-én 
90859. sz. a. kiadott rendelete értelmében a vár
megye törvényhatósági közúti hálózatába felvenni 
és szóban levő útszakasz kezelés és fenntartás 
czéljából kilométerenként 550 kor., tehát az egész 
1.37 km. szakaszt 753 korona 30 fillér átalány 
összegért Udvarhelyvármegyének átengedi.

2. A sárd zsákod-sz.-demeteri törvényhatósági 
közutnak Udvarhely vármegye kezelésébe átadott 
1— 2 km. közúti átkelési szakaszán Sárd község
ben levő 8.0 nyílású Újlak pataki hid újraépítésre 
vonatkozó 11049—909— 510. jkvi sz. közgyűlési 
véghatározattal elfogadott műszaki művelet szerint 
12889 kor. 91 fill. újraépítési költségek fedezéséről 
akként gondoskodik, miszerint ezen összeget az 
1909. évi közúti alap zárszámadása szerint mutat
kozó pénztári maradvány terhére engedélyezi.

Határozat.

Kisküküllővármegye törvényhatóságának f. 
évi 5228— 203. jkvi szám alatt hozott határozatát 
tudomásul vesszük és elfogadjuk azzal, hogy az 
átadott 1.37 km. útszakaszon az előző megálla
podásokhoz képest a műtárgyak végleges jelleggel 
építtessenek ki.

Jelen határozat törvényszerű kihirdetés után 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz megerősítés 
végett felterjesztetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott közgyűléséből.

266.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Tárgy : Kir. tanfelügyelő beterjeszti a hivatal 
elhelyezésére vonatkozó szerződést.
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■ Határozat.

A szerződés jóváhagyatik. 
Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott

ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott üléséből.

267.
Alispán bejelenti, hogy az árvaszéki és fő

szolgabírói -hivatalok áthelyezése előtt a helyi
ségek átalakítása vált szükségessé s az átalakí
tásokat 680 kor. 34 fill. költséggel, a szobák 
festését 112 kor. költséggel eszközöltette.

Határozat.

A közgyűlés a bejelentés alapján a munká
latokat jóváhagyja, utasítja alispánt, hogy a 
költségeket az 1911. évi költségvetésbe vegye fel 
és a segélyezési pénzalapból előlegesen utalja ki.

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11 én tartott üléséből.

268.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám: 6256— 1910. alisp.
761 — 1910. kgy.

Tárgy: Udvarhely vármegye területén lévő 
községi -és körorvosok részére az 1908. évi 
XXXVIU. t.-cz. alapján járó törzsfizetések és 
korpótlékokra vonatkozó szükségleti kimutatások 
az orvosi alap 1911. évi állami javadalmazása 
tárgyában.

Határozat.

A számvevőségileg összeállított s előter
jesztett III. A. és B. szükségleti kimutatások 
alapján az orvosi alap 1911. évi állami javadal- 
mazásakép a vármegye területén lévő községi 
és körorvosok részére az 1908. évi XXXVIU. 
t.-cz. alapján járó törzsfizetések és korpótlékok 
szükségleti összege 22383 kor. 34 fill., azaz 
buszonkettőezerháromszáznyolcvanhárom koroná
ban megállapítva elfogadtatik s ezen állami java
dalmazási összeg kieszközlésével a vármegye 
alispánja ntegbizatik.

Mivöl a vármegye alispánja további eljárás 
végett értesittetík.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. október hó 
11 -én tartott üléséből.

269.
S z .: 6282— 1910. alisp.

763— 1910. kgy.

Zillmann János vármegyei árvaszéki iktató 
segély iránti kérése.

Határozat.

Zilimann János iktató fiának Zillmann Béla 
részére a községi közigazgatási tanfolyamon tanul
mányai folytathatása czéljából a vármegyei segé
lyezési alap terhére 60 korona segély engedé
lyeztetik.

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott üléséből.

270.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám: 7204— 1910. alisp.
772— 1910. kgy.

Tárgy: A székelyudvarhely— parajdi t. h. 
közút kezdő szakaszának áthelyezése.

Határozat.

A közgyűlés kimondja, hogy a székelyud
varhely— parajdi t h. közút kezdő szakaszát Szé
kelyudvarhely város piaczától kezdve a mellékelt 
helyszinrajzon jelölt nyomvonallal 1'2 km. hossz
ban áthelyezi.

Az áthelyezés költségeinek fedezésére a kü
lön kieszközlendő államsegélyt jelöli ki. Jelen vég
határozat a kereskedelemügyi miniszter úrhoz jó 
váhagyás czéljából felterjesztendő.

Indokok.

A t. h. közutnak azon szakaszán, mely a 
város piaczterétől a Petőfi-utczán át vezet, kes- 
kenysége és négyszer derék szögben való törése 
miatt a forgalom csak nehezen bonyolódik le. 
Minthogy a t h. közutnak Farkaslaka és Korond 
községek közötti 13 km. hosszú- szakaszának fo
lyamatban levő kiépítésével az amúgy is jelenté
keny forgalom még emelkedni fog, az áthelyezés 
tisztán forgalmi szempontból is indokolt.

Indokolt továbbá az áthelyezés Székelyud
varhely város fejlesztése érdekében is, mert az 
áthelyezés által a Nagykükiillő völgyének azon 
része, mely a helyes város fejlesztése szempont
jából az egyetlen építésre alkalmas terület, köny- 
nyen hozzá férhetővé válik.

Az áthelyezés költségeinek fedezésére a kü
lön kieszközlendő államsegélyt kellett megjelölni, 
mert a t. h. útalap számára 12 éves cyklusra már 
megadott 100000 koronás évi államsegély egy már 
előre megállapított és mellőzhetetlen forgalmi fon
tossága program kivitelére szükséges s az állam
segély megadása iránt szükséges előzetes lépése
ket Székelyudvarhely város már meg is tette.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi október 
hó 11-én tartott üléséből.


