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Bolvári Csaba — Knipl István 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG TÖRTÉNETI ADATTÁRA 1918—19481 

Császártöltés történetének 1918—1948 közötti időszakát, a település és az 
önkormányzat működését a községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk (a király 
által szentesítve: 1886. június 27-én, mindkét házban kihirdetve: 1886. július 8-án) 
határozta meg. 

Császártöltés ebben az időben, az akkori jogszabály megfogalmazása szerint, 
nagyközség volt. Ezt azt jelenti, hogy nem bírt ugyan rendezett (városi) tanáccsal, 
de képes volt a saját erejéből teljesíteni a törvény által ráruházott teendőket. A 
község az önkormányzat jogát képviselőtestülete által gyakorolta. 
A község hatósága kiterjedt a községben és a község területén lakó vagy tartózkodó 
minden személyre és a községben és területén létező minden vagyonra. 
A község a törvény korlátai között 
a)  önállóan intézte saját belügyeit; ezen belül:  

- határozatokat és szabályrendeleteket alkotott, 
- határozatait és szabályrendeleteit saját választott elöljárói és közegei által 

végrehajtotta; 
- rendelkezett a község vagyona fölött, 
- községi adót vetett ki és hajtott be, 
- gondoskodott a tisztán községi utakról és egyéb közlekedési eszközökről, 
- gondoskodott a községi iskolákról és más rokon intézetekről, 
- kezelte a mezei, a tűz- és közrendőrséget és a szegényügyet, 

b)  végrehajtotta a törvénynek, a kormánynak és a törvényhatóságnak az állami és 
a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendelkezéseit.   

c)  gyakorolta mindazon jogokat és teljesítette mindazon kötelességeket, amelyek a 
községeket törvény szerint megillették. 

 
A KÉPVISELŐTESTÜLET ÖSSZETÉTELE, VÁLASZTÁSA 

 
A községi képviselők számát a népesség száma szabályozta, minden 100 lélek 

után egy képviselőt küldhettek a képviselőtestületbe. A képviselők száma 
nagyközségekben 20-nál kevesebb és 40-nél több nem lehetett. A képviselőtestület 
felerészben a legtöbb egyenes államadót fizető községi lakosokból vagy nagykorú 
birtokosokból, illetőleg a község területén fekvő vagyonuk után legtöbb adót fizető 
nagykorú, hajadon, özvegy vagy törvényesen elvált nők és jogi személyek 
meghatalmazottjaiból, kiskorúak gyámjaiból és gondnokság alatt állók 
gondnokaiból állt. A testület másik fele egyrészt a választóközönség választottaiból, 
másrészt az állásuknál fogva szavazati joggal bíró elöljárósági tagokból állt. 

A községi képviselet választás alá eső tagjainak választását a községi választók 
összes száma határozta meg. Ha utóbbi nem haladta meg a 600-at, akkor tömeges, 
ha meghaladta, akkor választókerületenként zajló választást rendeztek. Egy 

                                                           
1 A fejezet a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának V. 312. jelzetű anyagában 

fennmaradt közgyűlési jegyzőkönyvek alapján készült. 



CSÁSZÁRTÖLTÉS  2 .  
 

10 

választókerületben 200-nál kevesebb és 600-nál több választó nem lehetett. A 
választókerületeket a választók névjegyzékének összeállítása után a 
képviselőtestület alakította ki. Egy választókerület – lehetőleg páros számban – csak 
annyi képviselőt választott, amennyi a kerület választóinak az összes választókhoz 
viszonyított aránya szerint a kerületre esett. Községi választó lehetett minden 20. 
életévét betöltött községi lakos, aki saját vagyona vagy jövedelme után az állami 
adót a községben már két év óta fizette (aki azonban az I. osztályú kereseti adón 
kívül egyéb adót nem fizet, csak azon esetben, ha gazdai hatalom alatt nem állt), 
továbbá minden testület, intézet, társulat, cég és általában minden jogi személy, ha 
a községben fekvő vagyonnal bírt, s az után adót fizetett. 

A választók névjegyzékét választókerületenként a képviselőtestület által 
kiküldött választmány a községi képviselőválasztást megelőző utolsó évnek a 
második felében, legkésőbb szeptember hó végéig állította össze, a legközelebb 
lefolyt kétévi adólajstromokból és más adatokból. A betűrendben összeállított 
névjegyzéket öt napon át a községházánál közszemlére kitették, majd a következő 
öt napon beadott észrevételek alapján a kiküldött választmány által kiigazították. 

Községi képviselővé választható volt a nagyközségekben minden 24 éves és 
nagykorú községi lakos, aki választási joggal bírt. A képviselőtestület választás alá 
eső tagjait 3 évenként 6 évre választották. A három év elteltével a póttagok és azon 
rendes tagok, akik a szabályszerű hat évet már kitöltötték, minden harmadik év 
végén kiléptek. A kilépett képviselők újraválaszthatók voltak. Ha olyan személyt 
választottak meg, aki az adó alapján már tagja volt a képviselőtestületnek és 
választott tagsági minőségét megtartotta, a helyére a sorrendben következő legtöbb 
adót fizető lépett. 

A választás napját a nagyközségekben a főszolgabíró jelölte ki. A határnapot a 
legtöbb adót fizetők névjegyzékének összeállítása, közzététele és kiigazítása után 
lehetett kitűzni, amikor a választói névjegyzék végérvényessé vált. 
A választás, a szavazók nevének nyilvános feljegyzése mellett, szavazatlapok által 
történt. Ha a szavazatlap több nevet tartalmazott, mint ahány bizottsági tag 
választására a községi választókerület jogosult volt, az utóbb írt neveket nem vették 
figyelembe. 

A választást a nagyközségben a főszolgabíró vagy az általa megbízott 
szolgabíró, akadályoztatásuk esetén az alispán által e célból külön kirendelt 
helyettes elnök vezette. A választók a választás megnyitásakor az elnök mellé 4 
bizalmi férfiút jelöltek ki maguk közül. Ha e joggal élni nem akartak, a bizalmi 
férfiakat az elnök nevezte ki. A választás a községben egy nap alatt befejezendő volt. 
Nagyközségekben a főszolgabíró által kitűzött és legalább 3 nappal előbb 
szabályszerűen kihirdetett napon, reggel 9 órakor vette kezdetét és este 4 óráig 
tartott. E határidőn túl szavazatot elfogadni nem volt szabad. A szavazatok 
összeszámolása nyilvánosan történt, erről jegyzőkönyvet vezettek. A szavazás 
eredményét a választási elnök a helyszínen rögtön kihirdette, a képviselőtestületet 
értesítette. A megválasztott képviselők névjegyzékét azonnal közzétették. Ha a 
választás a választókerületekben befejeződött, a főszolgabíró az új 
képviselőtestületet összehívta. Egyidejűleg a tisztújítás napját is kitűzhette. A 
tisztújítás idejéről a községet legalább 48 órával korábban értesíteni kellett. 
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A képviselőtestület közgyűlésének rendes elnöke a nagyközségekben a bíró 
volt. Ha a rendes elnök akadályoztatva volt, úgy a helyettes bíró, ahol ilyen nem 
volt, a legidősebb tanácsbeli elnökölt. 

A KÖZGYŰLÉSEKRŐL 

A közgyűlések számát és idejét a község szabályrendelettel állapította meg. 
Minden községben minden tavasszal a múlt évi számadások megvizsgálása, minden 
ősszel a jövő évi költségvetés megállapítása végett, az illető törvényhatóság tavaszi 
és őszi közgyűlését legalább egy hónappal megelőzőleg közgyűlést kellett tartani. 

Ha a bíró, vagy maga a képviselőtestület, vagy tagjainak egynegyede jónak látta, 
rendkívüli közgyűlést bármikor összehívhattak. Előbbieken kívül a törvényhatóság 
közgyűlése, a közigazgatási bizottság, az alispán, továbbá nagyközségekben a 
főszolgabíró felhívására, úgyszintén a jegyző kívánságára is köteles volt a bíró 
rendkívüli közgyűlést összehívni. Az elnök úgy a rendes, mint a rendkívüli 
közgyűlés határnapjáról, és az azokon felveendő tárgyakról a képviselőtestület 
tagjait legalább 24 órával előbb értesíteni tartozott. Rendkívüli gyűléseken csakis a 
közölt tárgysorozatban felvett, rendes gyűléseken azonban más tárgyakat is 
tanácskozás alá vehettek. A gyűlés egyes tagjai önálló indítványokat is tehettek. Az 
ilyen indítványokat azonban legalább 24 órával előbb be kellett jelenteni a községi 
elöljáróságnál. Ennek megtörténtét a közgyűlési jegyzőkönyvben kellett igazolni. 

A közgyűléseken a jelenlevők határoztak. A tanácskozás ügyrendjét a község 
szabályrendelettel állapította meg. Általában mindenki csak olyan ügyek 
tárgyalásában vehetett részt és szavazhatott, amelyek által közvetlenül érdekelve 
nem volt. 

A közgyűléseken az elöljáróság tagjai közül csak a bíró, a jegyzők, a 
tanácsnokok, illetőleg a tanácsbeliek, a pénztárnok, a közgyám és az orvos bírt 
szavazattal. A többi tisztviselő a közgyűléseken felszólalhatott, s ha erre felhívták, 
felszólalni kötelesek volt, de szavazattal csak akkor bírt, ha a képviselőtestületnek 
különben is tagja volt. 
A gyűlést az elnök nyitotta meg és zárta be, ő vezette a tanácskozást és őrködött az 
ügyrend megtartása fölött. Jogában és kötelességében állt az elnöknek a csendzavaró 
hallgatóságot megintés után a teremből kiutasítani, a szólót a tárgyhoz térésre, és ha 
attól ismételve eltért, vagy az illedelmet sértette, rendre utasítani, vagy a szót tőle 
azon tárgyban megvonni. 

A kérdést szavazásra az elnök tette fel. Szavazás előtt a kérdés megállapításához 
a tagoknak jogukban állt hozzászólni. Véleménykülönbség esetén a többség 
határozata döntött. A határozathozatal, ha úgy kívánták, felállás útján történő 
szavazással történt. Ha 10 tag kérte, vagy ha községi törzsvagyon elidegenítéséről, 
megterheléséről, terhes szerződések kötéséről vagy felbontásáról, községi 
kölcsönről és községi pénzek elhelyezéséről volt szó, az elnök mindig köteles volt 
név szerinti szavazást elrendelni. 

Aki a tanácskozás méltóságát vagy a gyűlés tagjait sértő kifejezéssel élt, és azt 
rögtön vissza nem vonta, avagy botrányos magaviselete által a tanácskozást 
figyelmeztetés dacára zavarta, széksértést követett el. Az ilyet a nagyközségekben a 
gyűlés által, fellebbezés kizárásával, 15 forintig terjedhető és közigazgatási úton 
behajtható bírságra ítélhették. A bírságot a szegények pénztárába kellett befizetni. A 
bírsággal terhelt, míg azt ki nem fizette, a gyűléseken nem vehetett részt. 
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Ha valamely község képviselőtestülete olyan eljárást követett, amely az állam 
érdekeit vagy a község jólétét veszélyeztette, a belügyminiszter a törvényhatóság 
előterjesztésére vagy meghallgatásával a képviselőtestületet feloszlathatta, és a 
megye útján az ügyek időközi vezetése iránt intézkedhetett. Az új képviselet 
alakulását s ezzel kapcsolatban a választás napját a miniszter jóváhagyása mellett a 
törvényhatóság tűzte ki, de az új képviselőtestület alakítása, illetve választása egy 
éven túl el nem maradhatott. Amennyiben a képviselőtestületet ismételten fel kellett 
oszlatni, az új választás hosszabb időre is elhalasztható volt. 

AZ ELÖLJÁRÓSÁG FELADATAI, MŰKÖDÉSE, VÁLASZTÁSA 

A községi elöljáróság kötelessége volt a felsőbb közigazgatási hatóságok 
rendeleteinek és a képviselőtestület határozatainak végrehajtása. Köteles volt 
teljesíteni mindazon teendőket, amelyeket a törvények és a felsőbb hatósági 
rendeletek a községekre utaltak, ha azok a képviselőtestületi közgyűlésnek 
fenntartva vagy egyes közegek hatáskörébe utalva nem voltak. A községi elöljáróság 
a nagyközségekben a bíróból és helyetteséből (másod- vagy törvénybíró), legalább 4 
tanácsbeliből, a pénztárnokból, a községi jegyzőből, a közgyámból és a rendes 
községi orvosból állt. 

A szervezési szabályrendeleteket, a rendezett tanácsú városok és községek 
rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk 65. §-a értelmében alkották meg. 
Rendes fizetést nagyközségekben a jegyző és a rendes községi orvos kapott. A 
fizetés, valamint az esetleges napidíjak mennyiségét a község szabályrendelettel 
állapította meg. Az elöljárók elfoglaltságára tekintettel a község maga állapította 
meg, hogy elöljáróinak általában adjon-e és mennyi fizetést, továbbá mely elöljárói 
állásokhoz volt szükséges vagyoni biztosíték kimutatása. 

A községi jegyző fizetését a nagyközségekre nézve a képviselőtestület 
meghallgatásával és a község anyagi viszonyaihoz képest a törvényhatóság 
állapította meg. E fizetés, nem számítva a természetben kiszolgáltatandó szabad 
lakást, 400 forintnál kevesebb nem lehetett és ott, ahol a községek vagyoni helyzete 
azt megengedte, a törvényhatóság a fizetést 600 forintig hivatalból felemelhette. A 
megállapított fizetést alábbszállítani nem lehetett. A jegyzők által használt községi 
földek adókataszter szerint felvett évi jövedelme a megállapított készpénzfizetésből 
levonatható volt. Az elaggott jegyzők, a jegyzők özvegyei és árvái sorsának 
biztosításáról a törvényhatóság az általa szabályrendeletileg alkotott, illetve 
alkotandó nyugdíjintézet által gondoskodott. 

A nagyközségekben a bírót, a tanácsbelieket és a közgyámot a 
választóközönség, a községi jegyzőt és a községi orvost – amennyiben a község 
egymaga külön községi orvost tartott – a képviselőtestület választotta. A jegyzők és 
az orvosok élethossziglan, az elöljáróság többi tagjai nagyközségekben három évre, 
rendezett tanácsú városokban hat évre választattak. Az élethossziglan választott 
jegyzők, orvosok és a segéd- illetve kezelőszemélyzet tagjai csak fegyelmi 
határozattal voltak elmozdíthatók. 

Azon elöljáró, akinek megbízatása lejárt, a hivatali állásával járó kötelességeket 
teljesíteni mindaddig tartozott, és az abból kifolyó jogokat is gyakorolni hivatott, 
míg akár választás, akár helyettesítés útján helyébe lépő utóda a hivatalt el nem 
foglalta. 
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Nagyközségekben a bírói hivatalt csak rendkívüli akadályoztatás esetében lehetett 
visszautasítani. A megválasztott községi lakos 100 forintig terjedhető büntetés súlya 
alatt, legalább egy évig viselni tartozott hivatalát. Aki a bírói tisztséget már egy éven 
át viselte vagy a bírságot lefizette, nem volt kötelezhető, hogy azt tovább viselje, 
vagy hat év leforgása előtt újból elvállalja. 

A községi elöljáróság, illetve a segéd- és kezelőszemélyzet választása a községi 
tisztújító székeken történt. A tisztújító szék elnöke nagyközségekben a főszolgabíró 
vagy az általa megbízott szolgabíró, akadályoztatásuk esetén az alispán által e célból 
külön kirendelt helyettes volt. 

Elöljáróvá választható volt minden 24 éves honpolgár, aki községi választó 
lévén az elősorolt kivételek alá nem esett. Jegyzőknek, orvosoknak, ügyészeknek, 
mérnököknek és erdőtiszteknek azonban megválaszthatók voltak azok is, akik előbb 
községi választók nem voltak. A külön minősítéshez kötött állásokra, a jegyzői 
állásokra nézve nagyközségekben az 1883. évi I. tc. 6. §-a, orvosi állásokra nézve az 
1883. évi I. tc. 9. § I. kitétele és az 1876. évi XIV. tc., 143. §-a foglaltak voltak 
irányadók. 
Nem választhatták községi elöljáróvá azt, aki községi képviselő sem lehetett, azaz a 
lelkész, a tanító, az állami és megyei tisztviselő és hivatalnok. Nagyközségekben a 
bíró és a pénztárnok egymással vagy a jegyzővel a rokonság és sógorság első 
fokában nem állhatott. A megválasztott elöljárónak egész hivatali ideje alatt a 
községben, illetőleg a körben kellett laknia. 

Minden községi elöljárói, segéd- és kezelőhivatalnoki állás betöltésénél 
lehetőség volt kijelölésre. A kijelölés jogát nagyközségekben a bírói, a községi 
jegyzői, a községi orvosi állásokra nézve a tisztújító szék elnöke, a többi állásokra 
nézve a tisztújító szék elnökének vezetése alatt a képviselőtestület gyakorolta. A 
külön minősítéshez kötött állások tekintetében a köztisztviselők minősítéséről szóló 
1883. évi I. törvénycikk korlátai között és tekintettel a nemzetiségi egyenjogúság 
tárgyában 1868. évi XLIV. törvénycikk alapján. A jelöltek névsorát egy kijelölő 
választmány állította össze, amely a tisztújító szék elnökéből és a képviselőtestület 
által saját tagjai köréből választott 2 főből, továbbá a tisztújító szék elnöke által 
szintén a képviselőtestület köréből meghívott 2 tagból állt. Szavazatok egyenlősége 
esetén az elnök szava döntött. A kijelölés eredményét a tisztújító széken ennek 
elnöke jelentette be. A kijelölő választmány határozatait indokolni nem tartozott. 
Minden állásra legalább 3 egyént kellett jelölni, a szabály alól eltérésnek csak akkor 
volt helye, ha nem jelentkezett elég kijelölhető egyén a betöltendő tiszti állásra. 

A tisztújító szék határnapját a nagyközségekben a főszolgabíró tűzte ki. 
Ugyanőt illette a választási előintézkedések megtétele és a választás kihirdetése. A 
választás vezetésének és a rend fenntartásának joga és kötelessége a tisztújító szék 
elnökére tartozott. A választók a választás megnyitásakor az elnök mellé 4 bizalmi 
férfiút jelöltek ki maguk közül. Ha e joggal élni nem akartak, a bizalmi férfiakat az 
elnök nevezte ki. A választás felkiáltás vagy szavazás útján történt. Ha tíz választó 
szavazást kívánt, az elnök elrendelte azt. 

A szavazás nagyközségekben a szavazók nevének és szavazatának feljegyzése 
által történt. A szavazatok feljegyzését, a szavazatlapok beszedését, a szavazatok 
összeszámítását az elnök által kinevezett küldöttség nyilvánosan eszközölte. 
Nagyközségekben a jegyző, valamint az orvost és a bírót általános 
szavazattöbbséggel választották. Ha általános többséget a jelöltek között senki sem 
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nyert, új szavazást tartottak a legtöbb szavazatot nyert két jelölt között. Egyenlő 
szavazat esetében sorshúzás döntött. Az elöljáróság többi tagjainak 
megválasztásánál a szavazattöbbség elégséges volt. 

A választási eljárásról jegyzőkönyv készült, amelyben az eljárás lényeges 
mozzanatait és az esetleges óvások rövid leírását rögzítették. A jegyzőkönyvet az 
elnök, a jegyző és két bizalmi férfiú írta alá. Ha a bizalmi férfiak az aláírást 
megtagadták, e körülmény a jegyzőkönyvbe felveendő volt, de a jegyzőkönyv 
hitelességére nézve befolyással nem bírt. A választás ellen az eredmény 
kihirdetésétől 15 nap belül, a törvényhatósági bizottsághoz és onnan a 
belügyminiszterhez fellebbezéssel lehetett élni. 

Ha községi jegyzői, vagy községi orvosi állás üresedett meg, a főszolgabíró 
nyilvános pályázatot írt ki, amelyet a törvényhatóság területén, esetleg a 
szomszédos megyékben is, sőt a körülményekhez képest, országszerte 
meghirdettek. A kijelölés a pályázat alapján történt. 

Az időközben végleg megürült állásokat szabályszerű tisztújítással, illetőleg 
kinevezéssel, az ideiglenesen megürült állásokat helyettesítés útján töltötték be. A 
helyettesítésről nagyközségekben a községi jegyzőre, valamint a községi orvosra 
nézve a főszolgabíró döntött. A többi állásra nézve a helyettesítés a képviselőtestület 
joga volt. A közgyűlés a főszolgabíró vezetése alatt választotta meg a helyettesítő 
alkalmazottat. Az élethossziglan választott elöljárók megürült állásai a rendes 
tisztújításon kívül is élethossziglan töltettek be. A nem élethossziglan választott 
elöljárók állásaira időközben választott vagy helyettesített elöljárók pedig csak az 
általános tisztújításig maradtak hivatalaikban. 

Az elöljáróság minden tagja a képviselőtestület előtt esküt tett, az alábbiak 
szerint: „Én – XY – esküszöm, hogy a hivatalommal járó kötelességeimet lelkiismeretes 
pontossággal teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 

Az elöljáróság, a segéd- és kezelőszemélyzet minden egyes tagja mindazon 
kárért, amelyet hivatalos eljárásában akár cselekvése, akár mulasztása által 
szándékosan vagy vétkes gondatlanságból az államnak, a törvényhatóságnak, a 
községnek és egyeseknek jogtalanul és illetéktelenül okozott, teljes kártérítéssel 
tartozott. 

Ha az elöljáró vagy a segéd- és kezelőszemélyzet tagjai felsőbb meghagyás 
folytán és annak értelmében jártak el, a kártérítési igény a törvénytelen cselekvény 
elrendelője felé volt érvényesíthető. A községi képviselőtestület azon tagjai, akik a 
törvénytelen cselekvényt elrendelték, a károsult irányában egyetemlegesen 
felelősek, egymás között azonban a kártérítésre egyenlően kötelezettek voltak. 

Ha a kárigényt a károkozó vagyontalansága miatt nem lehetett kielégíteni, a 
kárt a visszkereset fennmaradása mellett a község pénztára köteles volt megtéríteni. 
A pénzkezelő tisztviselők által okozott kárt elsősorban azok viselték, akiket a 
községi rendszabály értelmében a pénzkezelés felügyeletével megbíztak és 
kötelességük teljesítését elhanyagolták. 

Az állami és törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendeletek 
végrehajtásának felelőse a bíró és a községi jegyző volt. Azon ügyekben, amelyekben 
a község a törvény korlátai között önállóan intézkedett, elsősorban a 
képviselőtestület, másodsorban a főszolgabíró gyakorolta a felügyelet és az 
ellenőrzés jogát. 
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A községi elöljáróság bármely tagja ellen fegyelmi eljárást indíthattak. Fegyelmi 
eljárás több okból indulhatott, az alábbiak szerint: megsértette vagy hanyagul 
teljesítette a törvényben és szabály- vagy kormányrendeletekben megszabott 
kötelességét, vagy azok teljesítésére, betegség esetét kivéve, képtelennek bizonyult; 
a törvényhatóság, illetőleg a kormány által nyilván vagy hallgatólag még helyben 
nem hagyott, vagy megmásított olyan határozatot vagy szabályrendeletet hajtott 
végre, amely felsőbb jóváhagyás előtt végre nem hajtható; vagy nyilvános botrányt 
okozó erkölcstelen életet élt, vagy ilynemű kihágást követett el. 

A fegyelmi eljárást elrendelhette a főszolgabíró, az alispán, a közigazgatási 
bizottság, a törvényhatósági közgyűlés és a főispán. Az elrendelő határozat ellen 
fokozatos felfolyamodásnak volt helye. A fegyelmi vizsgálatot nagyközségekben a 
főszolgabíró vagy megbízásából a szolgabíró teljesítette. A vizsgálat elrendelője, 
egyidejűleg vagy annak folyama alatt az érintett elöljárót vagy segéd- és 
kezelőszemélyzeti tagot hivatalából felfüggeszthette. A hivatalától felfüggesztett 
elöljáró, valamint a segéd- és kezelőszemélyzeti tag helyét ideiglenes helyettesítés 
útján töltötték be. 

A vétkes elöljáró csekélyebb vétség esetében dorgálással vagy 25 forintig terjedő 
pénzbírsággal, súlyosabb vétség vagy a vétség ismétlése esetén 25, illetőleg 50 
forinttól 500 forintig terjedő pénzbírsággal vagy hivatalvesztéssel volt büntethető. A 
fegyelmi határozatban megállapították az eljárás költségeit, valamint azt is, hogy ki 
viselte azokat. A bírságnak és a költségeknek a befizetésére a fegyelmi határozatban 
záros határidőt tűztek ki. A polgármester által kiszabott bírságot minden esetben a 
település szegényalapja javára kellett befizetni. A megdorgálást kimondó határozat 
ellen az elmarasztaltnak nem volt fellebbezési joga. Bírságolás, hivatalból való 
felfüggesztés és elmozdítás esetén azonban jogában állt 8 napon belül az alispánhoz, 
innét a törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz, illetve a belügyminiszterhez 
fellebbezni. A felfüggesztés iránti intézkedés fellebbezés esetében is azonnal 
végrehajtható volt. 

A teljesített fegyelmi vizsgálat eredménye alapján hozott két egybehangzó 
határozattal befejezett ügyeket a közigazgatási bizottságnak havonként be kellett 
jelenteni. Súlyosabb pénzbírságok és a hivatalból való elbocsátás eseteiben az 
elsőfokú határozathozatal előtt a tiszti ügyész véleményét figyelembe kellett venni. 
A vizsgálat alá vont jogosult volt a vizsgálat eredményét megtekinteni és arra 8 
napon belül írásbeli nyilatkozatot tenni. 

A hivatalától felfüggesztett elöljáró, illetve a segéd- és kezelőszemélyzet tagja, 
amennyiben nem hivatalvesztéssel büntették, a fegyelmi határozat jogerőre 
emelkedése után állásába visszahelyezendő volt. 

Amennyiben a pénzbírságot és a költségeket a kitűzött határidő alatt nem fizette 
be, fizetésének feléből az esedékes részleteket levonták. Ha az elöljáró a községtől 
rendszeres fizetést nem kapott, az elmaradt befizetést magánvagyonából, 
közigazgatási úton hajthatták be. A hivatalvesztéssel büntetett elöljáró, a segéd- és 
kezelőszemélyzeti tag helyét minden esetben egy hónapon belül be kellett tölteni. 
Aki hivatalvesztésre ítéltetett, a rendes tisztújítás bekövetkezte előtt újból nem volt 
megválasztható, másodszori hivatalvesztés esetén pedig elvesztette további 
szolgálati képességét. A községi és körjegyzőt ugyanazon községben vagy 
körjegyzőségben újból nem lehetett megválasztani. 

FEGYELMI ELJÁRÁSOK 
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A hivataláról lemondott vagy közbejött tisztújításkor meg nem választott 
elöljáró vagy segéd- és kezelőszemélyzeti tag ellen fegyelmi eljárás rendszerint nem 
volt elrendelhető. A már folyamatban levő fegyelmi eljárásokat, ha az érintett a 
tisztújítás alkalmával nem lett megválasztva, rendszerint abbahagyták. 

A fegyelmi eljárás elrendelése után az eljárásnak jogerős fegyelmi határozattal 
történő befejezéséig lemondásnak rendszerint nem volt helye. Kivételes esetekben 
azonban, ha a vétség előreláthatólag enyhébb beszámítás alá esett és vagyoni 
felelősség kérdése nem forgott fenn, sőt a lemondás elfogadását a közszolgálat 
érdeke kívánatossá tette, a lemondást elfogadhatták. 

A lemondás elfogadásának kérdésében az ügyben eljáró fegyelmi hatóság 
határozott és határozatáról, amelyet az érdekeltek fokozatosan fellebbezhettek, az 
illető községet vagy községeket értesítették. 

A hivatalából felfüggesztett elöljáró, a segéd- és kezelőszemélyzet tagja, 
amennyiben fizetésre volt jogosult, a felfüggesztés időtartamára fizetésének 
egyharmadától feléig terjedő ellátásban részesült. A hivatalából felfüggesztett 
jegyző felfüggesztésének tartama alatt az általa használt lakást, a hivatalos 
használatra rendelt helyiség kivételével, megtarthatta. 

Kisebb fokú hanyagság és kisebb fokú hivatalbeli engedetlenség esetében az 
alispán vagy a főszolgabíró az illetők meghallgatásával, de a fellebbezés kizárásával 
5 forintig terjedő rendbüntetést szabhatott ki. A büntetési összeget a községjegyzői 
nyugdíjalapba kellett befizetni. 

Amennyiben a vizsgálat alá vont cselekmény nem csupán fegyelmi eljárás útján 
megtorolható vétség, hanem a fennálló törvények és törvényes szabályok szerint 
büntetendő cselekmény volt, a vétkest el kellett bocsátani állásából, továbbá 
értesíteni kellett a királyi ügyészséget, illetve királyi járásbíróságot. Az ilyen 
bűnügyek a bíróságok által mindenkor soron kívül tárgyalandók voltak. 

Büntetővizsgálat esetén az elöljárót a közigazgatási bizottság bármikor 
felfüggeszthette hivatalából; de legkésőbb a vádemelés időpontjában. 

A KÖZSÉG VAGYONA, KÖLTSÉGVETÉSE 

A községnek és a községi felügyelet alatt álló intézeteknek ingó és 
ingatlanvagyonát minden évben leltározni kellett, a leltár szerepelt a községi 
zárszámadásban. 

A község törzsvagyona csonkítatlanul fenntartandó volt. Kivételes esetekben 
lehetőség volt ingatlanok elidegenítésére, lényeges átalakítására vagy felosztására, 
továbbá ingatlanvagyonnak, haszonvételi jognak vételére. Ezen ügyekben a 
képviselőtestület csak rendkívüli közgyűlésen határozhatott, az összes tag, beleértve 
a szavazattal bíró elöljárókat is, általános többségével, név szerinti szavazás mellett. 
A községi vagyon kezelésének módját, adott esetben a bérbeadás feltételeit, a 
közköltségek fedezése után fennmaradó jövedelmeknek hovafordítását a 
képviselőtestület közgyűlésen állapította meg. Azon esetekben, mikor a községi 
képviselet az ingatlanok és javadalmak ügyében, visszaszerzésében alapos indok 
nélkül vonakodott eljárni, a törvényhatóság illetve sürgős esetben az alispán a 
megyei tiszti ügyészt megbízhatta a községi vagyon megóvásával. 

Az elöljáróság minden, a község ellen indított pert a főszolgabíró, illetőleg a 
polgármester útján az alispánnak bejelenteni tartozott. Az alispán amennyiben a 
község érdekét komolyan veszélyeztetettnek ítélte, a tiszti ügyészt a község 
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képviseletével megbízhatta. Ha a községet, elmarasztaló ítélet folytán, vagyonára 
vezetendő végrehajtás fenyegette, az alispán köteles volt intézkedéseket tenni a 
község vagyonának épen tartása és a lakosság túlterheltetésének elkerülése 
érdekében.  

Amennyiben a község, a képviselőtestület és az elöljáróság gazdálkodása vagy 
elemi csapások és egyéb balsors folytán a vagyonbukás szélére került, saját 
kérelmére és szükség esetén hivatalból is az alispán a tiszti ügyész meghallgatása 
után a községi vagyonkezelést meghatározott időtartamra zárlat alá vehette. A 
vagyon gondozására zárgondnokot nevezhetett ki.  

Az 1848. évi XXV. törvénycikk 15. §-ában és az 1848. évi XXVI. törvénycikk 13. 
§-ában érintett magánjogi viszonyok és haszonvételek, amennyiben törvényesen 
fennálltak, továbbra is érintetlenül fennmaradtak.  

A községi vagyon bérbeadása rendszerint nyilvános árverés útján történt. Az 
árverés módját és a kikiáltási árat a képviselőtestület állapította meg. Ha az árverés 
sikertelen volt, vagy a község érdeke kivételesen a magánúti egyezkedést igényelte, 
a vagyon szabad kézből is kiadható volt. Azzal a kitétellel, hogy az erre vonatkozó 
szerződés a községre nézve csak a törvényhatóság jóváhagyása után vált kötelezővé. 

A községi tőkepénzek hasznosítására nézve ugyanazon szabályok vonatkoztak, 
amelyek az árvapénzek elhelyezésére fennálltak. 

A költségvetési előirányzatot a községi elöljáróság, illetőleg a tanács terjesztette 
a közgyűlés elé. A költségvetésnek magában kellett foglalnia a község minden 
rendes és rendkívüli kiadását, különös tekintettel azon kiadásokra, amelyeknek 
fedezésére a községet törvény kötelezte. A költségvetésbe a község minden 
jövedelmét felvették, továbbá szerepelt benne a készítését megelőző év pénztári 
maradványa is. Az következő évi költségvetési előirányzatot az őszi rendes 
közgyűlésen vizsgálták, tárgyalták meg. Az előirányzatot, a közgyűlést megelőzően, 
15 napra a községházán közszemlére kitették. A közgyűlés köteles volt a községi 
adófizetők által beadott észrevételeket felolvastatni és tárgyalni.  

A költségvetést a kisebbség különvéleményével és az egyesek által beadott 
észrevételekkel együtt a törvényhatósághoz fel kellett terjeszteni. A törvényhatóság 
a költségvetést, ha a jogszabályban előírtaknak megfelelt, valamint ha az összes 
kiadás a községi vagyon jövedelmeiből községi adó nélkül fedezhető volt és panasz 
sem érkezett, egyszerűen tudomásul vette, a jóváhagyást meg nem tagadhatta. 

Ellenkező esetben a költségvetést részletesen felülvizsgálta, észrevételeit a 
községgel közölte, azt új költségvetés készítésére, illetőleg kiigazítására utasította. 

A községi elöljáróság felelőssége volt a költségvetés szoros megtartása. 
Amennyiben a község kiadásai a községi törzsvagyon jövedelmeiből nem voltak 
fedezhetők, a községi lakosokra és a birtokosokra községi adót vethettek ki. 
Hasonlóan adót vethettek ki az időközben előre nem látott körülmények 
következtében előállt rendkívüli kiadásokra is. 

KÖZSÉGI ADÓK 

A községi adók kivetését az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk szabályozta. 
Nagyközségekben a község minden tagját egyenlően érdeklő közigazgatási 
költségek a folyó évre kivetett következő egyenes államadók a következők voltak: 
földadó, házadó, keresetadó, nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek 
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adója, bányaadó, tőkekamat- és járadékadó. A földbirtokokkal kapcsolatos 
költségeket csak az érdekeltekre, azok földadója arányában vetették ki. 

A közigazgatási költségek kivetésének alapja a községhez közigazgatásilag 
csatolt puszta, illetőleg havasok és a rendszeres gazdasági terv szerint kezelt 
erdőtestek után fizetett egyenes adóknak a fele része volt. 

A gazdászati és mezei felügyelet költségeihez járulni nem tartoztak a községben 
levő vagy a községhez csatolt földbirtokok tulajdonosai, akik e költségeknek hasznát 
nem vették és e tekintetben magukról gondoskodtak. 

Olyan községekben, amelyekben a napszámosok állami adómentessége (1883. 
évi X. tc.) a községi, megyei és iskolai adóalap nagyobb mérvű csorbulását idézte 
volna elő, a község az ott lakó és csupán napszám után élő napszámosokra 
kivetendő községi adót szabályrendelettel határozhatta meg. 

Az ilyen napszámosra kivethető községi adó azonban az illető törvényhatóság 
által megállapított egynapi községi átlagnapszám összegénél, vagy a községben 
fizetett legkisebb mérvű községi adó felénél nagyobb nem lehetett. 

A községi lakosok kézi és szekeres munkára is kötelezhetők voltak. E 
szolgálmányokat a közmunka szabályozásáról szóló törvény elvei szerint vetették 
ki. Természetben teljesítették vagy pénzzel váltatták meg. Az így kivetett munka 
csak az utcák, a községet védő gátak, közlekedési vonalak és eszközök fenntartására 
volt fordítható. 

Az egyes községek közötti közlekedési (vicinal) utak és hidak készítése és jó 
karban tartása végett a községek a közigazgatási bizottság által, érdekeltségükhöz 
képest, külön csoportokba egyesíttettek. Az arányt, amelyben az ilyen utak és hidak 
készítéséhez és fenntartásához egyes községek járulni tartoztak, az illetők 
meghallgatásával, amennyiben azok között egyezség nem volt eszközölhető, a 
közigazgatási bizottság állapította meg. 

A község belsejében levő utak és egyéb közlekedési eszközök fenntartásához 
szükséges szolgálmányok alól a községhez közigazgatásilag csatolt puszták, 
illetőleg havasok és a rendszeres gazdasági terv szerint kezelt erdőtestek birtokosai 
kivétettek, ha a községben semminemű belsőséggel nem bírtak. Valamint nem 
tartoztak hozzájárulni a községi dűlőutak és a községet vagy annak határát védő 
gátak fenntartásához sem, ha kimutatták, hogy az előbbieket nem használják, 
illetőleg, hogy az utóbbiak birtokaikat nem védik. 

Közveszély, tudniillik hófúvás, árvíz, tűz stb. eseteiben az elöljáróság, tekintet 
nélkül a kivételekre, az összes gyalog és szekeres erőt a veszély elhárítására 
felhasználhatta. 

A községek és hozzájuk csatolt puszták, illetőleg havasok és a rendszeres 
gazdasági terv szerint kezelt erdőtestek birtokosai a községi adók és egyéb 
szolgálmányok megváltása végett, bizonyos átalányösszeg fizetése iránt 6 évről 6 
évre terjedő egyezséget köthettek. Ezen egyezség érvényességéhez a törvényhatóság 
jóváhagyása volt szükséges; amelyet ha megtagadtak, bármelyik fél fellebbezhetett 
a belügyminiszterhez. 

Az állam hivatalnokai, a katonatisztek, honvédtisztek, a törvényhatósági 
tisztviselők és hivatalnokok, a néptanítók és a nagyközségekben a községi jegyzők, 
hivatalaik után járó fizetéseik, illetőleg nyugdíjaik után községi adót nem fizettek. 
Hasonlóan nem fizettek a lelkészek sem azon javadalmaik után, amelyeket kizárólag 
az illető egyházközségben viselt lelkészi hivataluk után élveztek. 



CSÁSZÁRTÖLTÉS  2 .  
 

19 

A községi adó behajtásánál az 1883. évi XLIV. törvénycikk rendeletei voltak 
irányadók. 

A pénztári kezelés és a számvitel módját a belügyminiszter által megállapított 
irányelvek és a megyebeli községek külön viszonyainak tekintetbevételével a 
törvényhatóság szabályrendelettel állapította meg. Ezen szabályrendelethez a 
belügyminiszter jóváhagyására volt szükség. 

A községi számadásokat a költségvetés rovatainak megfelelően kellett 
elkészíteni. 

Ezeket a nagyközségekben a tavaszi rendes közgyűlésen maga a 
képviselőtestület vizsgálta meg. Az evégett tartandó gyűlés határnapját 15 nappal 
előre ki kellett hirdetni és a főszolgabírónak be kellett jelenteni. A törvényhatóság 
évenként előre gondoskodott arról, hogy lehetőleg a szükségletnek megfelelő 
számban kijelöltessenek a községen kívül álló egyének olyan megbízással, hogy a 
számvizsgáló gyűléseken megjelenjenek, ott elnököljenek, a tanácskozást vezessék 
és a tapasztaltakról jelentést tegyenek. Ha ez minden községre nézve minden évben 
is valósulhatott meg, ott, ahol a vagyonkezelés iránt gyanú támadt, vagy a kiadások 
és főleg a községi adó jelentékenyen szaporodtak, okvetlenül meg kellett történnie. 
A bejelentés vétele után a megbízott a főszolgabíró által azonnal tudósítandó, és ha 
akadályozva volna, erről az alispánt értesíteni tartozik, ki a helyettesítésről 
gondoskodik. A számadás, esetleg a számvevőség, szakosztály vagy küldöttség 
indokolt jelentése a közgyűlést megelőzőleg 15 nappal a községházánál közszemlére 
kitétetetett. A közgyűlés a községi adófizetők esetleges észrevételeit felolvasni és 
tárgyalni volt köteles. Az ily módon megvizsgált számadást, akár felmerült ellene 
kifogás vagy panasz, akár nem, a megbízott jelentésével együtt a törvényhatósághoz 
felülvizsgálat végett minden esetben fel kellett terjeszteni. A törvényhatósághoz 
felterjesztett és ez által legkésőbb egy év lefolyása alatt megvizsgálandó számadások 
mellé az egyes adófizetők által esetleg beadott észrevételeket és a kisebbség 
különvéleményét is csatolták; s ez esetekben a felmentést csak a törvényhatóság 
jóváhagyása után adatták ki. 

A törvényhatóság határozata ellen a község vagy a számadással tartozó a 
belügyminiszterhez fellebbezhetett. Ha a község vagy a számadó a belügyminiszter 
felülvizsgálata eredményében sem nyugodott meg: a számadás azon tételeinek, 
amelyek ellen kifogás merült fel, a községre nézve illetékes bíróság általi 
megvizsgálását is kérhette, a belügyminiszteri határozat kézbesítésétől számított 
három hónapon belül. A község követelései azonban a számadó ellen a 
számvizsgálati tárgyalás minden fokozatán a törvény értelmében biztosíthatók 
voltak. 

Amennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek könyöradománya a község 
szegényeinek ellátására nem volt elegendő, a község, a helyi viszonyokhoz képest, 
gondoskodni tartozott a községben illetékes mindazon szegények ellátásáról, akik 
magukat közsegély nélkül fenntartani egyáltalában nem voltak képesek. Ha az 
ellátás csak a községi lakosok rendkívül súlyos túlterheltetésével volt 
megvalósítható, a község kivételesen a törvényhatóság, illetve az állam segélyét is 
igénybe vehette. Minden község a szegények létszámáról és a szegényügyre 
vonatkozó intézkedéseiről az illető törvényhatóságnak minden év végével tüzetes 
jelentést tett. Az ugyanazon törvényhatóság kebelében levő több község, a 
szegények ellátása céljából, a törvényhatóság jóváhagyása mellett egyesülhetett, sőt 
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a törvényhatóság azt is elrendelhette, hogy a területén fekvő összes községek ezen 
célból egy egységes szegényalapot létesítsenek. Az ezt elrendelő határozat ellen a 
belügyminiszterhez lehetett fellebbezni, illetve a miniszter jóváhagyására volt 
szükség. 

Minden község kötelessége volt az általa fenntartott jótékony és közművelődési 
intézetek, valamint az alapítványok igazgatása, felügyelete. Számadásaikat évente a 
tavaszi rendes közgyűlésen vizsgálták meg.  

A VÁLASZTÁSI CIKLUSOKRÓL 

A községi törvény (1886. évi XXII. törvénycikk) kimondta, hogy a 
képviselőtestület választás alá eső tagjait 3 évenként 6 évre választják. Mivel a 
korábbi jogszabály (az 1871. évi XVIII. törvénycikk) 1871-ben lépett életbe, ezért 
innen kezdődnek a 3 éves ciklusok, amelyeket római számokkal jelöltünk. A 
képviselőtestületi és az elöljárósági választások rendszerint nem azonos évben 
voltak, ezért a községi jegyzőkönyvek feldolgozásánál a ciklusokat többnyire a 
fentebb leírt képviselőtestületi választások idejéhez igazítottuk. 

 
A ciklusok az alábbiak szerint alakultak: 

 
№ tartama № tartama № tartama 

I. 1871—1874 XI. 1900—1903 XXI. 1934—1936 

II. 1874—1877 XII. 1903—1906 XXII. 1936—1940 

III. 1877—1880 XIII. 1906—1909 XXIII. 1940—1944 

IV. 1880—1883 XIV. 1909—1912 XXIV. 1944—1946 

V. 1883—1886 XV. 1912—1916 XXV. 1946—1950 

VI. 1886—1889 XVI. 1916—1920 XXVI. 1950—1954 

VII. 1889—1892 XVII. 1920—1923 XXVII. 1954—1958 

VIII. 1892—1894 XVIII. 1923—1927 XXVIII. 1957—1963 

IX. 1894—1897 XIX. 1927—1930 XXIX. 1963—1967 

X. 1897—1900 XX. 1930—1934 XXX. 1967—1971 

 
1894 előttről nem maradtak fenn a községi képviselőtestület üléseiről készült 

jegyzőkönyvek, így az I—VIII. választási ciklusról pontos adataink nincsenek, a 
választási ciklusok ideje következtetés eredménye. 1894-től 1946-ig, majd 1967-től 
kezdve megmaradtak a jegyzőkönyvek. Ennek következtében pontos adatokkal 
rendelkezünk a ciklusokban létrejött képviselőtestületek személyi összetételéről, 
valamint az általuk elvégzett munkáról. A következő oldalakon a XVI— XXV. 
választási ciklusok (1918—1948) eseményeit, közügyeit tekintjük át. 

XVI. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1916—1920) 

A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1915. november 19. 
A testület alakuló közgyűlése: 1916. május 7. A ciklus vége: 1920. május 4. 
Elöljárósági választás: 1916. június 8. A ciklus vége: 1920. május 4. 
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A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 
képviselők 

virilis választott 

községi bíró Angeli Ferenc 
Kirschner 
Ferenc 

Kalocsai 
Székesfőkáptalan 

Walter Mátyás 

törvénybíró Walter Lázár 
Bergmann 
János 

Klein testvérek Petz Menyhért 

pénztárnok Schweibert János Angeli János Heisler/Heltai Gáspár Walter Vince 

közgyám Petz Mátyás Walter Vince Fischer Gyula Schweibert István 

községi 
orvos 

dr. Salamon 
Miklós 

Angeli Antal 
Tillinger Ferenc 
plébános 

Petz Mátyás 

vezetőjegyző Fék Miksa Városi Ádám Spitzer Dávid 
Schindler Tamás 
(új) 

   Walter Gábor Lentner Ferenc (új) 

   Heisler/Heltai Sámuel 
Lakner Menyhért 
(új) 

   Podninetz és Heisler Leirer Lőrinc (új)  

   Petz Boldizsár Angeli János (új) 

   Lentner Tamás Petz András (pót) 

   Walter József 
Arnold Mihály 
(pót) 

   Leirer Mátyás Walter János (pót) 

 
A nevek mellett, amennyiben szükség volt rá, az illető beazonosítására 

vonatkozó eredeti megjegyzés olvasható. A nevek melletti zárójelben a választott 
képviselőre vonatkozó információ áll (új – újonnan választott, pót – a testület 
póttagja).  

A virilisták minden évben a legtöbb helyi adót fizetők közül kerültek ki. Ennek 
következtében a képviselőtestület ezen részének összetétele évente változott. Mivel 
a virilisták évenkénti jegyzékei nem maradtak fenn, a testületi ülések 
jegyzőkönyveiből, továbbá a megválasztási jegyzőkönyvekből következtettünk a 
kilétükre.  

A háború miatt a képviselőtestület az önkormányzatiságot csak korlátozottan 
gyakorolhatta. Ezért is volt csak 4 gyűlés: 1917. március 1-jén feltehetőleg rendes, 
1917. december 27-én rendkívüli és 1918. január 31-én (ismét) rendes. Az 1919-es 
évben, jelenlegi ismereteink szerint, nem tartottak ülést. A ciklus zárásaként 1920. 
március 20-án rendkívüli ülésre jöttek össze a képviselők, már Walter Antal községi 
bíró hívó szavára. Az esküdtszék tagjai ekkor nem voltak jelen, mint ahogy a bírón 
kívül a többi tisztviselő sem. 

A gyűléseket előzőleg mindig szabályszerűen (az 1886. évi XXII. törvénycikk 
előírásai szerint) a községi bíró hívta össze, és azokon mindig ő is elnökölt. Minden 
alkalommal ő kérte fel az ügyek előadására Fék Miksa községi jegyzőt, aki egyben a 
jegyzőkönyvet is vezette. E ciklus alatt összesen 15 ügyben született döntés. Mivel 
kötetünk az I. világháború végétől dolgozza fel a falu történetét, e ciklusnak csak a 
második fele esik a tárgyalt időszakba.  

Az 1918. február és 1920. március 20. közötti időszaknak nem maradt írásos 
nyoma a községi jegyzőkönyvekben. Jelenleg csak annyit tudunk, hogy 1920. 
március 20-án volt közgyűlés. Ekkor az igazoló választmány két tagjának Lakner 
Menyhért és Leirer Lőrinc képviselőket választották meg. A jegyző mellé 3 kisegítő 
munkaerőt – az egyik állás női volt – alkalmaztak, napi 35 korona díjazás mellett. 
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XVII. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1920—1923) 

A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1920. [?] 
A testület alakuló közgyűlése: 1920. május 4. 
Új képviselők választása: 1922. március 8. A ciklus vége 1923. szeptember 7. 
Elöljárósági választás: 1920. május 05. A ciklus vége 1923. október 19. 
A ciklusban kellemesi Melczer Gyula kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt öt 
alkalommal is választásra került sor. 
1920. július 13. Kávássy Gyula segédjegyző, ugyanekkor  

Gábris Dezső írnok-végrehajtó lett. 
1921. május 9. Angeli Tamást községi pénztárossá választották.  
1922. március 8. Képviselőtestületi tisztújítás volt. 
1922. október 18. Vári Mátyást jelölték ki adóügyi jegyzőnek. 
1923. július 3. Harmath Dénes lett a községi segédjegyző, illetve  

Ifkovits Dániel az adóügyi segédjegyző.  
 

A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 
képviselők 

virilis választott 

községi bíró Petz Menyhért Walter József 
Heisler/ 
Hetényi Gáspár 

Schindler 
Tamás 

törvénybíró Angeli János 
Lakner 
Menyhért 

Csala pusztai 
bérgazdaság 

Lentner Ferenc 

pénztárnok 
Walter Antal, majd 
Angeli Tamás 

Walter Vince Stadler Dezső 
Lakner 
Menyhért 

Angeli József Klein Adolf Leirer Lőrinc 

közgyám Petz Mátyás Városi Ádám Városi Ádám Petz András 

községi 
orvos 

Dr. Salamon Miklós 
Hirmann 
István 

Heisler/Heltai 
Sámuel 

Walter Vince 
(új) 

vezetőjegyző Fék Miksa  
özv. Fischer 
Vilmosné 

Petz Menyhért 
(új) 

   Tillinger Ferenc 
Walter Mátyás 
(új) 

   Walter Gábor 
Berger 
Boldizsár (új) 

   Petz Mátyás 
Leirer György 
(új) 

   Petz Boldizsár  

   Kirschner Boldizsár  

   Walter Antal (I)  

   Sárkány Zsigmond  

   Fék Andor  
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Kimutatás a ciklusban Petz Menyhért községi bíró által összehívott 
képviselőtestületi gyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken 
tárgyalás alá vett ügyek számáról: 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

 

1920. 05.04 05.05 06.27 07.13 07.28 08.16 09.26 12.28      

v v r v r r r ő      

36 1 2 6 1 8 3 7 8      

 

1921. 02.05 03.11 03.29 04.12 04.15 05.09 05.09 06.01 08.06 08.29 09.16 10.22 12.05 

? ? ? ? r v v r r r ő r r 

102 4 5 9 3 1 1 1 13 12 10 8 13 22 

 

1922. 01.09 03.08 04.03 04.25 07.06 07.27 09.12 10.18 10.18 12.16    

r v r r r r ő v r r    

74 12 1 12 10 11 7 12 1 1 7    

 

1923. 01.02 03.03 04.14 04.21 06.02 07.03 07.25 09.07 10.15     

r r r r r v t v r     

77 1 15 13 2 11 1 3 1 8     

Fajták: t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási, (?) = külön 
nem jelzett. 
 

A választásokon kívüli üléseken Petz Menyhért bíró elnökölt, kivéve az 1920. 
július 28-it, amikor betegsége miatt Angeli János helyettes bíró, illetve részben az 
1923. július 25-i ülést, amikor a számadások megvizsgálására az alispán által 
kiküldött Kurcz Adolf törvényhatósági számvizsgáló elnökölt, majd ezek 
megtörténte után visszaadta neki az elnökséget és a továbbiakban már nem vett részt 
a gyűlésen. 

A 37 ülésen összesen 257 különféle ügyet tárgyaltak, 197 db határozat, 47 db 
tudomásulvétel és 13 db utasítás született. 
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Határozatok az alábbi ügyekben születtek:2 
1913., 1914., 1915., 1916., 1917 és 1928. 
évi közpénztári, községi vagyonleltár, 
közigazgatási, valamint letétpénztári, 
közmunkaalap, szegényalap, 
elhagyott gyermekek segélyalap, 
munkássegély alap, továbbá a 
pénztárkészlet alap zárszámadásai. 
A 3 új tanító 1922 szeptemberétől 1923. 
februárig nem kapta meg az állami 
dotációt, a felvett havi 10 000 K 
előleget az utalvány kézhezvételekor 
vissza kell fizetniük.  
A község birtokába került 48 db 
kőbánya részvény árát kifizetik a 
közmunkapénztárból. 
Kötelezték a Csala-pusztai 
bérgazdaságot napi egy előfogat 
kiállítására. 
A csendőrség részére a régi kocsisor 
fenntartása. 
A Duna-völgyi Lecsapoló és Öntöző 
Társulat által ásandó kanális 
létesítésére küldöttség kiküldése 
(Sámson Ferenc főjegyző, Petz 
Menyhért bíró és Walter Vince 
elöljáró), a tárgyalás megindítására 
kérvény megszerkesztése. 
Fogatozásra díjszabás meghozatala, 
árlejtés határidejének kitűzése folyó hó 
18-ra. 
A főszolgabíró rendelete a Stadler 
Dezső kántortanítónak járó 21 q rozs 
kiadása iránt. 
A főszolgabíró rendeletére Sámson 
Ferenc helyettes vezetőjegyző részére 
napi 40 K díjazás megállapítása. 
A hajósi központi szeszfőzdéből 
kiválás és helyben egy önálló 
szeszfőzde felállítása. 
A Hangya Szövetkezet által használt 
községi tanácsterem felmondása 1924. 
január 1-jével. 

                                                           
2 A határozatok közül töröltük a gyámügyeket, 

az illetőségi ügyeket és a személyre szóló 

segélyek megállapítását. 

A harangozó elmúlt évi hátralékos 
gabonajárandóságának (340 kg) 
megvétele és kiadása. 
Házhelyek kijelölésére és kisbérletek 
alakítására bizottság kijelölése (Petz 
Menyhért bíró, Fék Miksa, Walter 
József, Lakner Menyhért, Gábris Dezső 
képviselő testületi tagok, Csányi József 
és Wiedner István). 
Házhelyek kijelölésére vonatkozó 
rendelet kiadása. A Kossuth Lajos utca 
végén 11 db 120 □öles házhely 
kimérése és a törlesztés módjának 
meghatározása. 
A helybeli Hangya Szövetkezet 835 K 
60 f összeget utalt át a község 
szegényeinek (a legérdemesebb 
hadiözvegyek) részére. 
A húsfogyasztási adó és a vágóhídi díj 
átalányban való megszabása a 
bárcarendszer helyett. A bíró és 
Hirmann István kiküldése az egyezség 
megkötésére a mészárosokkal. 
Húsvizsgálati díjak megállapítása. 
A járási főszolgabíró 2 kisegítő 
munkaerőt rendelt ki a községi pénztár 
terhére. A testület ezt elutasítja, 
helyette a jegyzőknek túlórákat 
rendelnek el. 
A járási főszolgabíró által az 
adógabona-beszedők (Fék Miksa és 
Gábris Dezső) részére kiutalt 850 K, 
mivel az érintettek erről lemondanak, 
az új templomorgona alapjára 
fordítandó. 
A járási főszolgabíró Papp Sándor 
helyettes adójegyzőt Soltvadkertre 
helyettesítette. Részére köszönetet 
nyilvánítottak. 
A járási főszolgabíró rendeletei a járási 
írnok-végrehajtói állás 
megszervezéséről, a Kiskőrösön 
felállítandó Petőfi-szoborra 24 000 K 
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megszavazásáról valamint a község 48 
db új kőbányarészvény-jegyzéséről, 
amelyet az 1922-ben beszedendő 
közmunka pénzből fedeznek. 
A járási főszolgabíró rendelete 
képviselőtestületi tagok kiküldéséről a 
létszámapasztási bizottságba 
(vezetőjegyző, bíró, Petz Mátyás, 
Lakner Menyhért, Kirschner Boldizsár 
és Walter Vince), a postai 
küldemények átvételére elöljárósági 
tagok kijelöléséről (Sámson Ferenc 
vezetőjegyző, Gaál Sándor helyettes 
adójegyző, Angeli Tamás községi 
pénztáros). 
A járási főszolgabíró rendelete a 
postának átalakított helyiség műszaki 
helyszíni szemléje során tapasztalt 
hiányok pótlásáról. 
A járási főszolgabíró rendelete az 
özvegyek és leány árvák segélyezésére 
– a képviselőtestület e célra nem 
szavaz meg semmit. 
A járási főszolgabíró rendelete egy új 
modern fecskendő beszerzésére és 
18—20 főből álló tűzoltótestület 
felállítására. A rendelet hatályon kívül 
helyezésére előterjesztést nyújtson be 
az elöljáróság; a tűzoltótestület 
felállítása szükségtelen, mert a köteles 
tűzoltóság ritka buzgósággal végzi 
kötelességét. 
A járási főszolgabíró rendelete és a 
járási gazdasági felügyelő átirata, a 
téglaégetés és a vályogvetés 
megengedése céljából. 
A járási főszolgabíró rendeletére Papp 
Sándor kisillyei menekült jegyző 
helyettesíti az adóügyi jegyzőt, aki a 
tanácsteremben lakik. 
Mivel a járási tisztviselők nem képesek 
fizetni a fuvardíjakat, ezért hivatalos 
kiszállásuk alkalmával a község az 
előfogat díját nem számítja fel. A fuvar 
után járó illeték megállapítása. 
A kalocsai ellenforradalom 
mártírjainak emelendő emlékoszlopra 

500 K kiutalása, az összegre lakossági 
gyűjtés elrendelése. 
A kéményseprő kérelme, mivel a 
kéményseprési díjat a község nem 
szedi be (ennek mértéke 1922. január 1-
jétől kéményenként, félévente, utólag 
14 K 40 f). 
A képviselőtestület a területvédő liga 
és a hadifoglyok hazaszállítására 
gyűjtést rendel el, és ennek 
foganatosítására 3 bizottságot küld ki. 
A képviselőtestület az 
előfogatosoknak 50 000 K drágasági 
pótlékot megszavaz augusztus 1-jétől 
december 31-ig. 
A képviselőválasztáshoz az igazoló 
választmányba kettő képviselő 
testületi tag kiküldése (Petz Lőrinc és 
Lentner Ferenc). 
A kisbírói állásáról lemondott Arnold 
Simon helyébe Scheibl István 
megválasztása. 
A kisbírók dobolási és hirdetési 
díjainak megállapítása (a dobolás díja 
helyben 500 K, vidéken 1000 K, a 
hirdetési díj helyben 250 K, vidéken 
500 K). 
A kisbírók, favágó-fűtő és a takarítónő 
1921. évi fizetésének megállapítása. 
A kisegítő munkaerők részére havi 
35 000 K díjazás megállapítása. 
A Kiskőrösön létesítendő Petőfi-
szoborra 200 K megszavazása és 
kifizetése. 
A Kiskőrösön levő magyar királyi 
huszárság részére a versenyfutás 
szervezéséhez 50 l óbor beszerzésére 
1200 K kiutalása. 
A kocsisorban kirendelt fogatok 
fuvardíjának megállapítása 1923. 
január 1-jétől. 
A közigazgatási bizottság végzését és 
az iskolaszék határozatát a 3 új tanítói 
állás szervezésével kapcsolatosan a 
képviselőtestület megszavazza. 
A közigazgatási segédjegyző 
lemondása miatt, Petz Tamás 
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alkalmazása 1923. szeptember 1-jétől 
(javadalmazása havi 50 kg rozs ára). 
A község 1918., 1919., 1920. és 1921. évi 
költségvetése. 
A község bérbe adott földjeinek 
haszonbérét az összeg 4-szeresére 
emeljék fel, amennyiben a bérlők ezt 
nem fogadnák el, a bérleteket mondják 
fel. 
Napidíjak megállapítása. A község 
határában vagy belterületén 25 korona, 
a határon kívül, ha a kiküldött még 
aznap hazaér, 50 korona, ha pedig 
éjjelre is el kell maradnia és így szállást 
is kénytelen fizetni, 100 korona. 
A község legelőjét az elöljáróság adja 
ki árverésen. A gazdaság által kiadott, 
árverezett legelőt semmisnek 
nyilvánítja. 
A község tulajdonát képező, valamint 
a honoratiorok 3  használatában lévő 
földeket a szomszédok elszántották; 
Hellebrandt Béla mérnök 5000 K 
ellenében hajlandó a mérést elvégezni 
A község tűzifája nem elegendő, ezért 
a felajánlott 4 öl fa megvételét 
javasolják, illetve a faközponttól 15 öl 
fa kiutalását kérvényezik, elrendelik a 
községi rőzse összeaprítását. 
A község újbóli házszámozása a régi 
táblák felhasználásával. Házszám 
kirendelése a beépítetlen házhelyekre 
is. 
A község vizes utcáinak gyalogjáróit 
kikövezteti, illetve égetett téglával 
kirakatja. Ennek költségeit 
pótköltségvetésből fedezik. A 
munkálatokat 1922 nyarán, árlejtés 
útján, vállalkozónak adják ki, a munka 
befejezésének határideje: szeptember 
30. 
A községháza irodáinak átrendezése, 
építési alap létesítése. 

                                                           
3 Értelmiségi réteg, tanult személy, pl. ügyvéd, 

orvos, mérnök, lelkész. 

A községházában a posta részére 
kijelölt szoba padlózatának felújítása. 
Községi adóügyi jegyzői állás 
szervezése. 
A községi bíró a községi erdőket 
mérnökkel kimérette (a mérnöki 
felméréshez Angeli József és Leirer 
Lőrinc képviselőket, az erdőkiosztásra 
Walter Vincét, Kirschner Boldizsárt, 
Petz Menyhértet, Angeli Jánost, Walter 
Mátyást, Petz Mátyást, Lentner 
Ferencet, Lentner Tamást és Angeli 
Tamást rendelik ki). 
A községi bíró, a pénztárnok, a 
törvénybíró és a közgyám fizetésének, 
valamint a hivatalos kiküldöttek 
napidíjainak megállapítása. 
A községi földek haszonbérleteinek 
megújítása, újbóli kiadása. 
Községi oktatási bizottság 
megalakítása, tagjainak megválasztása 
(Tillinger Ferenc plébános elnök, Epres 
Márton, Stadler Dezső, Zala Sándor, 
Balaton József, Walter Irma tanítók, 
Sámson Ferenc, Papp Sándor (titkár) 
jegyzők, Dr. Salamon Miklós községi 
orvos, Kávássy Gyula segédjegyző, 
Gábris Dezső községi írnok). 
Hinterreiter Mátyás vállalkozó 
megbízása a községi iskolák 
kijavításával, helyreállításával 14 000 K 
összegben. 
A községi jegyzői javadalomhoz 
tartozó homokterület felére ültetett 
szőlők telekkönyvi megosztása. 
A községi lakosok által elfoglalt 
árkokat, útrészleteket és a 
használatban álló üres közhelyeket 
árverezzék el, a befolyt összeget 
községháza építésére fordítsák. 
A községi orvos kérelmére visszaadják 
részére az orvosi javadalmi földeket, 
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az általa kért beszerzési segély 
elutasítása. 
A községi szeszfőzde felállítása, 
használati díjának megállapítása 
(óránként 10 K, vezetőjének díjazása 
hektónként 3 liter pálinka). 
A községi temetőben a nem használt 
területből házhelyek kihasítása és ezek 
árverezése. 
A megszálló román csapatok által, az 
általuk igénybe vett dolgokért kapott 
kártérítési összegekből a felmerült 
kiadások levonása után fennmaradt 
41 942 korona fizettessék vissza a 
község tartozásaira. A fennmaradó 
összeg, a templom építési költségeire 
fordítandó. 
A patkányirtás vezetésére Sámson 
Ferenc vezetőjegyző felkérése és 
megbízása. 
A pénzügyigazgatóságnak a vagyon- 
és jövedelemadó összeírására 
vonatkozó rendelete; a vallomási ívek 
kitöltésére bizottság kiküldése és 
részükre napidíj megállapítása. 
A vagyonváltsági kivetési listákon a 
telkesek és zsellérek legelőbirtoka után 
fizetendő 15 000 kg gabona ára (9 
millió K) ellen fellebbezés benyújtása 
és erre küldöttség kijelölése (Sámson 
Ferenc jegyző, Petz Menyhért bíró, 
Walter Vince és Walter József községi 
képviselők és elöljárók). 
A pénzügyminiszter úrhoz kérvény 
szerkesztése és küldöttség útján 
elvitele egy központi szeszfőzde 
felállítása engedélyezése iránt. 
A Pesti Napló, a Világ, Az kart 
Magyarország, a Népszava, Az újság 
és A nap című lapoknak a községbe 
való járatása nem kívánatos. 
A postamesternő részére a 
községházában 2 szoba, 1 konyha, 1 
kamra biztosítása; az ehhez szükséges 
rendbehozatali munkálatok elvégzése. 
2 katonaviselt kiküldése (Kirschner 
Boldizsár és Angeli Tamás) a 

rokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 
igényjogosultságát megállapító 
bizottságba A salgótarjáni 
kőszénbánya 4030 K szén árát követeli 
a községtől 1919. évből. 
A segédjegyzői és írnok-végrehajtói 
állás javadalma évi 1600 K 
törzsfizetésükkel együtt naponként 35 
K legyen. 
A segédjegyzők részére évi 600 kg 
(havi 50 kg) rozs megszavazása és 
utólagos kifizetése. 
A tanfelügyelő átirata a csalai iskola 
szervezése iránt. 
A tanfelügyelő rendelete – belterületen 
3, Csala-pusztán 1 tanerő 
alkalmazására; a délelőtt/délutáni 
párhuzamos tanítás elrendelése. 
A tanfelügyelőség jelentéskérése a 
faiskola nagyságáról, állapotáról, 
kezeléséről, továbbá üzemtervének és 
vázrajzának beküldése iránt. 
A tanköteles gyermekek 
törzskönyveinek vezetéséért évi 1000 
K tiszteletdíj megállapítása. 
A templomépítéshez kapcsolódó 
fuvarok költségének, a vidéken lakó 
birtokosok részére pótadókénti 
kivetése. 
A templomépítő bizottság 
megalakítása (képviselőtestület, 
községi iskolaszék, tantestület, községi 
tisztviselők, Barth István kőműves, 
Schaffer István kádár, Kuhl József, 
Koch József, Petz Boldizsár, Pittenauer 
Menyhért, Fekete Tamás, Bergmann 
Vince, Kirschner Boldizsár, Ambruska 
Tamás, Angeli Ferenc, Berger Tamás, 
Rausch József, Walter József asztalos, 
Gatter Ferenc kovács, Márin János 
suszter, Rausch János ács, Erdész 
József, Angeli Jakab szabó és Angeli 
Antal). 
A törvényhatósági bizottság 
határozata a helyben eltöltött 
napidíjakra vonatkozó határozat 
elutasításáról. 
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A tőzegkitermelő telep kérelme a 
kereskedelmi miniszterhez kérvény 
megszerkesztése és eljuttatása iránt, az 
Őrjeg 4  tőzegtelepen rendes vasúti 
megállóhely létesítésének ügyében. 
A tűzoltószerek karbantartására 
Huber Andrással 1923-as évre 15 000 
K-ban egyezség kötése. 
Tűzvizsgáló bizottság kijelölése (Petz 
Menyhért bíró, Walter József és 
Lentner Tamás képviselők). 
Vadászati haszonbéri szerződés. 
A Vakokat Gyámolító Egyesület kéri a 
tagdíj beküldését, amelyre a 
képviselőtestület 1000 K-t megszavaz 
és kifizet. A vakokat gyámolító 
országos egyesület támogatására 500 K 
sürgős segély. 
A vármegye alispánjának rendelete a 
községi bábák fizetésének és 
segélydíjának legalább tízszeresére 
való felemelése iránt. 
A vármegyei alispán leirata Morcs, 
Gaszler és Bivalyos határrészek 
Homokmégytől Császártöltéshez való 
csatolásáról. 
A vármegyei alispán rendelete a 
községi közdűlő utak hálózatának 
újbóli kijelölése iránt. A jegyző és a bíró 
mellé kettő képviselő kiküldése 
határbejárásra (Lentner Tamás és 
Schindler Tamás). 
A vármegyei alispán rendelete a 
vármegyei kőbányára 2000 K részvény 
jegyzésére. A vármegyei 
kőbányaalapra, illetve kőbánya 
elsőbbségi kötvényre a község nem 
jegyez összeget. 
A vármegyei alispán rendelete az 
elhasznált közmunka megtérítés címén 
a közmunka alapból 259 744 K és 
14 000 K befizetéséről. 

                                                           
4  A Duna negyedkor végi medréből kialakult 

hatalmas mocsárvilág. Az �Őrjeg� a lápos, 

mocsaras területek helyi elnevezése. Az itt 

képződött vastag tőzegvagyon kitermelését a 

A vármegyei alispán rendelete az 
ifjúság iskolán kívüli testnevelés 
céljára költségvetési előirányzat be 
nem állítása, pálya ingyen 
rendelkezésre bocsátása, az 1924. évi 
költségvetésben az oktató kiképzésére, 
céllövő fegyver beszerzésére, a 
meglevő szerek pótlására és újak 
beszerzésére a szükséges összeget 
állítsák be. 
A vármegyei gazdasági egyesület 
átirata, tagsági díjként évi 12 kg búza 
árában megállapítása. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 
véghatározata. A község köteles 
belterületen 3 tanterem és tanítói lakás, 
Csala-pusztán 1 tanterem és tanítói 
lakás építésére, az iskolaszék 
megalakítására, az egész szervezést 
keresztülvinni. 
A vármegyei telefonhálózat 
kiépítéséhez a község határában 
szükséges telefonoszlopokat, 
fuvarokat és napszámokat a község 
természetben adja. 
A vármegyei törvényhatóság 
jóváhagyta a bírók, a közgyám és a 
pénztárnok fizetésemelését, 
ugyanakkor a napidíjak megállapítását 
hatályon kívül helyezte. 
A vezetőjegyző kérelme a kálváriánál 
lévő földjének elcserélése iránt 
(elutasítva). 
Adóügyi segédjegyzői állás 
megszervezése. 
1918. és 1919. évi borfogyasztási adók, 
illetve bortermelési adók kezeléséért a 
kezelők jutalékát 20%-ban 
(hektoliterenként 40 fillérben) 
állapítják meg. A rézgálic kezeléséért 
szedett 30 fillért, a költségek levonása 

terület lecsapolása után, a XX. sz. elején kezdték 

meg, és évtizedekig folytatták. 
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után fennmaradt 4000 koronát a 
kezelőknek kiutalják. 
1918. és 1919. évi községi közmunka-
költségvetés. 
1920. évi az igás és kézi napszám 
váltsági díjainak megállapítása. 
1921. évekre az igás és kézi napszám 
váltsági díjainak megállapítása 
1922. évi községi költségvetés, 
vagyonleltár. 
1922. júl. 28.-tól kezdve a napidíjakat 
az állami tisztviselőkre vonatkozó 
táblázat szerint kell kifizetni. 1923 évi 
költségvetés, telkesek és zsellérek 
költségvetése. 
Az adóügyi jegyző állására vonatkozó 
pótszabályrendelet. 
Az alispán határozata a templom 
költségére felveendő 700 000 K kölcsön 
jóváhagyásáról. 
Az alispán határozata a vadászterület 
kiadásában kötött szerződés 
jóváhagyásának megtagadásáról. 
Az állatorvos fizetésének felemelése 
1922. január 1-jétől 600 K (lakbér és 
fizetés). 
Az anyakönyvi kivonat díját további 
rendelkezésig az anyakönyvvezetőnek 
kell átadni. 
Anyakönyvvezető-helyettesnek a 
segédjegyzőt jelöljék ki az eddigi 
adójegyző helyett. 
Az egyesek által elfoglalt községi 
területek kikutatása és azok 
értékesítése céljából bizottság alakítása 
(községi bíró, Walter József, Leirer 
Lőrinc és Lakner Menyhért képviselő 
testületi tagok). 
Az elöljárók napidíjainak, illetve 
munkadíjainak megállapítása, 
számuknak 12-re való felemelése. 
Az építkezési bizottság tagjainak 
megválasztása (Berger Boldizsár, 
Walter József, Lakner Menyhért és 
Lentner Ferenc). 

Ingatlanszerzési bizonyítványok 
láttamozására Hirmann István 
képviselőt jelölik ki. 
Irredenta szobrok költségeinek 
fedezésére a község 600 K-t kiutal. 
Az iskolaszék átirata a templomi 
harmónium rendbehozataláról. 
Braunhoffner ny. zenetanár az 
iskolában a gyermekeknek, a 
templomban a felnőtteknek 
népénekeket tanít, részére 1000 K 
kiadás és a tiszti szobában 4—5 napi 
lakhatás biztosítása, a kosztolását 
Stadler Dezső vállalja. 
Iskolaszék új tagjainak megválasztása. 
Az itteni csendőrőrs elhelyezésének 
biztosítása. 
Az összes helybeli tanító fizetésének 
havi 200 koronára való felemelése. 
Az összes tisztviselő részére 
lakbérpótlék címén fejenként évi 6000 
K megszavazása. 
Az új templom építéséhez a fuvar és a 
kézi napszám megváltására 700 000 K 
kölcsön felvétele. 
Az urasági kertek alatt pincéket 
készítenek, a munkákkal a hegyoldali 
legelőt teljesen tönkretették. A 
képviselőtestület a területet 
házhelyeknek kiosztja. 
Az utcákon és az utak mentén lévő 
használatlan földterületek eladása, a 
befolyt összeg a községháza alapba 
kerül. 
Az útmesteri lakásnak az állam részére 
fel nem ajánlása; kavicslerakóhelynek 
terület rendelkezésre bocsátása. 
A Glocker István által megvett 
nagykorcsma előtti tér közcélra 
megtartása. 
Egy tűzifecskendő és két lajt 
beszerzése. Kávássy Gyula megbízása 
a tűzoltó szerek felügyeletére, és 
részére 1000 K évi tiszteletdíj 
megállapítása. 
Epres István helybeli ideiglenes tanító 
havi 1000 K fizetéssel (rendes) 
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tanítónak alkalmazása 2 osztály 
vezetésére. 
Fék Miksa jegyző kérelme 6 havi 
egészségügyi szabadság iránt. 
Fék Miksa jegyző kérelme a községi 
alkalmazottak megélhetési segélyének 
redukálása iránt. 
Fék Miksa jegyző távozásával az 
iskolaszékben egy tagság megürülvén 
annak Sámson Ferenc jegyzővel 
betöltése. 
Fék Miksa kiköltözésével a jegyzői lak 
karba hozatalának elrendelése, a 
festési és mázolási munkák 
elvégzésére április 30-án 14 órára 
árlejtés kihirdetése. 
Gábris Dezső községi írnok kérelme 2 
heti egészségügyi szabadság iránt. 
Gábris Dezső községi írnok végrehajtó 
helyett az ügyek intézésére Salamon 
Ödön községi lakos alkalmazása 1922. 
április 1-jétől 30 K napidíj 
megállapítása mellett. 
Gróf Apponyi Albert Császártöltés 
község díszpolgárává választása. 
Huber András kovácsmester néhány öl 
területet kér a Hosszúsoron kimért 
utcaterületből kovácsműhely céljára, a 
kerttulajdonosok felhívása a kérdéses 
utcarészlet megváltása iránt. 
Kávássy Gyula segédjegyző és Gábris 
Dezső írnok kérvénye fizetésük 
felemelése iránt. 
Kávássy Gyula segédjegyző és Gábris 
Dezső községi írnok kérvénye 
megélhetési segélyüknek felemelése 
iránt. 
Kávássy Gyula segédjegyző újabb 
háromhavi szabadság iránti kérelme 
(engedélyezve). 
Klein Adolf megbízása, a rossz 
állapotban lévő községi üst eladásáról. 
A községi üstök után fizesse be a díjat, 
ha nem hajlandó, perre vigyék az 
ügyet és másnak adják használatba az 
üstöket. 

Lukács Imre borkereskedő kérelme a 
jegyzői udvar egyik sarkának 
átengedéséről. 
Mészáros Zoltán GOK-elszámolónak 
itteni hivatalos ténykedése alatti napi 
ellátási díja gyanánt Városi Ádám 
vendéglős részére 110 K kifizetése a 
közpénztárból. 
Petsch Mihály részére a közlegelőn 
nagy mennyiségű vályogverést és 
téglaépítést a képviselőtestületi 
rendelkezés szerint megengedi. 
Petz Mátyás és társai részére a Kistónál 
egy hold földterületet téglaverő 
helynek engedélyezik, 2 hold kaszáló 
használatának ellenében. 
Petz Menyhért bíró kiküldése a 
földbirtokreform tárgyalóbizottságba 
azzal, hogy a tárgyalásokon állandóan 
jelen legyen és a község érdekeit 
képviselje. 
Révay Tibor kanonok javaslatára a 
templom építésének folytatása 1923 
évben, amelyhez katasztrális 
holdanként 7,5 kg búza vettessék ki a 
községbeli római katolikus 
birtokosokra. 
Sámson Ferenc jegyző javaslatára 
Epres István tanító kijelölése ifjúsági 
testnevelő oktatónak. 
Stadler Dezső kántortanító a községet 
a gabona járandóságának kiadása 
miatt a főbírónál feljelentette. 
Stadler Dezső kántortanító az 1919., 
1920. és 1921. évi gabonájának 
beszedése és részére kiadása iránti 
kérelme. 
Tillinger Ferenc plébános kérelme a 
temető melletti kukoricaföldjének 
elcserélése iránt a szélmalom melletti 
földre. 
Tillinger Ferenc plébános kérvénye 
javadalmának felemelése iránt. 
Töröki Mátyás tanító részére 
ruhaszükséglet címén 2000 K fizetési 
előleg nyújtásának jóváhagyása. 
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Vári Mátyás adójegyző kérelme 
természetbeli földjavadalom 
adományozása iránt. 
Walter Antal pénztárnok betegsége 
miatt a helyettesítésére Walter Vince 
községi esküdt megbízása. 
Walter József képviselő kijelölése 
ingatlanvételi bizonyítványok 
aláírására. 
 
A képviselőtestület által csak tudomásul 
vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 
intézkedés, jelentés): 
A 6 havi egészségügyi szabadságra 
menő Fék Miksa jegyzőt Sámson 
Ferenc fogja helyettesíteni. 
A bíró által 50 K-n felül tett 
utalványozások (3 alkalommal). 
A bíró jelenti, hogy a posta részére 
történő átalakítást folyamatba tette. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
betöltendő jegyző és segédjegyző 
állásokról. 
A járási főszolgabíró rendelete Gaál 
Sándor menekült jegyző adójegyzői 
állásban helyettesítésre. 
A jegyzői laknál 10 000 K-ért a pincét 
megnagyobbították a 
templomépítéstől 600 db téglát vettek 
ehhez igénybe. 
A kijelölt bizottság a közdűlő utak 
bejárásának munkáját elvégezte, amit 
az alispánnak jelentett. 
A pénzügyigazgatóság határozata a 
telkesek és a zsellérek 
vagyonváltságának törléséről. 
A törvényhatóság által jóváhagyott 
1918. és 1919. évi költségvetések. 
A törvényhatóság jóváhagyta az 1922. 
évi költségvetést. 
A törvényhatóság jóváhagyta az 
elöljárók létszámára (6 új állás 
szervezése) vonatkozó határozatot. 
A törvényhatósági bizottság 
jóváhagyta a községi utcák 
gyalogjáróinak kikövezési határozatát. 

A vadászterület bérbe adásáról szóló 
1921. december 31-én felvett árverési 
jegyzőkönyv és a Komáromi József 
bérlővel kötött szerződés. 
A vármegye jóváhagyta a posta részére 
történt átalakítási munkálatok 
teljesítését. 
A vármegye jóváhagyta a templom 
fuvarmegváltásának egy összegben 
való megfizetését. 
A vármegye törvényhatósága 
jóváhagyta a boradó kezeléséért a 
kezelőknek járó 20% kezelési díjat. 
A vármegyei alispán 7628/1923. sz. 
rendelete. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 
rendelete a legeltetési társulat 
megalakítására és legelő rendtartás 
megalkotására. 
A vármegyei törvényhatóság 
határozata a napidíjak megállapítását 
elutasítja, illetve egy részében 
jóváhagyja. 
A vármegyei törvényhatóság 
jóváhagyta a Kalocsa vidéki 
ellenforradalom mártírjainak emlékére 
megszavazott 500 K szóló határozatot. 
A vármegyei törvényhatóság 
jóváhagyta a tanítók fizetését és 
drágasági segélyét (havi 200 K) 
megállapító határozatot. 
A vármegyei törvényhatóság 
jóváhagyta az adójegyzői állásra 
vonatkozó határozatot és szervezési 
pótszabályrendeletet. 
A vezetőjegyző bejelentése: a nyári 
hivatali órák május 1-jétől szeptember 
1-jéig 6-tól 13 óráig tartanak. 
1921. július, augusztus, szeptember, 
október, november és december 
hónapokra szóló pénztárvizsgálati 
jegyzőkönyvek. 
1922. március, június, július és 
augusztus, december havi 
pénztárvizsgálati jegyzőkönyvek. 
1923. évi januári, februári, márciusi 
pénztárvizsgálati jegyzőkönyvek. 
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Az árdrágító visszaélésekről szóló 
1920. évi XV. törvénycikk. 
Előfogatosokkal kötött szerződés. 
Fék Miksa jegyző nyugdíjazás iránti 
kérelme; a főszolgabíró által Sámson 
Ferenc kirendelése a választásig, 
helyettes jegyzőnek. 
Homokmégy községtől Bivalyos, 
Gaszler és Morcs puszták idecsatolása 
érdekében értesítés. 
Kávássy Gyula segédjegyzőnek a 
főszolgabíró 3 heti szabadságot 
engedélyezett. 
 
A képviselőtestület által kiadott utasítások: 
A bíró a községi üst karbantartását 
magánvállalkozónak adja ki, annak 
elvégeztével az eredményt jelentse be. 
A képviselőtestület Fussenecker 
Mátyás ökörcsordást több ízbeni lopás 
miatt büntesse meg és eljárásáról 
tegyen jelentést. 
A képviselőtestület intézkedjék a 
kántor gabonajárandóságának 
beszedése iránt. 
A községi bíró a jegyzői laknál lévő két 
sarkot drótkerítéssel keríttesse be. 

A mezőőrök oldalfegyverrel (revolver) 
való ellátása. 
A templomi orgona rendbehozatalát a 
tanítói kar állja, az ehhez szükséges 
bőrt a község vegye meg. 
Az alispán leirata: a Budapest környéki 
árvízkárosultak részére 5000 K 
megszavazása és kifizetése. 
Az elöljáróság a járási számvevőt hívja 
meg a községi pénztár terhére a 9 évi 
számadás előzetes felülvizsgálására. 
Az elöljáróság a kiskőrösi 
hordóhitelesítőt keresse meg az ide 
való helyszíni kiszállásra 
hordóhitelesítés végett. 
Az elöljáróság a proletárdiktatúra óta 
hiányzó nemzeti színű és 
gyászlobogókat szerezze be. 
Az elöljáróság keresettel forduljon a 
szolgabíró és a postaigazgatóság felé a 
telefonhálózat kiépítése iránt. 
Stadler Dezső kántortanító a községet 
beperelte az 1919—1921. évi 
gabonajárandóságáért, az ez évi 
járandóság beszedésének folytatása és 
a gabona kiadása. 
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XVIII. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1923—1926) 

A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1923. [?] 
A testület alakuló közgyűlése: 1923. szeptember 07. A ciklus vége: 1926. július 14. 
Elöljárósági választás: 1923. október 19. A ciklus vége: 1927. június 2. 
A ciklusban kellemesi Melczer Gyula kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt két 
alkalommal is választásra került sor. 
1926. július 14. Képviselőtestületi tisztújítás. 
1926. augusztus 26.  Dr. Krammer Donát lett a községi orvos.  
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 

képviselők 

virilis választott 

községi bíró Petz Menyhért Walter József 
Kalocsai 
Székesfőkáptalan 

Walter Antal 

törvénybíró: Lentner Ferenc 
Lakner 
Menyhért 

Klein Adolf Walter Mátyás 

pénztárnok Angeli Tamás Walter Vince Tillinger Ferenc Berger Boldizsár 

közgyám Petz Mátyás Petz András Petz Lőrinc Leirer György 

községi orvos 

Dr. Salamon 
Miklós, majd 
Dr. Krammer 
Donát 

Angeli József 
özv. Schweibert 
Istvánné 

Scheibl János 

vezetőjegyző Sámson Ferenc 
Hirmann 
István 

özv. Angeli Ferencné Csányi József (új) 

adóügyi jegyző Vári Mátyás Petz Péter Berger István 
Angeli Ferenc 
(új) 

  Berger Albert Walter Menyhért 
Kirschner 
Boldizsár (új) 

  Kuhl József Leirer Mátyás 
Kirschner József 
(új) 

  
Schweibert 
János 

Angeli József Walter János (új) 

  Stalter József Fischl Vilmos  

  
Arnold 
Mihály 

Walter boldizsár  

     

további virilis 
lépviselők 

Angeli Tamás Vári Mátyás Heltai Sámmuel Klein Dávid 

Szepessy Frigyes Walter Gábor Glocker Antal Glocker István 

Városi Ádám Petz István   
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Kimutatás a ciklusban Petz Menyhért községi bíró által összehívott 
képviselőtestületi közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken 
tárgyalás alá vett ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

1923. 10.19 11.22 12.13 

v r ő 

22 2 9 11 

 

1924. 02.21 05.20 05.30 08.04 08.12 09.27 10.08 10.17 11.21 12.04 

r t r r ő r r r r ő 

126 15 21 7 16 18 17 9 1 13 9 

 

1925. 01.20 02.09 02.21 03.10 04.04 05.01 07.14 08.01 09.15 09.29 11.10 12.01 

r r r r r r r r r ő r r 

114 23 14 6 8 5 7 13 4 8 7 14 5 

 

1926. 01.20 02.12 03.13 05.26 06.19 07.14 08.06 08.26 08.26 11.10 12.07 

r r r r r v r r v r r 

102 11 13 14 12 5 1 12 10 1 11 12 

 

1927. 01.04 01.10 01.19 03.07 03.29 04.12 05.25 

r r t t t r r 

47 6 6 10 10 7 6 2 

A fajták: t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási. 
 
A választásokon kívüli üléseken Petz Menyhért bíró elnökölt, kivéve az 1924. október 
17-it, amikor az egyetlen tárgyalandó ügy fontossága miatt kellemesi Melczer Gyula 
kiskőrösi járási főszolgabíró vezette le a gyűlést. 
A 44 ülésen összesen 410 különféle ügyet tárgyaltak, 280 db határozat, 100 db 
tudomásulvétel és 30 db utasítás született. Mindezek tárgyát a következő részletes 
felsorolás tartalmazza. 
 

Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 

Az 1926. évre szerkesztett, a 

vagyonleltárt helyettesítő átnézeti 

kimutatás elfogadása. 
A belügyminiszter határozata a 

segédjegyzői állás beszüntetése 

tárgyában. A beadott kérelmet 

elutasította. 

A belügyminiszter rendelete a 
mozgófényképüzemek számának 

városonként és községenkénti 

megállapításáról (elutasítva). 
A beszerezni rendelt tűzoltószerek 

ügyében a legolcsóbb árajánlat 

elfogadása, fecskendő kipróbálása és 

átvétele. Az átvételre bizottság 

kiküldése (Sámson Ferenc 
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vezetőjegyző, Petz Menyhért bíró, 

Városi Ádám és Petz Lőrinc 
képviselők) és határnap megjelölése. 

A bor és húsfogyasztási adóra 

vonatkozó szabályrendelet módosítása 
pótszabályrendelettel. 

A budapesti tanyán március 21—22-én 

tartandó állatvásárra 2 képviselő 
testületi tag kiküldése (Petz Menyhért 

és Walter Vince) 1 db tenyészbika 

vásárlása céljából. 
Császártöltési ingatlanok átadása. 

Cselédek kereseti adójának fejenként 

és évenként 2000 K-ban való 
megállapítása. 

A Délvidéki Otthon kérelme segély 

iránt, 10 aK megszavazása. 
A Duna-völgyi Lecsapoló és Öntöző 

Társulat a Stock határrészhez vezető 

utat elvágta, emiatt többen kérték egy 
új út bizottság (Petz Menyhért bíró, 

Walter Mátyás, Scheibl János és Berger 

Albert képviselők) által való 

kijelölését. 

A felfogadott állami rendszerű 

végrehajtó napidíját a X. fizetési 
osztály szerint állapítják meg. 

Fogyasztásiadó-szabályrendelet, az 

egyezkedő bizottság tagjainak és ezek 
fizetésének meghatározása. 

Fogyasztásiadó-kezelőknek a 

képviselőtestület nem ad díjazást. 
A földbirtokreform kapcsán földhöz 

jutottak kérése, a Kistótól a részükre 

kiosztott földekhez vezető út iránt. 
A földművelésügyi miniszterhez 

küldöttség menesztése a legelő 

betagosításának ügyében (Sámson 
Ferenc vezetőjegyző, Petz Menyhért 

bíró, Petz Mátyás, Angeli Tamás, Petz 

András, Walter József, Glocker Antal, 
Walter Mátyás és Lakner Menyhért 

községi képviselők). 

A főszolgabíró egy új szívó-nyomó 
fecskendőnek a hozzávaló tömlőkkel 

való beszerzését rendelte el, amire 

Köhler Istvántól költségvetést 

szerezzen be. 
A főszolgabíró rendelete: Filus Mihály 

szobrász részére azonnali segélyként 

500 000 K kiutalása. 
A gazdasági pénztáros mellé egy 

ellenőr beállítása (Kirschner Boldizsár 

képviselő évi 200 000 K fizetésért). 
A hadviselt köztisztviselőknek járó 

havi 5 aK hadipótlékot nem szavazzák 

meg. 
A hajósi csendőr őrsparancsnok 

előterjesztése a községben felállítandó 

csendőrőrs részére építendő 
laktanyáról. 

A hajósi határra dűlő községi erdőben 

lévő néhány vén nyárfa kitermelését és 
az üres buckás terület facsemetékkel 

való beültetését az elöljáróság 

végeztesse el. 
Homokmégyi lakosok kérelme csalai 

szőlőjükben általuk külön csősz 

felfogadhatása iránt. 

A Hosszúsor utcarendezés folytán a 

kerttulajdonosok által átveendő 

területek árát □ölenként 8 kg búza 
árában állapítják meg. 

A Hosszúsor végén a telkes gazdaság 

terméketlen homokterületén kimért és 
még el nem adott 3 db házhely 

eladhatóságáról addig nem határoz a 

képviselőtestület, amíg a földreform 
tárgyalásai befejezést nem nyernek. 

A Hosszúsori utcarendezésről a 

mérnök a jegyzéket beadta. 
Járandósága 3380 kg tiszta búza ára, 

amelyet október 15-ig 400 000 K árban 

állapítanak meg és szednek be. 
A Jánoshalmi utca rendezéséből 

kifolyólag megváltandó terület árának 

□ölönként 8 kg búzában megállapítása; 
a terület felmérésére bizottság 

kiküldése (Petz Menyhért bíró, Walter 

József és Sámson Ferenc). 
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A járási főszolgabíró utasította az 

elöljáróságot Stadler Dezső 
kántortanító részére 7 q rozs kiadására. 

A járási főszolgabíró és a vármegyei 

alispán rendelete templomépítés 
tárgyban. 

A járási főszolgabíró felhívására a 

kiskőrösi tűzoltóversenyhez 200 000 K 
jutalomdíj megszavazása. 

A járási főszolgabíró rendelete a járási 

állatdíjazásról. 
A járási főszolgabíró rendelete a 

kártékony állatok és növények elleni 

védekezés kioktatására. (Kijelölt 
elöljárók: Lentner Ferenc, Arnold 

Mihály, Petz András, Walter Vince, 

Lakner Menyhért és Kuhl József.) 
A járási főszolgabíró rendelete a 

kormányzó mellszobrának 

beszerzéséről, 160 P értékben, 
elfogadva. 

A járási főszolgabíró rendelete a közös 

legelőn lévő vályogvetés és téglaégetés 

helyének kijelölésére. A kiadott 

házhelyek felmérésére bizottság 

kiküldése (Petz Menyhért bíró, 
Lentner Ferenc, Angeli Tamás, Petz 

Mátyás, Walter József, Walter Vince és 

Petz András képviselők). 
A járási főszolgabíró rendelete: a 

község lakossága közerőben 270 m3 

zúzott kő kiszállítására köteles október 
15-ig, halasztás kérése november 30-ig. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

Magyar Vöröskereszt Egyesület 
részére évi szubvenció megszavazása 

iránt, 10 éven át évi 10 P. 

A járási főszolgabíró rendelete a 
szegény gyermekek felruházására 

bizottság megalakításáról (Tillinger 

Ferenc elnök, Sámson Ferenc, Petz 
Mátyás, Petz Menyhért, Walter 

Mátyás, Lentner Fernc, Scheibl János, 

Klein Adolf, Kuhl József képviselők és 
elöljárók). 

A járási főszolgabíró rendelete 

távbeszélő létesítése ügyében. A 
község kezdje meg a tárgyalást a 

Szegedi Posta és Távirda 

Igazgatósággal. 
A járási főszolgabíró rendelete a 

telefonra 103 millió pK megszavazása, 

a kért fuvarok megadása, 20 millió pK 
garantálása. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

tűzrendészeti felügyelő 
hiányjegyzékére vonatkozólag. 

A járási főszolgabíró rendelete a vasút 

építésére megszavazott 100 000 pengő 
törlesztéses kölcsönként való felvétele 

ügyében. 

A járási főszolgabíró rendelete az 
apaállatok biztosítására (elutasítva). 

A járási főszolgabíró rendelete Brecska 

Miklós (napi 40 000 K fizetéssel) 
kisegítő munkaerőnek kirendelése 

szükség szerinti időre. 

A járási főszolgabíró rendelete 

különböző tűzoltószerek beszerzése 

iránt. 

A járási főszolgabíró rendelete a 
Walter Menyhért háza előtti útrész 

kijavítása ügyében. 

A járási főszolgabíró rendelete, 
valamint a tőzegtelep átirata a 

villanyvilágítás, illetve a villanyáram 

bevezetése céljából. Elvi hozzájárulás 
megadása, de az összeg meg nem 

szavazása. A vezetőjegyző megbízása 

a többi érdekelt községekkel való 
együttműködésre. 

A járási tűzrendészeti felügyelő 

rendeletére a kis kézifecskendő 
megjavítása, nyomótömlő beszerzése. 

A járási vg. kirendeltség kérelme a 

járási székhelyen készített szekrény 
költségeire a községre eső 58 100 K 

kiutalására. 
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A járlat5 kezeléséből befolyó díjaknak 

az azt kezelő mindenkori 
jegyzőgyakornok részére havonkénti 

kiutalása. 

A járványkórházra vonatkozó alaprajz 
és költségvetés. 

Morcs, Bivalyos és Gaszler dűlők 

Császártöltéshez csatolásának ügye, a 
dűlőkről térképet kell készíttetni és a 

főszolgabírónak felterjeszteni. 

A jegyző kérése az 1926. június 27-én 
tartandó leventeversenyre való 

intézkedések tárgyában. 

A jegyzőnél panaszkodtak az adófizető 
polgárok, hogy nem tudnak adót 

fizetni, a borukat sem tudják eladni. 

Ezért a képviselőtestület kérvényt 
szerkeszt a pénzügyminiszterhez az 

adóbehajtás 1926. január 1-jéig való 

felfüggesztése iránt (kiküldöttek: 
Walter József, Petz Mátyás és 

Kirschner Boldizsár községi 

képviselők). 

József királyi herceg szanatórium 

kérelme (elutasítva). 

Jövedelem és vagyonadó javaslatok 
megtételére bizottság kiküldése 

(Lakner Menyhért, Walter Mátyás, 

Petz Mátyás, Kuhl József, Walter 
Vince, Angeli Ferenc és Scheibl János 

képviselők). 

A kalocsai érsek átirata a templom 
építésével kapcsolatosan (bizottság 

küldése: Tillinger Ferenc, Sámson 

Ferenc, Petz Menyhért, Hirmann 
István, Kirschner Boldizsár és Walter 

József képviselőtestületi tagok). 

A kalocsai érseki kórház körzeti 
közkórházzá alakult át, az ehhez való 

hozzájárulást 1926-tól teljesíti a 

község. 
A Kalocsai Székesfőkáptalan 

bejelentése a Csala-pusztai 

                                                           
5 Marhalevél. 

bérgazdaság bérletének Dr. Offner 

Tivadar inárcskakucsi lakosra való 
átruházásáról. 

A kántorlaknál lévő istálló a nagy 

esőzések következtében teljesen 
összeomlott, a képviselőtestület az 

istállót felépíti, a munkálatokat 

árejtésen adja ki, az összeget az 1924. 
évi költségvetésben beállítja. 

A kántortanító ismételt panasza a 

templomi harmónium haszna- 
vehetetlensége miatt. 

Kárbecslő elöljárók napidíjának 

megállapítása. 
A Kecskeméti Siketnéma Intézet segély 

iránti kérelme – elutasítva. 

A képviselőtestület a bíróra bízza a 
kanok takarmányozásához szükséges, 

kukoricával bevethető földek 

megválasztását. 
A képviselőtestület a forgalmi 

adóhivatal fenntartását egyhangúan 

kimondja. Az elöljáróság a helyben 

lakó Arany Zoltán kinevezését kéri 

hivatalvezetőnek. 

A képviselőtestület kérvényt ad be a 
pénzügyminiszter úrhoz, a tartozás 

Kiskunhalasról Kiskőrösre 

átcsatolásának ügyében. 
A képviselőtestület az 1927. évi befolyt 

anyakönyvi kivonati díjak 2/3-ad 

részét az anyakönyvezőnek átengedi. 
A képviselőtestület és a plébánia 

közötti földcsere a terület tiszta 

jövedelme alapján legyen kialakítva. 
A kisbírók kérelme az 1924. évi 

fizetésük megállapítása iránt (200 000 

K). 
A kisegítő végrehajtó havi 50 kg rozs 

túlórázásváltságot kér (elutasítva). 

A Kiskőrös—Baja vasútra 100 000 
pengő megszavazása. 
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Törzsrészvények kérése, az állomás a 

községházától 1 km-en belül legyen. 
A kiskőrösi adófelszólamlási bizottság 

határozata a telkesek és zsellérek 

jövedelem- és vagyonadójából 2271 K 
50 f törléséről. 

A kiskőrösi csendőr 

szárnyparancsnokság kérelme 
csendőrségi sportdíj kiutalása iránt 

(elutasítva). 

A köteles tűzoltóság 600 tagjának 
összeírása, közülük a ténylegesen 

működő 30 fő kijelölése. 

A közbirtokossági közgyűlés 
határozata szerint a legelőn épített 

pincék helyét fel nem parcellázzák, a 

legelőn a vályogverést és a téglaégetést 
engedélyezik. 

A közeledő vásárokon egy tenyészbika 

beszerzése bizottság által (Walter 
Mátyás, Petz Mátyás és Petz Péter 

képviselők). 

A közigazgatási segédjegyzői állás 

megszervezése, az erre vonatkozó 

pótszabályrendelet elfogadása. 

A közpénztárban nagyarányú 
adóhátralékok vannak, állandó a 

hiány, a községi háztartás akadozik. A 

képviselőtestület a hátralékok 
behajtása iránt intézkedik. 

A község 1924., 1925. évi 

zárszámadásai. 
A község 1927. évre szerkesztett 

költségvetése és az 1926. évi 

vagyonleltár. 
A Duna-védgát 250 000 K-s 

költségtartozásának kifizetése a 

közpénztárból. 
A község határában lévő cselédség és 

az ipari alkalmazottak 1925. évi 

általános kereseti adó átalányának 
meghatározása. 

A község határában lévő cselédség 

kereseti adójának általányban való 
megállapítása. 

A község szegény rokkantjai és 

hadiözvegyei részére bizottság 
kiküldése 24 pár cipő és 4 méter 

pamutszövet kiutalására 

(vezetőjegyző bíró: Tillinger Ferenc, 
Walter Vince, Angeli Tamás és Lentner 

Ferenc lépviselők). 

A községbeli tanítók kereseti adójának 
megállapítása (1923. évre fejenként 

10 000 K). 

A községi előfogatozásra az árlejtést 
1924. december 8-án 13 órakor a 

községházán a tanácsteremben tartják. 

A községi elöljárók részére a község 
határában teljesített hivatalos 

működés idejére naponként és 

fejenként 10 000 K munkamulasztási 
díj megszavazása. 

A községi és iskolaszéki elnök 

jegyzőkönyve a tantestület által 
megállapított iskolai hiányokról. 

A községi faiskola területét legalább 30 

cm mélyen fel kell forgatni, a községi 

bíró a kiadás iránt intézkedjen. 

A községi háztartásra 200 millió K 

függőkölcsön felvétele. 
A községi kisbírók kérelme a dobolási 

és hirdetési díjak felemelése iránt. 

A községi pénztárban lévő 22 K 
különféle idegen bélyegzővel 

lepecsételt pénz megsemmisítése és 

kiadásként lekönyvelése. 
A községi tisztviselők arcképes vasúti 

igazolványának kiutalása (14 aK). 

A községi tisztviselők fizetésének 
aranykoronában való megállapítása. 

A legelőkbe pincelyukat ásók ellen 

nem indítanak pert, hanem a kérdéses 
területet házhelyeknek 

felparcellázzák. 

A leventeegyesület (Tillinger Ferenc 
elnök) kérelme sportpálya felállítása 

iránt. 4 kh területet tetszésük szerint 

válasszanak meg, a legeltetést nem 
akadályozva. 
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A Magyar Jövő Szövetkezet kérelme 

(elutasítva). 
A Magyar Nemzeti Szövetség segély 

iránti kérelmére a képviselőtestület 

100 000 K-t szavaz meg és utal ki. 
A marhalevél-kezelési díjat 1926. 

évben az azt kezelő gyakornoknak 

átengedik. 
A meglévő és rendeltetésének a 

fekvésénél fogva nem megfelelő 

vágóhidat járványkórházzá alakítják 
át. Az új vágóhídnak a hegy alatt, a falu 

szélén, a csatorna partján való 

felépítése. A munkálatokra árlejtés 
meghirdetése, vállalkozásba kiadása, a 

felépítés július 31-ig nyerjen befejezést. 

A Nemzeti Ereklye Országos 
Felavatási Bizottság felhívása az 

egységes avatóünnepséghez való 

csatlakozásra, helyi rendezőbizottság 
megalakítása (Lentner Ferenc, Lakner 

Menyhért, Walter Vince, Arnold 

Mihály, Petz Mátyás, Walter Menyhért 

képviselők). 

A népjóléti miniszter leirata az óvoda, 

a napközi otthon és az iskola építésére 
kért segély ügyében. A segélyt nem 

tudja kiutalni. 

A nyári nagy esőzések miatt a 
vezetőjegyző 3 szobájában és a 

folyosón a mennyezet beázott, 

amelynek befestését kéri (elhalasztva 
1925-re). 

A pénzügyigazgatóság leirata a 

forgalmi adóhivatal megszüntetése 
ügyében. A község e hivatal 

fenntartását december 31-ig 

elhatározza. 
A pénzügyigazgatóság rendelete a 

forgalmi adóhivatal felállítása iránt. 

Salamon Lajos ellenőr kinevezése. A 
tiszti szobát rendbe kell hozni és a 

hivatal részére átadni. 1 db szekrényt, 

                                                           
6 A szó jelentése: vincellér. 

nyomtatványokat, pecsétnyomót meg 

kell rendelni, az ellenőr fizetését 
kéthetenként utólag ki kell kifizetni. 

A pénzügyigazgatóság rendelete a 

forgalmi adók kezelésének átvételéről 
községi kezelésbe. 

A pénzügyigazgatóság rendelete a 

jövedelem és vagyonadó kivetésére 
bizottság kiküldéséről (Walter Vince, 

Walter József, Glocker Antal, Petz 

Mátyás, Lentner Ferenc és Arnold 
Mihály képviselők). 

A plébánia javadalmát képező temető 

melletti földek elcserélése a szélmalom 
melletti hosszú dűlőben lévő 

ingatlanokkal. 

A postaigazgatóság átirata a 
postajáratra vonatkozólag, heti 

háromszori gyalogjáratra pályázatot 

hirdessen az elöljáróság. 
A postaigazgatóság átirata a 

postamesteri lakás biztosítása iránt. 

A szegedi postaigazgatóság leirata, 

költségvetése a telefon bevezetése 

tárgyában. 

A szegedi postaigazgatóságtól 
megérkezett a telefon bevezetésére 

vonatkozó nyilatkozati nyomtatvány, 

amelynek kitöltésére és aláírására 
Sámson Ferenc jegyző és Petz 

Menyhért bíró kijelölése. 

A szegénypénztárból 5 millió K 
megszavazása a járványkórház 

megépítésére. 

A székesfőkáptalan átirata a 
templomra rendelt ornamens ablakok, 

dróthálózat és a vasakért kifizetett 

19 841,430 K megtérítése iránt 
(elutasítva). 

A szőlők őrzésére 8 felelős és jól 

díjazott mezőőr szolgálati beosztását a 
bíró rendelje el. Külön budár 6 

felfogadására nincs szükség. 
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A tájfajta lótenyésztés értéke és előnye. 

A tanfelügyelőség átirata a gazdasági 
iskolakert használatára. 

A tavasszal előfordult fagykár 

megbecslése céljából kiküldött Nagy 
Károly pénzügyi titkár mellé 2 becsüs 

kinevezése (Hirmann István és Lakner 

Menyhért elöljárók). 
A telefon bevezetése a 

postaigazgatóság 53 500,000 K-t kér, a 

község 13 millió K-t megszavaz és az 
1927. évi költségvetésbe beállítja. 

A telkes gazdaságnak 50 millió K 

adótartozását a legelőből elszántott 
területek tulajdonosaitól használati 

díjként beszedik. A fennmaradó 

adósságot fűeladásból vagy külön 
adókivetésből törleszti. 

Telkesek és zsellérek 1920., 1921., 

1922.,  1923., 1924. évi költségvetése, 
számadása, vagyonleltára 

A telkesek és zsellérek óriási 

adóhátralékára a község kölcsönt vesz 

fel (a váltó aláírására Lentner Ferenc 

másodbíró, Walter Vince pénztáros és 

Kirschner Boldizsár ellenőr kiküldése). 
A temetőben lévő néhány kocsira való 

fűtermés további használatát a 

plébánosnak átengedik. 
A templom mellett készített ideiglenes 

kút fenntartása és egy szivattyús kút 

készítése. 
Templomköltség-hátralékok 

felmérése. 

A testnevelési bizottságba 3 tag 
kiküldése (Walter József, Glocker 

Antal és Petz András képviselők). 

A tételes kereseti adó átalányozása. 
A tisztviselői lakásnak nem alkalmas 

orvosi lakás eladása. Helyette Kuhl 

József házának megvétele. 
Tornaszerek elkészítésére árlejtési 

jegyzőkönyv és a szerek leszállításakor 

azok értékének kifizetése. 
A törvényhatóság határozata az 

adóügyi jegyző részére megszavazott 

évi 10 q rozs és kert haszonvétel 

jóváhagyásáról. 
A Vakok Országos Menháza 

Segélyegyletének kérelmére a 

képviselőtestület 150 000 K segélyt 
megszavaz. 

A Vakokat Gyámolító Egyesület 

kérelmére 10 aranykorona egyszeri 
segély megszavazása. 

A vármegyei alispán határozata: a 

vadászati haszonbér felemelése illetve 
búzavalutában való megállapítása 

(vezetőjegyző bíró és Lentner Ferenc 

törvénybíró egyezkedési tárgyalásra 
kiküldése). 

A vármegyei alispán kérése a 

vályogverés és téglaégetés területeinek 
megállapításáról. 

A vármegyei alispán rendelete a 

Klizing-forgalomba belepés iránt. 
A vármegyei alispán rendelete a 

községek és városok fejlesztését 

előmozdító vármegyei intézménynek 

létesítéséről. A község a részvényekből 

anyagi erejének megfelelő számú 

darabot vesz. 
A vármegyei alispán rendelete egy 

teherautó beszerzéséről, amely a 

vicinális utakra kihordandó kőanyagot 
fogja szállítani. Ennek Császártöltésre 

eső költsége 458 aK és 41 f. Az összeget 

a közmunkapénztárból 1926. január 
20-án fizessék be. 

A vármegyei alispán rendelete az 

alma-, körte-, cseresznye- és szilvafák 
kötelező nyári védelme ügyében, 

július 15-től augusztus 31-ig terjedő 

időszakban. 
A vármegyei alispán rendelete az 

anya- és csecsemővédelem 

megszervezése iránt. A védőnő később 
megállapítandó javadalmazását a 

községi költségvetés biztosítja. 

A vármegyei alispán rendelete: az 
Országos Ínségenyhítő Mozgalom 

maradványaiból Horthy Miklós-
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segélyalap létesítése. Erre 220 kg 

rozsfelesleg értékének befizetése. 
A vármegyei alispán rendelete és a 

község tűzrendészeti szabályrendelete 

alapján tűzoltóság megalakítása. 
A vármegyei alispán rendelete 

Vácszentlászló községben a 

viharkárosultak részére 1 millió K 
megszavazása. 

A vármegyei gazdasági felügyelőség 

rendelete özvegy Babó Sándorné és 
társai polgári ingatlanainak részletben 

való eladása iránt (elutasítva). 

A vármegyei közigazgatási bizottság 
rendelete: a gazdasági és ismétlő iskola 

tárgyainak tanításáért a tanítónak 

külön óradíjat állapít meg (30 K óradíj). 
Az összeg Dencsák László tanító 

részére szeptember 1-jétől kiutalandó. 

A vármegyei törvényhatóság 
határozata a közlegelőn vályogverésre 

és téglaégetésre adott engedély 

jóváhagyása. A bíró ellenőrizze a 

munkát, jelölje ki a verés helyét, 

továbbá a pincék további építését tiltsa 

be. 
A vármegyei tisztviselők árvaháza 

részére 200 000 K megszavazása és 

kiutalása. 
A vármegyei törvényhatóság 

véghatározata, amelyben az április 30-

tól nyugdíjba vonult Dr. Salamon 
Miklós községi orvos hosszú 

évtizedeken keresztül kifejtett 

működéséért az elöljáróság 
jegyzőkönyvi kivonattal köszönetet 

mond. 

A vármegyei törvényhatósági 
bizottság határozata: a túlórázás 

munkadíja fejében havi 50 kg rozs 

árának kiadását megtagadja. 
A vezetőjegyző javaslatára kellemesi 

Melczer Gyula kiskőrösi járási 

főszolgabírót a község díszpolgárává 
választja. Az oklevél kézbesítésére a 

vezetőjegyzőt, Petz Menyhért bírót, 

Lentner Ferenc törvénybírót, Angeli 

Tamás pénztárost és Tillinger Ferenc 
elöljárót kiküldi. 

A zúzott kő kihordásáért az állam 

fuvart fizet, az összeget a kocsisok 
között ki kell osztani, a részaránynak 

megfelelően. 

Angeli János volt másodbíró 1 db 
marhával többet hajtott ki a legelőre, 

emiatt 3 q rozs helyett 6 q legelődíjat 

szab ki részére. 
Arany Zoltán fogtechnikus kérelme a 

község kötelékébe való felvétel iránt, 

10 K ellenében. 
Az 1919., 1920. és 1921. évi számadások 

jóváhagyásáról szóló törvényhatósági 

határozat. 
1919., 1920. és 1921. évi 

zárszámadások. 

1922. évi zárszámadások. 
1923. évi általános kereseti adókulcs 

10%-ban való megállapítása. 

1923. évi pótköltségvetés, 

zárszámadások, vagyonleltár. 

Az 1923. évre készített 

pótköltségvetésben meghatározott 
pótadót a község utólag nem veti ki, 

mivel annak elkészítése és beszedése 

ugyanannyiba kerül, mint a pótadó 
maga. 

Az 1924. és 1925. évi forgalmi adókban 

a volt előfogatosok 1575,832 K-val 
lettek megróva, Márin György fogatos 

kéri ezen összeg megtérítését. Az adók 

felét a község átveszi. 
Az 1924. évi általános kereseti adó 

kulcsának 10%-ban való 

megállapítása. 
1924. évi költségvetés, vagyonleltár. 

Az 1924. évi közmunkának a községre 

eső 40%-át természetben szolgálja le a 
lakosság. 

Az 1924-es évre a község tulajdonát 

képező földek bérleti összegét a 
képviselőtestület nem tartja fenn, új 

bérbeadási szerződések köttessenek. 
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Az 1925. évre szerkesztett és a községi 

vagyonleltárt helyettesítő átnézeti 
kimutatás. 

Az 1925. évre szóló községi 

költségvetés és az 1924. évi 
vagyonleltár. 

1926. évi községi zárszámadások. 

1926-os évi községi költségvetés és az 
1925. évi vagyonleltár 

Az 1927. évi járlatkezelési díjat a 

képviselőtestület az azt kezelő 
jegyzőgyakornoknak átengedi. 

Az adóbehajtások felfüggesztése miatt 

a község pénztára hónapok óta teljesen 
üres, a kifizetések fennakadtak; a 

község vegyen fel 100 millió K 

függőkölcsönt a községi pótadó 
terhére, melyet még dec. 1-jéig vissza 

kell fizetni. 

Az adóügyi jegyző által szerkesztett 
1923., 1924., 1925. és 1926. évekre 

vonatkozó közmunka-költségvetés. 

Az agg munkaképtelen vakok 

intézetének 200 000 K segély 

megszavazása. 

Az alföldi magyar közművelődési 
egyesület támogatás iránti kérelme 

(elutasítva). 

Az alispán rendelete: a Duna-völgyi 
Lecsapoló és Öntöző Társulat által 

építendő híd szélessége több mint 4 

méter legyen. 
Az alispán rendelete: a járványkórház 

felépítésére 25 millió K előirányzása. 

Az alispán rendelete a körállatorvos 
illetményére. Természetbeni fuvart ad, 

havi egy napi látogatási napra tart 

igényt. 
Az alispán rendelete a köztenyésztésre 

szolgáló apaállatok biztosításának 

szolgáltatása iránt (nem biztosítanak). 
Az alispán rendelete a tenyészállatok 

biztosítása iránt (elutasítva). 

Az alispán rendelete a testnevelési 
bizottságba 3 tag kiküldéséről (Petz 

Menyhért bíró, Walter József és Walter 

Menyhért képviselők) 
Az alispán rendelete a Vármegyék és 

Városok Országos 

Mentőegyesületének támogatása iránt 
(elutasítva). 

Az alispán rendelete a vihar 

károsultjainak segélyezése iránt. A 
község 1 millió K-t megszavaz és 

azonnal kiutal. 

Az alispán rendelete az adóügyi 
igazgatásról, az önkormányzati 

szervek működéséről. 

Az államépítészeti hivatal átirata a 
Baja—Csongrád—Erdőhegyi műútnak 

a község határában levő szakaszáról. A 

község hajlandó a keceli 
vasútállomásról kavicsot, továbbá a 

hengerléshez szükséges vizet 

díjmentesen kiszállítani. 
Az állami erdőgondnokság kérelme 

legalább 2 kh terület állami facsemete 

kert létesítésére. Bizottság (Petz 

Menyhért bíró, Angeli Ferenc, Angeli 

Tamás, Petz Mátyás, Walter Mátyás, 

Walter József, Berger Boldizsár, Petz 
Lőrinc és Lakner Menyhért) kiküldése 

a hely kiválasztására. 

Az anyakönyvi díjak eddig a községet 
illették, ezután a közpénztárt illessék. 

Egységes vármegyei szabályrendelet 

tervezete, a község az alacsonyabb 
rendű építkezési szabályokat szeretné 

alkalmazni. 

Előfogatosok fizetésemelés iránti 
kérelme. 

Előfogatosok kérelme 20 q rozs pótlék 

megszavazására (elutasítva). 
Idegen helyen lakó iparosoknak 

jogukban van a hetipiacon 

készítményeiket áruba bocsátani. A 
képviselőtestület erre az engedélyt 

megadja. 

Az igazságügy-miniszterhez a 
képviselőtestület kérvényt nyújtson be 
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a telekkönyvi állapotok rendezése 

iránt. 
Az iskolaszék átirata: a gazdasági 

ismétlőiskola részére nagyobb 

összeget bocsássanak rendelkezésre 
(elutasítva). 

Az iskolaszék átirata: Gönczi József és 

a többi tanító lakbérkérelme kiutalása 
iránt (elutasítva). 

Az iskolaszéki elnök átirata a tanítók 

arcképes igazolványainak megújítási 
díjának megszavazásáról (elutasítva). 

Az iskolaszéki tagok mandátuma 

lejárt, az érseki hatóság megengedte, 
hogy az új tagokat a képviselőtestület 

közgyűlése válassza meg (Sámson 

Ferenc, Petz Menyhért, Walter 
Menyhért, Lakner Menyhért, Walter 

Antal, Walter József, Leirer Lőrinc, 

Heibl Simon, Schaffer István, Angeli 
Tamás rendes tag, Petz Mátyás, 

Hirmann István, Berger Albert póttag). 

Az Országos Gyermekvédő Liga 

kérelme adomány iránt. 

Az Országos Közművelődési Tanács 

kérelme. A község évi 2 pengő díjjal a 
tagok sorába lép. A mindenkori 

vezetőjegyzőt és a bírót képviselőként 

kiküldi. 
Az országgyűlési választáshoz a 

községi bíró mellé egy bizalmi, illetve 

személyazonossági tanú kiküldése 
(Hirmann István elöljáró). 

Az Őrjegben a sok eső miatt 

tönkrement a telkesektől vett fű. 
Bizottság kiküldése (Petz Menyhért, 

Walter Vince, Kirschner Boldizsár, 

Arnold Mihály, Angeli Tamás, Walter 
József, Berger István képviselők), 

eljárásukról a legközelebbi gyűlésen 

jelentést tesznek. 
Az újonnan megvásárolt orvosi lakás 

átalakítási munkálatainak nyilvános 

árlejtési jegyzőkönyve, a munkákat 
helyi mestereknek adják ki. 

Az urasági kerten keresztül húzódó 

utca egyik végén néhány négyszögöl 
csücsök eladása. 

Az utcarendezésből kifolyólag 

fennmaradó területek eladási 
szerződéseinek tárgyalását febr. 21.-re 

tűzik ki. 

Az utcarendezések során eladott 
területek és községi ingatlanok a vevők 

nevére még nincsenek átírva, 

szerződés sincs. Erre gyűlés 
összehívása. 

Az útmesterség átirata a műútra kavics 

és homok ingyen kihordásáról, 
valamint vízhordó lajt ingyen 

szállítása ellenében gőzhenger 

kirendelése és a műút háború előtti jó 
állapotba helyezése. 

Bagó Péter cipészmesternek a község 

kötelékébe való felvétel iránti kérelme. 
Baja város polgármesterének átirata, 

továbbá a MÁV igazgatóságának 

előterjesztése a Baja—Kecel—Kiskőrös 

és a Baja—Hajós—Kalocsa között 

létesítendő autójáratra vonatkozólag. 

Bartel Ferenc kérelme a község 
kötelékébe való felvétele iránt 

(elutasítva). 

Berger Boldizsár kérelme: a község 
tulajdonjogát képező ingatlan 

hovatartozása (elutasítva). 

Bergmann János kérelme a Hosszúsori 
utcarendezés során a neki átengedett 

föld vételárából 4 ölnek elengedése 

iránt, ott a körmeneteknél szükséges 
kis kápolnát építtetett (elutasítva). 

Bodnár Endre kérelme gyógyszertár 

felállítása iránt (elfogadva.) 
Buchmüller Mátyás elbocsátott 

mezőőr kéri a szolgálatba való 

visszavételét (elutasítva). 
Dr. Krammer Donát községi orvos 

bejelenti, hogy az általa élvezett lakás a 

követelményeknek nem felel meg, kéri 
a törvényben előírt természetbeni 

lakását megkapni. Az elöljáróság Kuhl 
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Józseffel próbaárverést tartson, az 

alkut kösse meg, a ház átalakításról 
részletes költségvetést készítsen. 

Dr. Salamon Miklós községi orvos 

kérelme az orvosi laknál teljesített 
építkezéseknél kártérítés és 6 havi 

egészségügyi szabadság 

véleményezése iránt. 
Dr. Salamon Miklós községi orvos 

kérelme, továbbá a kiküldött bizottság 

jelentése az orvosi laknál teljesített 
építkezésre vonatkozólag. 

Epres István és Walter Mária tanítók 

állásukról lemondtak, a 
tanfelügyelőség elrendelte az állások 

betöltését. Az iskolaszék 

felhatalmazása az állásokra pályázatok 
kiírásával és az állások betöltésére. 

Glocker Antal községi képviselő 

kérelme a Kistónál lévő téglaházuk 
körkemencévé való átalakítása iránt. 

1000 db tégla évi bérért a bérelt 20 □öl 

területen a gyár kéményét felépíthesse. 

Gottesmann Ernő ny. ezredes 

ismertette a hősök emlékét megörökítő 

országos bizottság működését. Az új 
templom falába kívülről egy 

emléktábla megrendelése 16 q búza 

áráért, társadalmi gyűjtés útján. 
Gyógyszertár felállítása iránti 

engedély elnyerése úgy, hogy azt 

Vékony István kiskőrösi gyógyszerész 
kapja meg. 

Hinterreuter Mátyás kérelme a 

templomépítésnél fennálló 
követelésének kiegyenlítése iránt 

(elutasítva). 

Kinaszt János fényképész letelepedés 
iránti kérelme (elfogadva). 

Klein Adolf képviselő indítványára a 

piac visszaállítása. 
Koch József rokkant kérelme a 

méhészeti tanfolyamon való részvétel 

idejére 100 000 K segély megszavazása 
és kiutalása a szegénypénztár terhére. 

Lakner Menyhért képviselő kérelme a 

Halasi hegyen a nagy eső által elsodort 
agyag miatt járhatatlanná vált utak 

közmunkával való rendbe hozására. 

Lukács Imre a régi nagykocsma 
épületét a pincével együtt a leendő 

községháza építésére felajánlja. 

Bizottság kiküldése az ingatlan árának, 
és a fizetés módjának megállapítására 

(Sámson Ferenc vezetőjegyző, Lentner 

Ferenc másodbíró, Walter Mátyás, 
Glocker Antal képviselő). Az épület 

ára 710 q tiszta búza ára. 

Mannhalter Péterné és társai kérelme a 
helybeli piacról a vidéki iparosok és 

kereskedők kitiltása iránt (elutasítva). 

Miniszteri rendeletre a hiányzó 
tűzifecskendő és egyéb felszerelés 

beszerzésére bizottság kiküldése 

(Sámson Ferenc vezetőjegyző, Petz 
Menyhért bíró és Walter József 

képviselő). 

Miniszteri rendeletre az országgyűlési 

képviselőválasztók névjegyzékének 

összeállításához elöljárósági tagok és 

segédmunkaerők kijelölése (Lakner 
Menyhért, Schweibert János, Walter 

Vince elöljárók). 

Molnár Károly takarékpénztár-
igazgató átirata a Kecel—Baja 

vasútépítési szorgalmazása iránt. 

Morcs, Bivalyos és Geszler puszták 
idecsatolása érdekében küldöttség 

küldése a belügyminiszterhez (Petz 

Menyhért bíró, Walter József és Angeli 
Tamás képviselők). 

Petrovátz Gyula mérnök átirata és a 

templomépítésnél felmerült számlája 
(elutasítva). 

Petrovátz Gyula műszaki tanácsos 

átirata a templomépítés tervezői és 
művezetői díjaira vonatkozólag. 

Petrovátz Gyula nemzetgyűlési 

képviselő templomépítés-vezető 
mérnök átirata, amelyben 160 millió K-

t igényel a tető nélküli rész lefedésére, 
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betonmennyezet elkészítésére és a 

torony vakolására. A képviselőtestület 
bizottságot küld ki tárgyalásra 

(Tillinger Ferenc plébános, Sámson 

Ferenc vezetőjegyző és Petz Mátyás 
közgyám). 

Petz Mátyás és társai téglaégetők a 

telkes gazdaság tulajdonát képező, a 
Kistónál lévő agyagdombról is hordtak 

el agyagot. Szükséges intézkedés 

megtétele. 
Pléli Józsefné bábaasszony kérelme a 

községben való letelepedés iránt. 10 

pengő befizetése ellenében 
megengedik. 

Rausch Ferenc és társai kérelme, a 

marhakihajtási útnak a kövesútra való 
kihelyezése iránt (elutasítva). 

Ribiczky László géplakatosnak a 

község kötelékébe való felvétele. 
Sréter Gáspár kérelme a község 

kötelékébe való felvétele iránt. 100 000 

K települési díj. 

Stadler Dezső kántor kérelme 50 db 

énekeskönyv beszerzése iránt. A 

kántor mérsékelt bérért a saját 
harmóniumját adja bérbe. 

Szavazás a község lakossága 

nagyarányú adóhátralékának 
behajtására állami végrehajtó 

kiküldése iránt. 

Sztojka András letelepülés iránti 
kérelme (elutasítva). 

Tillinger Ferenc és Petz Mátyás a 

Kalocsai Székesfőkáptalannál a 
templom tető alá hozási költségeinek 

előlegezése tárgyban eljárt és erről 

beszámolt. 
Tillinger Ferenc plébános kérelme: a 

2500 aK-ban megállapított párbért 

14 500 szorzószámmal számítandó. 
Tillinger Ferenc plébános kérelme a 

párbér arányos megállapítása iránt, 

erre bizottság kijelölése (Petz 
Menyhért bíró, Lakner Menyhért, 

Csányi József, Kuhl József, Angeli 

Tamás, Arnold Mihály és Scheibl János 

elöljárók és képviselők). 
Tillinger Ferenc plébános kérelme a 

párbér és egyéb járandóságának 

aranykoronában való megállapítása 
iránt. 

Új állategészségügyi kör felállításának 

kérelmezése (Kecel és Császártöltés). 
Valkai János előfogatos kérelme a múlt 

évben reá kivetett forgalmi adó 

átvállalása iránt (elfogadva). 
Városi Ádám által október 15-én a 

szegényalapba befizetett 50 000 K 

táncengedélyt a december 31-i 
mulatságra számolják el. 

Walter József községi elöljáró kérelme, 

hogy az elöljárók mentesüljenek a 
végrehajtóval való adóbehajtásnál a 

közreműködéstől (elutasítva, kötelezi 

a közreműködést). 
Wiedner Péter és társai kérelme a 

község tulajdonát képező szigeti 

földek haszonbérének leengedése 

iránt. 

 

A képviselőtestület által csak tudomásul 

vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 

intézkedés, jelentés): 

A belügyminiszter megszüntette a 
közigazgatási segédjegyzői állást, ezért 

nincs anyakönyvvezető-helyettes, Vári 

Mátyás adójegyző kinevezése. 
A belügyminiszter rendelete alapján 

Sámson Ferenc vezetőjegyző a helybeli 

hitelszövetkezetnél a díjazás nélküli 
elnökigazgatói állást elfoglalhatja, az 

ehhez szükséges felsőbb hatósági 

engedélyt megszerezheti. 
A községháza elé és udvarára 7 db, a 

jegyzői lak elé 6 db hársfa ültetése. 

A bíró Baján járt a vasút ügyben, de a 
kereskedelmi miniszter nem volt jelen. 

A bíró bejelenti 1 bika megvásárlását 

1000 P-ért, a kalocsai uradalomtól. 
A főszolgabíró rendelete: Joó Nándor 

ideiglenes végrehajtót november 15-től 
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december 31-ig kisegítő munkaerőként 

kirendelte. 
Gyógyszertár iránti kérelmet 

elutasította. 

A hivatalos idők megállapítása. 
A Horthy Miklós-segélyalapra és 

annak kezelésére vonatkozó 

szabályrendelet. 
A járási főszolgabíró a vezetőjegyző 

részére április 14-től 21-ig szabadságot 

adott. 
A járási főszolgabíró a vezetőjegyzőt 

5000 K fegyelmi pénzbüntetéssel 

sújtotta, mert az elmúlt tanévben az 
iskolamulasztási ügyekben a 

másodbíróra a köteles felügyeletet 

nem gyakorolta. 
A járási főszolgabíró az ügymenet 

zavartalansága céljából Salamon Lajos 

jegyzőgyakornokot kisegítő 
munkaerőként kirendelte. 

A járási főszolgabíró határozata Vári 

Mátyás adójegyző ellen fegyelmi 

eljárás elrendeléséről. 

A járási főszolgabíró rendelete: az 

újonnan szervezett közigazgatási 
segédjegyzői állásba Petz Tamás 

okleveles jegyzőt helyettesítette, ezen 

állás rendes betöltésére pályázatot 
hirdetett. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

kalocsai méhészeti tanfolyamra egy 
községi lakos kiküldése – senki nem 

ment el, ennek jelentése a 

főszolgabírónak. 
A járási főszolgabíró rendelete a 

közlegelő egy részén való téglaégetés 

és vályogverés megengedése ügyében. 
A járási főszolgabíró rendelete: a 

vármegyei közigazgatási bizottság az 

1924. évi iskolamulasztási 
bírságpénzek elszámolását jóváhagyta. 

A jegyző a járási főszolgabírótól 

augusztus 28-tól szeptember 12-ig 
szabadságot kapott. 

A jegyző a telkes gazdaságra kivetett 

jövedelem és vagyonadó ellen a 
kecskeméti pénzügyigazgatósághoz a 

fellebbezést benyújtotta a törvényes 

határidőn belül. 
A jegyző javadalmához tartozó, a 

hajósi határra dűlő erdőföldjében lévő 

néhány db fát kiszedte, az egész 
területet és a Nagykúti dűlőben levő 

üres erdőföldet az általa megrendelt 

10 000 db facsemetével beülteti; a 
nagykúti erdőt körülárkolja. 

A kalocsai erdőhivatal átirata, a 

felajánlott facsemete kertet nem veheti 
igénybe, mert messze van a vasúttól és 

járási erdőőri állás sincs megszervezve. 

A kalocsai érsek és a főkáptalan átirata 
a templom építésére vonatkozólag. 

A kalocsai ügyészség 20/19 sz. átirata. 

A kántorlaknál felépítendő istálló 
munkálatait az elöljáróság árlejtésen 

kiadta Reisch János kőművesnek 

5850,000 K-ért. 

A Kecelre vezető műút melletti 

kukoricaföldek dűlőben sokan házat 

akarnak építeni, azonban a földek úgy 
dőlnek a műútra, hogy ott rendes 

házsor nem alakítható. Az elöljáróság a 

földeket mérje fel és úgy rendezze, 
hogy azok a műútra derékszögben 

osztódjanak. 

A kecskeméti pénzügyigazgatóság 
véghatározata: a telkesek és zsellérek 

kényszerkölcsön fellebbezésének 

elutasítása. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 

2420/1927. sz. rendelete. 

Községi földek haszonbéri 
szerződései. 

A legolcsóbb fecskendőgyárossal 

megállapodtak 2 év alatt plusz 2% 
bankkamatláb-törlesztéssel az 

elrendelt tűzoltószerek beszerzésére. 

A pénzügyigazgatóság határozata: az 
1925-ös házadó és ház-

haszonrészesedés kivetési 
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munkálatainak elkészítésére kiküldött 

tisztviselő 503 710 K fizetését a község 
fizesse meg (elutasítva). 

A pénzügyigazgatóság rendelete a 

forgalmi adóhivatal megszüntetéséről. 
A pénzügyminiszter a község 

kérelmének helyt adva az 

állampénztár tekintetében a kiskőrösi 
állampénztárhoz csatolta. 

A sertéslegelőn a kúttól nem messzire 

lévő néhány nyárfát a bíró kiszedeti és 
helyébe pár ezer akác- és néhány száz 

epercsemetét ültettet. 

A törvényhatóság által jóváhagyott 
vadászati haszonbéri szerződés. 

A törvényhatóság határozata a község 

1922.; 1923 évi zárszámadásának 
jóváhagyásáról. 

A törvényhatóság határozata az 1917.; 

1918. évi számadások jóváhagyásáról. 
A törvényhatósági bizottság 

11 302/1924 sz.; 18 427/1924 sz.; 

20 433/1924 sz. határozata. 

A törvényhatósági bizottság az 

elöljárók munkamulasztási díjának 

megállapítását helyben hagyta. 
A törvényhatósági bizottság 

határozata Petrovátz Gyula 

fellebbezésének elutasításáról. 
A vadászati haszonbér búzában való 

megállapításra vonatkozó egyezség. 

A vármegye alispánja Gábris Dezső 
községi írnokot 300 000 K 

pénzbüntetésben marasztalta. 

A bármegyei alispán rendelete: a 
fogyasztásiadó-kezelési 

szabályrendelet módosítása. 

A vármegyei alispán rendelete: a 
vezetőjegyzők és városi 

polgármesterek kötelesek az iskolán 

kívüli népművelési bizottságuk 
elnökségét hivatalból elfogadni. 

A vármegyei alispán rendelete az 1926. 

évi vármegyei hozzájárulásról. 

A vármegyei alispán véghatározata 

Sámson Ferenc vezetőjegyző ellen 
fegyelmi vizsgálat elrendelésről. 

A vármegyei alispán véghatározata: 

Epres István és társai által Sámson 
Ferenc vezetőjegyző ellen tett 

feljelentést elutasítja, a további eljárást 

mellőzi, a felmerült 2012,155 K költség 
megfizetésére a feljelentőket 

marasztalja. 

A vármegyei főispán törvényes jogánál 
fogva a községi testnevelési 

bizottságba Tillinger Ferenc, Sámson 

Ferenc és Gönczi József tagokat 
nevezte ki. 

A vármegyei közigazgatási bizottság 

1254/1924 sz. leirata. 
A vármegyei közigazgatási bizottság a 

Csala-pusztai iskola felépítésére 1926. 

szeptember 1-jéig halasztást adott. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 

határozata a község tulajdonában lévő, 

de jelenleg a vezetőjegyző 

javadalmához tartozó erdő állami 

kezelésbe való vételéről. 

A vármegyei közigazgatási bizottság 
határozata a község tulajdonát képező 

és a község használatában lévő 

erdőnek állami kezelésbe vételéről. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 

határozata a tanítói lakbérekre 

vonatkozólag. 
A vármegyei tiszti ügyész leirata a 

Meloco Péter Cementárugyár Rt. által 

a község ellen indított per 
megszüntetéséről. 

A vármegyei törvényhatóság 

határozata: a járványkórház 
építésének jóváhagyása, a kölcsönvétel 

engedélyezése. 

A vármegyei törvényhatóság 
határozatai a telkesek és zsellérek 

1920—24 évi költségvetéseinek, 

számadásainak jóváhagyásáról. 
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A vármegyei törvényhatóság 

határozata az 1923. évi 
pótköltségvetéssel kapcsolatosan. 

A vármegyei törvényhatóság 

határozata Dr. Salamon Miklós községi 
orvos által az orvosi lakba fektetett 

építési költség kártalanítását 

jóváhagyták. 
A vármegyei törvényhatóság 

megtagadta a 34/1923. számú 

határozat jóváhagyását. 
A vármegyei törvényhatósági 

bizottság a viharkárosultak részére 

megszavazott 1 millió K segélyt, 
továbbá a Vakok Országos 

Menházának megszavazott 150 000 K 

segélyt jóváhagyta. 
Vasútépítésre a MÁV 720 000 P 

hozzájárulást kér a községtől, a már 

megszavazott 100 000 P-t felajánlották. 
Villanyvilágításra vonatkozó átirat. 

Az 1923. évi november, december havi 

és az 1924. évi február, augusztus, 

december havi pénztárvizsgálati 

jegyzőkönyv. 

Az 1925. évi január, március, április, 
június, július, augusztus, szeptember, 

október, december havi 

pénztárvizsgálati jegyzőkönyv. 
Az 1926. januári és februári 

pénztárvizsgálati jegyzőkönyv. 

Az 1925. évre a községi virilisek 
névjegyzéke. 

Az 1926. évi május, június, július, 

augusztus havi pénztárvizsgálati 
jegyzőkönyv. 

Az alispán határozata 50 db 

kőbányarészvény jegyzésének 
jóváhagyásáról. 

Az alispán határozata az 1924. évi 

zárszámadások jóváhagyásáról. 
Az alispán határozata Vári Mátyás 

adójegyző fegyelmi büntetéséről. 

Az alispán leirata: Sámson Ferenc 
vezetőjegyző fegyelmi ügyében 

benyújtott fellebbezés elutasítása. 

Az alispán rendelete a közpénzek 

elhelyezéséről. 
Az alispán rendelete a közpénzek 

gyümölcsöző elhelyezése tárgyában, 

községi alkalmazottak fizetésére 
vonatkozólag, legelőbirtokosság 

költségvetésének és számadásának 

összeállítása iránt, a mételykór elleni 
védekezésről. 

Az alispán rendelete Dr. Salamon 

Miklós nyugdíjaztatása iránt, és Dr. 
Bajusz Mihály keceli községi orvos 

helyettesítése. 

Az elárverezett községi erdőből 
2 080 000 K folyt be. 

Az előfogatosokkal megkötött bérleti 

szerződések. 
Az előfogatozásra vonatkozó 1925. évi 

szerződés. 

Az elöljárók külszolgálati napi- és 
fuvardíjra vonatkozó 

pótszabályrendelete. 

Az építendő vasút ügyében a jegyző és 

a bíró eljárt Baján, Kalocsán és 

Kiskőrösön, az ügy a főszolgabírónál 

van. 
Budapest székesfőváros átirata 

gyermeknyaraltatás ügyben 

(elutasítva). 
Kádas pénzügyigazgató búcsúleirata, 

35 évi szolgálata után nyugdíjba vonul. 

Komáromi József vadászati 
haszonbérlővel egyezség kötése. 

Szabó János gazdasági szaktanár 

kinevezése a körzetbe. 
 

A képviselőtestület által kiadott utasítások: 

A felvázolt hitelátruházásokat az 
elöljáróság vegye tudomásul. 

A főszolgabíró rendeletére az 

elöljáróság a vágóhídnál a hiányzó 
munkálatokat hajtsa végre, a 

vágóhidat rendeltetésének adja át. 

A Hangya Szövetkezet a községi 
tanácstermet július 1-jéig hozza 
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rendbe, az átvételre a másodbírót 

rendelik ki. 
A járási főszolgabíró rendelete, a 

vármegyei alispán, továbbá a 

belügyminiszter leirata a 
közigazgatási segédjegyzői állás 

megszüntetése, az állás betöltésére 

engedély iránti előterjesztés. 
A kalocsai főszolgabíró átirata: Morcs, 

Bivalyos és Gaszner ide csatolandó 

pusztarészek helyrajzi számainak 
közlése. 

A kalocsai járási főszolgabíró átirata 

Morcs, Bivalyos és Gaszler pusztáknak 
az alakuló Alsómégy községhez való 

csatlakozása. Petz Menyhért bíró és 

Petz Mátyás közgyám Schick Jenő 
mérnökkel a kérdéses határrészekről 

térlépet készíttessen, azt a kiskőrösi 

járási főszolgabíróhoz jutassa el, a 
terület Császártöltés községhez való 

csatolása iránt támogatását kérve. 

A községi bíró a tűzifecskendőket 

hozassa rendbe, azok évi kezelését egy 

helybeli kovácsnak vagy lakatosnak 

adja ki. 
A községi közdűlő utak új 

megállapítására vonatkozó alispáni 

rendelet. 
A községi orvos észrevételei a községi 

iskolában tapasztalt hiányokról. 

A szegedi postaigazgatóság átirata: a 
Csala-pusztával közös 

postaszállításhoz hozzá nem járul. A 

bíró és vezetőjegyző a Csala-pusztai 
bérgazdasággal, az elöljáróság a 

postaigazgatósággal tárgyaljon. 

A tarackos völgyben a gazdaság 
tulajdonát képező földet a bíró adja ki 

haszonbérbe. 

A tavaszi erdőtelepítéshez 5000 db 
elsőrendű akácfacsemetét rendeljenek. 

A telkesek és zsellérek 500 K vagyon- 

és 1280 K jövedelemadót kötelesek 
fizetni, ezt meg kell fellebbezni. 

A tisztviselőlakásnak nem alkalmas 

orvosi lakás eladása és helyette Kuhl 
József házának megvétele ügyében 30 

napon belül újabb közgyűlés 

egybehívása. 
Az orvosi és kántori javadalmakat 

képező kerteket a község keríttesse be. 

Az adójegyző a fogyasztási adók 
befizetése iránt a község lakosságát 

írásban külön-külön szólítsa fel 

befizetésre. 
Az alispán Morcs, Bivalyos és Gaszler 

puszták átcsatolása iránti kérelmünket 

elutasította, meg kell fellebbezni. 
Az ármentesítő társulat csatornája több 

mint 10 éve nem lett kitisztítva, a vizet 

nem vezeti le, a csapadékvíz a legelőn 
terül el, azt használhatatlanná téve. A 

társulat ellen a földművelésügyi 

miniszterhez feljelentés tétele. 
Az elöljáróság a jegyzői laknál a tető 

bádogozását végeztesse el, az anyagot 

szereztesse be. 

Az elöljáróság segély- és kamatmentes 

kölcsön iránti kérelmet adjon be a 

Közoktatási és Népjóléti 
Minisztériumhoz az apácák 

letelepítése, napközi otthon és óvoda 

felállítása, iskolaépítés tárgyakban; a 
kiszálló bizottsággal tárgyaljon, 

eljárásának eredményét jelentse. 

Az elöljáróság a vármegyei tiszti 
főügyésznél érdeklődjön a Lukács 

Imre kereskedő által lezárt útügy 

jogállása felől és erről tegyen jelentést. 
Az elöljáróság számszerinti kimutatást 

kérjen a testnevelési előadó kiképzési 

költségeiről, amit a rendeltetési 
helyére el is juttasson. 

Az elöljáróság Walter József elöljáró 

indítványára a hegyek alatti részt a 
legelőből házhelyeknek ossza fel. A 

telkesek és zsellérek a befolyó 

összegért a határ más részén vegyenek 
hasonló értékű darabot. 
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Az évekkel ezelőtt utcarendezésből 

eladott területek ára valorizálva 
szedessék be. 

Az újabb kőbányarészvényekből 50 db 

részvény a közmunkapénztárból 
jegyezzen, annak árát 1 millió K-t 

fizessenek be. 

Dr. Krammer Donát községi orvos 
kérelme, hogy az udvarának felét 

gazdasági udvarként a község 

keríttesse le. 
Köhler István fecskendő gyáros 

ajánlata tűzifecskendő beszerzésére. 

Az elöljáróság az 1926. évi költségvetés 

terhére 1 db szívó-nyomó fecskendő 

beszerzése iránt gondoskodjon. 
Stadler Dezső kántortanító kérelme az 

egyházi zenével kapcsolatosan: Az 

elöljáróság lépjen kapcsolatba a 
fúvószenekarral, szerezzen 

tájékoztatást a jelenléti és működési 

díjról. 
Walter József épületanyag-kereskedő 

tervrajza a járványkórház építésére. Az 

elöljáróság árlejtésen adja ki az 
építkezést és az épületet mielőbb 

készíttesse el.
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XIX. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1926—1930) 

A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1926 július 14. 
A testület alakuló közgyűlése: 1926 július 14. A ciklus vége: 1930. augusztus 23. 
Elöljárósági választás: 1927. június 2. A ciklus vége: 1930. november 27. 
A ciklusban kellemesi Melczer Gyula kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt 
választásra került sor. 
1929. szeptember 7.  Ladányi Miklós lett a közigazgatási írnok. 
Safáry Endre helyettes kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt egy választást 
tartottak. 
1930. augusztus 23.  Képviselőtestületi tisztújítás volt. 
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 

képviselők 

virilis választott 

községi bíró: Petz Menyhért vitéz Gábor Antal 
Kalocsai 
Székesfőkáptalan 

Csányi József 

törvénybíró: Lentner Ferenc Wiedner István Walter József Angeli Ferenc 

pénztárnok: Angeli Tamás Fang István Városi Ádám 
Kirschner 
Boldizsár 

közgyám: Petz Péter Petz András Glocker Antal (G.) Kirschner József 

községi orvos: 
dr. Krammer 
Donát 

Csányi József Berger István (A.) Walter János 

vezető jegyző Sámson Ferenc Szűcs József Glocker István (I.) 
Walter Mátyás 
(új) 

adóügyi 
jegyző 

Vári Mátyás 
Wessenhoffer 
János 

Walter Menyhért 
Walter Boldizsár 
(új) 

  Berger Albert Tillinger Ferenc 
Leirer György 
(új) 

  Petz József Petz Lőrinc Walter Antal (új) 

  Schweibert János Angeli Tamás (V.) 
Petz István (Á) 
(új) 

  Walter János Petz Mátyás  

  Berger Boldizsár Walter Vince  

   Kusztor János  

   Walter Ferenc  

   v. Bencze István  
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Kimutatás a ciklusban Petz Menyhért községi bíró által összehívott 
képviselőtestületi közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken 
tárgyalás alá vett ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

1927. 06.02 08.05 08.25 11.28 12.22 12.30 

v r ő r r r 

93 2 52 11 17 7 4 

 

1928. 01.30 03.02 04.19 05.18 06.25 07.17 07.28 08.25 12.03 12.31 

r t r r r r r ő r r 

119 8 13 9 13 12 16 1 10 20 17 

 

1929. 02.12 03.26 04.03 05.07 08.13 08.27 09.07 09.07 11.21 12.08 

r r t r r ő v r r r 

89 10 14 14 11 12 9 1 3 14 1 

 

1930. 02.18 04.01 04.17 05.07 06.21 08.09 08.23 09.13 11.15 

r r t r r ő v r r 

74 8 12 10 2 7 10 1 13 11 

A fajták: t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási. 
 

A választásokon kívüli üléseken Petz Menyhért bíró elnökölt, kivéve az 1930. 
április 17-it, amikor a számadások megvizsgálására az alispán által kiküldött Posgay 
Miklós törvényhatósági számvizsgáló elnökölt, majd ezek megtörténte után 
visszaadta neki az elnökséget és a továbbiakban már nem vett részt a gyűlésen. 
Sámson Ferenc vezetőjegyző csak egyszer hiányzott, helyette 1928. július 28-án Vári 
Mátyás adóügyi jegyző adta elő a tárgyakat, illetve vezette a jegyzőkönyvet. 
Bizonyára emlékezetes marad az 1927. augusztus 5-én megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülés, mert ezen az egy gyűlésen összesen 52 (!) felmerült ügyben 
döntöttek. 

A ciklus alatt 36 ülésen összesen 375 különféle ügyet tárgyaltak, 294 db határozat, 
61 db tudomásulvétel és 20 db utasítás született. Mindezek tárgyát a következő 
részletes felsorolás tartalmazza. 
 
Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 

A községben 1928. augusztus 21-től 

szeptember 15-ig egy ezred katonaság 

lesz elszállásolva, az ellátásukhoz 

bizottság kijelölése; a közkutak 

tisztítása és mélyítése. 

A bor- és húsfogyasztási adókról szóló 

pótszabályrendelet elfogadása. 

A császártöltési 213 tkv. betétben 521 

hrsz. alatt felvett ingatlan eladása és 

helyette a 2282 tkv. betétben 6592 hrsz. 

alatti ingatlan megvétele. 
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A csepeli á. evangélikus leányegyház 

kérelme templomépítési segély iránt 

(elutasítva). 

A csepeli református fiókegyház 

kérelme segély iránt (elutasítva). 

A csorda kihajtásának ideje: április 19. 

A dombóvári á. evangélikus 

egyházközség kérelme templomépítési 

segély iránt (elutasítva). 

A faluszövetség átirata a községek 

kongresszusára való kiküldés iránt, a 

község nem küld ki senkit. 

A favágó és iskolaszolga szolgálatának 

kettéválasztása, az 1928. évben ilyen 

formában alkalmazása. 

A fiókgyógyszertár felállítása iránti 

kérelem tárgyalását a képviselőtestület 

elhalasztja 1929. április 30-ra. 

A fogyasztási adót kivető bizottságba a 

képviselőtestület nem küld ki tagokat, 

a kivetést maga akarja végezni. 

A fogyasztási adó tárgyában beadott 

fellebbezések alapján adómódosítások. 

A főispáni hivatalvizsgálat alkalmával 

kiküldött számszaki közeg kifogásolta 

a község által tartott 2 előfogatot, a 

kilométerpénzek az előfogatosokat 

illetik. 

A járási főszolgabíró véghatározata a 

községi régi temető 1928. január 1-jétől 

történő bezárásáról, és új temető 

megnyitásának elrendelése. 

A főszolgabíró rendelete az új temető 

létesítése iránt (a községi bíró mellé 

bizottságba kiküldik Petz András, 

Berger Boldizsár, Petz Lőrinc és 

Schweibert János képviselőket), az új 

temetőhely vételére az alkut 

megköthetik. 

A temetőnek szükséges hely 

megvásárlására bizottság kiküldése 

(Kirschner József, Glocker Antal és 

Csányi József). 

Az új temetőhely megszerzése iránt 

végleges egyezkedések történjenek 

meg (kiküldik Petz Menyhért bírót, 

Petz András, Leirer György, Petz 

Lőrinc és Petz József képviselőket). 

A gyóni római katolikus egyházközség 

templomépítési segély iránti kérelme 

(elutasítva). 

A győrszabadhegyi leventeotthon 

építőbizottság segély iránti kérelme 

(elutasítva). 

A Hajósi utcai lakosság kérelme: a 

tehéncsordát (400 db marha) ne a 

Hajósi utcán keresztül, hanem a 

műúton, Kecel felé, a Kistónál hajtsák 

le a legelőre (elutasítva). 

A házszámozást meg kell ejteni – a 

vezetőjegyző 1-1 elöljáró kíséretében 

az egész falut járja be, a telkeknek (az 

üreseknek is) adjon házszámot, kérjen 

árajánlatot az elkészült munkára és 

utcafelírással ellátott zománctáblákra. 

A Hetényi Gáspár-féle teleknek a rajta 

épült házzal és présházas pincével 

községháza-építés céljára való 

megvásárlása. 

Hirdetőoszlopok felállítására 

vonatkozó ajánlat (elutasítva). 

Hitelátruházások. 

Hiteltartozások kimutatása és 

átruházásuk engedélyezése. 

A hiteltúllépés elkerülhetetlen, a 

bemutatott pótköltségvetés 

elfogadása. 

1927-ben 400 P lett elkülönítve székek 

beszerzésére a hivatalos helyiségek 

berendezésére. Az összeg kiadási 

hátralékként a számadásba beállításra 

került. 

A Horizont Könyvkiadó Társaság 

átirata „Trianontól Rothrmezeig” című 

mű beszerzése iránt (megszavazva). 
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A Hosszúsori utca rendezéséből 378 P 

88 f folyt be, amelyet a járványkórház 

alapba utaljanak át. 

A járási főszolgabíró rendelete a hősök 

emlékfái, illetve a hősök ligete 

létesítése iránt. 

Hősök emlékfáinak beszerzése: a célra 

110 db vadgesztenye suhánc 7 

megrendelése és tavasszal elültetése. 

A hősök emlékfáira erősítendő 

táblákra a járás még nem intézkedett, e 

címen a folyó évi költségvetésben 416 

P van, amelyet a hősök emléktáblái 

alapban kell kezelni. 

A hősök emléktáblájának a templom 

falába való behelyezésére, a 

leventezászló szentelésére bizottság 

kiküldése, a katonai ünnepség 

megszervezésére (Sámson Ferenc 

vezetőjegyző, Petz Menyhért bíró, Vári 

Mátyás adójegyző, Tillinger Ferenc 

plébános, Walter Vince, Walter Mátyás 

és Petz Mátyás képviselők). 

A húsvizsgálatért befolyt 

jövedelmeket az azt teljesítő dr. 

Krammer Donát községi orvosnak 

jutalomképpen megszavazzák és 

kiutalják. 

A járás villamosítása tárgyában 1930. 

február 21-én Kiskőrösön megtartott 

értekezleten az előmunkálatok 

megtételére kellemesi Melczer Gyula 

járási főszolgabíró megbízást kapott. 

A járási főszolgabíró a temető 

bezárását és új temető megnyitását 

rendelte el. 818 □ölnyi ingatlan temető 

céljára megvéve 2045 P-ért, a 

bekerítése az 1930. évi költségvetésben 

szerepel. 

                                                           
7 Suhánc: erős, 2—3 méter magas facsemete. 

A járási főszolgabíró rendelete az 

apaállatok beszerzésére. 1931. 

februárban az elöljáróság tegyen 

javaslatot. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

fedeztetési állomás 1931-től kezdődő 

létesítése iránt. A község 2 db mént kér 

a nagykőrösi méntelep-

parancsnokságtól. 

A nagykőrösi méntelep-

parancsnokság átirata 2 db mén 

kiutalásának kilátásba helyezéséről – 

nem fogadják el. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

tűzoltóság kötelező behívásáról; a 

váltságdíj 5 aK; az elöljáróság utasítva 

az önkéntes tűzoltótestület 

felszereléséről. 

A járási főszolgabíró rendelete az 

iskolaudvar közegészség-ellenes 

állapotának megszüntetéséről. Az 

elöljáróság utasítsa Stadler Dezső 

kántortanítót, hogy az iskola udvarán 

felgyülemlő trágyát kéthetente 

hordassa el. 

A járási főszolgabíró rendelete Schilli 

Vince mezőőr elleni feljelentésről. 

A járási főszolgabíró véghatározata a 

Sámson Ferenc vezetőjegyző és Petz 

Menyhért községi bíró ellen elrendelt 

fegyelmi vizsgálatról. 

A járási főszolgabíró, valamint a 

vármegyei alispán rendelete 

Martinovich József hajósi 

gyógyszerész fiókgyógyszertár 

felállítása iránt kérelmére. 

A járási tiszti értekezlet határozata a 

járási faiskola létesítéseire, (elutasítva), 

helyette a községi faiskola mielőbbi 

rendbehozatala. 
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A járlatkezelésből befolyt összeg felét 

az azt kezelő Stadler Dezső fizetés 

nélküli jegyzőgyakornok részére 

jutalomként megszavazzák. 

A jegyzői árvaház kérelme karácsonyi 

segély iránt (elutasítva). 

A jegyzői lakásnál a lebontandó 

koporsókémények helyett más 

kémények építendők, 4 szoba és 

konyha kifestendő, egy takaréktűzhely 

beszerzése. 

A kalocsai Érseki Hatóság 

megkeresése, hogy gyakorlati oktatás 

céljára az iskolának 4800 □öl, rakodás 

céljára 6000 □öl földterület engedjenek 

át. 

A karancshegyi templom felépítésére 

segélykérelem, 15 P kiutalványozása. 

A keceli vasútállomás főnökének 

kérelme a telefonvezeték árához való 

hozzájárulás iránt, 50 P megszavazása 

és kiutalása. 

A kecskeméti siketnéma intézet segély 

iránti kérelme (elutasítva). 

A képviselőtestület az 1929. évi 

fogyasztási adóegyezkedő bizottságot 

nem küldi ki, az egyezkedést magának 

tartja fenn, amelyre az egész 

képviselőtestület egybehívandó. 

A képviselőtestület az utcák 

gyalogjáróit tégláztassa ki; minden 

lakos a portáját kerítse be és rendes 

kaput csináltasson. A Hosszúsoron az 

egymás mellett lévő két ház közét 

mindenki köteles bekeríteni. 

A képviselőtestület kisbíróknak Berger 

Istvánt és Scheibl Istvánt alkalmazza, 

éjjeliőröknek pedig Lei Istvánt és Koch 

Andrást. 

A képviselőtestület az építési 

szemledíjat 1930. jan. 1-jétől kezdve 

esetenként 5 P-ben állapítja meg 

előrefizetéssel és nyugtaadási 

kötelezettséggel. 

A középületek tetőzetének kijavítására 

1000 P megszavazva, az 1930-as évi 

költségvetésbe beállítandó. 

A középületeken az ablakok, ajtók 

régen voltak javítva, festve és gittelve; 

az elöljáróság a költségvetés keretében 

a szükséges rendbe hozást végeztesse 

el. 

A közlegelőn minden földtulajdonos 

köteles a tulajdonában lévő földön a 

galagonyabokrokat kiirtani a 

gyümölcsfák védelme érdekében, a 

hernyók elleni védekezésül. 

A közmunkapénztárban mintegy 4000 

P van, amit a község vegyen kölcsön a 

háztartás fenntartására. 

A közóhajnak eleget téve az új 

baromitató kút felállítását, illetve 

létesítését sürgesse meg a 

képviselőtestület. 

A község alkalmazottjainak betegség 

esetére járó illetményeire vonatkozó 

pótszabályrendelet. 

A község tulajdonát képező ingatlanok 

tagosítási költségeiből 2978 P 5 f 

esedékes, amelyet költségvetési hitel 

terhére a tagosítási költségből kiutalni 

rendel. 

A községháza takarítónőjének Márin 

Ádámné (Gatter Mária) alkalmazása. 

A községi piactéren több helyen 

eredménytelenül kíséreltek kutat 

fúrni, az erre fordítandó 800 P-t 

takarékpénztárban „Kútalap” címen 

helyezzék el, a kútfúrást 1929. 

tavaszán újra kíséreljék meg. 

A községi tisztviselők karácsonyi 

segély iránti kérelme (megadják). 

A községi tisztviselők országos 

egyesületének segély iránti kérelme 

(elutasítva). 
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A Külföldi Propaganda Szerkesztő 

Bizottság átirata, a „Hungary 

Illustrated” című angol nyelvű művet 

egy példányban megrendelik. 

A Magyar Egyetemi, Főiskolai 

Hallgatók Szövetsége kérelme a 

központi diákház építéséhez segély 

iránt (elutasítva). 

A Magyar Gazdaszövetség 

megkeresése Darányi Ignác-

szoboralapra való adakozásra, erre 25 

P megszavazva. 

A Magyar Nemzeti Szövetség kérelme 

a költségvetésbe évi támogatás 

beállítása iránt, 10 P megszavazása, 

hitel útján biztosítása és kiutalása. 

A munkássegélyalap 1929. évi 

költségvetése. 

A nagyegyedi Bethlen Kollégium volt 

diákjai testvéri egyesülete segély iránti 

kérelme, 10 P megszavazása a hazafias 

cél miatt. 

A Népegészségügyi Múzeum kérelme 

a tagok sorába való belépés iránt 

(elutasítva). 

A nyári hónapokban az adók nem 

folynak be, a háztartás zavartalan 

menetére 10 000 P függőkölcsön 

felvételének megszavazása és év 

végéig visszafizetése. 

A nyáron fegyvergyakorlaton átvonult 

katonaság által kifizetett összeget az 

újonnan épült templom 

orgonaalapjának javára utalják át. Az 

összeget kimutatás hiányában nem 

lehet szétosztani. 

A pénzügyigazgatóság végzése, amely 

szerint az 1927. nov. 27—28-án a 

községbe kiszállt forgalmi ellenőrök 44 

P 88 f-t igazoltan felvettek, amelynek 

törlését a képviselőtestület kimondja. 

A pezsgőborra vonatkozó fogyasztási 

adó pótszabályrendelet elfogadása. 

A régi orvosi lakásért 4150 P vételár 

ígéret van. Az új orvosi lakás vételára 

és átalakítási költsége 15 000 P 

összeget tesz ki, a különbözetet a 

fogyasztási adó felemelésével 

fedezzék. 

A régi tisztviselőlakásnak teljesen 

alkalmatlan orvosi lakás (213 tkv. 521 

hrsz.) eladása és a Kuhl-féle ház (2282 

tkv. 6592 hrsz.) megvétele. 

A számadási főkönyv egyéb 

rendkívüli kiadások rovatán 2358 P 91 

f kiadás szerepel, ezt felsőbb rendeletre 

kiutalni rendelik. 

A szegedi Alföld Kutatótársaság 

kérelme 36 P kiutalása iránt 

(megszavazva). 

A szegedi postaigazgatóság átirata a 

telefon bevezetés költséghátralékainak 

kifizetése iránt. 

A telefon felállítási díj befizetése 

esedékes, a tartozások beszedésére 

bizottság kiküldése (Glocker Antal és 

Walter Vince képviselők). 

Szemle során a képviselőtestület 

meggyőződött arról, hogy a jegyzői 

lakásnál a falakon kívülről lehullott 

vakolatot, a folyosón levő 

függönyöket, a fásfészer faanyagát, a 

kocsiszín ajtajának tartóoszlopát és a 

kidőlt ajtót javítani kell. Az elöljáróság 

a javításokat végeztesse el és az 1928. 

évi költségvetésbe felvett 1600 P 

terhére számolja el. 

A tagosítás során közös szérűskert 

kihasítása vált szükségessé, 10 hold 

iránti kérelmet az elöljáróság a bírónál 

jelentsen be. 

A telkes gazdaság által 15 db legelő 

kiadandó, amelyek ára 10 P-ben 

megállapítva. 

A telkesek és zsellérek 1928. évi 

zárszámadása, 1929. évi költségvetése. 
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A telkesek és zsellérek 8000 P 

adótartozását a takarékpénztártól 12 

hónapra felveendő kölcsönből fedezik. 

Az 1928. évi adóösszegben a 

legelőbirtokosokra a legelőjog 

arányában kivetik, a váltó aláírására 

Petz Menyhért, Angeli Tamás és 

Glocker Antal kiküldése. 

A telkesek és zsellérek 8000 P-s váltója 

lejárt – a kinnlevőségek miatt nem 

behajtható, ezért az elöljáróság 

hosszabbítsa meg a váltót, erre aláírási 

joggal megbízzák Sámson Ferenc 

vezetőjegyzőt, Petz Menyhért bírót, 

Berger Albert és Angeli Tamás 

képviselőket. 

A templom melletti köztéren a kút 

fúrása elodázhatatlan, a bíró és a 

jegyző mellé Glocker Antal, Petz 

Mátyás és Walter Vince képviselők 

kiküldése alku megkötésére. 

A testnevelési alap 1929. évi 

költségvetése. 

A testnevelési bizottsági tagok 

megválasztása (elnök: Sámson Ferenc 

vezetőjegyző, előadó: Gönczi József 

főoktató, tagjai: Petz Menyhért bíró, 

Tillinger Ferenc plébános, Dr. 

Krammer Donát községi orvos, Vári 

Mátyás adójegyző, Petz András, 

Glocker Antal, Walter Mátyás, Walter 

Menyhért és Petz Lőrinc). 

A TESZ átirata segély iránt (elutasítva). 

A TESZ átirata tagjai soraiba való 

belépés és kapcsolattartó egyén 

bejelentése iránt (megadva, Sámson 

Ferenc vezetőjegyző). 

Tűzoltószerek karbantartására az 1927. 

évi költségvetésben 40 P utólagos 

megszavazása. 

Tűzrendészeti szabályrendelet 

tervezete (elfogadva). 

Vadászterület bérbeadására felvett 

jegyzőkönyv. 

A vadászterületet újabb árverésen 

adják haszonbérbe, újabb 10 évre a régi 

bérlővel. 

A vakok menháza segélyegyletének 

kérelme segélyezés iránt (elutasítva 

három alkalommal). 

A Vakok Országos Menházának segély 

iránti kérelme, 10 P segély 

megszavazása (két alkalommal). 

A vármegyei alispán határozata a 

községi pótadó 39%-ban, a kereseti adó 

5%-ban való megállapítására (Petz 

Menyhért bíró és Vári Mátyás 

adójegyző kiküldése a vármegyei 

alispánhoz módosítás iránt). 

A vármegyei alispán rendelete a 

császártöltési templom építési 

ügyének végleges rendezésére. 

A vármegyei alispán rendelete a 

gabonaüszög elleni csávázásra 

vonatkozólag, tudomásulvétel, de 

szerkezetet fedezet hiányában nem 

szereznek be. 

A vármegyei törvényhatósági 

bizottság véghatározata a községi 

tisztviselők hadipótlék iránti 

kérelméről, Sámson Ferenc és Vári 

Mátyás részére visszamenőleges 

kiutalás. 

A vármegyei törvényhatósági 

bizottság véghatározata a szervezett 

közigazgatási írnoki állás és az ahhoz 

tartozó pótszabályrendelet 

jóváhagyásának megtagadásáról. 

Fellebbezés benyújtása, küldöttségbe a 

bíró és az adójegyző kiküldése. 

A vezetőjegyző a közigazgatási 

ügyeket egyedül intézni nem bírja, 

ezért közigazgatási írnoki állást 

szervez, pótszabályrendeletet alkot. 
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A vezetőjegyző és a kántortanító 

javadalmához tartozó, de a község 

tulajdonát képező veteményeskertet a 

község kerítse be. 

A vezetőjegyző kérése: az 1927. évi 

járlatkezelési díj felét a fizetés nélküli 

jegyzőgyakornoknak engedjék át 

(megadva). 

A vezetőjegyző kéri az anyakönyvi 

kivonati díjak 2/3-át részére jutalom 

címén megszavazni (megszavazva). 

A villanyvilágítás bevezetése 

ellenében telekhasználat biztosítása. 

Walter József és társai ellen tett 

feljelentést a vezetőjegyző az 

ügyészséghez is megtette, a 

csendőrség a nyomozást bevezette, az 

ügyet a képviselőtestület a napirendről 

leveszi az ügyészségi állásfoglalás 

megérkezéséig. 

Az 1927. évben befolyt anyakönyvi 

kivonati díjak felét az azt kezelőknek 

átengedik. 

Az 1927. évi költségvetésbe 

testnevelési célra 2000 P 

megszavazása, 12 db székre felvett 480 

P utólagos megszavazása. 

1927. évi községi zárszámadások, 

számadásokban meg nem álló tételek 

törlése, vagyonleltár. 

Az 1928. évi hitközségi költségvetés, 

járványkórház-alap számadása. 

Az 1928. évi költségvetésbe bevett 

tételek: 260 P távbeszélői díj, 800 P a 

közkutak fenntartására, a 

templomtéren új kút készítése, bolti 

cikkekre 200 P, bútorok javítására 100 

P, épületek fenntartására 1600 P, 

tűzbiztosításra 100 P, fertőtlenítő 

gyógyszerekre 50 P, irodaszerekre és 

nyomtatványokra 800 P, iskolán kívüli 

népművelésre 250 P, járványkórház 

fenntartására 80 P, jégverem tartására 

100 P, könyvkötészetre 100 P, 

postaköltségre 500 P, szakkönyvekre 

és szaklapokra 350 P, útiköltségekre és 

napidíjakra 1800 P, vágóhíd 

karbantartására 250 P, 160 P 

postatakarék pénztári kezelési díj. 

1928. évi közpénztári, letétpénztári, 

munkássegélyalap számadása, 

telkesek és zsellérek zárszámadása, 

testnevelési alap számadása, tűzoltó 

alap számadása. 

1928. évi vagyonleltár. 

Az 1928. évre csak egy előfogatost 

alkalmazzon a község és a felmerülő 

kilométerpénzeket a község 

pénztárába fizessék be. 

Az 1928. évre szerkesztett háztartási 

pótköltségvetés. 

Az 1928. évre szerkesztett költségvetés 

és az 1927. évi vagyonleltár. 

Az 1929. évi járványkórház-alap 

számadása, közpénztári, letétpénztári, 

munkássegélyalap számadása, 

pótköltségvetés, szerkesztett hitel 

átruházási kimutatás, testnevelési alap 

számadása, tűzoltó alap számadása. 

1929. évi vagyonleltár. 

Az 1929. évi közmunkapénztárból 

4000 P a község közpénztárába került, 

a közmunka pénzek felhasználásának 

engedélyezése után a közpénztári 

tartozás törlése. 

1929. évre Schilli István alkalmazása 

előfogatosnak, évi 1200 P fizetésért. 

Az 1929. évre szerkesztett 

költségvetések és az 1928. évi 

vagyonleltár. 

Az 1930. évi költségvetés és az 1930. 

évi vagyonleltár. 

Az 1930. évi munkássegélyalap 

költségvetése, telkesek és zsellérek 

költségvetése, testnevelési alap 

költségvetése. 
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Az 1931. évi költségvetés és az 1930. 

évi vagyonleltár. 

Az 1931. évi munkássegélyalap 

költségvetése, telkesek és zsellérek 

költségvetése, testnevelési alap 

költségvetése. 

Az alispán észrevételére az 1927. évi 

költségvetésbe felvett orvosi lakás 

rendbehozatala címén 400 P utólagos 

megszavazása. 

Az alispán jóváhagyta a járványkórház 

építését. Az árlejtést 1928. júl. 22-én 10 

órára kitűzik, erről értesíteni kell a 

helybeli kőművesmestereket, Walter 

József épületanyag-kereskedőt, Hajós 

és Kecel község elöljáróságát. 

Az alispán rendelete a Budapesti 

Nemzetközi Vásár 

tanulmányozásának az önkormányzati 

hatósági közegek figyelmébe 

ajánlásról. 

Az alispán rendelete a földadó 

csökkenése folytán a községi pótadó 

százalékának felemelése iránt 

(elutasítva). 

Az alispán rendelete a 

földbirtokrendezési ügyekben 

nyilatkozattételre hivatott községi 

bizottság megalakításáról 

(vezetőjegyző bíró: Walter Vince, 

Walter Mátyás és Petz István 

képviselők kiküldése). 

Az alispán rendelete a Hetényi 

Gáspár-féle ház megvétele tárgyában. 

Az alispán rendelete a Homokmégy—

Császártöltés—Jánoshalma útvonalról. 

A képviselőtestület a nevezett újonnan 

kihasított 8 öles útnak a 

törvényhatósági úthálózatba való 

felvételét kérelmezi, a kiépítését 

anyagi támogatásban, illetve 

hozzájárulással segíti. 

Az alispán rendelete: a jegyzők 

arcképes igazolványáért a 

közpénztárból 1926-ban kifizetett 

787 500 K nehezményezése 

(megszavazás). 

Az alispán rendelete a kamatmentes 

rézgálic akció lebonyolításáról, a 

község az akcióban nem vesz részt. 

Az alispán rendelete a község által 

szedhető ingatlan vagyonátruházási 

pótilleték kivetése iránt (elutasítva). 

Az alispán rendelete a községi 

közbirtokossági közlegelők 

segélyezésére. A segélyezés címén a 

közlegelőn 2 kút készítése, 

költségeinek térítése iránt a 

földművelésügyi miniszternél segély 

kérése. 

Az alispán rendelete a mételykór elleni 

védekezésre. A járási állatorvos és a 

körállatorvos javaslata. A vezetőjegyző 

és a bíró kérje a Sárközi Ármentesítő 

Társulatot a csatornázás elkészítésére. 

Az alispán rendelete: a rendkívüli 

kisegítő munkaerő rovaton elszámolt 

és kiutalt 13 720,607 K kiutalását 

nehezményezi (utólag jóváhagyják és 

utalványozzák). 

Az alispán rendelete a rendszeresített 

segédjegyzői állásról, 

pótszabályrendelet alapján 

közigazgatás írnoki állás szervezése. 

Az alispán rendelete a testnevelési 

bizottságba 3 tag megválasztásáról 

(Kirschner Boldizsár, Schweibert János 

és Walter Antal). 

Az alispán rendelete a tisztviselők 

karácsonyi segélye tárgyban. 

Az alispán rendelete a tisztviselők 

túlélvezményének visszafizetése 

tárgyában, a képviselőtestület a 

részletfizetési kedvezményt megadja. 
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Az alispán rendelete a Tittner-féle 

betegszállító eszköz, hordágy és 

községi mentőszekrény beszerzésére 

(elutasítva). 

Az alispán rendelete a visszafizetni 

rendelt túlélvezmény tárgyában, a 523 

P 17 f összeget a 3 községi 

tisztviselőnek megszavazzák. 

Az alispán rendelete a vitézi zászlóra 

való adománygyűjtésére, 25 P 

megszavazása 1930. év januári 

kifizetéssel. 

Az alispán rendelete az 1925. évi 

zárszámadások jóváhagyásáról. 

Az alispán rendelete az 1925-ös 

számadási térítmény tárgyban. 

Az alispán rendelete: az 1926. év 

folyamán kifizetett 11 938,675 K és 

453,940 K fogyasztási adókezelési 

jutalékot az azt kezelőknek utólagosan 

kiutalni rendelik. 

Az alispán rendelete: az 1926-os 

járlatkezelésért kifizetett 3638,200 K 

kiutalását nehezményezi, 

tudomásulvétel és kiutalás a 

jegyzőgyakornok részére. 

Az alispán rendelete az 1927. évi 

zárszámadás és a községi vagyonleltár 

felülvizsgálatáról – tudomásul véve, az 

alispántól egy számvevő kiküldésének 

kérvényezése. 

Az alispán rendelete az éjjeliőri 

szolgálatra vonatkozólag, az 

elöljáróság által bemutatott 

pótszabályrendelet elfogadása és 2 

éjjeliőr állás megszervezése. 

Az alispán rendelete az éjjeliőrök 

fizetésének megállapításáról, évi 300 P 

az évi költségvetésből. 

Az alispán rendelete: az orvosi lakás 

vételének tárgyalására gyűlés 

összehívása 1928. augusztus 18-ra. 

Az alispán rendelete az orvosi lakás 

vétele tárgyában, új közgyűlés 

egybehívása 1928. szeptember 29-re. 

Az alispán rendelete Bem József 

honvédtábornok Budapesten 

felállítandó szobra költségeihez 

társadalmi gyűjtés elrendelése, 20 P 

megszavazása. 

Az alispán rendelete Faragó 

Domonkosnak a község kötelékébe 

való felvétele iránt, megadva, 10 P 

települési díj közpénztárba való 

megfizetésével. 

Az alispán rendeletére a 

képviselőtestület 15 000 P 

függőkölcsön azonnali felvételét 

megszavazta. 

Az alispán sürgeti a tisztviselői 

fizetésalaphoz a község 17 000 P-s 

hátralékának befizetését. 19 000 P 

függőkölcsön felvétele a kinnlevő 

községi járulékok terhére. 

Az alispán rendelete a távbeszélő 

központ felállításának költségeihez 

1250 P 52 f kifizetése iránt, megadva a 

még kinnlevő cselekvő hátralékból. 

Az alispán véghatározata: a 

húsvizsgálati díjak átengedésének 

jóváhagyását megtagadja. 

Az egészségügyi bizottság tagjainak 

megválasztása (elnök a mindenkori 

bíró, hivatalból tagja a vezetőjegyző, az 

adójegyző, a községi orvos és a 

plébános, választott tag Petz Mátyás, 

Szűcs József, Lentner Ferenc és 

Kusztor János). 

Az elöljáróság a kérvényt szerkessze 

meg a kultúrmérnöki hivatalhoz a 

folyamatban lévő tagosítás során 

szükséges vízlevezetésre, illetve 

csatornázásra a Nagyszigeti dűlőben. 

Az elöljáróság adjon be kérelmet, 

küldjön ki bizottságot a tagosítás során 



CSÁSZÁRTÖLTÉS  2 .  
 

61 

az árkolás kijelölésére és a régi árkok 

kitisztítása iránt. 

Az elöljáróság fordítsa a fogyasztási 

adóból befolyó 12 000 P felesleget a 

Kuhl-féle ház megvételére. 

Az elöljáróság kérje meg az alispánt a 

számadások helyszíni 

felülvizsgálatára, központi vármegyei 

számvevő kiküldésére, a község 

költségére. 

Építőbizottság megválasztása (elnök a 

községi bíró, tagok: a vezetőjegyző, 

Walter Vince, Berger Albert és Walter 

Mátyás). 

Az érseki hatóság 1031/1928. sz. 

leirata. Mindazon egyházi jellegű 

kiadások, amelyeket eddig is a 

politikai község viselt, a hitközségi 

költségvetésből a politikai község 

költségvetésébe azonnal átveszik, 

amint a költségvetési korlátozások 

megszűnnek. 

Az érsekuradalomtól 2 db 3 éves és 2 

db 2 éves bika beszerzése a telkes 

gazdaság részére. 

Iskolai költségek rendezése 

pótköltségvetés és hitközségi 

pótköltségvetés által. 

Az iskolán kívüli népművelési 

bizottság kiegészítése (elnök: Sámson 

Ferenc vezetőjegyző, gondnok: Stadler 

Dezső kántortanító, tagok: Petz 

Menyhért, Tillinger Ferenc, Vári 

Mátyás, Dr. Krammer Donát, Walter 

János, Berger István, Kusztor János és 

Glocker Antal). 

Az iskolaszék átirata a 12. évet 

betöltött és a 6. osztályt el nem végzett 

tankötelesek tankötelezettségének 

meghosszabbításáról. 

Az iskolaszék átirata a faiskola 

kezelése tárgyban. 

Az iskolaszék átirata a tantermek 

biztosítása, a tanköteles gyermekek 

korcsmai mulattságokon való 

részvétele, a 6. osztályt végzett 

anyakönyvesek imakönyvekkel való 

ellátása iránt. 

Az iskolaszék átirata az iskolaépítés és 

a 8. tanítói állás betöltése iránt. 

Az iskolaszék átirata és a 

tanfelügyelőség leirata az iskolák 

karba hozatala iránt, az elöljáróság a 

kultuszminiszterhez kérvényt 

juttasson segély iránt. 

Az iskolaszék átirata: Stadler Dezső 

igazgató tanító panasza Fischer Antal 

boltos és hozzátartozói vele szemben 

viselt minősíthetetlen eljárásáról 

(elutasítva). 

Az OFB végzése: a földhöz jutottak 

földjéhez az úrbéresek legelőjén 

keresztül vezető út, illetve a használat 

engedélyezése iránt tartandó 

tárgyalásra 3 tag kiküldése (Walter 

Mátyás, Kusztor János, Angeli Ferenc 

és Walter Boldizsár elöljárók, illetve 

képviselők). 

Az orgoványi római katolikus 

egyházközség templomépítési segély 

iránti átirata (elutasítva). 

Az Országos Gyermekvédő Liga 

kérelme tagságba való belépésre 

(elutasítva). 

Az Országos Kanizsay Dorottya 

Bizottság támogatás iránti kérelme, 10 

P megszavazása és kiutalása. 

Az Országos Stefánia Szövetség átirata 

anya- és csecsemővédelem tárgyban, a 

község anyagi források hiányában nem 

lép be a mintajárásba. 

Az utcák új elnevezése. 

Bencze Gábor dunapataji lakostól 2 db 

másfél éves, köztenyésztésre alkalmas 

bikaborjú beszerzése (Petz Mátyás, 
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Berger Albert és Schweibert János 

képviselőtestületi tagok kiküldése). 

Cserhátsurány község templomépítés 

segély iránti kérelme (elutasítva). 

Dr. Krammer Donát kérelme a 

húsvizsgálati díjként 1929. január 1-

jétől december 31-ig befolyt összeg 

felének jutalom címén való 

megszavazására (megadva). 

Dr. Krammer Donát községi orvos 

előterjesztése egy fiókgyógyszertár 

felszerelése iránt. 

Dr. Krammer Donát községi orvos 

kérelme az 1928. évben befolyó 

hússzemledíjak átengedése iránt. 

Gajári Lipót és Neuwirth Béla hajósi 

lakosok letelepedési kérelme, 10 P 

letelepülési díj befizetése ellenében 

megadva. 

Glocker Antal képviselő kérelme a 

halászati haszonbér tárgyban a telkes 

gazdaság által ellene indított per 

beszüntetése iránt. 

Helyben napidíj nem jár a telkes 

gazdaság ügyeit vezető elöljárók 

számára, mégis annyi munkanapot 

mulasztanak, hogy azt tőlük ingyen 

senki nem kívánhatja. Berger Albert 

pénztáros részére 25 P kiutalása. 

A Hévízgyörk községi római katolikus 

egyházközség templomépítési segély 

iránti kérelme (elutasítva). 

Homokmégy község átirata a 

Homokmégy községtől Csillagos 

pusztáig terjedő törvényhatósági út 

kiépítése iránt. 

Jánoshalma község átirata a 

Jánoshalma törvényhatósági út, illetve 

a Hajós—Katymár törvényhatósági 

úthálózat kélesi szakaszának 

áthelyezése tárgyában. 

Kornóczi Andrásné kérelme a falu 

szélén házhely iránt, 120 □öl terület 

átengedése. 10 éven át a telkes 

gazdaság pénztárába évi 15 P 

befizetése mellett a házhely 

tulajdonosává válik, a hátralék után 

kamat nem számítható. 

Márin Ferenc volt direktóriumi elnök a 

proletárdiktatúra idején állítólag 

befizetett összeget követeli 

(elutasítva). 

Máthé-Tóth Jenő átirata Zsellér Imre 

üvegfestőnek: 2412 P összeg ki nem 

fizetése a templomba beállított festett 

ablaküvegek ellenértékeként. 

Mayer József kérelme: a vágóhíd 

melletti üres helyet házhelynek adja el 

neki a község. 

A „Pest vármegye lexikonja” 

szerkesztőségének megkeresése 

adatgyűjtés és a lexikonra való 

előfizetés iránt, 40 P értékért nem 

rendelik meg. 

Petrovácz Gyula érseki műszaki 

tanácsos, országgyűlési képviselő 

átirata templomtervezési és 

munkaellenőrzési díja kifizetése iránt 

(elutasítva). 

Petrovátz Gyula templomépítés-

tervezése és művezetése miatt 4378 P 

83 f követelt. 

Petz Menyhért a temető mellett 

készített lyukpince előtti közteret 

présház építésére átengedi, az 

utcarendezésből eladott helyek 

mintájára. 

Sámson Ferenc és Vári Mátyás jegyző 

kérelme hadipótlék kiutalása iránt 

(elutasítva). 

Sámson Ferenc vezetőjegyző, Vári 

Mátyás adójegyző, Ifkovics Dániel 

segédjegyző és feleségeik részére az 

arcképes igazolványaik 

meghosszabbításáért járó összeget a 
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képviselőtestület az 1929. évi 

költségvetés terhére kiutalja. 

Schilli István előfogatos kérelme 200 P 

fizetésemelés iránt (megadva). 

Schweibert János képviselő bejelentése 

szerint Petz Mátyás és társai 

téglagyárosok a legelőn saját 

használatukra engedély nélkül kutat 

készítettek. 

Stadler Dezső jegyzőgyakornok 

kérelme segély iránt, a hitel terhére 100 

P megszavazása és kiutalása. 

Stadler Dezső kérelme havi 12 P segély 

iránt (elutasítva). 

Stadler Dezső volt jegyzőgyakornok 

kérelme az 1929. január 1-jétől 

szeptember 1-jéig befolyt marhalevél-

kezelési díj felének jutalomdíj címén 

való megszavazására (megadva). 

Szabadi János kérelme lisztcseretelep 

létesítése iránt, engedély megadása, ha 

a tevékenység nem ütközik az 

ipartörvény előírásaiba. 

Szentgáli Antal és Tesádi Aladár 

mérnökök által a kereskedelmi 

minisztériumba beadott memorandum 

a Kiskőrös—Baja között építendő 

vasút tárgyában. A község vasútépítési 

bizottságot nem alakít, azt az 

elöljáróságra bízza. 

A Duna-völgyi Lecsapoló és Öntöző 

Társulat kezelésében levő, a csalai 

határ melletti csatorna szakaszán a 

község által épített gyaloghíd teljesen 

hasznavehetetlen. Az elöljáróság a híd 

elkészítésének munkálatait adja ki. 

A vármegyei alispán rendelete a 

késedelmes földhaszonbérek után 

késedelmi kamat szedése ügyében 

(elutasítva). 

Walter József és társai feljelentése 

Berger Albert gazdasági pénztáros 

ellen, a bejelentett tanúk kihallgatása 

elrendelve és külön közgyűlésen 

határozathozatal. 

Wassermann Soma letelepülése és a 

község kötelékébe való felvétel iránti 

kérelme, tudomásulvétel és 10 P 

letelepülési díj befizetése a 

közpénztárba. 

Wiedner Bernát, Angeli Tamás, Lei 

István és Márin István lakosoktól több 

jószág kihajtása miatt a gazdasági 

pénztáros jószágonként és évenként 

220 kg rozs árát szedje be. 

 

A képviselőtestület által csak tudomásul 

vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 

intézkedés, jelentés): 

A 10. honvéd gyalogezred átirata: az 

átvonuló katonaság szíves 

fogadtatásáért az ezred köszönetet 

mond. 

A főispáni hivatal vizsgálatakor kapott 

szóbeli rendeletre készített 

pótköltségvetés elfogadása. 

A földművelési minisztérium 

rendelete a legelő csatornázásáról. 

A hivatalos órák április 15-től 

szeptember 15-ig reggel 6-tól délután 1 

óráig tartanak. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

főjegyzőnek a Szombathelyen 

megtartandó országos 

tűzoltóversenyre való kiküldéséről. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

közlegelő jó karba helyezéséről. 

A járási főszolgabíró rendeletére Fang 

István lemondott elöljáró helyébe 

Walter Vince kinevezése. 

A járási főszolgabíró véghatározata 

Ifkovits Dániel segédjegyző 

szabadságáról. 

A község tulajdonát képező 4/4 telek 

földet, a nagyszigeti 3586 □öl földet 
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árverésen haszonbérbe kiadták (Berger 

Illés, Liska Péter és Pittenauer Mátyás). 

A községi földek egy részének 3 újabb 

évre való haszonbérbe adásáról szóló 

árverési jegyzőkönyv. 

A legelőn létesítendő 2 db kút 

készítésének 80%-ára állami segély 

kiutalása iránt a vezetőjegyző kérelmet 

nyújtott be a földművelési 

minisztériumhoz. 

A népjóléti és munkaügyi miniszter 

határozata: a Császártöltésen 

engedélyeztetni kért gyógyszertár 

felállítását nem engedi meg. 

A Székesfőkáptalan 1928. évre virilis 

képviselőtestületi tagságának 

gyakorlását Dr. Máthé-Tóth Jenő 

kormánytanácsos káptalani 

jogtanácsosra ruházta. 

A tagosítás tárgyban az első tárgyalás 

1929. jan. 14-re tűzték ki, ennek 

költségét (180 P) a törvényszék részére 

Petz Lőrinc által befizetni rendelik. 

A tagosításhoz szükséges 

cementkarókat Walter Józseftől 

rendelte meg az elöljáróság. 

A vármegyei alispán rendelete az 1926. 

évi zárszámadásról. 

A vármegyei alispán által jóváhagyott 

a telkesek és zsellérek 1928. évi 

költségvetése. 

A vármegyei törvényhatósági 

bizottság határozata a bírói állás 

betöltésében a választás 

megsemmisítésére. 

A vármegyei közigazgatási bizottság 

kimondta: a köztartozások 

behajtásának elmulasztásáért felelős a 

vezetőjegyző és Petz Menyhért bíró. 

A vármegyei közigazgatási bizottság 

leirata a Csala-pusztai iskola 

tárgyában. 

A vármegyei törvényhatósági 

bizottság véghatározata a függő 

kölcsönfelvételben hozott határozat 

jóváhagyásának megtagadása. 

Az 1927. évi július, szeptember, 

október havi pénztárvizsgálati 

jegyzőkönyv.. 

Az 1928. évi február, március, április, 

június, július, augusztus, szeptember, 

október, november havi 

pénztárvizsgálati jegyzőkönyv. 

Az 1929. augusztus 18-án felvett, a 

Szigeti-földek haszonbérbe adásáról 

szóló árverési jegyzőkönyv. 

Az 1929. évi február, március, május, 

június, július, augusztus, szeptember, 

október havi pénztárvizsgálati 

jegyzőkönyv. 

Az 1930. évi január, február, március, 

augusztus havi pénztárvizsgálati 

jegyzőkönyv. 

Az adóbehajtások miatt a felelősség a 

vezetőjegyzőre és a községi bíróra 

hárul. 

Az alispán határozata Petrovátz Gyula 

kérelme elutasításának 

jóváhagyásáról. 

Az alispáni hivatal rendelete az emberi 

ürüléknek a közegészségügyi 

követelményeket kielégítő módon való 

kezelése és eltávolítása tárgyában. 

Az alispán leirata a telefon bevezetése 

ügyében. 

Az alispán leirata: a tisztviselők 

részére megszavazott karácsonyi 

segélyt jóváhagyta. 

Az alispán leirata Dr. Krammer Donát 

szabadságolásáról. 

Az alispán rendelete a hegyközségek 

és a vármegyei hegyközségi tanácsok 

megalakításáról. 

Az alispán rendelete a jánoshalmi 

határtól a homokmégyi határig vezető 
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út kihasításáról és a vicinális 

úthálózatba való felvételéről. 

Az alispán rendelete a járlatkezelés 

átengedése jóváhagyásának 

megtagadásáról. 

Az alispán rendelete a községi 

pótköltségvetés jóváhagyásáról. 

Az alispán rendelete az 1924. évi 

zárszámadások jóváhagyásáról. 

Az alispán rendelete az 1927. évi 

költségvetésekre tett észrevételekről. 

Az alispán rendelete az anyakönyvi 

díjak átengedése jóváhagyásának 

megtagadásáról. 

Az alispán rendelete Dr. Krammer 

Donát községi orvos részére 2 heti 

szabadság engedélyezéséről, 

helyettesként Dr. Várhelyi István 

hajósi községi orvos kirendeléséről. 

Az alispán rendelete: Epres István és 

társai által Sámson Ferenc 

vezetőjegyző ellen tett feljelentést a 

belügyminiszter elutasította. 

Az alispán rendelete szerint külön 

határozat hozandó az 1927. évben a 

költségvetésbe felvett, épületek 

fenntartására előirányzott 1400 P-ről.  

Az alispán véghatározata a 

marhalevél-kezelési díj fele 

átengedésének megtagadásáról. 

Az alispán véghatározata az 1927. évi 

számadásban szereplő hátralékok 

törlése tárgyában. 

Az alispán véghatározata az 1929. évi 

számadások jóváhagyásáról 

Az alispán véghatározata a Sámson 

Ferenc vezetőjegyző és Petz Menyhért 

bíró ellen fegyelmi eljárás 

megindításáról. 

                                                           
8 A jellegzetes formájú, vaskútnak is nevezett 

szerkezet vízkitermelésre szolgál, vert és fúrt 

Dr. Bíró Bálint ügyvéd levele Schultz 

Józsefné (Berger Rozália), Bergmann 

Istvánné (Berger Magdolna) által 

indított perről, amelyben 932 P 16 f –t 

követelnek; a jegyző a választ a levélre 

megadta a követelést elutasítva. 

 

A képviselőtestület által kiadott utasítások: 

A kereskedelmi miniszter leirata a 

telefonbevezetés hátralékos díjainak 

befizetése. 

A községi bíró szeptember 1-jéig egy 

Norton-kutat8 készíttessen a templom 

előtti téren. 

A Nagytói halászbérletről lemondott 

Mirkóczi Mihály felelős a később 

kevesebb évi bérrel kiadott halászati 

haszonbérlet különbözetéért, a 

különbözetért pereljék be. 

A telkes gazdaság mintegy 4000 P 

felhalmozott apaállat-takarmánya 

biztosítatlanul a bikaistállónál 

felügyelet nélkül áll, az elöljáróság 

kösse meg a biztosítást. 

A telkes gazdaságnak 624 P 

kamatelszámolását az elöljáróság 

szabályszerűen számolja el. 

A templomtoronyban lévő egyetlen 

kisharang megrepedt; a községi bíró 1 

harangra való gyűjtést kíséreljen meg a 

községi elöljárók segítségével. 

A vályogvető helyen az elöljáróság 

4000 db vályogot veressen, amelyet 

kiszáradása után özvegy Schweibert 

Antalnénak szállítson le a tartozás 

fejében. 

Az alispán határozata: a Hosszúsori 

utcarendezésből befolyt összeg 

járványkórház alapba való befizetését 

kutaknál alkalmazzák. Megbízható és masszív 

szerkezet, amely anyagát tekintve is tartós. 
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jóváhagyta. Az elöljáróság az összeget 

takarékbetétként csatolja a már 

meglévő tőkéhez. 

Az alispán rendeletére a 

közpénzeknek és gyámpénztári 

pénzeknek a helybeli 

hitelszövetkezetnél való elhelyezése. 

Az elöljáróság a földművelésügyi 

miniszterhez kérelmet terjesszen be, 

többek óhaja alapján, a legelőnek 

megmaradó terület kijelölése iránt. 

Az elöljáróság a járványkórház 

felépítésére pótköltségvetést 

szerkesztessen, abba 1100 P-t állítson 

be. 

Az elöljáróság a vezetőjegyző udvarán 

kidőlt kerítést hozza teljesen karba, a 

szomszéd Homann István is hozza 

karba a kerítését. 

Az elöljáróság az állam által ingyen 

rendelkezésre bocsátott kanadai 

nyárból 1000 db dugványt rendeljen 

meg, amit a legelő fásítására fordítson 

a telkes gazdaság. 

Az elöljáróság az iskolánál tapasztalt 

felszerelési hiányokat pótolja. 

Az elöljáróság az orvosi lakás 

bekerítésére fordítandó összeget az 

1928. évi költségvetésbe állítsa be. 

Az elöljáróság kérelmezze az 

államépítészeti hivataltól a gőzmalom 

előtt erősen kanyarodó út 

kiszélesítését és a patak teljes 

beboltozását. 

Az elöljáróság tégláztassa ki az 

útátjárókat és a község tulajdonát 

képező gyalogjárókat. 

Az ipartestület kérelme az idegen 

árusoknak a hetipiacról való kitiltása 

iránt (megadva). 

Az utak és egyéb, a tagosításba be nem 

vont területek kikarózásához 300 db 70 

cm magas 15 cm vastag cementkaróra 

van szükség, ezeket az elöljáróság 

szerezze be. 

Kirschner Boldizsár indítványára az 

elöljáróság a községháza udvarán egy 

nyilvános illemhelyet állítson fel. 
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XX. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1930—1934) 

 
A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1930. augusztus 23. 
A testület alakuló közgyűlése: 1930. augusztus 23. A ciklus vége: 1932. december 16. 
Elöljárósági választás: 1930. november 27. A ciklus vége: 1934. február 3. 
A ciklusban kellemesi Melczer Gyula kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt két 
választás volt. 
1930. november 27.  Községi elöljárók választása. 
1932. december 16.  Képviselőtestületi választás. 
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 

képviselők 

virilis választott 

községi bíró Petz István 
Bergmann 
Márton 

Petz Mátyás Walter Mátyás 

törvénybíró Lentner Ferenc Brezovszki János Walter József Walter Boldizsár 

pénztárnok Walter Ferenc Angeli Antal Tillinger Ferenc Leirer György 

közgyám Petz Péter Liska Péter Petz Menyhért Walter Antal 

községi orvos 
dr. Krammer 
Donát 

Csányi József 
v. Bencze 
István 

Petz István 

vezetőjegyző Sámson Ferenc Walter György 
Walter 
Menyhért 

Bretska/Bánáti Miklós 
(új) 

adóügyi 
jegyző 

Vári Mátyás Schaffer József Angeli Tamás Berger Tamás (új) 

  
v. Bihari 
Menyhért 

Petz Lőrinc Weitz József (új) 

  Koch Antal v. Gábor Antal Kusztor János (új) 

  Lentner Tamás Walter János Kirschner József v 

  Petz András Glocker István Scheibl Antal (pót) 

  
Schweibert 
Tamás 

Sceibl Antal Bergmann Márton (pót) 

   Rácz Mihály  

   Angeli György  

   Török Antal  

   Wiedner János  

   Török András  
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Kimutatás a ciklusban Petz István községi bíró által összehívott képviselőtestületi 
közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken tárgyalás alá vett 
ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

1930. 11.27 12.31 

v r 

8 2 6 

 

1931. 02.25 04.25 05.19 06.08 08.08 08.29 09.27 10.17 12.05 

t ? r r r ő r r r 

94 21 6 16 8 16 6 7 4 10 

 

1932. 01.13 03.09 05.09 05.15 08.06 10.11 11.09 12.02 12.16 12.23 

r t r d ő r r r v r 

112 13 21 18 1 23 1 16 4 1 14 

 

1933. 01.24 02.11 03.21 05.06 05.27 06.12 09.04 10.21 12.27 

r r t r r r ő r r 

87 10 3 20 13 5 4 8 14 10 

A fajták: d = dísz, t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási, (?) 
= külön nem jelzett. 
 

Az egyetlenegy választáson kívüli többi ülésen Petz Menyhért bíró elnökölt. 
Sámson Ferenc vezetőjegyző csak egyszer hiányzott, helyette 1931. október 17-én Vári 
Mátyás adóügyi jegyző adta elő a tárgyakat, illetve vezette a jegyzőkönyvet.  

A képviselőtestület 1932. május 15-én díszközgyűlést tartott Petz Menyhért bíró 
elnöklete alatt, amikor a község szülöttét, Gallina Frigyes (Ferenc József) fővárosi 
tanácsost Császártöltés község díszpolgárává választották. Ezen a gyűlésen 
vendégként még jelen voltak: Gallina Frigyesné, Barra Istvánné és ifj. Barra István. 

A ciklus alatt 31 ülésen összesen 301 különféle ügyet tárgyaltak, 222 db határozat, 
49 db tudomásulvétel és 26 db utasítás született. Mindezek tárgyát a következő 
részletes felsorolás tartalmazza. 
 
Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 
A bíró felhatalmazást kér Lentner 
István által a képviselőtestület ellen 
elkövetett sértésért elégtételvétel és 
bíróság általi felelősségre vonás iránt 
(megadva). 

A bíró kérésére a képviselőtestület 
1932. évre is kimondja a liba- és 
kacsacsorda fenntartását. 
A borfogyasztási adókivető 
bizottságba tagokat a testület nem küld 
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ki, a jogot a testület maga óhajtja 
gyakorolni. 
A dűlőutakon való birkahajtásokkal a 
juhászok sok esetben kárt csinálnak, a 
2 öles úton a falkás jószág hajtása tilos, 
a 3 vagy ennél szélesebb, 4 öles utakon 
a hajtás megengedett, a hajtó felelős a 
jószág által okozott károkért. 
A Falu Magyar Gazda és Földműves 
Szövetség lapjának lerendelése és 
tagjaiból való kilépés. 
A féléves hivatalvizsgálati 
hiányjegyzékben elrendelték a 
fogyasztási adó félévenkénti 
egyezkedését. 
A féléves vizsgálat alkalmával 
kifogásolták, hogy a dobolási díjakat 
nem fizetik be a közpénztárba. 
A féléves vizsgálatnál kifogásolták, 
hogy a fűtőanyagról és 
világítóanyagokról való számadást a 
község nem vezeti. A vezetéssel 
Bergmann Márton községi elöljáró 
megbízása. 
A Fischer Vilmos-féle ház, folyó hó 17-
én árverésen eladva a nemzeti 
hitelintézetnek, a képviselőtestület a 
házat a község részére szerezze meg. 
A Fischer Vilmosné-féle ház megvétele 
– 36 000 P, cselekvőhátralék a fedezete. 
A hitelszövetkezet átirata: az általa 
folyó hó elsején árverésen megvett 
Fischer Vilmosné-féle házat 8500 P-ért, 
a folyó hó 1-jétől járó törvényes 
kamatok lefizetése ellenében, a 
községnek átengedi. A vételárat az 
1933. évben befolyó cselekvőhátralék 
behajtása folytán mutatkozó pénztári 
maradványból fedezi. 
A földbérleti szerződések felbontása, 
az elöljáróság a községházán tartson 
árverést az új szerződéseket kösse 
meg. 
A gazdasági pénztáros a telkesek és 
zsellérek köztartozásait szedje be, 
melyre 75 P-t kap, a tagosítási 

költségek szedésével Lakner Menyhért 
és Liska Péter már meg vannak bízva. 
A helybeli hitelszövetkezetnél a hősök 
emlékfái és táblái alapjának létesítésére 
mintegy 900—1000 P van elhelyezve, 
amelyet az ínségmunkára szorulóknak 
függőkölcsönként fel kell venni. 
Hitelátruházási kimutatás 
jóváhagyása. 
Húsvizsgálati szabályrendelet 
elfogadása. 
A Jánoshalmi országút mellett levő kút 
fenntartására az érintett birtokosok 
nem hajlandók. A kutat a község 
magáénak tekinti, a fenntartásáról 
gondoskodik. 
A járási főszolgabíró elrendelte az első 
félévi hivatalvizsgálat alkalmával a 
községházán egy irattári helység 
építését. Az elöljáróság költségvetési 
előirányzatot szerezzen be helybéli 
építészektől és azt terjessze fel az 
alispánhoz. 
A járási főszolgabíró elrendelte az első 
félévi hivatalvizsgálatról felvett 
hiányjegyzékben 1 db könyvszekrény 
beszerzését – az elöljáróság 
költségvetés kapcsán fedezze a 
beszerzést. 
A járási főszolgabíró rendelete: a Dr. 
Bíró Bálint örököseinek járó 112 aK 52 
f követelésére nézve egyezség 
megkötésére utasítja a községet. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
gyógyszertár elnyerése érdekében 
Rimler Magda gyógyszerész által 
beadott kérelem ügyében. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
második félévi közegészségügyi 
vizsgálat tárgyban, az iskolánál az 
árnyékszék felállítását elrendeli – az 
elöljáróság házilag építtesse fel a 
rendelkezésre álló anyagokból. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
módosított húsvizsgálati 
szabályrendeletről. 
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A járási főszolgabíró rendelete az 
apaállatok megvásárlásáról, 
kedvezményes kölcsön segítségével. 
A járási főszolgabíró rendelete az 
éjjeliőrség megszervezésére. Külön 
őrség nem szerveződik, a kül- és 
belrendészet együtt gyakorolva 10 
mezőőr által, akik az éjjeliőrséget is 
ellátják. 
A járási főszolgabíró rendelete az 
igazoló választmányba 2 képviselő tag 
kiküldéséről (Bergmann Márton és 
Berger Tamás). 
A járási mezőgazdasági bizottság 
rendelete tehén- és kocaakcióra, az 
elöljáróság tegye közhírré és adjon 
felvilágosítást a jelentkezőknek. 
A jegyzői javadalmi földön 
szándékozott ólak építésére az 1932. 
évi költségvetésbe 500 P felvételét a 
képviselőtestület elutasítja. 
A jegyzői javadalmi földön való 
építkezésre a képviselőtestület az 
összeg megszavazásától eltekint. 
A jegyzői lakáson az utcai kapu 
teljesen elkorhadt, az előszoba 
plafonjából egy rész leszakadt, a 
kiskert téglakerítése szétfagyott. A 
képviselőtestület meggyőződve a 
valóságos helyzetről a szükséges 
tatarozások foganatosítását a 
költségvetésben előirányzott összeg 
terhére elrendeli. 
Csapó Zsigmond mérnökkel a 
képviselőtestület egyezséget kötött az 
új temető felosztására és temetkezési 
helyek kijelölésére, a gyermeksírok 
után 20 f, a felnőtt sírok után 30 f, a 
kripták után 60 f munkadíjban. 
A kalocsai járási főszolgabíró rendelete 
a körállatorvos napidíjának felemelése 
és úti átalány megszavazása iránt 
(elutasítva). 
A kalocsai járási főszolgabíró rendelete 
a körállatorvosi állás betöltéséhez 5 
képviselőtestületi tag kiküldésére 

(vezetőjegyző, a bíró, Liska Péter, 
Bretska Miklós és Kirschner József). 
A kalocsai törvényszék végzése hűtlen 
kezelés bűntette miatt Berger Albert és 
társa ellen indított bűnügyben, az 
ügyészség a vádat elejtette. 
A kántor részére évenként járó 7 öl 
lágy tűzifajárandóság megszavazása. 
A kecskeméti pénzügyigazgatóság 
határozata az 1931. évi adó 
befizetésének halasztási kérelmére. 
A képviselőtestület 2 libacsordát 
engedélyez, az egyik a Jánoshalmi út 
végén, a másik az agyaggödröknél 
legelhet. A kacsacsorda a Nagytóra 
kijárhat; a legelőn elkövetett kárért a 
liba-, illetve kacsapásztor anyagilag 
felelős. 
A képviselőtestület a fogyasztási adó 
egyezség megkötését magának tartja 
fenn. 
A képviselőtestület a legelőn a két kút 
egyikét megépíteni rendeli, a másik 
kút építését az államsegély 
megérkezéséig függőben tartja. 
A képviselőtestület Arnold János és 
Csányi Mátyás éjjeliőröket a jelenlegi 
fizetésükért 1933. évre újból 
alkalmazza. 
A képviselőtestület Berger István és 
Scheibl István kisbírókat, valamint 
Leirer Mária takarítónőt 1933. évre a 
jelen fizetésükért újból alkalmazza. 
A képviselőtestület Hajdecker Sándor 
Rt. árjegyzékében a 28-as számú 
mintakaput választja temetőkapunak, 
a méreteknek megfelelő költségvetést a 
gyártóktól kérjék meg, a 2 db 
oldalkapu a rendes kerítés fonásának 
megfelelően házilag állítandó elő. 
A képviselőtestület Schilli István 
előfogatost az 1933. évre az ez évben 
élvezett fizetéséért alkalmazza. 
A kisbírók évi 110 P bérért nem 
hajlandók szolgálni, 1932. január 1-
jétől részükre fejenként 250 P évi 
fizetés megállapítása. 
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A Kiskőrösön megtartandó 
legelőjavító ingyenes tanfolyamra 
hallgatók kiküldése (Petz István bíró, 
Bergmann Márton, Walter György, 
Berger Tamás és Weiz József 
képviselők). 
A Kistónál meghosszabbított utca 
folytatása Mayer Péter házhelyéből is 
néhány □ölet elvon. A 
képviselőtestület a kérdéses területet 
igénybe veszi, nevezettet 1 P 60 f-es 
□ölenkénti árban kártalanítja. 
A Kossuth Lajos utca, a Hajósi utca és 
a Kalocsa felé húzódó, a tagosítás 
során kihasított út járhatatlan. Az 
elöljáróság szerkesszen kérvényt a 
vármegye alispánjához a vármegyét 
illető közmunka-hozzájárulásnak a 
község részére való átengedése iránt, 
és a kérdéses utakat és utcákat ezen 
pénzből hozassa rendbe. 
A középületeket kívülről nem 
tatarozzák az idén, azonban az iskolát 
a képviselőtestület belül 
megtisztogatja és rendbe hozza. 
A közmunkapénztár költségvetése. 
A közmunkapénztárban készpénzként 
kezelt 593 P 81 f kiutalása. A 
munkássegély-alaptól 700 P 
függőkölcsön felvétele a téli 
ínségmunkák akadály nélküli 
lebonyolítására. 
A közpénztár túlkiadással záródott, az 
adóügyi jegyző kéri, hogy a telkesektől 
és zsellérektől a különbözetet a község 
kamatmentes függőkölcsönként vegye 
fel, a 3000 P függőkölcsön felvételét 
elhatározták. 
A község lakosságának nagy része a 
szarvasmarha-tenyészirány 
megváltoztatását óhajtja. Egyenlőre 
csak részben térjen át a község a 
nyugati fajtára, mégpedig 9 
tenyészbikából 4 pirostarka, és 5 
magyar bikát tartson a telkesek és 
zsellérek legelőtársulata. 

A községben illetőséggel bíró házatlan 
cigányok a téglagyár mellé és a zsidó 
temető mellé kitelepítendők, ott a saját 
módjuk szerint lakást építhetnek. 
A községháza tetejét eternittel fedik. A 
fennmaradó cserepekkel az iskola és a 
jegyzői lakás tetejét az elöljáróság 
hozassa rendbe a lehető legrövidebb 
idő alatt. 
A községi bíró kérése az adóbehajtások 
halasztása iránt, a 
pénzügyminiszterhez kiküldendő 
bizottság (Petz István bíró, Vári 
Mátyás adójegyző és vitéz Gábor Antal 
községi képviselő). 
A községi elöljárók tiszteletdíjáról 
szóló pótszabályrendelet elfogadva, 
minden esküdtnek évi 25 P 
megállapítása tiszteletdíjként. 
A községi elöljáróság által elkészített 
szervezési szabályrendelet. 
A községi földbérlők a földbérlet 
összegének mérséklését kérik, a 
képviselőtestület ez ügyben nem 
hajlandó a földbérlőkkel tárgyalni. 
A lakosság egy részének kérelme a 
Szent János téren Városi Ádám háza 
előtt egy Norton-kút fúrására 
(elutasítva). 
A lakosság sokallja az egy kripta után 
25 P, az egy sírhely után 15 P 
megállapított árat. A kriptahely 10 P, a 
sírhely 5 P, további rendelkezésig 
megállapítva. 
A letétpénztárban a háború alatti 
időből eredő 13 P 82 f van, amelyet a 
szegénypénztárba utal a 
képviselőtestület. 
A megindított szőlőértékesítő akcióba 
a község bekapcsolódik. 
A méntelep-parancsnokságot az 
elöljáróság keresse meg, mindkét mén 
fedeztetési díjának 6 P-ben való 
megállapítására, a lóápoló kosztjára az 
elöljáróság megbízása. 
A mezőőri bérkivetés alapját képező 
holdankénti kimutatást a vezetőjegyző 
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egyedül elvégezni nem tudja, az 
irodaszemélyzetet nem veheti igénybe, 
az itt működő menekült írnok 
(Németh Lajos) az általa ingyen adott 
ellátásért hajlandó a munkálatoknál 
segédkezni 30 P munkadíjért 
(megadva). 
Az 1930. évi adó teljes mértékben 
hátralékban maradt, a folyó év során 
felvett 19 000 P függőkölcsön 
kifizetésére nincs fedezet. Az 
elöljáróság az erélyes behajtás céljából 
állami közeg kiküldését kérje az 
adóhivataltól. 
A múlt évben felvett 19 000 P 
függőkölcsönből csak 1000 P-t sikerült 
1930-ban törleszteni. A fennmaradó 
18 000 P függőkölcsön fenntartása az 
1931-es évre. 
A munkássegélyalap 688 P 4 f 
pénzmaradványát, az ínségakció 1232 
P 90 f pénzmaradványát a község 
kölcsönveszi a közpénztár javára, 
december 31-ig visszafizetéssel. 
A munkássegélyalap költségvetése. 
Nagyfokú elemi károk folytán sok 
szegény napszámos embernek a 
kenyere télire nem elég, 
szükségmunkákkal a Hajósi utcát és a 
Hosszúsort a község árkoltassa fel. 
A nagykőrösi méntelep-
parancsnokság átirata a fedeztetési 
állomás felállítására, a 
képviselőtestület mellőzi az állomás 
felállítását. 
A nagykőrösi méntelep-
parancsnokság átirata a községi mének 
beszerzése iránt, a lakosságnak 
meghirdetni, ha van jelentkező, úgy a 
parancsnokságra jelenteni, ha nincs, a 
kérelem elutasítva. 
A nagykőrösi méntelep-
parancsnoksággal szerződést kötött 2 
db tenyészmén átengedése iránt. Az 
elöljáróság a szükséges intézkedéseket 
tegye meg az istálló, a katona 
szobájának karbahozatala, a 

felszerelés, a széna és zab beszerzése 
iránt. 
A nehéz gazdasági viszonyok miatt a 
fennálló 1700 P függőkölcsönt a község 
nem tudta visszafizetni, az 1933. évre a 
kölcsön meghosszabbítása. 
A nem tagosított határrészekről új 
térkép készítendő, ugyancsak nincs 
térképe a községnek polgárdi és csalai 
szőlőkről, az elöljáróság készíttesse el, 
illetve szerezze be a térképeket. 
A pénzügyigazgatóság határozatai: 
elutasították a fellebbezéseket a 
Hinterreiter Mátyás község elleni 
perében kiszabott 46 P 92 f illeték 
megfizetése, illetve a Petz Menyhérttel 
kötött adásvételi illeték kiszabása 
ellen. 
A plébános fakitermelési költségét a 
képviselőtestület viseli. 
A rézgálic áráért a bírónál és a váltót 
aláíróknál a Hungária Rézgálicgyár 
végrehajtást foganatosított, a váltót 
aláírók községi elöljárókként írták alá, 
ezért személyileg nem felelősek. 
A szabadszállási erdőhivatal 
megkeresése a beerdősítendő 
terültetek iránt. 
A Székesfőkáptalan fellebbezése a 
mezőőri bér ellen, a kivetés tévesen lett 
eszközölve, a kivetett 335 P 72 f-t a 
képviselőtestület törli. 
A tagosítás során kihagyott utca 
Wiedner Mátyásné házhelyeinél 
megszakad, 15□öl terület megvételével 
az utca kinyitható. Az elöljáróság a 
területet □ölenként 1 P 60 f-ért vegye 
meg és az utcát nyissa ki. 
A tagosító érdekeltség által eladott 
házhelyek tulajdonosai a 
vételárhátralék befizetésére halasztást 
kérnek, 1 évi fizetéshalasztás 
megadva. 
A tanfelügyelőség rendelete az iskola 
hiányairól, az elöljáróság az ügyet a 
képviselőtestület elé utalja. 
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A telkesek és zsellérek tulajdonát 
képező befásítandó területek bérlete 
1932. márc. 19-én lejár, az elöljáróság 
az árverést tartsa meg a kérdéses 
ingatlanokra. 
A temető be lett kerítve, a 
munkálatoknál Csapó Zsigmond 
mérnök nagyon sokat tevékenykedett, 
részére tiszteletdíj címén 50 P 
megszavazása és kifizetése. 
A templom és a plébánia között levő 
utcát a képviselőtestület zárja le, azt 
parkírozza, az útforgalmat a templom 
és a jegyzői lakás felé eső részre terelje 
át, elutasítva az út szűkössége miatt. 
A tiszti szoba bútora rozoga, 
hasznavehetetlen, a kommün alatti 
vendégektől tele lett poloskával, 
eladása mellett szavazott az 
elöljáróság. A helyébe az 1932-es évi 
költségvetés terhére 600 P-ért 
tisztességes bútor beszerzése. 
Tűzoltószerek karbantartására, a 
tűzoltó szertáros Berger Tamás 
kovácsmester részére évi 30 P kezelési 
díj megszavazása. 
A vadászati haszonbért 1933. február 
1-jétől a képviselőtestület az 
érdekelteknek kiosztja. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 
véghatározata: az adóbehajtásért a bíró 
és a vezetőjegyző felelősségét 
kimondták, Sámson Ferenc kérelmére 
a képviselőtestület a felelősséget 
átvállalja. 
A vármegyei tanfelügyelő rendelete az 
általa észlelt iskolai hiányokról és az 
iskolaépítésről. 
A vármegyei törvényhatósági 
bizottság véghatározata: a dögtér 
bekerítésére a vármegye közönsége 
250 P segélyt szavazott meg. Erdélyi 
Antal ács költségvetése szerint a 
dögteret 300 P költséggel elkészíti. Az 
elöljáróság a munkát készíttesse el 
nevezettel. 

A volt községi orvosi földnél, továbbá 
az Amann András Hofstellájánál lévő 
árok és út a községnek felesleges, 
hasznavehetetlen tulajdonát képezi. 
Az elöljáróság az ingatlanokat adja el. 
Amann János harangozó kérelme, a 
község tulajdonát képező 2160 □ölnyi 
szántóföldet a község neki adja át 
harangozói fizetés címén (megadva). 
Angeli János kérelme: a jegyzői kert 
felét kezelésbe vehesse, cserébe a 
kaszálóját adja. A képviselőtestület a 
cserébe belemegy, vezetőjegyző kösse 
meg az egyezséget. 
Angeli János kérelme, a tagosítás során 
belterületen kapott földjét kültelki 
birtokával cserélje el a község 
(elfogadva). 
Angeli János kérelme, a tagosítás során 
neki jutott 9700 □öl I. és II. osztályú 
házhelyeket a községgel elcserélné kint 
a határban levő gyengébb minőségű 
nagyobb darab földért. A 7815 és a 
7826 hrsz. alatti ingatlanokért a csalai 
határtól kezdve 30 000 □öl terület 
átadása számára. 
Az 1929. évi gyakorlaton levő 
katonaság 1337 P 94 f beszállásolási 
költséget fizetett, amely mára 1525 P 50 
f-re szaporodott. A képviselőtestület a 
fenti összeget az új templomban 
építendő főoltárra megszavazza. 
Az 1930. évi közmunkapénztár 
zárszámadása, közpénztári számadás, 
letétpénztári zárszámadás, 
munkássegélyalap zárszámadása, 
telkesek és zsellérek zárszámadása, 
testnevelési alap zárszámadása, 
vagyonleltár. 
Az 1931. évi közmunkapénztár 
zárszámadása, közpénztári számadás, 
letétpénztár zárszámadás, munkás 
segélyalap zárszámadása, telkesek és 
zsellérek zárszámadása, testnevelési 
alap zárszámadása, vagyonleltár. 
1931. évre előfogatosnak Schilli István, 
kisbíróknak Berger István és Scheibl 
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István, takarítónőnek Leirer Mária 
felfogadva. 
Az 1932. évi fogyasztási adó 
szétosztására a képviselőtestület 
bizottságot nem küld ki, az 
egyezkedést magának tartja fenn. 
1932. évi költségvetések, 
közmunkapénztár zárszámadása, 
közpénztári számadás, letétpénztári 
zárszámadás, munkássegélyalap 
számadása, telkesek és zsellérek 
költségvetése, zárszámadása, 
testnevelési alap költségvetése. 
1931. évi vagyonleltár, 1932. évi 
vagyonleltár. 
1933. évi költségvetések, közmunka 
költségvetés, telkesek és zsellérek 
költségvetése. 
Az 1934. évi előfogatozást az 
elöljáróság az árlejtésen adja ki. 
1934. évi költségvetések, 
közmunkaalap költségvetés, 
munkássegélyalap költségvetés, 
telkesek és zsellérek költségvetése. 
1933. évi vagyonleltár. 
1934-re mezőőrökké megválasztva (10 
fő név nélkül!). A határrész beosztását 
az elöljáróság eszközölje. 
Az alispán és a főszolgabíró rendelete 
a kisegítő végrehajtó díjazásáról, 5 
hónapra havi 90 P, azaz 450 P 
kiutalása. 
Az alispán és a járási főszolgabíró 
rendelete a római katolikus iskolai 
költségvetés tárgyban. 
Az alispán leirata a Berger Albert ellen 
folyamatba tett bűnvádi ügybe 
hivatalból nem avatkozik be. A 
képviselőtestület határozatát nem 
hagyja jóvá. Walter József képviselő 
felhatalmazást kér az ügy vitelére, a 
felhatalmazást neki és társainak a saját 
költségükre a képviselőtestület 
megadja. 
Az alispán leirata: a telkesek és 
zsellérek 1933. évi költségvetésében a 

legeltetési díj mértékének 
megállapítása, 1 marha után 6 P. 
Az alispán rendelete a hitelszövetkezet 
tulajdonát képező, a község által 
megvásárolni szándékolt ház 
vételárának kifizetési módjáról 
(elfogadva). 
Az alispán rendelete a kaliforniai 
pajzstetű irtására, helyi bizottságba 4 
tag kiküldése (Bergmann Márton, 
Kusztor János, Angeli György és 
Wiedner János képviselők). 
Az alispán rendelete: a községi 
testnevelési bizottságba 3 tag 
megválasztása (Walter József, Wiedner 
János és Petz István). 
Az alispán rendelete a telkes 
gazdaságtól felvett függőkölcsön 
tárgyában. Az 1931. december 31-én 
felvett 3000 P függőkölcsön 
jóváhagyása, a kölcsön felvétele és a 
folyó évben való visszafizetése. 
Az alispán rendelete a vadászterület 
újbóli kiadása iránt. Az árverés 
határideje december 10-én 10 óra. 
Az alispán rendelete az 1. honvéd és 1. 
népfelkelő gyalogezred 25 000 hősi 
halottja emlékére emelendő hősi 
emlékszobor adakozására (elutasítva). 
Az alispán határozata a szervezési 
szabályrendelet átdolgozása iránt 
(jóváhagyva). 
Az egyházmegyei takarékpénztárnál 
még fennálló 16 000 P kölcsönt, a 
megszavazott munkássegélyalaptól 
felvett 688 P 4 f, az ínségakció alaptól 
felvett 1230 P 90 f a község nem tudta 
visszafizetni, ezen összegek 1934. évi 
függőkölcsönné nyilvánítása. 
Az előfogatos a telkesek és zsellérek 
társaságának is teljesít fuvarokat elég 
tekintélyes számban. Nevezett részére 
2000 □öl füvet a képviselőtestület 
átenged, a telkes gazdaság pénztárosa 
nevezett részére a területet jelölje ki. 
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Az elöljáróság által készített 
temetőrendtartás és szabályrendelet-
tervezet (elfogadva). 
Az elöljáróság feles- és harmados 
bérletbe kiadta a telkesek és zsellérek 
ingatlanait. Vári Mátyás adóügyi 
jegyzőtől a bikaistállóval szembeni 
kertet visszaveszi, részére az eddig a 
gazdasági tanító által élvezett kertet 
adja. 
Az elöljáróság kérvényt szerkesszen a 
pénzügyminiszternek és a kecskeméti 
pénzügyigazgatóságnak az adó 
gabonában vagy borban 
befizethetősége, illetve a hátralékok 
befizetése iránt. 
Az elöljáróság szerkesszen kérvényt és 
juttassa el az illetékes helyre az 1931-
ben előírt és esedékes közadók 
behajtásának 1 évi halasztása iránt. 
Az Erzsébet Tudomány Egyetem 
tanulóifjúságának segély iránti 
kérelme (elutasítva). 
Az iskolaszék átirata: az iskolaszolga 
feletti rendelkezési jog szabályozása, 
az iskola és a templom közötti utcának 
az elzárása ügyében. 
Az újpesti partoldalt az ott pincét 
építők présházépítés céljából 
megvenni óhajtják. A képviselők az 
eladás mellett szavaztak, az árat 
□ölenként 1 P-ben szabták meg. A 
befolyt összeget takarékban helyezzék 
el, hogy a telkes gazdaság azon más 
ingatlant szerezhessen. 
Barth János és társai a sertéslegelőn 
pincehelyeket kérnek (elutasítva). 
Berger István és Scheibl István 
kisbírók, Leirer Mária községházi 
takarítónő az 1934. évre a múlt évi 
járulékokkal felfogadva. 
Berger Péter és Walter Gábor kérelme 
a patak hídjánál készítendő 
cementhídra vonatkozóan. 
Berger Tamás községi képviselő 
előterjesztése a temetkezéseknél való 
harangozásról. 

Bergmann Márton telkes gazdasági 
pénztáros bejelentése: az erdőhivatali 
vezető mérnök által a befásítandó 360 
kh terület befásítása megtörténhet. 
Bergmann Márton telkes gazdasági 
pénztáros javasolja, hogy a legelő jogát 
senki másnak ki nem adhatja, azok 
felett csak a telkes gazdaság 
rendelkezhet. Az állattartó gazdáknak 
lesz kiadva a jószágaik arányában. 
Bergmann Márton telkes gazdasági 
pénztáros jelenti, a legeltetési díjban és 
egyéb követelésekben nagy összegű 
hátralék áll fenn, a fizetéshalasztás 
1932. december 1-jéig engedélyezve. 
A Csányi Boldizsár és Schultz 
Menyhért földjén folytatandó úthoz 75 
□öl területért a tulajdonosok 200 P 
megváltást követelnek (megszavazva). 
Csapó Zsigmond mérnök kérelme 
utcarendezési munkadíjának 
megállapítása és kiutalása iránt, 148 P 
32 f a közmunkapénztár terhére 
megszavazva. 
Dr. Gallina Frigyes levele: a hajósi 
határban kihasított Jánoshalma—
Kalocsa útszakasz áthelyezése 
lehetetlen. Az elöljáróság az útnak a 
törvényhatósági hálózatba való 
felvétele iránti lépéseket tegye meg, a 
kérvényt az alispánhoz adja be. 
Huber András és társai kérelme a 
házhelyük mögött lévő, a telkes 
gazdaság tulajdonát képező terület 
eladására. A területekért □ölenként 65 
f-t adjanak, amelyet kötelesek 
bekeríteni, a hegyhez nem nyúlhatnak, 
a befolyt pénz takarékba helyezendő 
ingatlanvásárlás céljára. 
Ifkovits Dániel segédjegyző kérelme 3 
havi szabadság iránt (megadva). 
Jónás János csengődi lakos ajánlatot 
tett a faiskola területének gazdaságos 
kihasználása mellett annak kezelésére. 
Az elöljáróság nevezettel vegye fel a 
kapcsolatot és a következő gyűlésre 
szerződéstervezetet mutasson be. 
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Jónás Jenő kertész ajánlkozott a 
faiskola betelepítésére, nevezettet a 
munkára a képviselőtestület 
alkalmazza, az üres 2400 □ölnyi 
területet átengedi munkadíjként. A 
cséplés után 400 kg búza árát 
határozzák meg, 600 □ölnyi területet 
fordíttasson fel, hozasson 1500 db 
vadalanyt, 100 □ölre elegendő 
gyümölcsmagot, megfelelő 
eperfacsemetét. A faiskola kerítéséről 
az elöljáróság intézkedjen. 
Jónás Pál uradalmi kertész kérelme, 
hogy részére egy kertészi lakást 
építsenek a faiskolában (elutasítva). 
Kiskőrös község átirata az adóhivatal 
megszüntetéséről, tudomásulvétel, 
kiküldendő küldöttségbe Petz István 
községi bíró. 
Kolos Imre körállatorvos kérelme járó 
napok szaporítása iránt (elutasítva). 
Langmayer és fia pápai cég levele 
községi szeszfőzde, illetve borpároló 
felállítása iránt. Az elöljáróság 
megbízása az üzletvezetővel 
megkötendő szerződésre. 
Lei János kovácsmester kérelme 
szeszfőző kazán felállítására (engedély 
megadva). 
Leirat a házi ipari tanfolyamok 
rendezésére, nem célravezető. 
Markó János megválasztott csősz 
hirtelen elhalt, a megürült álláshelyre 
Haszilló Simon megválasztása, a határ 
felosztása és annak megfelelően a 
csőszök bevezetése. 
Mirkóczi Mihály kérelme, a Nagytót 10 
évi haszonbérbe venné, a Nagytó 
fenekét kihordatná, a partját fával 
beültetné, a vizet apró hallal 
benépesítené (elutasítva). 
Mirkóczi Mihály kérelme a Nagytó 
rendbe hozására és halastóvá való 
átalakítására (megadva). 
Petz Mátyás és társai kérelme a 
téglagyárnál leendő tőzegkitermelésre. 

1932. évre próbakitermelés 
engedélyezve. 
Petz Mátyás és társai a telkes gazdaság 
legelőjén 1 hold/év területre 
rendelkeznek tőzegkitermelési 
engedéllyel. Kérelmezik az engedély 
meghosszabbítását 3 évre és 3 holdra 
(megadva). 
Petz Menyhért kérelme az általa bérelt 
legelőre vonatkozólag, birkánként 30 f-
t ad. 
Rimler Magda bajai okleveles 
gyógyszerész kérelme a községben 
általa felállítandó személyi jogú 
gyógyszertárra. 
Sámson Ferenc vezetőjegyző, Tillinger 
Ferenc plébános és Stadler Dezső 
kántortanító a telekkönyvben nem 
biztosított legelőjogokat élveznek. A 
képviselőtestület mindháromtól a 
legelőjogot visszavonja. Sámson 
Ferenc részére a telkesek és zsellérek 
költségvetése és számadása 
készítéséért évi 60 P munkadíjat 
megszavaz. 
Schaffer József képviselő javaslata: a 
kövező igák kirendelését nem tartja 
helyesnek. 
Schaffer Lázár, Török András és 
Ackermann András a községi bérletet 
felmondták, a nagy bérösszeget nem 
bírják kifizetni. Aki nem akar vagy 
nem tud fizetni, azzal a bérleti viszonyt 
megszüntetni és a kérdéses területeket 
új árverésen kiadni. 
Schilli Boldizsár és társai a kertjeik 
végében árkot óhajtanak húzni, a 
telkes gazdaság területén. A kérelem 
elutasítva, mindenki kerítéssel védje 
meg a kertjét. 
Schilli István előfogatos kérelmére a 
képviselőtestület a községháza 
istállóját a lovai részére használatra 
átengedi, amíg ő az előfogatos. 
Schindler István és társai kérelme a III. 
osztályú szőlők közötti út kihasítása 
iránt (Petz István bíró, vitéz Gábor 
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Antal, Török Antal, Liska Péter és 
Schweibert Tamás képviselők 
kiküldése). 
Schultz Menyhért az őtőle 
útmeghosszabbítására kért 75 □öl 
ingatlanért 100 P-t kér. Az elöljáróság a 
kérdéses ingatlanért □ölönként 1 P-t 
felajánljon és ezen az alapon 
egyezséget kössön. 
Schultz Tamás panasza: a földjéhez 
nincs hozzájáró út, de van, így a 
kijelölést mellőzi. 
Schultz Tamás kérelme a jegyzői 
javadalomhoz tartozó erdőn keresztül 
a földjéhez hozzájáró út iránt 
(elutasítva). 
Stadler Dezső kérelme kertjének 
bekerítésére, továbbá a vezetőjegyző is 
kéri a javadalmi kertjének bekerítését, 
elutasítva, azonban a kertekből 30—40 
□ölnyi terület bekerítése. 
Több községi lakos panasza: az utcára 
szolgáló lépcsője miatt büntetést 
kaptak, a lépcsők lebontását 
elrendelték. Az elöljáróság kérelmet 
terjesszen elő a járási főszolgabíró felé 
a büntetések felfüggesztése és a 
lépcsők le nem bontása iránt. 
Többek kívánságára a jövedelem- és 
vagyonadó-kivetés tárgyában 
érdekképviselet tegye meg a javaslatot 
(bizottság: Petz István, Walter 
Menyhért, Walter Mátyás, Bergmann 
Márton, Lentner Ferenc, Liska Péter, 
Walter Boldizsár, Koch Antal, vitéz 
Gábor Antal, Leirer György, Schaffer 
József, Csányi József, Kirschner József, 
Lentner Tamás képviselők, Sámson 
Ferenc és Vári Mátyás jegyzők 
kiküldése). 
Törvényhatósági határozat Ifkovits 
Dániel segédjegyző nyugdíjaztatás 
iránti kérelmének szeptember 1-jével 
történő elfogadásáról. 
A vezetőjegyző a javadalmi földjét a 
Duna-völgyi Lecsapoló és Öntöző 
Társulat csatornája mellett kapta. A 

baromfitenyésztés, illetve 
állattenyésztés intenzívebbé tételére a 
csatornaparton egy szobából és 
baromfi ólakból álló épületet kér 
építeni. 
A vezetőjegyző bemutatja a javadalmi 
földjén tervezett építkezési tervet és 
költségvetést (az idei építkezés 
elutasítva). 
Walter István kérelme a vadászati 
haszonbér leszállítása iránt (megadva). 
Walter István vadászati haszonbérlő 
kérelme a vadászterület visszavétele és 
új árverésen való kiadása iránt, 
megadva, a bérlő a tartozását 
szeptember 1-jéig fizesse meg. 
Walter József épületanyag-kereskedő 
ajánlatot tett a temető kerítésének 
folyóméterenként 1 P 10 f-ért való 
elkészítésére. Nevezett megbízása a 
munka elkészítésével. 
Weitz József községi képviselő 
indítványára Dr. Gallina Frigyes 
Ferenc Józsefet a képviselőtestület 
válassza díszpolgárrá (megszavazva). 
Weitz Péter kérelme a III. osztályú 
szőleje mellett lévő zsákút 
megszüntetése iránt (elutasítva). 
Wiedner János kérelme földcsere iránt 
(elutasítva). 
Wiedner Vince kérelme a múlt év 
októberében talált 1 db kerékpárt az 
elöljáróság adja ki. A kérdéses 
kerékpár bűnjel, a csendőrség 
nyilvántartja, nélküle nem adhatja ki 
az elöljáróság. 
 
A képviselőtestület által csak tudomásul 
vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 
intézkedés, jelentés): 
A földművelési miniszter március 2-től 
ingyenes gyümölcsfa kezelési 
tanfolyamot szervez, amelyre az 
érdeklődők március 2-án hétfőn reggel 
a községházánál jelenjenek meg. 
A járási főszolgabíró rendelete Lukács 
Imre borügynöktől az iparigazolvány 
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megvonásáról. Csalás bűntette miatt 2 
év és 5 hónap börtönbüntetést kapott a 
kalocsai törvényszéktől. 
A kalocsai érseki hatóság átirata a 
templom főoltárának építéséről. 
A kalocsai törvényszék végzése, a 
hajósi tagosítás során kihasított 8 öles 
útnak áthelyezésére beadott kérelmet 
elutasította. 
A kiskőrösi járásbíróság elnökének 
átirata a községhez az új 
betétszerkesztés elkészítéséhez 
szükséges összeg felajánlása illetve 
megszavazása iránt. 
A község ingatlanainak haszonbérbe 
adási szerződése. 
A községi pénztár üres, az adók nem 
folynak be, a község követeléseit senki 
nem fizeti, mindenki tehetségéhez 
mérten a közadókat fizesse be. 
A még hátralévő 2335 P 50 f tagosítási 
költségekből az 1933. évi 
költségvetésbe 1000 P beállítása. 
Növényvédelmi szolgálat 
megszervezése tárgyában kelt 
rendelet. 
A rét- és legelőjavító szakosztály 
átirata a Hajóson felállított 
titkárságról. 
A temetőhely vételét a felső hatóság 
jóváhagyta. 
A törvényhatóság határozata: a 
vadászati haszonbér-leszállítási 
határozatot jóváhagyta. 
A törvényhatósági bizottság 
határozata a Stadler Dezső 
kántortanító kertjének bekerítése iránti 
határozat ellen beadott fellebbezés 
elutasításáról. 
A törvényhatósági bizottság 
jóváhagyta az elöljárók 300 P 
tiszteletdíjára vonatkozó 
pótszabályrendeletet. 
A tüzelő- és világítóanyag 
megtakarítása céljából a hivatalos órák 
december, január és február 
hónapokban fél 8-tól délután 2-ig, 

március, április, október és november 
hónapokban 7 órától délután 2 óráig, 
májustól szeptemberig reggel 6-tól 
délután 1 óráig megállapítva. Délután 
5 óráig a telefonnál ügyeleti szolgálat 
lép életbe, csak az a szoba lesz egész 
nap fűtve, ahol az ügyeletes dolgozik. 
A vármegyei alispán rendelete a 
községi elöljárók és egyéb 
alkalmazottak mellékfoglalkozásának 
felülvizsgálatáról. Sámson Ferenc 
vezetőjegyző és Vári Mátyás adóügyi 
jegyző részére az engedélyt megadja. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 
3487/1932. sz. határozata. 
Az 1931. évi számadásban a 
hitelátruházás kimutatása. 
1931. évre a fogyasztási adó 17 834 P 
helyett 16 800 P-ben lett előírva. 
1932. évi április, május, júniusi havi 
pénztárvizsgálati jegyzőkönyv. 
Az 1932. december 10-én megtartott 
nyilvános árverésen kiadott 
vadászterület-bérleti szerződés. 
1933. évi január, április havi 
pénztárvizsgálati jegyzőkönyv. 
1933. évi havi pénztárvizsgálati 
jegyzőkönyv. 
Az 1933. évi községi költségvetést 
jóváhagyó határozat. 
Az adómunkálatok állítólagos 
késedelmes teljesítése és az 
adóhátralékok be nem hajtása miatt 
Sámson Ferenc vezetőjegyzőre az 
adóhivatal 60 P rendbírságot rótt ki. 
Az alispán rendelete az 1932. évi 
költségvetés jóváhagyásáról. 
Az alispán rendeletére a vadászati 
haszonbéri szerződés 10 évre kötötte 
meg az elöljáróság. 
Az alispán véghatározata az 1931. évi 
zárszámadások jóváhagyásáról. 
Az alispán véghatározata az 1932. évi 
költségvetési előirányzat újabb 
felülvizsgálatáról, 45% községi pótadó 
kivetését engedélyezte. 
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Az elöljáróság a határban a szükséges 
hidakat elkészíttette. 
Az elöljáróság a legelőn 3 db kutat 
készíttetett, a földművelési 
minisztériumtól építési segélyt kér a 
telkesek és zsellérek részére. 
Az új temetőhelyet telekkönyvileg a 
község nevére írták. 
November 15-től március 1-jéig a 
hivatalos órákat a takarékosság 
szempontjából a fűtést és a világítást 
reggel 8-tól délután 2-ig osztotta be a 
vezetőjegyző, aki a dolgát délelőtt nem 
végezte el, az a telefoninspektor 
részére fűtött szobában délután is 
dolgozni köteles. 
 
A képviselőtestület által kiadott utasítások: 
A középületek teteje rossz karban van, 
haladéktalanul tatarozni kell, illetve a 
cserepeket át kell rakni, e célra az 1931. 
évi költségvetésben 1000 K szerepel, az 
elöljáróság a munkálatokat adja ki. 
A községgel közvetlen határos, a 
császártöltésiek tulajdonát képező 
homokmégyi részek idecsatolása iránti 
kérelmet az elöljáróság újra adja be. 
A községháza udvarán lévő pince 
kitéglázása és meghosszabbítása 
szükséges, a zálogtárgyként behozott 
hordók és egyéb pincefelszerelések 
miatt. Az elöljáróság az épületek 
tatarozására felvett hitel terhére a 
munkálatot végeztesse el. 
A községi földbérleteknél nagy 
összegű hátralékok állnak fenn, az 
elöljáróság a kérdéses hátralékokra 
peres eljárást indítson. 
A legelőn felgyülemlett víz levezetése 
feltétlenül szükséges, az elöljáróság az 
ármentesítő társulattól kérje a csatorna 
megépítését, amelyre Petz István bíró, 
Bergmann Márton és Walter József 
képviselőket kiküldik. 
A legelőn keresztülvezető ármentesítő 
csatornák teljesen eliszapolódtak, az 
elöljáróság újabb kérelemmel 

forduljon az ármentesítő társulathoz 
az árkok kitisztítása iránt. 
A legelőn télvíz következtében nagy 
tömegű vizek szaporodtak fel, 
amelyeket a tagosítás során a 
földművelési minisztérium által 
elkészíteni rendelt csatorna lenne 
hivatott levezetni, azonban a Sárközi 
Ármentesítő Társulat ezt ez ideig nem 
készítette el. A bíró egy elöljárósági 
taggal keresse fel a társulatot a 
munkálatok teljesítésének 
szorgalmazására. 
Amann János harangozó kérelme a 
tagosítás során tőle elvett 1 holdnyi 
kaszáló helyett kárpótlásként más 
ingatlan adására, az elöljáróság 1000 
□öl szántóföldet adjon ki. 
Az alispán határozata: a községi 
szervezési szabályrendeletet pótlás 
végett visszaadta, az elöljáróság 
foganatosítsa a pótlásokat. 
Az egyik kan sánta, már vagy fél éve 
nem búg, a bíró a kant árverésen adja 
el. 
Az elöljáróság a csőszök bérét 
holdanként vesse ki és annak 
beszedését a csőszöknek adja át. 
Az elöljáróság a gyógyszertár 
felállítása iránti kérelmet az illetékes 
hatósághoz adja be. 
Az elöljáróság a járási főszolgabírót 
kérje meg 1933. július 15-től december 
15-ig egy ideiglenes végrehajtó 
kiküldésére, a kinnlevő adóhátralékok 
beszedésére. 
Az elöljáróság a középületek 
tatarozását árlejtésen adja ki. 
Az elöljáróság a község és telkes 
gazdaság kinnlevőségeit magánjogi 
követelésként hajtsa be, az adósoknak 
30 napi határidőt szabjon, aki nem 
fizet, azt perelje be. 
Az elöljáróság a nagy sártól járhatatlan 
Kossuth Lajos és Hajósi utcákon 
tartson szemlét, az érdekeltekkel a 
vizet vezettesse le. 
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Az elöljáróság a tagosítás során a 
kiosztott területeken lévő közkutat 
előre meghirdetett nyilvános 
árverésen adja el. 
Az elöljáróság a tagosítás során 
beerdősítendő 360 kh területet 
részletekben legelőnek adja ki, 
árverésen. 
Az elöljáróság a tűzoltó szívótömlőket 
rendelje meg. 
Az elöljáróság az 1930. évi vadászati 
haszonbért rövid idő alatt, az 1931. évi 
haszonbért 1932. okt. 1-jéig hajtsa be, 
nemfizetés esetén a bíró törvényes 
úton perre menjen. 

Az elöljáróság Schilli János vállalkozót 
a templomoltár befejezésére 
szorgalmazza. 
Jónás Jenő kérelme a faiskola 
kezelésére, az elöljáróság az 
egyezséget kösse meg. 
Martinovich Árpád hajósi 
gyógyszerész kérelme 
fiókgyógyszertár felállítása iránt, az 
elöljáróság a kérelmet a 
belügyminiszterhez adja be. 
Schaffer József közmunka-felügyelő 
jelenti, hogy Csalán a Mária-képnél az 
út járhatatlan, az elöljáróság az 
uradalommal az utat hozassa rendbe. 
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XXI. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1934—1936) 

 
A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1932. október 13. 
A testület alakuló közgyűlése: 1932. december 16. A ciklus vége: 1936. december 16. 
Elöljárósági választás: 1934. február 3. A ciklus vége: 1936. december 30. 
A ciklusban Safáry Endre kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt két választás 
volt. 
1935. december 28.  Vári Mátyás községi vezetőjegyző lett. 
1936. december 16.  Képviselőtestületi tisztújítás. 
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 
képviselők 

virilis választott 

községi bíró Petz István 
Bergmann 
Márton 

Dr. Horváth 
Győző 

Bretska/Bánáti 
Miklós 

törvénybíró Török Antal 
Schweibert 
András 

dr. Hubert Lipót Kirschner József 

pénztárnok Walter Ferenc Angeli Antal 
dr. Rechner 
Konrád 

Kusztor János 

közgyám Lentner Simon Berger Péter 
dr. Wiederkehr 
József 

Weitz József 

községi orvos 
dr. Krammer 
Donát 

Walter 
Menyhért 

dr. Révay Tibor Berger Tamás 

vezetőjegyző 
Sámson Ferenc 
Vári Mátyás 

Walter György 
dr. Kalmár 
Sándor 

Walter József 

Schaffer József 
dr. Kis-Erős 
Ferenc 

Wiedner János 

  Lakner György 
dr. Kőszeghy 
Mihály 

Török Antal 

  Koch Antal v. Bencze István Angeli György 

  Lentner Tamás v. Gábor Antal Török András 

  Scheibl Antal Walter József Schindler Ferenc 

  
Schweibert 
Tamás 

Petz Mátyás Lakner György 

     

     

további virilis 
képviselők 

Weitz Péter Walter Gábor Petz Menyhért Rácz Mihály 

v. Bihari 
Menyhért 

Brezovszki 
János 

Vári Mátyás dr. Kovács Tibor 

Walter István  Lentner István Petz Antal Petz Lórinc 

Tillinger Ferenc Epres István dr. Magyar Jenő  
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Kimutatás a ciklusban Petz István községi bíró által összehívott képviselőtestületi 
közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken tárgyalás alá vett 
ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

1934. 02.03 03.06 03.31 05.05 08.10 08.31 12.18 12.29 

v t r r r ő r r 

124 2 34 14 8 14 16 32 4 

 

1935. 01.29 03.02 06.06 06.07 07.30 08.31 12.28 

? t v r r ő v 

81 14 23 1 14 17 11 1 

 

1936. 01.11 01.23 03.12 04.09 06.06 09.10 11.20 12.16 

r r t r r ő r v 

113 19 17 16 16 23 10 11 1 

A fajták: t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási, (?) = külön 
nem jelzett. 
 
Az egyetlenegy választáson kívül, az üléseken mindig Petz István bíró elnökölt. 
Sámson Ferenc vezetőjegyző 1935. június 6-ig egyszer sem hiányzott az ülésekről, 
utána 1935. június 7-én Vári Mátyás adóügyi jegyző, majd 1935. július 30-án és 1935. 
augusztus 31-én dr. Reszler János vezetőjegyző helyettesítette, a továbbiakban pedig 
1936. január 11-től Vári Mátyás immár vezetőjegyzőként adta elő a tárgyakat, illetve 
vezette a jegyzőkönyvet. 
A ciklus alatt 24 ülésen összesen 301 különféle ügyet tárgyaltak, 252 db határozat, 41 
db tudomásulvétel és 17 db utasítás született. Mindezek tárgyát a következő részletes 
felsorolás tartalmazza. 
 
Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 
7—10 éves irtások ritkítását 
napszámban elrendelik, a község 
tulajdonát képező 34 éves erdőt 
kitermelik, a fát értékesítik. 
Baja—Csongrád—Erdőhegy községen 
áthaladó állami út kijavítása. 
A tavasszal beerdősítendő területen a 
csemeteültetés rendje. Mindenki 
köteles a legelőjoga után a rá eső részt 
felszántani, felárkolni. A kiosztás 
házszám szerint történik, Schaffer 

József és Bergmann Márton 
ellenőrzése mellett. 
A bikák részére a legelőn kifutó 
építése, az idén készített kút mellett. 
A borfogyasztási adóról az 1935. évi 
egyezség megkötése. A 
képviselőtestület magának tartja fenn a 
jogot, aki az összeget nem fogadja el, 
az tételesen fizet. 
A borfogyasztási adóellenőri állás 
megszervezése, évi 800 P fizetésért az 
1935. évre, továbbá február 1-jétől 
Sárkány Pál felfogadása. 
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A borfogyasztási szabályrendelet 
módosítása. 
A Budapesti Lengyel Emlékbizottság 
kérelme szoborra való adakozás iránt 
(50 P megszavazva). 
A Császártöltési Levente Egyesület 
kérelme otthon felállítása iránt. Ez 
szükséges és mindent elkövet a 
képviselőtestület az otthonért. 
Demke kérelme a tagdíj kiutalása iránt 
(8 P kiutalva). 
A fagykár miatt a földbérleti összeg 
kifizetése körül viták keletkeztek, a 
községben lakó árvák haszonbéri 
ügyét a közgyám és a melléje kiküldött 
2 elöljárósági tag rendezze. 
A fagykárok tüzetes megállapítására a 
járási gazdasági felügyelő felkérése. 
A faiskolai kertész 1 db permetezőgép 
és 1 db permethordó beszerzését kéri, 
az 1935. évi költségvetésbe 60 P 
felvétele. 
A faiskolában kiültetésre alkalmas 
eperfasuháncok vannak, amelyeket a 
sertés legelőre az elöljáróság 
ültettessen ki a folyó év tavaszán. 
A Magyar Falu Gazda és Földműves 
Szövetség lapjának lerendelése és 
tagjaiból való kilépés. 
A felfogadandó 4 mezőőr bérét 
fejenként évi 200 P-ben állapítják meg, 
a pótköltségvetésből fedezik. 
Szabályrendelet alkotása a 
szervezendő fogyasztási adóellenőri 
állás ügyében. 
A főszolgabíró rendelete az 1935. 
október 4-én megtartott apaállat-
vizsgálat alkalmával észlelt 
hiányokról. 
A Hajósi Takarékpénztárnak a község, 
illetve a telkes gazdaság ellen a 
Kiskőrösi Járásbíróságnál folyamatba 
tett pere. 
A háztartási alap 1936. és 1937. évi 
költségvetési előirányzatának 
tárgyalása. 

A helybeli községi hitelszövetkezet 
kérelme bekebelezési engedély iránt. 
Helyhatósági engedélyekről 
szabályrendelet alkotása. 
A hirdetési és dobolási díjakat a 
közönség nem a közpénztárba, hanem 
a kisbíró kezéhez fizeti. A hirdetési díj 
helyben 20 f, vidéken 40 f , a dobolási 
díj helyben 50 f, vidéken 1 P. 
A hitelátruházások és -túllépések 
átvezetésének jóváhagyása. 
A hitelátruházások keresztülvezetése. 
A hitelszövetkezet a tulajdonába került 
Fischer-féle házat átadja, illetve vételre 
felajánlja. 
A hitelszövetkezet tulajdonát képező 
ház vételének ügyében küldöttség 
kiküldése (Petz István és Walter 
József). 
A hivatalvizsgálat alkalmával 
kifogásolták az átvonuló tisztviselők 
által fizetett kilométerpénzek 
közpénztárba be nem fizetését. A 16 f 
kilométerpénz a közpénztárba 
vételezendő be. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
berakodási és cséplési engedélyek 
megadásáról. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
hatósági hússzékek használati díjának 
kényszervágások alkalmával való 
elengedéséről. Húsvizsgálatért és a 
hússzék használatáért valamint a 
húsfogyasztási adó megfizetése alól is 
eltekintenek kényszervágás esetén. 
A járási főszolgabíró rendelete a 
községi képviselőválasztáshoz az 
igazoló bizottmányba 2 tag kijelölésére 
(Walter József és Török András 
képviselők). 
A járási főszolgabíró rendelete a 
községi utak és terek fásításáról. 
Belterületen a templomtér, a Szent 
János tér, a temetőtől a Halasi hegy felé 
vezető Szélmalomdűlő út idei 
befásítása, jövőre pedig a határ többi 
részén az utak. 
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A járási főszolgabíró rendelete a TESZ-
be való belépés iránt (megadva). 
A járási főszolgabíró rendelete az 
Önkormányzati Tisztviselők 
Egyesületébe való belépés iránt 
(elutasítva). 
A járási főszolgabíró rendelete az 
Önkormányzati Tisztviselők 
Nyugdíjpótló Egyesületébe pártoló 
tagként való belépésre (30 P tagdíjjal 
belépés, 1935—37-ben 10 P tagdíjjal). 
A járási főszolgabíró véghatározata és 
az alispán rendelete Sámson Ferenc 
főjegyző betegszabadsága miatt. Dr. 
Reszler János helyettes főjegyző 
kirendelése. 
A járási főszolgabírónál kérelmezzék 
az elhunyt Schweibert Tamás esküdt 
helyére Weiz Péter helyettesítését. 
A járási leventeverseny alkalmával 
felmerült autó fuvardíj kifizetése (46 P 
már kiutalva 87 P 48 f-t a 
közpénztárból utalják ki). 
A járási testnevelési és népgondozási 
kirendeltség leirata: a hadirokkantak 
eltemetésére tervbe vett halotti lepel 
beszerzése 82 P-ért. 
A jegyzői lakás községházává való 
átalakítása . 
A jószágnak nyári legeltetésre való 
kihajtása és a telkes érdekeltség által 
okozott gyűlési jegyzőkönyv 
ismertetése. 
A kalocsai állami csemetekertből 
38 000 db facsemete elhozandó, a 
beerdősítendő terület kijelölendő és 
telkenként felszántandó, a csemeték 
elültetendők, az ültetést az elöljáróság 
kapáltassa meg. 
A kalocsai Sárközi Ármentesítő 
Társulatból való kiválás, és a Duna-
völgyi Lecsapoló és Öntöző 
Társulathoz való csatlakozás. 
A kalocsai takaréknál 13 000 P, az 
ínségenyhítő alapnál 1232 P 90 f és a 
munkássegélyalapnál 688 P 4 f 

függőkölcsön áll fenn, amelyet az 1935. 
évre megszavaznak. 
A kálvária bekeríttetéséhez a bíró 
szerezzen be költségvetést, amit a 
következő gyűlésen mutasson be. 
A kántori lakás átalakítása és 
hasznosítása. 
A keceli polgári iskola felállításához 
támogatás iránti kérelem (elutasítva). 
A képviselőtestület nem bontja fel az 
1935-ben lejáró bérletet, Schaffer József 
és Lakner György elöljárókat a 
kiskőrösi járási főszolgabíró hallgassa 
meg, mielőtt a bíró és Bergmann 
Márton elleni fegyelmi ügyben ítéletet 
hozna. 
A képviselőtestület nem küld ki 
bizottságot a borfogyasztásiadó-
egyezség kötési tárgyalásra, azt 
magának tartja fent, évente csak 
egyszer és egész évre köt egyezséget. 
A Kossuth Lajos és a Hajósi utca 
kikövezésére közmunkasegély 
elnyerése céljából 2 tagból álló 
küldöttség kiküldése az alispánhoz 
(Petz István bíró és Epres István 
képviselő). 
A Kossuth Lajos utcának és a Hajósi 
utcának a kikövezése elkerülhetetlen, a 
keceli műút kijavítása is. Epres István 
vármegyei bizottsági tag felkérése, a 
vármegyei közgyűlésen személyesen 
járjon el. 
A körállatorvos látogatási napjainak 
újabb szabályozása. 
A körállatorvos váltás miatt az orvos 
fizetésénél szereplő 250 P 10 f 
különbözet törlése. 
A község és a telkesek valamint a 
zsellérek között lévő faelszámolás 
ügyében a bizottság kiküldése 
(Bergmann Márton, Schaffer József, 
Walter István, Petz Lőrinc és Kusztor 
János képviselők. 
A község tulajdonát képező föld egy 
részéről a haszonbérlők lemondtak. Az 
elöljáróság az ingatlanokat újabb 
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árverésen adja ki, az összeg fele az 
árveréskor a másik fele jún. 15-én 
esedékes. 
A községháza udvara nincs bekerítve, 
onnan sok minden eltűnik; a 
képviselőtestület a községháza 
udvarát bekerítteti. 
A községi alkalmazottak illeték 
egyenértékének áthárítása. 
A községi földek haszonbérbe adására 
vonatkozó szerződések. 
A községi házhelyek rendezése. 
A községi hitelszövetkezet ajánlata a 
tulajdonát képező ház megvétele iránt. 
Egyhangú igen szavazattal elfogadva 
az 1935. évi költségvetés terhére 11 300 
P. 
A községi hitelszövetkezet kérelme 
üzletrészjegyzés iránt. A község 
továbbá a telkesek és zsellérek részére 
1-1 üzletrész jegyzése. 
A Községi Jegyzők Országos 
Egyesülete kérelme balatoni üdülőház 
létesítéséhez hozzájárulás iránt 
(elutasítva). 
A községi munkássegélyalap 1937. évi 
költségvetési előirányzatának 
tárgyalása. 
A községi szülésznői állás betöltése, 
Lakner Józsefné (Scheibl Magdolna) 
okleveles bába megválasztása 6 jelölt 
közül. 
A Külügyi Társaság segély iránti 
kérelme, 1935. évre 10 P hozzájárulás 
megszavazva. 
A legelőn húzandó árok helyének 
kijelölése és a munkálatok 
vállalkozásba adása. Az árok a 
földreform földek melletti mocsaras 
részen készítendő, ahogy a talaj 
megkívánja. Az ásási munkálatok Petz 
Mátyás és társai téglagyárosoknak 
történő kiadása, a kitermelt tőzeg a 
kitermelőket illeti. 
Leventeoktatók fizetésének leszállítása 
a felére. 

A Magyar Külügyi Társaság kérelme 
10 P segély iránt (elutasítva). 
A Magyar Külügyi Társulat kérelme 10 
P segély iránt (megszavazva) 
A Magyar Vöröskereszt kérelme 
mentőállomás létesítése és felszerelése 
iránt (elutasítva). 
A malomárok kimélyítését a község 
belterületén a közmunkapénztár 
terhére, a legelőterületen a telkesek 
pénztára terhére, az újonnan a legelőn 
ásott árok medrétől mélyebbre 
kitisztítja. 
A miniszterközi bizottság a fogyasztási 
adót 4500 P-ről 8000 P-re emelte fel, 
egyben kötelezte a községet 
fogyasztási ellenőri állás szervezésére 
évi 10% részesedéssel. A község nem 
szervezi meg az állást. 
A mohácsi csata emléktemplomának 
építőbizottsága segély iránti kérelme 
(elutasítva). 
A munkássegélyalap 1936. évi 
költségvetési előirányzatának 
tárgyalása. 
A „Népegészségügy” kiadó-
hivatalának kérelme, a lapot 
megrendelték, érte 8 P-t kifizetnek. 
A nyolcadik tanítói állás utáni 
nyugdíjjárulék beszüntetése. 
A posta által használt összes helyiségre 
szükség van, a lakást felmondják. 
A postai küldemények átvételére 
megbízatások. 
A régebben eladott, de ki nem fizetett 
ház- és pincehelyek árát a 
megváltozott viszonyoknak 
megfelelően állapítsa meg a 
képviselőtestület (□ölenként 1 P 20 f). 
A régi községháza értékesítése és 
felhasználása. 
A régi községházi udvar téglával való 
elkerítése. 2 db 2 m magas, 25 cm széles 
és 80 m hosszú fal 2000 P-ért. 
A régi postai lakás értékesítése, a 
Gazdakörnek 50 P-ért bérbe adják. 
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A renovált régi Petőfi-szobor 
leleplezési ünnepségére küldöttség 
kiküldése és az elöljáróság koszorút 
vegyen (Petz István Sámson Ferenc, 
Vári Mátyás, Bergmann Márton, 
Lentner Simon, Walter György és 
Török András). 
A sertéslegelő fásítása, a szamárvölgyi 
rész kanadainyárfa-suhánccal 
beültetése tavasszal. 
A sertéstenyésztés fellendítésére az 5 
db kan kevésnek bizonyult, még 2 db-
nak az idei tavasszal beszerzése. 
Sportpálya kijelölése és létesítése. 
A szabályszerűen megtartott árlejtésen 
Schindler Tamás felfogadása 
előfogatosnak az 1935-ös évre, 1065 P 
évi fizetésért, valamint kötelmei 
meghatározása. 
A Szegedi Siketnémák Intézete segély 
iránti kérelme (3 P megszavazva). 
Szegénykataszter megállapítása. 
A szülésznő fizetésének 300 P-re való 
leszállítása. 
A tavaszi apaállat-vizsgálat során a 
felettes hatóság 3 magyar bika eladását 
és 2 magyar és 1 tarka bika beszerzését 
rendelte el. A vételt csak 2 évi 
kamatmentes kölcsön folyósítása 
esetén tudják eszközölni. 
A telkesek és zsellérek 1935. évi 
számadása, 1936. évi költségvetési 
előirányzatának tárgyalása. 
A telkesek és zsellérek 
adókönyvecskékkel való ellátása, a 
tagok részére 5 évre szóló könyvecskék 
megrendelése. 
A telkesek és zsellérek gazdaságának 
vitele sok munkát okoz, a 
képviselőtestület szervezzen 
gazdaságvezető állást (elutasítva). 
A telkesek és zsellérek tulajdonát 
képező 360 kh erdősítendő területnek 
egyénileg birtokba adási kérelmét 
újólag adják be a földművelésügyi 
miniszterhez. 

A telkesek tulajdonát képező, a vihar 
által romba döntött szénapajta 
újjáépítése. A község 4 f áron adja a 
szükséges cserepeket, az ács- és 
kőművesmunkát árlejtésen adják ki. 
A templom melletti árkolás 
keresztülvitele. Az elöljáróság a 
közmunkapénztár terhére kitéglázva 
készíttesse el; a jegyzői lakás sarkán 
lévő telefonoszlop elhelyezésében a 
postaigazgatósággal vegyék fel a 
kapcsolatot. 
A templompadok elkészíttetésére 2400 
P áll rendelkezésre, amelyből 46 db 
pad és áldoztató felállítása lehetséges, 
bizottság kiküldése (Petz István, 
Tillinger Ferenc, Epres István, Walter 
József, Brezovszki János, Walter 
István, Lentner István, Walter György 
és Sámson Ferenc elöljárók és 
képviselők). 
A templomtéren a fásítást befejezték, a 
templom környékét olcsó kerítéssel a 
közmunkapénztár terhére elkerítik. 
A tévesen nem törölt adóhátralékok 
törlése. 
A vadászati haszonbérhátraléknál 635 
P 5 f törlése. 
A vadászati haszonbér összegéből 
1931-ben 645 P, 1932-ben 1782 P 6 f, 
1933-ban 635 P 5 f törlése, a 
telkeseknek és zselléreknek a bérlet 1/6 
része jár (510 P), amelyet törölnek. 
A vágóhíd áthelyezése. 
A vágóhídi szolgai lakást özvegy Lajkó 
Istvánnénak ingyen lakásul átengedik, 
kötelezik nevezettet az épület és annak 
környéke tisztántartására. 
A Vakokat Gyámolító Dél-
Magyarországi Egyesület segély iránti 
kérelme (3 P megszavazva). 
A Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület kérelme segély iránt (5 P 
megszavazva). 
A vármegye 2 határozatával 
jóváhagyta az orvosi lakás 2 
szobájának padlózását, illetve 
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udvarának téglával való bekerítését. 
Az erre vonatkozó pótköltségvetés 
elkészítése és felterjesztése. 
A vármegye közigazgatási 
bizottságának leirata az iskolai 
hiányok ügyében. 
A vármegye tanfelügyelőjének leirata 
a faiskola kijelöléséről. 
A vármegye törvényhatóságának 
véghatározata a dobolási díjakról, 
szabályrendelet alkotása. 
A vármegyei községi jegyzőegyesület 
kérelme tagsági belépésre (elutasítva). 
A vármegyei tanfelügyelő leirata az 
óvoda megszervezése iránt. 
A vármegyei tanfelügyelőség leirata 
Gazdagh Margit óvónő magánóvoda-
létesítésének engedélyezéséről. 
A vármegyei tanfelügyelőség leirata 
községi óvoda felállítására (elutasítva). 
A vásártér területét a Nagytó melletti 
sertéslegelőn jelölik ki, az elöljáróság új 
tervrajzot készíttessen és adjon be 
kérelmet az engedélyezés iránt a 
földművelésügyi miniszterhez. 
A vásártér tervrajzának elfogadása, a 
vásártartás iránti kérelem felterjesztése 
az illetékes hatósághoz. 
A vezetőjegyző bejelenti az adójegyzői 
állás megszűnését, a segédjegyzői 
állásról Ifkovits Dániel nyugdíjazva 
lett, ezen állás betöltésére a 
főszolgabírónál a szükséges lépéseket 
megteszi. 
A visszakapott előleg rovatán fennálló 
hátralékok törlése. 
Az 1933. évi hősök emlékfái alap 
számadása, a hősök emléktáblái alap 
számadása, ínségakció számadása, 
közmunkaalap számadása, 
közpénztári számadás, letétpénztári 
számadás, munkássegélyalap 
számadása, telkesek és zsellérek 
számadása, temetőalap számadása. 
1933. évi vagyonleltár. 
Az 1934. év nyarán itt gyakorlatozó 
katonák 2102 P 70 f-t fizettek 

beszállásolás és fuvardíjak címén. Az 
összeg igazságos szétosztása 
lehetetlen, ezért a templomi padok 
beszerzésére fordítsa a 
képviselőtestület. 
Az 1934. évi hősök emlékfái alap 
számadása, a hősök emléktáblái alap 
számadása, közmunkapénztári 
számadás, községi zárszámadások, 
letétpénztári számadás, 
munkássegélyalap pénztári 
számadása, telkesek és zsellérek 
költségvetése, telkesek és zsellérek 
számadása, temetőalap számadása, 
törzsvagyon alap számadása. 
Az 1934. évi vagyonleltár. 
Az 1935. évi alapok zárszámadása, 
haszonbéri hátralékok rendezése, a 
hősök emlékfái alap számadása, a 
hősök emléktáblái alap számadása, 
költségvetések, közmunkapénztári 
költségvetés, közmunkapénztári 
számadás, községi zárszámadás, 
munkássegélyalap költségvetése, 
munkássegélyalap pénztári 
számadása, temetőalap számadása, 
törzsvagyon alap számadása. 
Az 1935. évi számadásban 3600 P 
túlkiadás mutatkozik, amelynek 
fedezéséről a képviselőtestület a 
következő évi költségvetésben 
gondoskodik. 
Az 1935-ös évre községházi 
takarítónőnek Leirer Mária, iskolai 
takarítónőnek özvegy Glocker Antalné 
felfogadva. 
Az 1935-ös évre éjjeliőrnek Knapig 
András és Csányi Mátyás, mezőőrnek 
Petz Tamás, Schindler István, Stalter 
Mátyás és Amann István felfogadva. 
Az 1935-ös évre kisbírónak Berger 
István és Scheibl István 250 P évi 
fizetéssel felfogadva. 
Az 1936. évi borfogyasztásiadó-
egyezség megkötése. 
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Az adóügyi jegyzői lakás vételárának 
kifizetésére vonatkozó törlesztési terv 
elkészítése és üzletrész jegyzése. 
Az adóügyi jegyzői lakásnál levő kút 
kitakaríttatása, befedése és 
szivattyúval való ellátása 200 P-ért a 
költségvetés terhére. 
Az alapok kézpénzkészleteinek 
elhelyezése, a hitelszövetkezetnél. 
Az alispán határozata a községi 
pénztáros tiszti biztosítékáról, 
felmentés, helyette 2 kezes elfogadása. 
Az alispán leirata a sportpálya 
létesítése ügyében. 
Az alispán rendelete a 
gyümölcsfavédelmi alap 
felhasználásáról. 10 kg Sulfalór és 5 kg 
Arzola megrendelése, az Agro 
Növényvédelmi Rt-nél (Budapest). 
Az alispán rendelete a 
hitelszövetkezeti ház megvételéről. 
12 000 P vételárért a község megveszi a 
házat. 
Az alispán rendelete a községi 
pecsétek megőrzésére 
pótszabályrendelet megalkotásáról. 
Az elöljáróság a legelőtársulat részére 
4 db piros-tarka bikát szerezzen be, az 
ehhez szükséges összeget a 
földművelésügyi minisztertől kérje 
kölcsön. 
Az alispán rendelete a szarvasmarha-
tenyészirányzat megváltoztatására. 6 
db piros-tarka és 3 db magyar bikát 
tartanak, a tenyészirányt a nyugati 
fajtára akarják átváltoztatni, a bikák 
reggel 8-tól este 6-ig a csordában 
lehessenek. 
Az apaállatokat vizsgáló bizottság az 
elöregedett 5 magyar bikát 
kimustrálta, helyettük a tenyészirány 
megváltoztatásából kifolyólag a folyó 
évben 5 bika beszerzését elrendelte. 
Vételárukat állami hitelből fedezzék. 
2364 AP felvételéről név szerinti 
szavazás, a jegyző és a bíró vásároljon 
és írja alá a kötelezvényt. 

Az alispán rendelete a testnevelési 
bizottság újjáalakításáról. 
Az alispán rendelete az apaállatok 
tartásánál követendő eljárásról, az 
elöljáróság az apaállatokat a csordával 
járni megengedi. 
Az alispán véghatározata a 
Homokmégy—Császártöltés községi 
közlekedési közút építéséről. 
Az alispán véghatározata a kalocsai 
takarékpénztárnál fennálló 12 000 P 
függőkölcsön rendezéséről, a 
törlesztésre határidő hosszabbítás 
kérése. 
Az elhunyt Petz Mihály temetőőr 
helyébe Marokity István alkalmazása. 
Az előfogatossal megkötendő 
szerződés, 1936-ra 960 P évi bérért egy 
pár lóval Valkai Jánosal megkötve. 
Az elöljáróság legalább évi 2 országos 
vásár engedélyezését kérje az illetékes 
minisztériumtól. 
Az országos vásár ügyében hozott 
törvényhatósági kisgyűlési 
véghatározat meghirdetése. 
Az építési- és használatiengedély-díjak 
összegének megállapítása (január 1-
jétől □méterenként 5 f). 
Az erdősítendő területre a 
közbirtokosság borjúcsordát óhajt 
kihajtani, a túlterhelt őrjegi legelőt 
mentesítve, a borjú legelődíja 
darabonként 10 P. 
Az iskola előtti út lezárása. 
Az Országos Szent István Fiúotthon 
kérelme évi 15 P töredék ösztöndíj 
biztosítása iránt (elutasítva). 
Az országúti baleseteknél 
elsősegélynyújtás. 
Az orvosi lakás kerítésének tatarozását 
és kijavítását az elöljáróság végeztesse 
el az épületek karbantartása terhére. 
Az orvosi lakásnál a melléképületek 
megrongálódtak, helyettük új épületek 
emelése vált szükségessé. A bíró a 
kőművessel lebontatta és 138 P 
költséggel az épületet újraépíttette. 
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Az orvosi lakásnál két szoba padlózása 
és az udvar bekerítése. 
Az óvoda helyiségének kijelölése. 
Az óvodai felszerelések beszerzése és 
az óvoda illemhelyének építése. 
Az új építkezéseknél a bizottsági 
kiszállási díjakat a képviselőtestület 5 
P-ben állapítsa meg a községi 
közpénztár javára (elutasítva). 
Báthory István emlékbizottságának 
kérelme (elutasítva). 
Berger Albert volt telkes gazdasági 
pénztáros kérelme 76 P hátralékának a 
gazdasági pénztárból való kifizetése 
iránt (vizsgálat elrendelése). 
Berger Albert követelése a telkesek és 
zselléresek pénztárától (elfogadva és 
31 Pengő kifizetése). 
Bergmann Márton gazdasági 
pénztáros kérelme az 1935. évre a 
marhalegelés legelőár megszabására (1 
db marha vagy ló után 15 P). 
Bergmann Márton telkes gazdasági 
pénztáros jelenti a telkesek és zsellérek 
nagyarányú kinnlevőségét. Aki 
hátralékban van, annak legeltetési 
jogát az elöljáróság visszatartja és 
értékesíti, a hátralékosok állatai csak 
akkor mehetnek a legelőre, ha a 
tartozásukat kiegyenlítették. Walter 
József képviselő megbízása egy 
pénzkezelő szekrény beszerzésére. 
Bergmann Márton telkes gazdasági 
pénztáros kérelme melléje egy ellenőr 
kiküldése iránt. Schaffer József 
elöljáró: a fizetésük 120 P, ebből a 
pénztáros 80-at, az ellenőr 40-et kap 
évente. 
Bergmann Márton, a telkesek és 
zsellérek pénztárosa kérelme az 
erdősítendő területek bérletének 
lejárásával, azokat árverésen újból 
kiadni rendelik, az időpontját az 
elöljáróság határozza meg. 
Dr. Fekete István keceli ügyvéd által a 
kiskőrösi járásbírósághoz beadott 
fizetési meghagyás szerint a régi peres 

ügyekből 275 P 60 f ügyvédi költség 
megállapítása iránti kérelme (100 P 
megajánlása). 
Dr. Ladányi Miklós irodatiszt 
augusztus 7-től 27-ig nősülési 
szabadságot kér (megadva). 
Építési bizottsági tagok kijelölése, 
illetve megválasztása (Petz István bíró 
elnök, tagok: Török Antal, Kusztor 
János, Walter József, Angeli Antal, 
Berger Tamás, Brezovszki János, 
Walter István és Koch Antal 
képviselők). 
Fischer Mátyás kérelme a neki és 
társainak eladott házhely háta mögött 
pincék létesítése iránt, továbbá a 
pincék és a házhelyek közötti 
megfelelő vételárért való átengedése 
iránt. A területeket nem engedik át, 
azokat befásíttatják, a már megásott 
pincéket bontsák le és tömjék be. 
Gróf Mihály kérelme a 
cigánytelepítésről (elutasítva). 
Kiskunhalas megyei város átirata a 
Kiskunhalas—Hajós közdűlő útnak a 
vármegyei úthálózatba való felvétele 
és kiépítése iránt (megszavazva). 
Klajó Menyhért kérelme fogyasztási 
adója törlése iránt, a bíró és az 
adójegyző vizsgálja ki az ügyet és 
tegyen jelentést. 
Klajó Menyhért terhéről és Glocker 
István terhéről 41 P 46 f borfogyasztási 
adóhátralék törlése. 
Koch Menyhért kérelme a háztelkéhez 
a községtől még 3—4 □öl terület iránt 
(megadva). 
A községháza átalakításával 
kapcsolatos kőműves-, asztalos-, 
szobafestő- és egyéb munkálatokkal 
felmerült költségek. 
Községi házhelyek eladása és más 
házhelyek biztosítása. 
Márin György köteles a vágóhíd táján 
lévő földje szélén pince-, illetve 
présházhelyet kér. A község által nem 
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használt területet □ölönként 1 P 50 f-ért 
átengedik. 
Martinovics Árpád hajósi 
gyógyszerész kérelme fiókpatika 
felállítása iránt. 
Négy rendőri állás megszervezése, 
pótszabályrendelet elfogadása. 
Özvegy Lugosán Simonné 
postamesternő 45 évi közszolgálat 
után nyugdíjba ment, az itt töltött 35 év 
lelkiismeretes munkáért és 
szolgálatáért köszönetmondás. 
A Petz József földje és Faltum János 
szőleje közötti erdősítendő terület 3 
évre szántóföld gyanánt haszonbérbe 
kiadása, utána facsemetével a 
legelőtársulat ültesse be. 
Petz Mihály terhén 233 P 90 f, Berger 
Illés terhén 84 P 24 f földbérlethátralék 
áll fenn, az összegek törlése. 
Sámson Ferenc kérelme a tanyai 
épületek megvásárlása iránt. 
Sámson Ferenc ny. főjegyző kérelme a 
jegyzői javadalmon általa épített 
tanyai lakás és mellékhelységének 
2200 P-ben való kártalanítása iránt. 
Walter József, Wiedner János és Walter 
György képviselők megbízása az 
épületek megszemlélésére és 
felbecsülésére. 
Schaffer József előterjesztése: a telkes 
gazdaság adja ki a legelőt téli 
birkalegelőnek. Az őrjegi legelőt téli 
birkalegelőnek darabonként 30 f-ért 
kiadják. 
Schaffer József esküdt bejelentése a 
községi közmunkák és a természetben 
szolgáltatandó kocsifuvarok 
rendezésére. 
Schaffer József esküdt bejelentése a 
legutoljára itt járt erdőmérnök szerint a 
telkesek homokos ingatlanainak 
befásítására kamatmentes kölcsön 
volna beszerezhető (elutasítva). 
Schaffer József esküdt bejelentése 
mérőszalag és körző beszerzése iránt. 

Schweibert Tamás elöljáró kérelme a 
tavaszi fásítás során a legelőn 1600 □öl 
területet ligetszerűen fásítsanak be. 
Seiler Ilona pékmester kérelme. 
Sok panasz érkezett a felszaporodott 
kecskeállomány legeltetésével 
kapcsolatosan, a kecskék legeltetését 
csak 1935. évben rendszabályozzák. 
Stadler Dezső ny. igazgató 
kántortanító kérelme. 
Szabó Antal körzeti iskolafelügyelő 
iskolalátogató észrevételei. Epres 
István iskolaigazgatóvá választásához 
javaslattételre bizottság kiküldése 
(Tillinger Ferenc, Petz István és Török 
Antal képviselők). 
Aszarvasmarha-tenyészirány 
megállapítása. 
Szavazás a pénztárnok által a 
szervezési szabályrendeletben jelzett 
1000 P tiszti biztosíték le nem vételéről. 
Török András kérelme Erdélyi Antal 
sarkától Glocker István házáig a 
gyalogjáró elkerítésének 
engedélyezésére az érdekeltek 
költségére (megadva). 
Török Antal másodbíró bejelenti, a 
malomárok-csatornán át készített híd 
karfái nincsenek rendesen elkészítve, a 
szűk hídról a kocsik könnyen a híd 
melletti árokba zuhanhatnak, az 
elöljáróság a karfák felállítását mielőbb 
hozza rendbe. 
Vári Mátyás jegyző kérelme a 
kántortanító istállójának lebontása és 
egyben az iskola udvarának bővítése, 
illetve a bontott anyagok részére való 
átengedése iránt. 
A „Vármegyei Hivatalos Lap” 2 
példányának lerendelése. 
Walter József beadványa a házhelyek 
hátralékos vételárának behajtása és 
azok telekkönyvi átírása iránt. 
Weitz Péter esküdt kérelme a majori 
dűlőben lévő szőleje alatt fekvő 
zsákútban végződő út megvásárlására 
(elutasítva). 
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A képviselőtestület által csak tudomásul 
vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 
intézkedés, jelentés): 
A vármegye véghatározata Sámson 
Ferenc nyugdíjazásáról. 
A földművelésügyi miniszter 
határozata a telkesek és zsellérek 
közlegelőjéből 10 h feltörésének 
megengedéséről. 
A főszolgabíró véghatározata Sámson 
Ferenc főjegyző és Vári Mátyás 
adóügyi jegyző fegyelmi ügyében. 
Hiteltúllépések és -átruházások. 
A járási gazdasági felügyelő által a 
közlegelő bejárása és megvizsgálása 
alkalmával készült jegyzőkönyv. 
A község tulajdonát képező földeket 5 
évre haszonbérbe adta az elöljáróság. 
A Külügyi Társaság átirata a részére 
megszavazott és megküldött 10 P 
megköszönése. 
A mezőőrbér pótköltségvetése. 
Telkesek és zsellérek legelődíjának 
kivetését a vezetőjegyző eszközli. 
A vármegyei gazdafelügyelőség 
leirata a telkesek és zsellérek 
nyilvántartásba vételéről. 
A vármegyei közigazgatási bizottság 
határozata a behajtás elmulasztása 
miatt a felelősség kimondásáról. 
Az 1933. évi július, december és az 
1934. évi január és február, április, 
augusztus, október, november és 
december havi pénztárvizsgálati 
jegyzőkönyvek. 
1934. évi havi pénztárvizsgálati 
jegyzőkönyvek. Az 1934. évi 
számadásokban mutatkozó 
hátralékok. 
1936. évi hitelátruházások. 
Az alispán határozata a borfogyasztási 
adó leszállítása iránti kérelemre. 
Az alispán határozata a Jánoshalma—
Császártöltés közdűlő út 
törvényhatósági felvételét megelőző 
műszaki munkák elvégzéséről. 

Az alispán határozata a telkesek és 
zsellérek 1933. évi számadásának 
jóváhagyásáról. 
Az alispán határozata: az ellenőri 
költségek 1931. évi költségvetését 
jóváhagyta. 
Az alispán rendelete a kender- és 
lenáztató helyek kijelöléséről. 
Az alispán rendelete a községi faiskola 
megszüntetéséről, amelyet kiirtottak 
és a facsemetéket megsemmisítették. 
Az alispán véghatározata a Duna-
völgyi Lecsapoló és Öntöző Társulat 
engedély okiratának módosítása 
ügyében. 
Az alispán véghatározata a 
költségvetések jóváhagyásáról. 
Az alispán véghatározata a 
körállatorvos látogatási napjainak és 
fuvarátalányának megállapításáról. 
Az alispán véghatározata a község 
1934. évi zárszámadásának és 
vagyonleltárának jóváhagyásáról. 
Az alispán véghatározata a vadászati 
haszonbérszerződés jóváhagyásáról. 
Az igazságügy-minisztérium leirata a 
betét átalakítási munkálatok 
megkezdéséről. 
Gatter István és Schindler István 
haszonbérlők lemondása a községi 
földek bérletéről. 
 
A képviselőtestület által kiadott utasítások: 
A telkes gazdaság pénztárosa a bikák 
részére szükséges zab beszerzését 
elsősorban a helybeli gazdáktól 
biztosítsa. 
A telkes gazdaság 1935. évi fásítása, az 
elöljáróság az idén elmaradott 
erdősítést folytassa. 
Az elöljáróság még nem kész községi 
pincéjébe zálogtárgyként behozott, 
Kuhl József tulajdonát képező 1 db 
boroshordó eltűnt, az elöljáróság a 
nyomozást vezesse le. 
Jónás Jenő volt faiskolai kertész 
kérelme a volt faiskola területének 
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haszonbérbe vétele iránt. Az 
elöljáróság a bérleti szerződést 1934—
1939 évekre 100 P évi haszonbérért 
kösse meg, a kiültetni való eperfa 
suháncok beszolgáltatása. 
Az elöljáróság sürgősen adjon be 
kérelmet a Sárközi Ármentesítő 
Társulathoz a hegyek alatti csatorna 
kitisztítására a téglagyártól a 
malomárokig. 
A már régmúlt időben eladott 
házhelyek árának befizetése aktuális. 
Az elöljáróságnál őrzött térképek és 
vázrajzok alapján az elöljáróság 
számoljon le. 
Az iskolai árnyékszékek botrányos 
állapotban vannak, az elöljáróság az 
árnyékszékeket a kívánalmaknak 
megfelelően hozassa rendbe. 
A temetői elhagyott és gondozatlan 
sírhantok elegyenesítése, a korhadt 
sírkeresztek megsemmisítése. 
A község tulajdonát képező földek 
haszonbérbe adása, az elöljáróság 
árverésen adja ki az ingatlanokat. 
A borjúlegelőnek használt területen 
nincs kút, az elöljáróság építtessen 
kutat még a kihajtás előtt. 

A temető rendezése, kerítés, kálvária 
áthelyezése, régi sírok elsimítása, a 
költségeket az ínségalapból fedezzék. 
A beállott fagykár miatt több földbérlő 
haszonbér-engedményt kért. Az 50%-
on felüli károsultak pünkösdhétfőn 
jelentsék be a kárukat, ezek 
felülvizsgálatára 2 elöljárót 
megbíznak, a jelentésük alapján a 
legközelebbi közgyűlésen határoz a 
közgyűlés. 
Facsemeték igénylése, az elöljáróság az 
illetékes helyen 100 000 db akác- és 
20 000 db kanadainyár-csemetét 
igényeljen a telkesek részére. 
A hitelszövetkezet átirata a tőle 
megvett ház vételárának rendezéséről, 
az elöljáróság gondoskodjon a váltó 
rendezéséről. 
Kettő állami mén fedeztetésre való 
kérelmezése. 
Út menti fák létesítése. 
A használhatatlanná vált területek, 
utak és árkok értékesítése és a 
szükséges utak szélesítése. 
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XXII. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1936—1940) 

A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1936. december 16. 
A testület alakuló közgyűlése: 1936. december 16. A ciklus vége 1940. március 11. 
Elöljárósági választás: 1936. december 30. A ciklus vége: 1940. március 18. 
A ciklusban Safáry Endre kiskőrösi járási főszolgabíró elnöklete alatt három választás 
volt.  
1937. szeptember 11. Palotai János lett az adóügyi segédjegyző. 
1939. november 20.  Jónás Márton lett az adóügyi segédjegyző. 
1940. március 11.  Képviselőtestületi tisztújítást tartottak. 
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 
képviselők 

virilis választott 

községi bíró 
Petz István 

Bergmann 
Márton 

dr. Horváth 
Győző 

Walter József 

Török Antal 
Schweibert 
András 

dr. Hubert Lipót Wiedner János 

törvénybíró 
Török Antal Angeli Antal 

dr. Wiederkehr 
József 

Angeli György 

Bergmann 
Márton 

Rausch János 
dr. Kalmár 
Sándor 

Török András 

pénztárnok Walter Ferenc Berger Péter 
dr. Kis-Erős 
Ferenc 

Schindler Ferenc 

közgyám Lentner Simon Weitz József 
dr. Kőszeghy 
Mihály 

Petz István (új) 

községi orvos 
dr. Krammer 
Donát 

Arnold István dr. Tantos Gyula Epres István (új) 

vezetőjegyző 
Vári Mátyás 

Bergmann 
János 

dr. Kujáni Ferenc 
Schweibert István 
(új) 

adóügyi jegyző 
Palotai János Lakner György 

dr. Horváth 
Mihály 

Pittenauer 
Menyhért (új) 

Jónás Márton Váradi Mátyás dr. Kovács Tibor 
Schaffer Mátyás 
(új) 

 
 Frick István dr. Ofner Jenő Schaffer Lázár (pót) 

 
 Wiedner Antal dr. Ofner Tivadar Lentner István (pót) 

 
 

ifj. Walter 
Simon 

v. Bencze István  

 
    

további virilis 
képviselők 

v. Gábor Antal 
Walter 
Menyhért 

Walter György Schaffer József 

Koch Antal Weitz Péter Scheibl Antal Lentner Tamás 

Petz Menyhért Petz Lőrinc Brezovszki János Walter István 

Tillinger Ferenc Petz Antal Tóth Imre Várszegi János 
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Kimutatás a ciklusban Petz István, illetve Török Antal községi bírók által 
összehívott képviselőtestületi közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint 
az ezeken tárgyalás alá vett ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

1937. 12.30 01.02 02.13 03.01 04.19 08.18 08.28 09.11 11.24 12.31 

v r r t r r ő v r r 

101 2 5 14 13 10 14 7 1 26 9 

 

1938. 03.12 05.18 06.18 07.23 08.01 08.17 09.29 11.14 

t r r r r r ő r 

51 8 16 10 3 2 1 9 2 

 

1939. 03.09 05.22 06.26 09.23 10.07 10.30 11.20 11.23 12.27 

t r r ő r r v r r 

65 23 9 7 11 1 5 1 2 6 

 

1940. 02.26 03.11 03.16 

r v t 

17 5 1 11 

A fajták: t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási. 
 

A választáson kívüli üléseken mindig a községi bíró (Petz István 1937. január 2-
tól 1937. augusztus 28-ig 6, azután Török Antal 1937. november 24-től 1940. december 
10-ig 21 alkalommal) elnökölt. Vári Mátyás vezetőjegyző egyszer sem hiányzott a 
gyűlésekről, ő adta elő a tárgyakat, illetve vezette a jegyzőkönyvet.   
A ciklus alatt 31 ülésen összesen 234 különféle ügyet tárgyaltak, 214 db határozat, 10 
db tudomásulvétel és 5 db utasítás született. Mindezek tárgyát a következő részletes 
felsorolás tartalmazza. 
 
 

Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 

A „Magyar a magyarért” mozgalomra 

250 P adomány megszavazása. 

A betétátalakító bizottság részére járó 

természetbeni szolgáltatásokra 

vonatkozó egyezség megkötése. 

A fogyasztási szabályrendelet 

módosítása. 

A földművelésügyi miniszter leirata az 

Országos Megyei Gazdasági Egyesület 

részére segély megszavazásról 

(elutasítva). 

A főszolgabíró felhívása a kiskunhalasi 

téli gazdasági iskola benépesítésére 

200 P alapítvány létrehozásáról 

(elutasítva). 

A főszolgabíró rendelete a MOVE 

Lövész Liga anyagi támogatásárról, az 

1938. évi költségvetésbe 70 P beállítása 

e címen. 
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A főszolgabíró rendelete az országúti 

segélyállomás gyógyszerellátásáról, az 

1938. évi költségvetésbe 20 P beállítása 

e címen. 

A háztartási alap 1938. évi 

költségvetési előirányzatának 

tárgyalása. 

A hitközség átirata: Keresztes 

Ferencné (Rodenbücher Mária) 

tanítónő ideiglenes szabadságolása és 

Zala Erzsébet behelyettesítése. 

A hősök emlékfái alap 1936. évi 

számadása, a hősök emléktáblája alap, 

a közmunka alap, a letétpénztári alap, 

a munkássegélyalap, a temetőalap, 

törzsvagyon alap számadása, telkesek 

és zsellérek zárszámadása. 

A jánoshalmi téli gazdasági iskola 

alapítvány létesítéséhez hozzájárulás 

kérése (elutasítva). 

A járási főszolgabíró határozata a 

tenyészállatok beszerzése iránt. 

A járási főszolgabíró megkeresése a 

keceli körállatorvosi állás 

megszervezése iránt. 

A járási főszolgabíró rendelete a 

légoltalmi bizottság megalakításáról 

(elnök: dr. Krammer Donát, tagok: 

Tillinger Ferenc, Petz Menyhért, 

Walter József, vitéz Gábor Antal, 

Brezovszki János, Török Antal, Arnold 

István, Rausch János, Váradi Mátyás és 

Petz Lőrinc képviselők). 

A járási főszolgabíró rendelkezése a 

községi ingatlanvagyon-átruházási 

illeték szedésének bevezetéséről. 

A kalocsai törvényszék végzése a 

külön kezelt tagosítási költségek 

végleges elszámolásáról. 

A keceli körállatorvosi állás 

szervezése. 

A közvágóhíd rendbehozatala. 

A községháza takarítónőjének évi 160 

P készpénz fizetésért Koch Józsefné 

(Lentner Anna), az iskola 

takarítónőjének évi 150 P készpénz 

fizetésért özv. Lajkó Istvánné (Molnár 

Erzsébet) felfogadása 1937. évre. 

Községi alkalmazottak 

mellékfoglalkozásainak bejelentése. 

A községi gazdasági továbbképző 

népiskola 1937/38. évi költségvetése. 

A községi hátralékos földbérletek 

rendezése. 

A községi ingatlanvagyon-átruházási 

illeték szedésének bevezetése. 

A községi írógép javítása. 

A községi járda rendezése. 

A községi munkássegélyalap 1938. évi 

költségvetési előirányzatának 

tárgyalása. 

A kültelki iskola felépítéséhez 8000 P 

segély kérelmezése, illetve a kültelki 

csalai iskola megépítése. 

A Magyar Külügyi Társaság kérelme 

10 P segély iránt (elutasítva). 

A Magyar Mezőgazdák Szövetsége 

levele a fennálló 1930. évi 533 P 33 f 

rézgálicvételár hátralékának rendezése 

iránt (elutasítva). 

A régi kálváriának örök áron való 

eladása. 

A régi községháza volt kisbírói 

szobájának rendbe hozása, az 1938. évi 

költségvetésbe e célra 200 P beállítása. 

A sertéslegelőn lévő delelő erdő 

kitermelése. 

Sokgyermekes Szegény Magyar 

Anyák Országos Szent István 

Fiúotthonának levele anyagi 

támogatás iránti kérése (elutasítva). 

A tanfelügyelő megkeresése a 

császártöltési gazdasági ismétlő iskola 

hiányainak megszüntetése iránt. 
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Telkesek és zsellérek 1937., 1938. évi 

költségvetési előirányzata. 

Telkesek és zsellérek javára 3 db 

tenyészbika megvásárlása 3800 P-ért, a 

vételárra kölcsön felvétele az 

államkincstártól. 

A telkesek megszűnt földbérletének 

újbóli kiadása. 

A temető szabályrendelet módosítása. 

A törvénybíró tiszteletdíjának 

felemelése 100 P-re. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

leirata a csalai kültelki iskola 

építéséről. 

A vármegye visszaküldte név szerinti 

szavazásra a keceli körállatorvosi állás 

megszervezési ügyet (egyhangú igen). 

A vármegyei számvevőségi 

tisztviselők javára mutatkozó 105 P 

számadási hátralék törlése. 

Alapok 1938. évi zárszámadása. 

Angeli Andrásné (Pittenauer Katalin) 

és Kovács Antalné (Pittenauer Mária) 

kérelme a 127. és 128. hrsz. alatti 

ingatlanok megosztására. 

Angeli György pálinkafőzde 

engedélyezése iránti kérelme. 

1936. évi községi zárszámadások. 

1936. évi vagyonleltár. 

1937. évi hitelátruházások. 

1937. évre kisbírónak felfogadva 

Berger István és Knapig András, 300 P 

készpénz és 1 db községi legelő, 1600 

□öl erdősítendő terület használatával. 

1938. évi községi zárszámadás. 

Az 1939. évi hősök emléktábla alap 

zárszámadása, községi zárszámadás, 

letétpénztári számadás, temetőalap 

zárszámadása, törzsvagyon alap 

zárszámadása. 

Az 1939. évi iskolai költségvetés 

letárgyalása. 

Az 1940. évi községi költségvetés, 

gazdasági továbbképző iskola 

költségvetése, iskolai költségvetés. 

Az alispán jóváhagyás nélkül 

visszaadta a betétátalakító bizottság 

részére járó természetbeni 

szolgáltatások megváltásának ügyét. 

Az alispán kifogással visszaadta a 

csalai kültelki iskola építési ügyét. 

Az alispán leirata a vagyonváltsági 

földeken gyakorolható vadászati jog 

haszonbérének felosztásáról. 

Az alispán pótlásra visszaadta a telkes 

gazdaság 1937. évi költségvetését. 

Az alispán rendelete a keceli 

körállatorvosi állás szervezéséről szóló 

pótszabályrendelet megalkotására. 

Az alispán rendelete a községek 

légoltalmi sorolásáról, a képviselő 

testület a C osztályba sorolást kéri. 

Az alispán rendelete a községi 

faiskolák bérbeadásáról. 

Az alispán rendelete a községi közdűlő 

utak hálózatának megállapításáról. 

Az alispán rendelete a legelőkön 

átvezető utak megszüntetése iránt. 

Az alispán rendelete Császártöltés 

község hetipiacának kisebb állatok 

felhajtásával való kibővítéséről. 

Császártöltés község hetipiacára 

kisebb állatok felhajtásával kibővítése. 

Az éjjeliőri szolgálat ellátása. 

Előfogatosok kérelme díjazásuk 200 P-

vel való emelése iránt. 

Igazoló választmány megalakítása. 

Az ínségalap megszüntetése és 1200 P 

betétjének a közpénztár részére való 

átengedése. 

Az iskolaudvar téglafallal való 

elkészítése. 

Óvoda szervezése. 

Az utcákon lévő fák kitermelése. 

Beltelki iskola megépítése. 
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Betétátalakítás. 

A bor- és húsfogyasztási adó 

szabályrendeletének módosítása. 

Csalai kültelki iskola építése. 

Csapó Zsigmond mérnök peres 

követelése a sírhelyek rendezésért, 

illetve kiméréseiért. 

Császártöltés község villamosítása, 

illetve a községnek közvilágítással 

való ellátása. 

Császártöltés községi birtokosok 

adóhátralékainak Homokmégy község 

javára való rendezése. 

A Dél-Magyarországi Magyar 

Közművelődési Egyesület átirata a 2 P 

tagdíj befizetése iránt (elutasítva). 

Dr. Krammer Donát községi orvos 

kérelme a rendelő szoba fűtés és 

világítási költségeinek megosztása 

ügyében, visszamenőleg 5 évre évi 144 

pengő. 

Norton-kút megépítése. 

Írógép kijavítása vagy esetleg 

kicserélése. 

Új nagy írógép beszerzése. 

Éjjeliőrnek felfogadva 275 P évi 

fizetésért Lei György és Steinmetz 

Antal; mezőőrnek Amann István, 

Csányi Mátyás, Lentner Sebestyén és 

Schindler István 225 P fizetésért. 

Építési bizottsági tagok kijelölése, 

illetve megválasztása (Török Antal 

bíró elnök, tagok: Bergmann Márton 

másodbíró, Walter József, vitéz Gábor 

Antal, Arnold István, Berger Péter, 

Brezovszki János, Rausch János, 

Váradi Mátyás és Schindler Ferenc 

képviselők). 

Epres József és Gönczi József tanítók 

községi telkekből házhelyigénylése. 

Erdősítendő területek befásítására való 

kiadás. 

Fekete István kérelme a templom előtti 

téren üzlethelyiség felállítása iránt. 

Felesleges pénzek takarékpénztári 

elhelyezése. 

A fogyasztási ellenőri állás ideiglenes 

betöltése Sárkány Pál bevonulása 

miatt, Sinkovicz János kisegítő 

munkaerő személyében 26 P 66 f-ért. 

A fogyasztási szabályrendelet 

módosítása. 

Gazdagh Margit magánóvónő kérelme 

állami óvoda megszervezése iránt. 

A gazdasági továbbképző iskola 

1938/39. évi költségvetése. 

A Gönczi József és Epres József-féle 

községi házhely elcserélése, illetve az 

egyiknek visszajuttatása. 

A Gőzmalom utca és a Kossuth Lajos 

utca összekötése, valamint a 

Gőzmalom utcából a pincék felé vezető 

út áthelyezése. 

A Gőzmalom utca és a közlegelőhöz 

vezető út rendezése. 

Hatósági rézgálic szállítási költségek 

fejében fennálló 35 P hátralék törlése. 

Házhelyek, pincehelyek és egyéb 

ingatlanok eladása. 

Házszámtáblák szétosztása és az értük 

járó díjak megállapítása, illetve 

behajtása. 

Hitelátruházások és pótköltségvetés. 

A Homokmégy—Császártöltési 

törvényhatósági közút céljaira 

szükséges idegen területek 

megszerzése. 

A Homokmégy—Császártöltési út 

kiépítése érdekében intézkedés. 

A honvédelmi kárbecslő bizottság 

megalakítása. 

A hősök emléktábla alapjának 

kölcsönvétele légoltalmi költségek 

előlegezésére. 
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Az 1938. évi hősök emléktáblája alap 

zárszámadása, hősök emléktáblája 

alap számadása, letétpénztári alap 

zárszámadása, munkássegély alap 

zárszámadása, munkásalap 

számadása, temető alap számadása, 

törzsvagyon alap zárszámadása. 

Katonai beszállásolási pénz 

hovafordítása. 

Két darab kályha beszerzése (iskola és 

községi tanácsterem). 

Kisbírók és éjjeliőrök fizetésének 

rendezése. 

A kiskunhalasi téli gazdasági iskolánál 

alapítvány létesítése. 

Knipl József hátralékos földbérletének 

törlése. 

A Kossuth Lajos utca és Hajósi utca 

burkolása. 

Körállatorvos fuvardíjátalány 

összegének fizetése. 

A körállatorvosi állás újabb 

megállapítása. 

A közbirtokosság megalakulása. 

A község légoltalmi tervének 

megállapítása. 

A községi előfogatos felfogadására 

árlejtés útján választás. 3 évre 1000 P 

fizetésért közösen, napi váltásban 

Valkai János és Schuster János. 

Községi kisegítő munkaerő 

alkalmazása. 

Községi kültelki hasznavehetetlen 

ingatlanok rendezése. 

Községi legelők bérbeadása. 

Községi pénzek takarékpénztári 

elhelyezése. 

                                                           
9  A két világháború között a MÁV által 

létrehozott közúti közlekedési vállalat, amely 

országos hálózattal rendelkezett, 

Községi szegődményesek és 

borfogyasztásiadó-ellenőr beteg- és 

balesetbiztosítási díjának rendezése. 

A községi takarítónő fizetésének 

felemelése évi 250 P-re. 

A községi testnevelési bizottság 

újjáalakítása. 

A külterületi tankötelesek 

beiskolázása, illetve a külterületen két 

új elemi népiskola felállítása. 

Lakner György községi esküdt 

kérelme a Morcsi dűlőben fekvő 

agyaggödörben egy tábori téglaégető 

kemence építése iránt. 

A Légoltalmi Liga helyi szerveinek 

megalakítása. 

Lei György és Steinmetz Antal 

mezőőrök kérelme fizetési pótlékként 

1-1 öl tűzifa iránt (megadva). 

Lentner György belterületben fekvő 

ingatlanának községi ingatlannal való 

elcserélése. 

Levente gyakorlótér kijelölése. 

A Magyar Háziipari Központ 

megalakulása. 

A Magyar Királyi Kincstárral szemben 

fennálló 533 P 33 f régi községi 

rézgálictartozás kiegyenlítése. 

A Magyar Külügyi Társaság 10 P 

támogatási kérelme. 

A MÁVAUT9-garázs megépítése. 

A MÁVAUT-gépkocsi részére 

gépkocsiszín építése. 

A MÁVAUT-garázs bérbeadása és a 

MÁVAUT-igazgatóságtól kapott 900 P 

hozzájárulás elszámolása. 

Négy rendőri állás megszervezése. 

személyszállítással és árufuvarozással egyaránt 

foglalkozott. 
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Négy rendőri állás megszervezése, 

illetve a 4 rendőr évi fizetésének 

megállapítása. 

Norton-kutak felállítása (2 db új). 

Norton-kút felépítése, illetve az építés 

vállalkozónak leendő kiadása. 

Az országos mozgósítással 

kapcsolatosan szükségessé vált 

tisztviselői létszám emelése, díjnoki 

állás szervezése. 

Az óvodahelyiség padlózása. 

Palotai János mellékfoglalkozásának 

(hitelszövetkezeti könyvelő) 

bejelentése. 

Palotai János segédjegyző nősülési 

szabadság iránti kérelme. 

Petz István volt bírónak jegyzőkönyvi 

köszönet kifejezése. 

A piaci helypénz díjszabályzat 

megalkotása. 

Ribiczki Lászlóné (?) felfogadása 

óvodai dajkának, havi 20 P díjazással. 

Sámson Ferenc kérelme jegyzői 

javadalmon a tanyaépületek 

kártalanítása iránt. 

Scheibl Tamás és neje, Gróf Julianna 

szóbeli kérelme az Epres József által 

visszaadott házhely megvétele iránt. 

Sokgyermekes Szegény Magyar 

Anyák Szent István Fiúotthona 

működésének támogatása. 

Sokgyermekes Szegény Magyar 

Anyák Szent István Fiúotthonának 5 P 

anyagi támogatása. 

Szegődményesek felfogadása és az 

előfogatozás kiadása. 

A szövetkezeti ház előtti árok 

burkolása. 

A szövetkezeti ház előtti út elzárása. 

Szülésznői díj és fuvarköltség 

megállapítása. 

Táncmulatságok rendezése. 

Tanyai közigazgatás rendezése. 

A telkes gazdaság által bérbe adott 

területek bérbeadásáról készült 

szerződések bemutatása. 

Telkesek és zsellérek 1937. évi 

zárszámadása. 

Temetési szabályrendelet módosítása. 

Temető szabályrendelet módosítása. 

A tiszti szoba használati díjának 

megállapítása. 

Török Antal községi bíró kezeihez 

befizetett, fák eladásából és 

legelődíjakból befolyt pénzek 

elszámolása. 

Tury Gyula községi irodatiszt 

szabadság iránti kérelme. 

A tűzoltó felszerelések karbantartására 

és pótlására beállított évi 200 P 

szükségletnek 300 P-re való felemelése. 

A tűzoltóparancsnok évi 

tiszteletdíjának megállapítása, 1939-től 

100 P. 

A tűzoltószertár rendbehozatala. 

Tűzrendészeti hiányok. 

Vagyonváltságföldek vadászati 

jogainak bérbeadása. 

Vári Mátyás mellékfoglalkozásának 

(hitelszövetkezeti igazgatósági tag) 

bejelentése. 

Vörös József, Schaffer Lipót, Dobre 

Lajos és Pittenauer Menyhért kérelme 

ingatlanbérleteik rendezése iránt. 

Walter Boldizsár és neje, valamint 

özvegy Bergmann Jánosné (Onódi 

Julianna) beltelki ingatlanának 

elkülönítése. 

Walter Ferenc községi pénztárnok 

szóbeli kérelme tiszteletdíjának 

emelése iránt. 

Walter Simon téglaégetés 

engedélyezése iránti kérelme. 
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A képviselőtestület által csak tudomásul 

vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 

intézkedés, jelentés): 

A főispán leirata a Császártöltés 

községben tervbe vett átkelési 

útszakasz építésének megindulásáról. 

A földművelésügyi miniszter 

rendelete a telkes birtokosság 

legeltetési társulattá való 

átalakításának jóváhagyásáról. 

A községi hátralékos földbérletek 

rendezése. 

A külkereskedelmi hivatal Safáry 

Endre főszolgabíróhoz küldött átirata 

a kaliforniai pajzstetű elleni kötelező 

védekezés elismeréséről. 

A vármegyei alispán határozata 

Sámson Ferenc és társa fegyelmi 

ügyében. 

Az alispán véghatározata az 1936. évi 

zárszámadás jóváhagyásáról. 

Az alispán véghatározata az 1937. évi 

községi költségvetés jóváhagyásáról. 

Az alispán véghatározata Sámson 

Ferenc legeltetési díj törlése iránti 

kérelmének és fellebbezésének 

elutasításáról. 

Palotai János segédjegyző 

megválasztása elleni fellebbezés. 

Valkai János és Schuster János 

előfogatosokkal kötött szerződés 

jóváhagyása. 

 

A képviselőtestület által kiadott utasítások: 

A Homoki dűlőben és a 

Gyümölcsöskert dűlőben a község 

tulajdonát képező szőlők menti árkok 

átadása. 

Az elöljáróság a Weitz Péter morcsi 

dűlőben fekvő ingatlana mentén 

elhaladó úton lévő átereszt 

cementgyűrűvel bővítse ki a 

szükségnek megfelelően. 

Csalai kültelki iskola építése. 

A hátralékos földbérletek behajtására 

és a sírbolthelyek árával hátralékban 

maradt felekkel szemben intézkedés. 

Az önkormányzati tisztviselők és 

alkalmazottak országos nyugdíjpótló 

egyesületének megkeresése 10 P 

pártoló tagsági díj befizetése iránt, az 

elöljáróság fizesse be. 
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XXIII. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1940—1945) 

A képviselőtestület tagjainak választása: 1939. december 16. 
A testület alakuló közgyűlése: 1940. március 11. A ciklus vége: 1945. június 10. 
Elöljárósági választás: 1940. március 18. A ciklus vége: 1945. június 10. 
A ciklusban dr. Gyenes István elnöklete alatt egy választás volt. 
1940.december 12-én Mezővári József lett a községi irodatiszt. 
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék 

képviselők 

virilis választott 

községi bíró Petz István (A.) 
Walter Mátyás 
(M) 

dr. Horváth 
Győző 

Epres István 

törvénybíró 
Bergmann 
Márton 

Schaffer István 
(A) 

dr. Hubert Lipót Schweibert István 

pénztárnok Walter Ferenc Rausch János 
dr. Wiederkehr 
József 

Pittenauer 
Menyhért 

közgyám Lentner Simon Berger Péter (M) 
dr. Kalmár 
Sándor 

Schaffer Mátyás 

községi orvos 
dr. Krammer 
Donát 

Weitz József 
dr. Kőszeghy 
Mihály 

Schaffer Lázár 

vezetőjegyző Vári Mátyás Arnold István dr. Tantos Gyula 
Lentner István 
(új) 

  
Lakner András 
(M) 

dr. Kujáni Ferenc 
v. Bihari 
Menyhért (új) 

  
Lakner György 
(M) 

dr. Horváth 
Alajos 

Török András (új) 

  Váradi Mátyás dr. Kerner István 
Várszegi János 
(új) 

  Frick István (M) Petz Menyhért Liska György (új) 

  
Wiedner Antal 
(T) 

Walter Gábor 
Schindler Ferenc 
(pót) 

  Haas József (F) Glocker István 
Komáromi József 
(pót) 

     

további virilis 
képviselők  

Gábor Antal Petz József Walter István Dencsák László 

Simon Mátyás Virág József Petz István Márton József 

Kusztor István Wohner Leó Petz Lőrinc  
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Kimutatás a ciklusban Petz István községi bíró által összehívott képviselő 
testületi közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken tárgyalás 
alá vett ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

1940. 03.18 03.31 10.07 12.10 12.12 12.31 

v r ő r v r 

31 2 1 15 7 1 5 

 

1941. 01.07 02.01 03.24 06.16 08.02 09.01 09.13 11.27 

r r t r r r ő r 

45 6 5 9 4 3 7 10 1 

 

1942. 04.01 09.25 11.10 12.21 12.31 

t ő r r r 

39 14 13 5 3 4 

 

1943. 06.06 09.02 11.05 12.29 

r t ő r 

30 12 6 8 4 

 

1944. 01.16 03.23 04.29 09.04 

r r r ő 

29 3 5 9 12 

A fajták: t = tavaszi rendes, ő = őszi rendes, r = rendkívüli, v = választási. 
 

A választáson kívüli üléseken mindig Petz István községi bíró elnökölt. Vári 
Mátyás vezetőjegyző helyett csak egyszer (1944. március 23-án) Jónás Márton adta elő 
a tárgyakat, illetve vezette a jegyzőkönyvet.   

A ciklus alatt 28 ülésen összesen 174 különféle ügyet tárgyaltak, 153 db határozat, 
8 db tudomásulvétel és 10 db utasítás született. Mindezek tárgyát a következő 
részletes felsorolás tartalmazza. 

 

Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 

200 pengős vöröskeresztes ágy 

alapítvány létesítése. 

4 rendőrnek járó téli ruha, egy-egy pár 

csizma és téli, illetve nyári sapka 

beszerzése. 

16 db községi legelő illetőség 

megváltási árának megállapítása 4000 

P-ben. 

Belterületen lévő állami, illetve 

törvényhatósági utak karbantartása. 

A boradó természetbeni kivetése. 

A császártöltési állami óvodának az 

államkincstár használatába kerülő 

ingatlana telekkönyvi rendezése. 

A Gazdakör helyiségének átalakítása. 
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A gazdasági továbbképző iskola 

1940/41., 1942., 1943. 1944. évi 

költségvetése. 

A Gőzmalom utca és a közlegelőre 

vezető út szabályozása. 

A gyümölcscsomagoló fülkéinek 

bérbeadása. 

A Hajósi és a Kossuth Lajos utca 

kikövezéséhez szükséges kőanyagok 

fuvarozási költségeinek pénzbeni 

megváltása. 

A Halasi utcában egy Norton-kút 

létesítése. 

A harangozó természetbeni 

földjárandóságának megállapítása. 

A jegyzői tanyához tartozó ólak 

felépítése. 

Kenderáztató kijelölése. 

A képviselőtestület működésének 

felfüggesztése. 

A képviselőtestület újjáalakítása. 

Közellátási díjnoki állás betöltése 

Kirschner József kisegítő által 

helyettesként. 

A község részére 2 db cserépkályha 

vásárlása (községháza tanácsterem és 

orvosi lakás). 

A községháza átalakítására költség 

biztosítása. 

A községháza irodáiba új bútorok (30 

db szék és 3 db irattartó szekrény) 

beszerzése. 

A községháza kibővítése, illetve 

toldalék építése. 

A községháza tatarozása Schaffer 

Márton kőművessel 2285 P-ért. 

A községházi udvar bekerítése. 

Községi alapok zárszámadása 1943. 

évre. 

A községi épületek (községháza, 

jegyzői lakás, orvosi lakás) tatarozása 

és villanyvezetékkel való ellátása. 

Községi épületek és pénztárszekrény 

biztosítása. 

Községi helyettes díjnok felfogadása, 

Turán György kisegítő helyettesként a 

bevonult Cserjés Sándor helyébe. 

A községi hintó rendbehozatala. 

A községi ingatlanokból 15 kh erdőnek 

alkalmas terület beerdősítése. 

A községi orvosi lakáshoz tűzhely 

beszerzése 980 P-ért. 

A községi szegődményesek 

javadalmazásának rendezése. 

Községi szegődményesek részére a 

gyermeknevelési pótlék 

rendszeresítése. 

A községi tisztviselők és 

szegődményesek karácsonyi segélye. 

Községi tisztviselők visszatartása, 

illetve megerősítése. 

A községi vadászterület kiadása. 

A községi vályoggödrökben 

téglaégetés engedélyezése. 

A levente alap 1944. évi 

költségvetésének letárgyalása. 

A malomárok kitisztítása. 

A mezőőrök fizetésének 

megállapítása. 

A mezőőrök fizetésének rendezése. 

Rendőrök és egyéb szegődményesek 

1943. július 1-jétől kezdődően 

fizetésének emelése. 

Rendőrök és egyéb szegődményesek 

felfogadása. 

A rendőrök és szegődményesek 

fizetése. 

A rendőrök fizetésének megállapítása. 

Rendőrök részére átengedett községi 

földek bérének leszállítása 120 P-ről 80 

P-re. 

Rendőrök, mezőőrök és takarítónő 

fizetésének megállapítása. 

Rézgálic ellenértékének hovafordítása, 

illetve elszámolása. 
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A Szakmár—Császártöltés 

törvényhatósági közút Hajósi utca 

nevű szakaszának és Kossuth Lajos 

utca nevű szakaszának kiépítése. 

A Szakmár—Császártöltés 

törvényhatósági közútnak a Hajósi 

utcában kiépítendő szakaszához való 

községi hozzájárulás megszavazása. 

A szülőotthon felszerelése. 

A takarítónő fizetésének 

megállapítása. 

A tehéncsorda részére a közlegelőhöz 

vezető út kijelölése, illetve rendezése. 

A tiszti szobába cserépkályha 

beállítása. 

A vadászbérlet meghosszabbítása. 

Alapok zárszámadása 1942. évre, 

letétpénztári, törzsvagyon, temető, 

hősök emléktábla, elkobzott és 

gazdátlan jószágok, ínségakció, a 

zöldkeresztes tej akció, levente. 

Az állami rendőrségi egyének részére 

lakás biztosítása. 

Az általános forgalmi adó kezelése 

tárgyában határozathozatal. 

Az „Adjunk apát a hadiárváknak” 

mozgalom támogatása. 

Az 1940. évi községi zárszámadás, 

letétpénztári számadás, 

hitelátruházások jóváhagyása, hősök 

emléktábla alap számadása. 

Az 1941. évi községi költségvetés, 

pótköltségvetés, zárszámadás, iskolai 

költségvetés tárgyalása, letétpénztári 

számadás, törzsvagyon alap 

számadása, temetőalap számadása, 

hősök emléktáblaalap számadása.  

Az 1942. évi községi költségvetés, 

zárszámadás, iskolai költségvetés, 

hitelátruházás, pótköltségvetés.  

Az 1943. évi községi költségvetés, 

zárszámadás, iskolai költségvetés, 

levente alap költségvetése. 

Az 1944. évi községi költségvetés, 

iskolai költségvetés. 

Előfogatos felfogadása az 1943. évre. 

Az iskola előtti tér bekerítése és 

befásítása. 

Az orvosi lakáshoz 1 db kályha 

beszerzése. 

Az óvodába új kályha felállítása. 

Az új iskolának padokkal való 

felszereléséhez községi hozzájárulás. 

Az üvegpalackok hovafordítása. 

A bábaképző tanfolyamra jelölt 

kiválasztása (Winter Menyhértné 

(Fekete Terézia)). 

A Bajai utcában egy mély furatú kút 

megépítése. 

Berger Tamás tűzoltószertárosnak 60 P 

takarítási díj megállapítása. 

Borfogyasztási adóellenőri állás 

betöltése Koch Antal által, Cserjés 

Sándor helyébe. 

Borfogyasztási adóellenőri állás 

betöltése Walter József által, Koch 

Antal helyébe. 

A borfogyasztási adóellenőri állás 

szabályrendelet módosítása. 

A borszállítási engedélydíj 

megállapítása. 

A csalai erdőn átvezető út ügyében a 

székesfőkáptalan átiratának közlése. 

Díjnoki állás betöltése Cserjés Sándor 

eddigi borfogyasztási ellenőr által. 

Dr. Gesztelyi Nagy László 

országgyűlési képviselőnek 

díszpolgárrá való megválasztása. 

Dr. Krammer Donát községi orvos 

kérelme községi házhely megvétele 

iránt. 

A Duna-védgát átirata nagyobb 

összegű ártéri járulék folyósítása iránt. 

Egészségügyi ház létesítése. 

Egy Norton-kút létesítése. 

Előfogati hintó beszerzése. 
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Előfogatos felfogadása 1944. évre, 

fizetésének megállapítása. 

Epres István kántortanító 

rozsjárandósága iránti kérelme. 

Erdélyi gyermekek neveltetése az 

anyaország területén. 

Erdősítésre költség biztosítása. 

Erdősítésre községi ingatlanok 

kijelölése és fedezetről való 

gondoskodás. 

Esküdteknek a magánfelek érdekében 

kifejtendő tevékenységeinek díjazása. 

Esküdteknek, illetve elöljárósági 

tagoknak a felek magánügyeiben 

felmerült tevékenységének díjazása. 

Fedeztetési állomás felállítására 

vonatkozó nyilatkozat. 

Fedeztetési állomás felállítására 

vonatkozó nyilatkozatok elfogadása, a 

községet illető fedeztetési pótdíjak, 

valamint a ménápoló díjak 

megállapítása. 

Földhaszonbéri szerződések 

bemutatása, illetve földhaszonbérleti 

hátralékok rendezése. 

Gyümölcscsomagolónak megfelelő 

hely kijelölése. 

Hatósági húsvizsgáló kijelölése Cserjés 

Sándor és Kirschner József községi 

tisztviselők révén. 

Hídmérleg beszerzése és felállítása. 

Igazoló választmány megalakítása. 

Ingatlan-elidegenítési ügyekben 

hozandó határozatokhoz 3 

képviselőtestületi tag kijelölése. 

Az iskola bontásának kiadása, illetve 

az anyagok árából befolyó összegek 

iskolaépítésre való átadása. 

Iskolacserép átengedése. 

Iskolapadok beszerzéséhez 10 000 P 

községi hozzájárulás. 

A Járási Tüdőbeteg Gondozó Intézet 

építési költségeihez hozzájárulás. 

A járda rendezése. 

A jegyzői javadalmi erdő kitermelése, 

illetve felforgatása és beültetése. 

Jónás Márton segédjegyző 

jelentkezése. 

Kályhabeszerzés Hellebrant Béla 

földmérnök részére, ideiglenes 

használatra. 

Kerékpár vétele. 

Kisbírók, illetve éjjeliőrök fizetésének 

emelése. 

Kisegítő munkaerő díjazására 

költségvetési fedezet beállítása. 

Kisegítő munkaerők felfogadása 

(Kirschner József havi 80 P és Bak 

József havi 90 P, Koch Antal kisegítő 

felfogadása 3 hónapra 30 + 30 

pengőért). 

A Kossuth Lajos utca kövezésére 4000 

P hozzájárulás. 

A Kossuth Lajos utcának 500 m-es 

útszakaszon való beburkolása. 

Közellátási díjnoki állás szervezése. 

Közkutak karbantartása. 

Közlekedési utak mentén az építkezés 

korlátozása. 

Községi alkalmazottak karácsonyi 

segélye. 

A községi elöljárók fizetésének 

megállapítása. 

A községi erdő kitermelésének 

kérelmezése. 

Községi földek haszonbérbe adása. 

Leventeegyesületi lócsarnok 

megépítése. 

Mezővári József irodatiszt 2 évi fizetés 

nélküli szabadságolás iránti kérelme. 

Óvodai dajka felfogadása, illetve 

fizetésének megállapítása 

természetbeni járandóságokkal. 

Postai meghatalmazások. 

Rendőri állások szervezése. 

Rendőrök fizetésének emelése. 
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A rendőrség részére fakitermelés. 

Schindler Ferenc és társai 462. hrsz.-ú 

beltelki ingatlanainak megosztásához 

hozzájárulás. 

Schindler Tamás előfogatos kérelme 

30%-os fizetésemelés iránt. 

Sokgyermekes Szegény Magyar 

Anyák Szent István Fiúotthonának 

támogatása. 

Szegődményesek 1946. évi fizetésének 

megállapítása. 

Szegődményesek és községi szolgák 

felfogadása. 

Takarítónő felfogadása (Seitz 

Andrásné (Reiter Ágnes)). 

A takarítónő fizetésének emelése. 

Útépítésre 12 000 P biztosítása. 

Vári Mátyás jegyző kérelme a tanyai 

ledőlt istálló felépítése iránt. 

Vári Mátyás részére a felesleges 

községi cserép átengedése, illetve 

kölcsönzése. 

Vári Mátyás vezetőjegyző (Isaszegre 

történő) áthelyezésének bejelentése és 

ezzel kapcsolatban (4 hónapi beteg) 

szabadság iránti kérelme. 

Vári Ödön jegyzőgyakornok díjazása. 

A Vármegyei Gazdasági Egyesületbe 

tagként való belépés. 

 

A képviselőtestület által csak tudomásul 

vett ügyek (rendelet, utasítás, határozat, 

intézkedés, jelentés): 

A Petőfi Sándor utcában az orvosi 

lakás előtt elhúzódó szakaszon 

lefolyóárok készítése. 

Tűzifecskendő leszállítása, illetve teljes 

kifizetése. 

Az 1939. évi zárszámadás 

jóváhagyásának bejelentése. 

Motorfecskendő megrendelése. 

Vári Mátyás fegyelmi ügye. 

Vári Mátyás vezetőjegyző részére 

egészségügyi szabadság 

engedélyezése. 

 

A képviselőtestület által kiadott utasítások: 

A népmozgalmi iratok elhelyezésére új 

szekrény készíttetése 700 P-ért, Posta 

József által. 

A Petőfi Sándor utcában Miskolczi 

Menyhért udvarában vízvezeték-

csatorna építése. 

A templom körüli és a szövetkezeti ház 

melletti két közkút javítása. 

A Petz István községi bíró kezeihez 

befizetett közpénzek elszámolása.  

Az adóügyi szobába egy szekrény, 

írógép asztal, a tanácsteremhez 1 ajtó 

készítése. 

A császártöltési új betétek 

másolatainak elkészítése. 

Dr. Vékony Gábor ügyvéd 

költségeinek kiegyenlítése. 

Egy új tűzoltófecskendő beszerzése. 

Községi földek továbbadása. 

Schaffer József és Koch Tamásné 

kérelme területvisszaadás iránt, illetve 

ennek ellenértékeként 264 P. 
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XXIV. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1945—1946) 

A képviselőtestület tagjainak megválasztása: 1945. június 10. 
A testület alakuló közgyűlése: 1945. június 10. A ciklus vége: 1946. február 22. 

A ciklusban egyéb választás nem volt. A virilizmus megszűnt, a testületbe a 
helyben működő pártok küldtek képviselőket. 
 
A képviselőtestület összetétele: 

tisztviselők esküdtszék képviselők 

községi bíró Glocker János 
Berger 
Mátyás 

Berger Boldizsár 
(kisgazda) 

Epres István 
(szociáldemokrata) 

törvénybíró 
Bergmann 
Márton 

Berger Péter 
Berger György 
(kisgazda) 

Garamvölgyi Antal 
(szociáldemokrata) 

pénztárnok Walter Ferenc Fang István 
Gróf Mihály 
(kisgazda) 

Pittenauer Menyhért 
(szociáldemokrata) 

közgyám 
Schweibert 
András 

Fekete 
Menyhért 

Kovács Ferenc 
(kisgazda) 

Schaffer Márton 
(szociáldemokrata) 

községi orvos 
Dr. Krammer 
Donát 

Frick István 
(162) 

Lentner István 
(kisgazda) 

Walter Boldizsár 
(szociáldemokrata) 

vezetőjegyző Vári Mátyás 
Frick István 
(403) 

Petz István 
(kisgazda) 

Jónás Pál (kommunista) 

gazdasági 
elöljáró 

Kusztor István 
Homann 
István 

Schindler Tamás 
(kisgazda) 

Benedeczki Pál 
(kommunista) 

  
Lakner 
András 

Schultz János 
(kisgazda) 

 

  
Liska 
György 

Schweibert István 
(kisgazda) 

 

  
Schaffer 
István 

Schweibert János 
(kisgazda) 

 

  
Váradi 
Mátyás 

Török András 
(kisgazda) 

 

  
Walter 
Mátyás 

Várszegi János 
(kisgazda) 

 

   
Walter József 
(kisgazda) 
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Kimutatás a ciklusban Glocker János községi bíró által összehívott 
képviselőtestületi közgyűlésekről (számuk, napjuk és fajtájuk), valamint az ezeken 
tárgyalás alá vett ügyek számáról: 
 

№ 1. 2. 3.  № 1. 2. 

 

1945. 06.10 09.16 12.05  1946. 01.02 02.22 

r r r  r r 

19 4 8 7  6 2 4 

A fajták r = rendkívüli. 
 
A képviselőtestület tagjainak megválasztásán és egyben alakuló gyűlésén még Epres 
István nemzeti bizottsági elnök, majd 1945. szeptember 16-tól kezdve mindig Glocker 
János községi bíró elnökölt. Vári Mátyás vezetőjegyző egyszer sem hiányzott a 
gyűlésekről, ő adta elő a tárgyakat, illetve vezette a jegyzőkönyvet.   
A ciklus alatt 5 ülésen összesen 25 különféle ügyet vettek elő tárgyalásra, ezekre 23 
db határozat, 1 db tudomásulvétel és 1 db utasítás született. Mindezek tárgyát a 
következő részletes felsorolás tartalmazza. 
 
Határozatok az alábbi ügyekben születtek: 
A képviselőtestület újjáalakítása. 
A községi hintó rendbehozatala. 
Községi tisztviselők visszatartása, 
illetve megerősítése. 
Rendőrök és szegődményesek fizetése. 
Rendőrök, mezőőrök és a takarítónő 
fizetésének megállapítása. 
A rézgálic ellenértékének 
hovafordítása, illetve elszámolása. 
Állami rendőrségi egyének részére 
lakás biztosítása. 
Az általános forgalmi adó kezelése 
tárgyában határozathozatal. 
Az igazoló választmány megalakítása. 
Az üvegpalackok hovafordítása. 
A borszállítási engedélydíj 
megállapítása. 
A Duna-védgát átirata nagyobb 
összegű ártéri járulék folyósítása iránt. 
Epres István kántortanító kérelme 
rozsjárandósága iránt. 
Jónás Márton segédjegyző 
jelentkezése. 

Kályhabeszerzés Hellebrant Béla 
földmérnök részére, ideiglenes 
használatra. 
A községi elöljárók fizetésének 
megállapítása. 
Óvodai dajka felfogadása, illetve 
fizetésének megállapítása 
természetbeni járandóságokkal. 
A rendőrség részére fakitermelés. 
Szegődményesek 1946. évi fizetésének 
megállapítása. 
Szegődményesek fizetésének 
megállapítása. 
Takarítónő felfogadása (Seitz 
Andrásné (Reiter Ágnes)). 
 
A képviselőtestület által csak tudomásul 
vett ügy: 
A képviselőtestület működésének 
felfüggesztése. 
 
A képviselőtestület által kiadott utasítás: 
A boradó természetbeni kivetése. 
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XXV. VÁLASZTÁSI CIKLUS 
(1946—1950) 

Ez a ciklus a képviselőtestület 1946. február 22-i feloszlatásával kezdődött és az új 
rendszer, a községi tanács megalakulásáig, azaz 1950. október 20-ig tartott. Ebben az 
időszakban Császártöltésen semmiféle önkormányzat nem működött, így közgyűlés 
sem volt, amelyről jegyzőkönyvet vehettek volna fel. 
 
 
 
 
  


