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Vármegyei szabályrendeletek 
és közérdekű határozatok.

319.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Számh{  8644— 1910. alisp. 
— ------ 11061 — 1910. kgy.

Tárgy : A vármegyei közkórház és id. Dézsy 
Antal és neje Tariiás Ilka között kötött adásvevési 
szerződés.

Határozat.

Az egyfelől Dézsy Antal és neje Tamás Ilka 
székelyudvarhelyi lakósok mint eladók, másfelől 
Udvarhelyvármegye törvényhatósági közkórház 
képviseletében Dr. Imreh Domokos székelyudvar
helyi lakos mint vevő között 19101 évi november 
hó 16-án kötött adásvevési szerződés az annak 
mellékletét képező vázrajz jóváhagyatik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1910. évi deczentber 
hó 2-án tartott üléséből.

320.
S z . : ad 7825— 1910. alisp.

933— 1910. közgy.

Tárgy : Oláh Mihály utkaparó részére kegy- 
dij megállapítása.

Határozat.

Oláh Mihály törvényhatósági utkaparó a vár
megye alispánja által f. évi 7825. szám alatt ho
zott határozatával szolgálatától felmentetvén, ré
szére az utkaparói nyugdíj szabályrendelet 48. §-a 
alapján a vármegyei közúti pénzalap V ili. rovat 
terhére 1911. évi január hó 1-étől kezdődőleg évi 
252 kettőszázötven kettő 8 korona kegydij állapitta- 
tik meg.

Ezen határozat közöltetik Oláh Mihály ut- 
kaparóval, az államépitészeti hivatallal és közzé- 
tétetik a vármegyei hivatalos lapban azzal, hogy

-,-----------------
az ellen 15 nap alatt a m. kir. kereskedelemügy 
miniszterhez intézendő és a vármegye alispánjá 
hoz benyújtandó felebbezésnek van helye.

Indokolás.

A nyugdíj szabályrendelet 6. §-a értelmében 
a nyugdíjalap kamatjövedelme csakis 1913. évi 
január 1-étől kezdődőleg vehető igénybe.

Oláh Mihály tehát nem nyugdíjazható.
Minthogy azonban a nevezettnek a 48. §. 

alapján joga van kegydijra vagy végkielégítésre, 
nevezett részére ugyan ezen §. alapján a közúti 
pénzalap terhére kegydijban részesitteiett. Kegydij 
czimén ugyanazon összeg állapíttatott meg, a mely 
nevezettet nyugdíj czimén megilletné.

Nevezett a szolgálatba ugyanis 1886. julius 
30-ikán vétetett fel s igy 24 évi szolgálati ideje 
lévén, részére a szabályrendelet 27. §-a értelmé
ben a bér fele, tehát 252 korona lett volna nyug
díj czimén megállapítandó.

Ezen határozat a 48. §. értelmében csakis a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter jóváhagyása 
után hajtható végre.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székely udvarhelyen, 1910, évi deczember 
hó 2-án tartott közgyűléséből.

321.
Udvarhelyvármegye alispánja.

Szám : 3474- 
1063-

-1910. alisp. 
-1910. kgy.

Tárgy : Özv. Pálfi Ferenczné szül. Pál Á g 
nes utkaparó özvegyének kérése özvegyi ellátás 
és neveltetési járulék megállapítása iránt.

Határozat.

Özv. Pálfi Ferenczné szül. Pál Ágnes Pálfi 
Ferencz utkaparó özvegyének azon kérése, hogy 
részére özvegyi ellátás és neveltetési járulék álla
píttassák meg, elutasittatik.

Ellenben nevezett és gyermekei részére a 
nyugdíj szabályrendelet 48. §-a alapján kegydij
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állapittatik mag és pedig kegydij cziméti megálla- 
pittatik :

1. Özv. Pálit Ferenczné szül. Pál Ágnes ré
szére élethossziglan évi 168 egyszázhatvan nyolc z 
korona,

2. az 1910. évi június hó 10-én született 
kiskorú Pálfi Antal részére évi 28 huszonnyolcz 
korona és pedig az 1926. évi junius hó 10-éig 
terjedő időre s illetve a kiskorú netáni előbbi el
halálozása esetén haláláig terjedő időre,

3. az 1901. évi május 10-én született kis
korú Pálfi Anna részére évi 28 huszonnyolcz 
korona és pedig az 1915. évi május hó 10-éig 
terjedő időre.

Mindhárom összeg 1910. évi november hó 
1 -étől kezdődőleg utalandó ki.

Ezen összesen 224 koronát kitevő évi ösz- 
szeg az útalap Vili. rovatát terheli.

Ezen határozatnak elutasító része ellen a 
kézbesítéstől számítandó 15 nap alatt a m. kir. 
közigazgatási bírósághoz intézendő és a vármegye 
alispánjához benyújtandó panasznak van helye.

A határozatnak kegydijat megállapított része 
ellen pedig 15 nap alatt a ni. kir. kereskedelem
ügyi miniszterhez intézendő és a vármegye alis
pánjához benyújtandó felebbezésnek van helye.

Ezen határozat alapján megállapítok kegydij 
a határozat közzététele után és csakis a kereske
delemügyi m. kir. miniszter kifejezett jóváhagyása 
után utalható ki.

Indokolás.

A szabályrendelet 6. §-a kifejezetten akként 
ézkedik, hogy a nyugdíjalapnak kamatjövedelme 

akis 1913. évi január hó l étől vehető igénybe.
Ezen idő előtt tehát özvegyi ellátás és nevel

tetési járulék megállapításának sincs helye.
A szabályrendelet 48. §-a azonban azt is 

kimondja, hogy a jelenleg szolgálatban álló ut- 
kaparók és családjaik, a mennyiben a szabályren
delet értelmében nyugdíj jogosultságot nem sze
reznek, a közúti alap terhére kegydijban vagy 
végkielégítésben részesitendők.

A törvényhatósági bizottság kegydij megál
lapítását tartotta méltányosnak és ezért ugyan
olyan összegű kegydijat állapított meg, mint a 
mekkora összegű özvegyi ellátás és neveltetési 
járulék lett volna a szabályrendelet 34., 38. és 39. 
§§. értelmében megállapítandó.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi deczember 
hó 2-án tartott közgyűléséből.

322.
Udvarhely vármegye alispánjától.

Szám : 8121— 1910. alisp.
929— 1910. kgy.

T á rg y : Vármegyei pénzek gyümölcsöző el
helyezése.

Határozat.

A törvényhatósági bizottság névszerinti sza

vazással elhatározza, hogy a vármegye tulajdonát 
képező vagy a vármegye felügyelete alatt álló 
pénzalapok tőkéi s illetve készletei az 1911. év
ben a következőleg gyiimölcsöztetnek:

1. Azok a pénzek, a melyek ezidőszerint 
kötvényekben vannak fektetve, továbbra is ugyan 
igy kezeltetnek. Ezen pénzek a 803— 909. számú 
közgyűlési határozat szerint a következők :

a) a tisztviselői nyugdíj pénzalap vagyoná
ból 4°/o-os magyar koronajáradék kötvényekbe 
fektetett 100000 korona és osztrák államadóssági 
kötvényekbe fektetett 1320 korona;

b) a körjegyzői nyugdíj pénzalap vagyoná
ból 4°/o-os koronajáradék kötvényekbe fektetett 
.80000 korona ;

c) az erdőőrzési pénzalap vagyonából 4°/o-os 
kamatjáradék kötvényekbe fektetett 8600 korona ;

d) a hullaégető kemencze pénzalap vagyo
nából 20000 korona;

e) a Csiszér György-féle pénzalap vagyona, 
mely jelenleg 16421 korona 91 fillért tesz ki.

2. Az agrártakarékpénztár részvénytársaság 
Marosvásárhelyt székelyudvarhelyi fiókintézeténél 
elhelyeztettek az összesített árvái pénzalapból a 
most is ott elhelyezett összeg, mely a 803—909. 
számú közgyűlési határozat szerint 103768 korona 
68 fillért tett ki és az árvái pénzalap időközi 
készletei.

3. A székelyudvarhelyi zálogkölcsön intézet
nél az összesített árvái pénzalapot illető és most 
is ott elhelyezett összeg, mély a 803—909. számú 
közgyűlési határozat szerint 65379 korona 63 fil
lért lett ki.

4. Az olaszteleki takarékpénztárnál a fuvar
pótlási pénzalapot illető és jelenleg 7502 korona 
15 fillért kitevő összeg.

5. Az udvarhelymegyei takarékpénztárnál:
a) az összesített árvái pénzalapot illető és 

most is ott elhelyezett összeg, mely a 803— 909. 
számú közgyűlési határozat szerint 164374 korona 
46 fillért tett ki és az árvái letéti pénzalap,

b) a tisztviselői nyugdíj pénzalapnak, a kör
jegyzői nyugdíj pénzalapnak, az erdőőrzési pénz
alapnak, a hullaégető pénzalapnak és a Csiszér 
György-féle pénzalapnak az állampapírokba fek
tetett összegen felül fennmaradó vagyona és 
készletei,

c) a közigazgatási letéti alapból azok az ösz- 
szegek, a melyek a vármegye tulajdonát képezik, 
vagy a melyek gytimölcsöztetése felett határozni 
a vármegye közgyűlésének joga és kötelessége,

d) a vármegye tulajdonát képező fentebb fel 
nem sorolt alapok vagyona, a mely alapok va
gyona jelenleg a következő: anyakönyvvezetők 
alapja 1300 korona, állattenyésztési pénzalap 1336 
kor. 54 fill., állategészségügyi ebadó alap 4106 
kor. 82 fill., gőzfertőtlenitő alap 2379 kor. 11 fill.. 
elhagyott gyermekek alapja 10301 kor. 43 fill., 
jegyzői illetmények pénzalapja 5504 kor. 28 fill., 
katonabeszállásolási alap 1288 kor. 55 fill., kór- 
házfentartási alap 14127 kor. 14 fill., kórházsegély 
alap 96 kor. 44 fill., közegészségügyi ebadó alap 
4507 kor. 09 fill., községi állategészségügyi alap
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2300 kor. 94 fill., megyeházépitési alap 2091 kor. 
39 fill., rendelkezési alap 157 kor. 67 fill., segé
lyezési alap 450 kor. 36 fill., távbeszélő alap 278 
kor. 56 fill., mezőrendőri könyv alap 920 kor. 4Ó 
fill., utkaparók nyugdíjalapja 8489 kor. 84 fill., 
kórháztartalék alap 2287 kor. 07 fill., orvosi alap 
14597 kor. 98 fill.

A z itt fel nem sorolt alapok esetleges kész
letei szintén ezen pénzintézetnél helyeztetnek el

és a közúti pénzalapnak esetleg elhelyez
hető vagyona.

6. Az egyes alapok időközi készletei és a 
fel nem használt kamatok is azon pénzintézetek
nél helyeztetnek el, a melyeknél az alapok va
gyona a jelen határozat alapján elhelyezendő lesz.

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi deczember 
hó 2-án tartott közgyűléséből.

323.
S z .: 5007— 1910. alisp.

1064— 1910. közgy.

T á rg y : az országgyűlési képviselőválasztá
sok alkalmával kiszállásokat teljesített szolgabirók 
úti költségeinek fedezése.

Határozat.

A vármegye alispánja által beterjesztett úti 
számlák szerint az országgyűlési képviselőválasz 
tásokból kifoly'ólag a rendészeti teendők elvégzé
sével megbízott szolgabirók részére 820 korona 
44 fillér úti költség merült, mely összeg az állam- 
kincstárt nem ternelvén, a törvényhatósági bizott
ság elhatározása, hogy ezen 820 nyolczszázhusz 
korona 44 fillér összeget —  más fedezetet nyújtó 
alap hiányában —  a vármegyei katonabeszállási 
alapból utalja ki s ezen alap terhére végleg el
számolja.

Ezen határozat közzététel után jóváhagyás 
végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felter
jesztetik.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyen, 1910. évi deczember 
hó 2 án tartott közgyűléséből.

324.
S z .: 8746— 1910. alisp.

1067— 1910. közgy.

M. kir. építészeti hivatal beterjeszti a szé
kelyudvarhely— parajdi tvh. közút áthelyezendő 
kezdő szakaszának helyszinrajzát és hozzávetőle
ges költségvetését.

Határozat.

Tárgyaltatván kereskedelemügyi m. kir. mi
niszter urnák 1910. év: november hó 7-ről kelte
zett 69649/I-B— 910. számú leirata, melylyel a 
székelyudvarhely— parajdi tvh. közút kezdő sza
kaszának áthelyezését kimondó 7204— 1910. alisp.,

772— 1910. közgy. számú határozatunkhoz elvileg 
hozzájárul és kilátásba helyezi, hogy az útszakasz 
áthelyezéséből származó, a kezdőponttól a helyi 
érdekű vasút vonaláig terjedő rész kisajátítási 
költségeinek levonása után fennmaradó kiadások
nak a közúti alapból nem fedezhető részét állam
segélyből hajlandó fedezni.

Udvarhelyvármegye közönsége köszönettel 
veszi tudomásul kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter ur idézett leiratában foglalt elvi kijelentéseket 
és f. évi október 11-én tartott közgyűléséből 
7202— 1910. alisp., 772— 1910. kgy. szám alatt 
hozott határozatát egész terjedelmében fenntartván, 
újólag is kijelenti, hogy örömmel ragad meg min
den kínálkozó módot és eszközt, melylvel a szó
ban forgó közutszakasz áthelyezése és kiépítése 
lehetővé tétetik, mert azt nemcsak városrende
zési, de közforgalmi szempontból is közérdekűnek, 
fontosnak és sürgősen foganatositandónak ismeri.

Mivel azonban Udvarhelyvármegye közúti 
alapja már évtizedek óta nem volt abban a hely
zetben, hogy erejéhez képest túl nagy úthálózatát 
a következményeknek megfelelő karba helyezze, 
azokat a közlekedés biztonsága által megkövetelt 
védeszközökkel ellássa, a terepviszonyok által szük
ségessé vált rendkívül számú műtárgyait megfe
lelő jókarban tartsa és megfelelő államsegélyben 
nem részesült és mivel abbeli törekvése, hogy 
nagy közforgalmi fontosságú közútjainak egyrésze 
állami kezelésbe vétessék, szintén sikertelen ma
radt akkor, midőn a körülötte fekvő vármegyék 
aránylag kisebb úthálózatának tetemes része vé
tetett állami kezelésbe s a dúsgazdag alföldi vár
megyék az 1904. évi XIV. t.-cz. alapján milliók
kal segélyeztettek, 1906. évben azon kérelemmel 
fordult a kereskedelemügyi miniszter úrhoz, hogy 
közlekedési eszközeinek súlyos bajait orvosolandó 
mintegy 600000 koronányi h. é. vasúti törzsrész- 
vényeit váltsa meg a kormány és tegye lehetővé 
közúti bajaink gyökeres orvoslását.

1907. évben központi szakközegei utján szer
zett meggyőződés alapján a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter ur 49769—907. számú rendeletével 
kimondotta, hogy Udvarhelyvármegye közúti alap
ját 1909. évtől számított 12 éven át évi 100,000 
korona segélyben fogja részesíteni oly czélból, 
hogy elhanyagolt állapotban levő műtárgyakat és 
a közlekedésre alkalmatlan útszakaszait rendez
hesse. Egy szabvány költségelőirányzat keretében 
megállapította a kormány mind azon munkákat, 
a melyek ezen államsegély mellett a 12 év alatt 
foganatositandók, megállapította azon műtárgya
kat. amelyek újból építendők és amelyek gyöke
resen javítandók.

Az eddigi tapasztalat arra tanitolt, hogy azon 
munkákból nemcsak elhagyni nem lehet semmit, 
sőt igen sok javításra szánt műtárgyak —  az elő
irányzottnál sokkal nagyobb költséggel —  kellett 
már eddig is újból építeni és tudjuk, hogy' hova
tovább ezen baj csak fokozódni fog, mert az 1907. 
évi felvételkor még tűrhető karban volt oly mű
tárgyak újból építése is szükségessé fog válni, 
amelyek az építési programba felvéve nem voltak
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és amelyek építési költségéről — ép emiatt —  
gondoskodás nem történt, viszont a takarékosság
gal megállapított áthelyezendő útszakaszok min- 
dehikének kiépítése a közforgalomra nézve a szó
ban forgó útszakasznál sokkal nagyobb fontosságú.

Ezen időszakon belül tehát semmi esetre 
sem lesz közúti alapunk abban a helyzetben, hogy 
a munkaprogramba fel nem vett útépítkezésre 
tetemes költséget fordíthasson.

Mivel pedig az elénk terjesztett » közelitő elő
méret költségvetésből« az látható, hogy a kérdé
ses útszakasz építési költségei -— Székelyudvar
hely r. t. város által ingyen felajánlott terület 
megszerzési költségein túl —  kereken 147000 ko
ronára rúgnak és mivel folyó évi október hó 11-én 
tartott ülésünkben megállapított, kellőkép indokolt
1911. és 1912;- évi közúti költségvetésünk szerint, 
a legmesszebb menő takarékosság mellett is csak 
61255, illetve 546 71 korona, pénztári egyenleg 
mutatkozik, az előirányzott építkezésekből pedig 
semmi sem hagyható el —  kereskedelemügyi mi
niszter ur idézett leiratában foglalt azon kívánsá
gának, hogy a székelyudvarhely--parajdi tvh. 
közút kezdő szakaszának áthelyezési költségeit 
ezen 1911— 12. évi költségelőirányzatba beállítsuk, 
eleget nem tehetünk.

Mivel azonban ezen ad. 6129— 1910. alisp., 
533— 1910 kgy. szám alatt előterjesztett 1911 — 12. 
évi költségelőirányzatunk már úgyis kereskede
lemügyi miniszter ür jóváhagyása alatt áll, kérjük, 
hogy annak kiadási IV. rovata alatt ezen 147000 
koronát a két évre elosztva beállítsa és a bevételi 
X. rovatba az előirányzott 100— 100 ezer koronát 
megfelelő összeggel felemelje.

Egyidejűleg kérjük kereskedelemügyi ni. kir. 
miniszter urat, hogy Székelyudvarhely r. t. város 
által fel nem ajánlott, a vasúton túl fekvő az út
építésre szükséges terület megszerzésére a kisajá
títási jogot Udvarhelyvármegye részére már most 
adja meg, hogy a szükséges területek megszer
zésekor feltétlenül előálló tulkövetelések megelőz
hetők legyenek.

Ezen közérdekű határozatunk a vármegye 
hivatalos lapjában történt közzétételtől számított 
15 napon belül megfelebbezhető, mely felebbezés 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz czimezve, vár
megyénk alispánjánál nyújtandó be.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott
ságának Székelyudvarhelyt, 1910. évi deczember 
hó 2-án tartott rendes közgyűléséből.

II. További intézkedést igénylő általános 
jellegű rendeletek

325.
Udvarhely vármegye alispánjától. 

Szám : 7840— 1910. alisp.
Valamennyi községi és körjegyzőnek és va

lamennyi községi elöljáróságnak.
A ni. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt

számvevőség jelentése szerint a régi és folyó évi 
útadóból 100000 koronát meghaladó hátralék van 
és igy a folyó kiadások fedezésére oly tetemes ál
lami előleget kellett igénybe vennem, amely' a 
közüli alap helyzetét aggályossá teszi.

E mellett folyton újabb és újabb szükségle
tek merülnek fel és a községek minduntatan se
gélyért fordulnak hozzám közutjaik érdekében.

Miért is utasítom cziinet, hogy a hátralékos 
útadó behajtása körül a legnagyobb erélyt fejtsék 
ki, mert egyrészt jutalmat csak azon közegek 
kaphatnak, kiknél útadó hátralék az év végével 
nem lesz, másrészt pedig a közadókra a ni. kir. 
pénzügyigazgatóság előterjesztésére már kimondott 
felelősséget az útadóra is kénytelen vagyok ki
terjeszteni.

Székelyudvarhelyen, 1910. évi november 
hó 30-án. Sebesi, alispán.

V. Pályázatok, hivatalos hirdetések 
és körözvények.

Állati betegségek. L ép fene  megszűnt Bibarcz- 
falva és Homoródujfalu községek szarvasmarha 
állományában.

Sertésorbáncz megszűnt Bözödujfalu köz
ségben.

R agadós szá j- és k ö rö m fá já s  megszűnt Ülke 
és Székely'szenttamás községek szarvasmarha ál
lományában.

R alikor  megszűnt Parnjd község lóállomá- 
ny'ában.

Pályázati hirdetmény. (9011— 1910. szám.) 
Udvarhelvvármegye törvényhatóságánál megüre
sedett és 1000 korona segélydijjal javadalmazott 
közigazgatási gyakornoki állásra ezennel pályáza
tot hirdetek.

Felhívom azokat, a kik ezen állásra pály'ázni 
óhajtanak, hogy pályázati kérvényeiket kellő ok
mányok és minősítésüket is igazoló okmánnyal 
felszerelve, Udvarhelyvármegye főispánjához czi
mezve, hozzám f. évi deczem ber hó 30-ik napjá
nak déli 12 órájáig ny'ujtsák be.

Később érkezett kérvények nem fognak figye
lembe vétetni.

Székely udvarhely, 1910 évi deczember hó
7-én. D r. Sebesi Já n o s  s. k., alispán.

Bükkfa eladási hirdetmény. Az olaszteleki' 
kis közbirtokosság az erdőfülei Hatod erdeje Ba- 
róthköve 29. 1 k holdjának megfelelő K. E. bé
lyegzővel jelölt bükkfa tömeget, a mely' mintegy 
2012 ms mii és 2659 m3 tűzifát teszen ki, Olasz
telek község házánál 1911. évi j a n u á r  hó 4-ikén  
délelőtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlatokkal össze
kötött nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
kikiáltási áron felül tovön az erdőben eladja. Ki
kiáltási ár 4548 kor. Bánatpénz a kikiáltási ár 
15%. Utó' ajánlatok nem fogadtatnak el. Részle
tes becslés, árverési és szerződési feltételek a 
vargyasi m kir. j. erdőgondnokságnál és alólirott- 
nál megtekinthetők. Olasztelek, 1910. deczember
9-én. M árko  Ferencz, kis közbirtokossági elnök.
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