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Uj-Megyer (Uipest) gyarmat
prothocolluma

1840-1 850
Amínt arról már kordbban hírt adtunk, a Kiscelli Múzeum levéltúrdban fuzik azt a fontos

kordukumentümot, ami 1840 áprilistÍtót, a köaég hívatalos megalakultÍsdtól' 1850 mdrciustÍíg

hitelesen tudósít a telepiilés életéről, a korabeli eseményekrdl, hivatalos diintésekrőL

Kiitönös értéke a jegzőkönyvnek, hogl a hitelesítéseket a mindenkor hivatalban lévő tisztvíselők
(bíró, jegyzo) végezték úgt, hogy sajútkezíí aldírúsukkal lútttÍk el. Most közreadjuk a jegyzőkönyv

minden részletét, hogl a kutatók hÍteles adatokbót és leírdsokból ttÍjékozódjanak.

1.ő Űlés:

Az 1840-ik év Aprilis hó 3-ik napján Tekéntetes

Nemes Pest vármegyében kebelezett Tekéntetes

Fóthi Uradalamban helyeztetett szabad Új -Megyeri

gyarmaio.' Tekéntetes Burg Károly uradalmi
inspector Ur előlülése alatt az őszves gyarmati

lakósak és szerzódési szabályak III-ik czik 1-o
szakassza értelmében Közgyűlést tarvani
Tekéntetes Hutiray Sándor uradalmi Ügyész Úr

mint az Uri jussak fent tartója jelenlétében

tár gy a|tatás aIá vétettek :

1-er Felolvastatott 's kihirdettetett az alap
szerződési szabá|y ak szerkezete.

2-or Melynek I-ő czik 3-k szakasszáta, a,
lakosak á|ta| ezen észre vétel tétetett, hogy azon
pontban világossan nem foglaltatnék a' Bor és

Pálinka mérési jussak egyenként minden házzal

biró gyarmati lakosnak az IJ raság általi átengedése,
mely tetleg mint ekkotáig áIta|ak szabadon
gyakoroltatott._

Mely pont a III-k Czik: 1-ő szakasz B. alatti

szabáLy szerint az Utaság által oly formán

magywáúatott, hogy a B-en is Pálinka mérési jus

szabad gyakorlata egyenként minden házza| bitő

lakosnak örökössen átengedtetett minden ezen tzim

a|atttartoző külön adőzási teher nélktil._

3-or Ugyan azI-ő czik:7-ik szakassza felvilágo-

sitása késztet az eránt.. ha valyon valamely ház

Birtokossa, az il|yen kőz gyűlésre még nem jelen-

hetne, szavazatjátmeg bizotja által kijelentheti é:

Kőzség lakosai óhajtása szerént oly formán

határoztatott, hogy az i|lyen közgyűléssen való
meg jelenésre akadályoztatott, szayazatát akár ki
által is kijelentheti, ha az arra nézve meg bizotja
tulajdon kezével alá irot bizonyság levelet elo

mutat, vagy ha azon meg bizás az Uraság vagy

Kőzség Birája előtt történt'-

4.er Minthogy a' zsellérek vagy egész Házat

bérlők a' kibérlet Házban,nagy hÍn részben másod,
és ezek ismét harmad Zselléreket, 's igy tovább
fogadnának: az i l lyen másod 's harmad 's a.t.
Zselléreket fogadó zsellérek, vagy házbérlőkre

nézve is kiterjesztetik a' II-ik Czik 2-k szakasz

rendelte oly formán, hogy az i|Iyet másod, 's

harmad zsellérek szükséges bizonyitványait a'

béfogadó házbérIők vagy zsellérek ugyan azon
bűntetés a|att az Uraságnak bemutatni tatÍoznak,
mire nézve a, héz birtokosok azon esetben,haazon
bűndij azokon a vagyony hijány' vagy r<igtön
e|távozásak miat meg nem vétethetnék, azakéfi

kezeskedni tartoznak.

5.ör A II-ik Czik: 5-k szakasszára mi az adő

pontos bészedését illeti hogy t:i: a Pénztétmok az
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ezen szakaszban ki tett határ napokban, aZ szolgrílatjokat ajanlatták. Mely dicséretes ajánlatat

Uradalmi pénztérba az egész adót egy öszvegben aKőzség lakossaitól köszönettel fogadtatott.-

befizethesse' sztikséges, hogy az azon határ nap
előtt jóval beszedessék, ezéfi leg(.....), hogy a' Kö lt Új Megyeren
fizetésben hátra matadtak ellen ha sztikség lenne Aprili 5-én 1840.
törvényes végre hajtás is eszk<jzöltethessék.

Burg Karoly, inspector

Jónak látjak a' Gyarmati lakosak, hogy mind a Lownylsack

házza| biró lakosak, mint pedig a' zsellérek adóbeli Holló Josef pp., Jegyzo

tartozásokat mindég Sz: György' 's Sz: Mihály hó
l -ő napj án a P énztárnoknak befi zessék.-

6-or Az III-k Czik 1-ő szakassza C, a|atti pont
rendelete é folyó évre midőn még tudni illik a'
gyarmat tsak kevéssé leszne mind ekkoráig II. ik Ulés

benépe sitve' határoztatott :
Mely augustus hó 30-án Tekéntetes Burg Károly

Hogy tsak két tanácsbeli választassék, melynek Uradalmi inspector Ur elnöklése 's Tettes Hutiray

egyike Pénztárnok, másik pedig Jegyzői hivatalt Sandor Urad: Űgyész Ur, valamint a' gyarmati

viseljen, továbbá, hogy mind ezeknek mind pedig lakosak jelenlétekben tartatott.
a' Fó Birónak hivataloskodásak ideje tsak é folyó
év végéig tartson, midőn ismét ujak választatnak. l. Felolvastatott folyi évi Április 5-én tartatott

Melyek után szavazati többsóggel Fo Birónak Űlés Jegyző könyve' és a maga rendje szerént alá

vá|asztatott Lövy lzsák. - Iegyzőnek 's egyszers- iratott.
mind Tánácsnoknak Holló Josef - Pénztarnaknak 's

Tanacsnaknak Neuschloss Bernárt, - meg 2. |]ruda|mi Ügyész T. Hutiray Sándor Ur
hiteltetések folyó hó 12-re halasztatott. jelentést tett, hogy a mult kőz gyűlés 6-k pontja

szerént meg válasáatot Kőzség Birái Április ho 12-

J-er Az ezen Szetződési Szabályak bérekesztő én meg hiteltetettek' és hivatalokba bevezetettek.
pontjára nézve kijelentette Tekéntetes Elnök Ur,
hogy a' mlgas Gróf Földes Ur haza jövetelével az 3. Az Uradalom részéró| felolvastattak tobb

eredeti tisztelt Urasás álta| a|á irva a'Kőzsésnek divatbabomiszándéklotstatutumat.
kiadatni fog-

aZ egyes házza| biró lakosok pedig hason Több lakosak e' jelen kőz gyülésen meg nem
nyomtatott példányai Tekéntetes Burg jelenhetvén, ezen statumnak magok kozti
Károly Uradalmi Inspector Ur a|á irásával, 's tanátskozás végett a Kózség Birájának ki adattak.-
Uradalmi petséttel meg erősitve kiadattak.

Uj Megyer
8-or Továbbá a, Gyarmat öszve irása, es a' aug 30. 1840.

Lakosak bizonyság Leveleinek megvizsgálása
minden nehézség nélkül eszközöltetett. Lowny Isack, Birro

Burg Károly' Inspector
9-er A' meg választott Birák meg fontolván azt, Holló Joseff, H. Jegyzó

hogy a' Kőzség a' Birák fizetéssével még most
tetemesen erőtlenitetnék. ez évre fizetés nélküli i
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III.ik ÜÉs

Mely Januarius 17-én tartatott Tekéntetes Burg
Károly Uradalmi Inspector Ur elnöklése, Tettes
Huttiray Sándor Urad. IJgyész Ur, és a' Gyarmati
Lako sak j e lenléttekben.

1. A Kózség Birái azUtaságáltal candidá|tatván
a Kőzség által meg váIasztattak. s pedig:

Birónak Lővy Izsák,
Pénztárnoknak Mü1denberger Márton.

Tanátsnok Neuschloss Bemád és Farkas Istvtín, -
és Jegyző meg maradván, Holló József.

Új Megyer Januar 17.1841.

Löwny Isack
Holló Josefi legyzo.

IIII.k Ülés

Tartatott Februarius 28-án Tekéntetes Burg
Karoly urdmi Inspector Ur, Tettes Hutiray Sándor
Ügyész és az gyarmati Lakosak jelenletiekben.

1. Felolvastatott a, Birói Szám adás, mely mult
840-ik öszves Bevétel 's Kiadásakról vezettetek:

A jelenvolt gyarmati lakosok meg nyugodván a
számadásban ,s igy eránt semmi észrevételek nem
lévén' ezennel a' Biró Lővy Izsák ezen számadá-
sakról absolvaltatván, mind a utobbi felelés
terhétől feloldoáatik.

2. Tárgyaltatás aIá vétetett a' Nemes vgye adója,
és a' gyarmati kőzség költségei fedezése honani ki
kerülhetése_

oly formán határoztatott, hog minden ház
tulajdonos fizessen személyétől - lROk. - - (...) adó
minden ftjatól 6k. kereset módjától - 1f30k.

Zsel lérek pedig: személyektől - - lf - - kereset

módjától - - 4k. olyformán' hog ezen kivetés tsak
folyó 841-k évre értetessetik.

3. A Jegyző és a Kőzség Szolgája fizetéssétől
hatfu oztatott, ho gy állandó fi zeté sébe határ oztatott
a, Jegyzőnek 50. ft' a' Szolgának 50. ft' és az
Uradalomtól ruhának, oly formán, hogy ezen
Szolgának minden nemű (....)okért fizetessék két ft.
. ezen ruházatot' valamint a, Jegyzőnek az
Uradalomtól f izetenek 25. ft. a, gyarmat
nepesidéséig aj ánlj a az Uradalom._

4. A perbeli költségekre nézve hogy a község
sztikségei fedézésére ujjabbi hatfőnyi tagsák.
haténoztatott_

A község pénztárába fizetessék, e helyen:
Dij szabás
1. Itéleten
a.) legkisebb sommától 5 forintig........19 KÍ.
b.)  5 Fta l20 Ft ig . . . . . .  . . . . . . . . . .19 Kr .
c.)20 Ftol leg nagyobb sommatol .......2Ft.
2. Végre hajtáson /: executio :/
a.) a' k. kúld a Bironak 30.Kr.
b') Kőzség szo|gájának. egyenesen neki - 4.Kr.

olyformán, hogy a 30K. a' község pénztfuába
járuljon.-

3. Betsülésért a' betsűsnek magának...30K.
4' Hivatalos kiadásoknál
a.) a petsétért a község pénztaúba......6K.

b.) a Jegyzőnek irásért l0kr.
5.Dikretumak
a.) Birríknak napibére lf.-
b.) Kőzség szo|gájának -20k.

6.  Minden d i j jakat  a '  fo lyamodo a '  B i ró i
eljárásért tartozik előre a' Birónak letenni' Zsellér
áItaI azonban annak visszatéritése a' vesáő felet
fogja terhelni._

6. Tapasztaltatott, hogy a, szerződési szabályok
ellenére némely ház birtokosok minden urasági
engedelem nélkül Zseléreket befogadnak.

Tilos a' ház tu|ajdonosnak Zselléreket 20 ft
btintetés alat az Uraság hire 's engedelme nélkül
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befogadni - a' befogadandó Zse||ér koteles Bizo-
nyitványait azUruságnak bemutatni. ,S ezen Bizo-
nyitvány mind akor a, Kőzség Jegyzője által pro-

thocolalando,'s a' befogadotnak Bizonyitványai
e lkö ltrizé sé i g a Kőzsé gné l tartani határ oztatlk. _

köteles a' Biró az idegenek bekölt özésére
szorossan felügyelni, 's be nem jelenté esetében 10.
ft. biróság fizetésre szoritatik, a' Kőzség pénz-
táraiba

hasonló fel ügyelette| tartozík a' Kőzség
Szolgája is, kinek a' be jelentet Zse|lét utáni
büntetésbő| I14 rész játu|,'s viszont a' be nem
jelentés esetébe 4. fton maruszta|tatik.

7.  Az kőzség kt i l önnes do lga in nézye
hatátaztatott, hog minden holnap első VásárnapjaÍ,
a' Birák gyűlést tartsanak, 's a belső bajakat
intézzék._

ezenkivül a, panaszok e| intézése minden héten
végeztessék.-

8. Bejelentetvén személy árvák létele; ezeknek
vagy is Arvák Atyjának a, kőzségmeg egyezésével
v á|asztatott Mülde nberger Márton._

9. Az ujonnan válasáott Árvat atyja, 's Farkas
István Esktit meg hiteltettek._

Megyeren febru. 28. 1841.

Is: Löwny
Burg Károly,Inspector
Holló Joseff, H.Iegyzo

V-t< Üttos

Tartatott augustus I6-árL Tekéntetes Burg Károly
Uradalmi Inspector Ur Elnciklete alatt Hutiray
Sándor Urad.  Ügyész,  T.  Mühr Ferencz F ö
Pénztárnok, és T. Taenczer János Fő Mérnök
va lamint  az őszves gyarmat i  lakosok
jelenléttekben._

1-ör Tárgyaltatás a|á vétetett az oskola
e l rendel tetése és a '  Tani tó  fe l fogadáSa,  a '

mennyiben Holló Josef jelenlegi Tanitó és Jegyzö
hivataláról leköszönte volna, batár ortalrlk

1. Meg egyeztek a kőzség házbirtokos lakossai,

hogy a, kersztény oskolába aZ lzrael iták
gyermekeik is tanitassanak oly formán, hogy a'
September 11-ik napjára ki herdetendó tsődület
alkalmával Tisztelelendő Szép Mihály Dunakeszi
Plebanos Ur elül ülése alatt, Tettes Hutiray Sandor
Uradalmi Ügyész Ur és a, Kőzség elöljárói által

megvisgált és tanitoságra fel vett keresztény tanitó

a, kőzségtől nyer szabad lakást és évenkénti 500.

váltó forint fizetés mellett köteles a' kersztény
gyermekeket főképpen a keresztény hitre és
valamennyi a' tanitó bázbanjáró gyermekeket
szükséges tudományokra tanitani._

2-or A tanitási tárgyak meg válogatása és a

tanitáSi rendsze és minden a tanitást illető dolgok

az I-o pont alatt meg nevezett válasámányt illeti.

3-or  Ezen fe lveendő tan i tó  egyszersmind
Jegyzói hivatalt is viselni köteles és azért a,
M.Uraság által eddig évenként ajrínlott 25ft,he|yet,
a' ktizség pénztÍnába bizonytalan időkig 40 pengő

Ft felsegéltést ajanl évenként.-

4-er A tanításért kötelessek a' szülők vagy ha
azok nem lennének, ezek képviselői minden a
tanitó házban küldendő gyermekért hol naponként
24. pengő Ftot a Kőzség Pén^érábafizetni a Tanitó
rendes f izetése terhe mindazonálta| a Közsés
elöljáróit illeti.-

5-ör Curatornak ujonan meg választatott

Müldenberger Márton Ur Ellenőrnek pedig Farkas
István Ur. Költ Megyer augustus 16-án 184l .

Is. Lowy
Burg Károly,Inspector
Holló Joseff, H, Jegy4ő
Hutiray Sándor
urad. Ügyész
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6-k Ulés

1841-dik asá. Sept I6-án tiszt' Hutiray Sándor
Urad. ügyész elnök lete, Tiszt.  Szép Mihály
Dunakeszi Lelkész |Jr az összes Elöljáróság, és
Gyarmati lakosok j elenlétében.

1-ször Tárgya|tatás alá vétetett a' mult
Augusáus hónap 16.ik napján tartott ülésnek 1.ő
pontti hatfuozata szerinti legyző és egyszers mind
tanitói váIasztás

Megvizsg á|tatv án a' folyamodóknak folya-
modásai, és a próbatételt kiállóttak közül hrírman
e l őterj e szte ttek v álasztás a|á u : m : Masáerla Jáno s,
Verny Mihály, és Gombay N. kik közül szó
többséggel megválasÍatott Verny Mihály Gyarmati
Jegyzőnek és Egyszersmind Tanitónak a' Gyarmati
ház birtokos lakosai á|ta| a, fent érintett Jegyző
könyvben foglalt feltételek mellett, a' hivatalba
1eendő kinevezetése, és meghite l tetése
elhalasztatott azon időre, midőn hivatalát
e|kezdendi. Költ Új Megyeren

Sept: 16-án 841.

Hutiray Sándor
Ügyész mint Elnök

7.kUlés

1842-k esztendei Martius 20-én Tekintetes Burg
Karoly Gazdasági Tanácsos Ur elnöklete, Hutiray
Sándor uradalmi ügyész' Mühr Ferenc
főpénztátnok * urak és az öszes Elöljárók s

Gyarmati lakosok j elenlétében végeztetett:
*és Hörmann Ferencz ispán

1-ör A gyarmati Szerződés értelmében a' biró

vá|asztás vétetett legelőször is folyamatba, s az

Uradalom á|ta| évégre candidált Farkas, Krohik' és

Lövi Bernát nevü egyedek közöl

a' jelenvoltak közakarattal Farkas Istvánt

váiaszték' el birául, és közadó szedőül, - ki is hitét

azowtal letette.

2-or Következett az eskütt választás, - s

e|v á|asúattak Lövi B ernát' Müldenberger Márton'

Markovits János és Frommer Dávid' - s egyenként

meghiteltettek.

3-or A mult évi September 16-án tartott ülés

szintén megválasztott Verni Mihály tanitó,-

e|táv ozv án. ideiglenesen helyébe Masterla János

szerzőőtetett,- s tárgyalás alá vétetett valyon az

eddig volt fizetéssel meg tartassék é Masterla

János-?
Miutrán nevezetÍ' Masterla János a' község által

tanitó és jegyzőnek egy évte szerződtetett,-

következőleg az addigi - neki lgért ftzetés terhét

lrrrtőztk a' községi /f.évi Sa.Mihály napig/ viselni

egyébb iránt e tárgyban a fizetés csökkentése

végett  lmég kér/ akarván a,  k özség végezni

ezérdekben azujonválasztott biró gyűjtse öszsze a,

községet, s azt, a' miben megállapodni fog, az

Uradalomnak jelentsék be /május elején/ úgy szinte

az iskola és tanácssakranézve uj,-

A fennevezett tanítő és jegyző ezutta| szinte

megesketett.

4er Az 1841-iki számadás beadásának

határidejéül mind Müldenberger Márton birónak

mind pedig Lövinek aprilis 1-ő napja tüzetett ki._

Hutiray Sándor, urad. tigyész

Burg Károly, Gazdasági Tanácsos

Farkas Istvány, Biro

8.dik Ulés

1842-ik Esztendei Julius 9én Tttes Hutiray Sándor

a Mgos Uradalmi Ugyész és az osnes Elöljarók s'

Gyarmati lakósok jelenlétiben végesztetett.
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1-ször Tanitó azofi panaszát adta elő, hogy
jóllehet a, község lakósai önként vallották bé

Gyermekeik száméú, kiket a' Tanitó hinbatanitattni

kiványák holnaponként 24 Ft fizetés mellett' mind

a' mellett többen Gyermekeiket Tanitó házbat e|

nem kü ld ö t ték,  t öbben pedig Gyermekeiket

elküldötték, tartozásokat meg nem ftzették.

Kötelességévé tétetik a' Biráknak, hogy ezen

adósságokat mennél előbb hajtsák bé, mert aIá

vetették magokat a' beiratásba azon rendelések,

hogy azon egy évre akár küldik Gyermekeiket

tanittattni: akor nem fizetik a reájok vetett

kölcséget, annál is inkább, mert csak ez alapja és

kútfője a' Tanitó fizetésének, és azon bizonyos

reménységbe fogatatott a' Tanitót.-

2-szor Többen a jelenlevök közül aá jelentetik

k i ,  hogy a Jegyző annyi ra e lvo lna fog la lva

hivatalos dolgaival, hogy a tanitasba rendesen

elnem járhat, kivánnák a, Tanitó és Jegyzői

hivatalra valami rendelést béhozni.

Atra nézve megbizatnak a' község Lakósai,

hogy magok közt tanácskozzanak arról öszve

légyen é kötve a, legyzőt hivatal a Tanitóiéval, és

micsoda kútfőből húzandja f izetését, és a'

végzettekröl Julius 16-dik napjáig környülményes
jelentésöket adjak ki.

3-szor Azuri adó bészedéséte nézxe, minthogy

mai napig semmi sem fizettetett bé, jóllehet a'

félévi adómegfizetési hatarnapja mir régen elmult

volna.

Az IJrada|om részéröl rendeltetett, hogy mai

naptó l  számitandó 14 napok a lat  minden

házbirtokos és Zsellér 1842-ik Esáendő első fél évi

járó adósságát Pa|otán az IJradalmi főpénztárnok

Úrnál béfizetni elne mulassza, különben az Birói

végre hajtás útján fog töle beszedetni. Ktilt mint

follyebb.

Farkas István, Biro

Hutiray Sándor, urad. ügyész

x.dik Ülés

Mel ly  1842.-d ik  esztendei  Ju l ius 28-át l

Tekintetes Hutiray Sándor uradalmi igyész űr

elnciklete alatt, Farkas Istviín biro, Lövi Bernáth,

Markovics János, Frommer Dávid Esküdtek, és

gy atmati lakósok j elenlétében tartatott.

1-ször Folyó hó 9-én tartatott gyrílés jegyző

könyve 2-dik szám a|atti végzése következésében

előterjesaették a' birÍk, hogy a, község lakósai a-

zon okból, mert Masterla János helyettes Tanitó és

jegyző f i zetését soka l lyák,  de azért  is ,  mert

gyermekeik, az idei esztendőben tanitásban semmi

előmenetelt sem tettek, nem kivánják fent érintett

Masterla János helyettes Tanitót és Jegyzót tovább

ezenhivatalban meg tartani, mint Sz.Mihály napig,

a' meddig f:i: helyettesitve vólt.-

Mely k ivánságokat  a gyarmat i  lakósok

egyenlően, és egyenként a kozgyúlés előtt

kij elentvén Maszterla Jáno snak tudtár a adatott,

ho gy j öven dő a|kalmaztatásáró 1 gondo skodj ék._

2-szotMaszterla János azon okból mintha a,

Tanitót csak fél évi felmondás után mozditat.

hatnának el hivataljokból ellent mondott, és fél évi

felmondást kiván._

Maszterla János nemváIasztatvátl az 1841-dik

évi augusztus 16-án tartott közgyűlés szabá|ya

szerint rendes tanitónak, hanem egyedül a' község

némely lakósai á|tal hivatalaról le köszönt Vernyi

Mihály helyében helyettesitetett, és igy csak

ideiglenes és helyettes tanitó lévén, a, mi az 1842.

dik évi Martius 20.án tartott közgyűlésí jegyző

könyvből is világosan kitetszik'- hogy csak t842-

dik esztendei Sz.Mihály napjáig helyettesitve lett

légyen, Sz.Mihály napjan ki tellvén helyettesitési

idei, semmi felmondásnak helye nem lehet._

3-szor A község lakósai tanácskozás alá vették

azon tárgyat miképpen választassék jövendőre

Tanitó és Jegyző hivatalt viselő egyed, hogy a

község kivránatinak megfeleltessen, mind a' mellett
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még is a' község lakósait tartása mód nélkül.ne
terhelje._

Melly tárgyra nézve kimeritőleg ugyan
tanácskozvÍn, de a jelenlévő lakósok csekély szÍLma
miatt végkóppen határoztli nem kivánván
megbizatott Farkas István biró és Lovi Bernát
esküdt, hogy folyáhő 3l-dik napjáig midőn e
tátgyban gytílés tartani rendeltetett, szabad aján|ás
útján szólitják fel a község lakósait egyenkint'. ki
hány gyermeket kiván tanitó házban tanitásra

ktildeni, és mit kiván ezettől holnaponként fizetnt a

tanitasért, és aú. aláirás útjan gyújtsék őszve és folyó
hó 3l-dikén tartandó gyűlésre mutassák be, mely
önkéntes ajánlásokbóI aantÁn ki tetsző jövedelemhez

arány|ag lészen az akkor miképpen választanak
Tanitó és Jegyző fizetése e|határozandő.
Me gj egyeztetni kivánt ák mindazonáltal az e gybe

gyűlt lakósok, hogy a szabad ajanlás útján történt

a|á irás egy évig k<jtelező erővel birand, ha az a|á

irót akar mi okból gyermekeiket tanitó házba nem is

küldenék. Költt mint felyebb
Farkas István, Biró
Hutiray Sandor' urad. iigyész

X.dik Ulés

Mely 1842-dik eszt.  Jul ius 31-edik napján
Tekintetes Hutiray Sándor úr elnöksége a|att, a
község elö l járói és számos gyarmati lakósok
j elenlettében tartatott,

l-szcir Felolvastatott a, múlt 842-dik eszt. Julius
28.án tartott közgyűlés jegyző könyve, és helyben
hagyatott, és minthogy Farkas István és Lövi
Bernáth az éitxett Jegyző könyvet 3-ik szám alatti
kötelességének eleget nem tettek, kivánnak valamely
rendelést tétetni.-

A község lakósi elkezdvén mindjárt a' közgyűlés
alatt az utolsó ülési 3-ik Szám alatt rendelt szabad

ajánlási aláitást, és megkérték Lövi Bernát és
Markovits János Esküdteket, hogy az aláitásokat
minél előbb gyűjtsék őszve, és adják á|ta| az Elntjk
ügyész úmak, ki az á|ta|ok kinevezett küldöttséget
u:m: Markovits Jánnost, és Kristovits Jánost, úgy
nem különben Lövi Bernát. és Frommer Dávid
öszve kiván kiszámitandják, mennyibe
bocsátkozhatnak a, Tianitó és Jegyző vá|asztáséná|,
annak l.artására nézxe, a' feltételeket kidolgozva' és
aá hirlapokban kihirdetenék a' tartandó csődülettel
együtt' melynek hatámapját kitűzi, megvizsgálván

ez eljcivendó határnapon Fő tisztelendő Dunakeszi

Plébanos úr közben jöttével a' Tanitó, és Jegyzó

hivatalra folyamodókat, az alkalmasoknak tanálttak
közül tartandó közgyűlésen azt a, község lakósi

v á|asújának div atoző szav azat irtjé.n, hitét letenni, é s

rendes tanitónak, és Jegyzónek ugyan a, Íarttandó

közgyűlés előtt felesekedtetni fog.-

2-szot Ar::a néwe ha a, szúadon alá irtak köZül

valaki több gyermeket küldene tanitatni, vagy

valamely újjonan le telepedett lakós, vagy igen

szegény kivárrná gyermekeit tanitó hazbaküldeni.

HatÍroztatot1 az 1-sőre ha valaki az aláiőkközll|

t öbb gyermeket kivánna küldeni|. azétt ismét

holnaponként szabadon ajánl fizetést. iqy a, 2-dik

esetbeni a,bauj lakós telepedne le, a' 3-dik esetben

pedig ha valaki oly szegénynek tanáltatnék a' Birák

áIta|, hogy gyermekei tanitásáért semmit sem

fizethet, az ol lyannak gyermeke, a' birák

meghagy-ásaból minden fizetés nélkül fog tanitatni.

Költt mint foljebb.

Farkas Iswarr Biró

Hutiray Srándor' urad. ügyés z, mtnt Elnök

xl-dik Ülés

Mely l842-ik évi September 18-dik napján
Tekintetes Hutiray Sándor Úr Ehöksége a|att, a
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Község Elö l járói, és számos gyarmati lakosok Tanitó és Jegyző f izetése bizonyos és meg
jelenlétében tartatott: váItonathatattlan somába lévén meg álapitva, a^ a

. községpéruztarábólveendifelholnaponként.
1-őr Kiildöttség által bemutatott a felveendő

Tanitó 's Jegyzői egyed kötelességéről és Felveendő Tanitói 's Jegyzoi egyed fizetése
jövedelméről készetett terve. eképpen határoztatik meg.

Mely ezen közgy{ilési Je,gyző könyvben beira&i
rendeltetett. Felvétettni rendeltetik a Tánitó oly formán, hogy

ha a község hivatalától elmozditni kivánná fél évi
2-or Folyamodók a folyamodásaikat a lakosok felmondással élni köteles, hirtelenség' Vagy

és a köz gytílésnek bémutatván Király Antal, valamely bún bébizonyosodása miatt azonban
Meszter János és Major Jósef' folymodásaik rendes közgyülése azowta| kitétettasék hivatalából,
felolvastatván mint Tanitói, mint Jegyzői - ezeket előre (.........) éves f izetése |észen 160 Ft.
hivatalhoz szükséges tárgyakra nézvee szóval s pengő pénzbe, lakás mely egy szobából fog állani
irássalmegpróbá|tawán 'smindhárómfolyamodó egy ö l l  kemény ff izi fáből, és a hivatalos
alkalmasSr1ak'"találtátváfti"ö.'fö'lyám'iÚóft .köztil .:- kiadáso.kt ó1 az kásffi. a koz gyűlési jegyző ktinyv
szavazatt útján szótöbbséggel folyó |842-ik évi IIII-ik ülési lO-ik pont alatti rendelet szerint 10
Szent Mihály napjátol kezdve a ktildötségétől kpengő pénz.
kidolgozott s a köz gyűlésben elfogadott tervben
le i r t  fe l téte lek mel let t  K i rá ly  Anta l t  k özség
nagyobb számll' lakossai által jegyzonek, s
Tanitónak eIvá|asztatott és a köz Gyűlés elött hitétt
letévén folyó évi Szent mihály napkor Leendő
hiv ata|áb an mo st akko rra bé i ktattatott'

I842-ik september 18-án folyó évi Julius 3l-én
tartot közgyűlés legyző könyve l-ső szám alatti
rendelete következésében ki küldött küldötség, ami
Tettes Hutiray Sándor Ügyész Úr, mint meg kértt
Elnök Markovits János, Krisztovits János' Lövi
Bernát, és Frommer Dávid küldötségi tagok által
vitt jegyző könyve.

1 - tjr Bémutatván'L, ovi " sérfiát,és'i Marko'v.its
János a lakosok áItaI a|á irott szabad ajanlási lapot'
melyben a lakosok a' Tanitónak gyermekeik
tanitásáért holnaponként tetszések szerént bizonyos
somát aján|anak.-

Kitetszik abból hogy az Új megyeri lakosok
Szabad ajánlás útján a Tanitó fizetését
holnaponként 7 f 44kba évenkint tehát 92 f 48 k
pengő pénzbe biztóiít'óttát< mety somát a Birát
úgymint akár mely k<izség jövedelmét bészedvén
és kezelvén annál inkább minthogy a felveendő

3-ik Hivatalos állása a' képpen határoztatik.

A jó rend feltartása miatt szükséges hogy a
felveendő Tanitó és Jegyző Tanácsbéli hivatalt is
viseljen, hogy ezenhivatalos ál lásáná| fogva
hivata los do lgokban és k ikü ldetésekben
eljárhasson.

4-er Hivatalos kötelessége a felveendő Tanitó és
Jegyzonek lészen.

Mint tanitó köteles a Kersztény és lzraelita
gyermekeket akár mely számmal meg szabott
fizetésért tanitni, - a tanitási tfugyakat a Tiszt:
ptéb.anos és a birák helybe hagyásával
váIasztatÍnak, - a tanitási órák minden nap kivéve
Vasárnap s ünnepnapokat úgy nem kül önben
szerdai nap délelött és regeli 8órától 10 oráig, - dél
utáni pedig 2 otátő| 4 oúig,- fognak tartatni,
minden évben két próbatételt elrendelni, 's tartani'
az (.....) szo|gá|atnál Tisa. plébanos Úr rendelése
szerint eljárni, szoval mindent mit fent tisztelt
plébanos Úr és a község 

,birái 
a gyermekek

nevelésére és oktatására szükségesnek tart, a
legnagyob i l lendöségekkel ,  komolysággal  és
vall áso ságg a| v égezni.
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Mint jegyző köteles szerdai nap dél elötjén a

Biró meg hivásara a Tanács vagy Törvény ülésben

Iegyzői tollat vinni, hivatalos irásokat készttni.az

adó kivetését elkészitni és mindent mi Jegyzői

hivatal magába foglal, a Biró de tsak maga a biró,

vagy annak hátráltatása esetében az ö általa

kinevezett hElyette ge reldelés{r.e, tgllyes'i tni'

Mely szabá lyok a k ö ldotség á|ta l  eképen

kidolgoztattvén a|á irásával bizonyityak költ mint

fellyebb

Hutiray Sándor Urad.Ügyész, mint Elnök m:p:

Markovits János m.k.
Bernát Lovy m.k.
From: David mp
Kriaovits János mp

Költ mint fellyebb
Farkas Istviín, Biro
Hutiray Sandor, urad. ügyész,mint Elnök

Bernt. Lörry

/: olvashata tlan.l

XII.dik Ulés.

Mely 1843-d ik esztendo Február  5-én Új

Megyeren Tekéntetes Burg Károly úr Mlgos

N.Karolyi Grof Krárolyi Istvrín Cs.Kir Kamarás ur

ő nga Gazdasági Tanácsosa Elnöklete alat Község

elöljárói és Számos lakosok jelenlettökbe, uradalmi

ügyész Hutiray Sándor úri jussok fentartója és
felügyelője jelenléttibe, egyszersmind Jegyzői
tollat vezetvén tartatott

ó nga a' beli kegyes resolutióját, mely szerint

az űjmegyeri háztulajdonosoknak házok után

tartoző úri adóból 1842 - és 1843-dik esáendőkre

egy negyed részét a,  pontos f i zetőknek

kegyelmesen elengedett, hálas sziwel fogadván, és

kösztjnettel vivén, a' beli kegyes resolutiókor

magokat alka|mazni kivánvá[, - &' község

Lev é|tar áh a tétetni rendeltetett.

2.szor  Azt  je lentvén a k özség lakósa i ,  ' s

különosen a, birák, hogy a, gyarmat jelenleges

csekély népesedése ideje alat a' birói hivatal, és a'

Tanácsosoké oly teherrel vólna őszve köwe, hogy

ezen hivata|t a, szerződési szabályok III-dik Czik

C: alatti pontja rendelete szerint három esztendeig

folytonossan viselni károk nélkül képesek nem

lennének kérnék a birót, és többi Tanácsbelieket új

válasáás alá terjesneni.

Méltanyosnak tanáltatván az eIő adás' a biró' és

a tanácsosok választása foganasotisba vétették, és

pedig.
a:) Község birájának előterjesaett Farkas István

múltévi biró, Lővi Bernát, és Markovics János

Újmegyeri lakosok közül koz akarattal Farkas

I stván vála sztatott birónak.

b : ) Tanácsoknak v áIasú'attak Markovics János'

Lövi Bernát, Frommer Dávid, és Kardos Mihály, =

és azon fölül a' Jegyzó úr hivatalos eljárások

könnyebbitése tekintetéből Tanácsnoki Hivatalt is

viselni fog._
-c:) 

PénzLírnoki hivatal viselésére továbbá is a'

biróra bizatott.-
Megiegyezvén hogy a' váúasztott birák hivatala

csak egy évig tartani fog.-

3-szor Némely község lakósai azt kivánják,

hogy az uri adó beszedésére bizatnék meg

valamely egyed, hogy ez aptőbb részekbe is

felvenrÉ azt.

1-ször Elő terjesztetett a' Mlgos Gróf ő nga
földes úrnak kegyes resoiutiója 1842-ik eszt. Mind következésébe Farkas István megbizatott

october2-kátólkö'tt. ";,;iT':'dfl;.sÍ'n'xi:J#}:;["':rt
Felolvastatott, 's kihirdettetett mely Mlgos Gróf rendes jegyző könyvet vezessen.
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4.szer Ujonnan választott Tanácsnok Kardos fizethetvén a tanitási dijat, gyermekeiket a
Mihály hit letételére felszólitatott. tanitástólelvonjak.

l 1

I

A' Tanácsosok által szokott hitet
előtt iinnepélyesen letette.

Feljegyeáe

Hutiray Sándot uradalmi ügyész
Burg Károly, Gazdasági Tanácsos
Király Antal, hites jegyző
Farkas István, Biró
Lor,y Bernhardt
Kardos Mihálv

XIII.dik Utés

Mely l843-dik esztendei Junius 18-dikán Új
Megyeren Tek intetes Gúrg Káro ly  úr Mlgos
G.Károlyi István Cs.Kir Kamarás in i5 nga
Gazdasági Tanácsos úr elnöklete alat - Tekintetes
Hutiray Sándor úr uradalmi ügyész mint úri jogok
fent tartója - Nemzetes Mühr Ferencz Fő
pénúárnok és Hutiray Alajos uradalmi Isprínynalq
Község E l ö l j á ró i  és számos k özség lakósa i
jelenlétében, Király Antal község Jegyzője jegyzői

tollat vezetvén, tartatott:

1-ször Elő terjesáették a' Község birái, hogy a
jegyző tanitással el lévén foglalva a, Koz Ügyek
rendes Kezellésére nézye Zsinőr mérték szabatnék.

végzés a JegyzÓ tanitáSi orákát az |842-dik
esztendei szeptember 18-rán tartott xl.ik ülésben
elfogadott Küldötségi munkálat 4-ik pontjához
a|kalmazni köteles, Jegyzoi eljárásai csak szerdara
szorittattván azon kivétellel, hogy a' stirgetősebb
eljárásai a tanitási órák utan végbe viendők.

2-or Azon elő terjesáésre' mi szerint számos
Sziíkölködő szülők, kik szegénységek miatt nem

a, közgyűlés végzés A gyermekek tanitása és neveltetése fo
gondja levén a Községnek azon oknál fogva
a tanitáSi dij eltöröltetik és a gyermekek ingyen
mindenYzetés nélküli tanitása elrendeltetik oly
formán mindazoná|ta|, hogy a fiétő, fa, fűtés,
soprés és gyertyanak való költségeket az oskolában
küldendö gyermekek szülői ftzetni kötelessek'
melyeket Mildenberger Miártony, Lövy Bemáth és
akár Tanitók vetik ki, beszedik, kezelik, és arról
készetétt számadásokat a' Község Elöljáróinak
m eg vizsgálrás végett bémutattni kötelessek.

3.or A Köz Csend és bátorság fentartásáta
nézv e rendeltetett C sendbiztosnak v á|asztatott
Herits Jósef oly formán, hogy a Csendet fen tartani,
és háborgatók felett nagyobb vérengzósi
kihágásokat kivéve rövid úton biráskodni fog, a
hitét köZ Gyű|és előtt letevén.

4-er A község lakosi kozségi Tanoda házat
épiteni vagy vásárolni óhajtván (...) Nem lévén
elegendő pénze| ezen vá||a|atra, a|ázatos
folyamodással a' Mlgos Gróf ő nagyságához
járulni és egyébb egyénektőlnagy lelkű adakozásra
fel hini végerte1et| addig még erejek elegendő nem
lészen a, Czé|ba vett munkálatt felettkülönösen és
e|hatÍr oző|ag rendeltetni nem fognak.

5-ör A köz adő és Község szükségei fedezésére
nézve kulcs dolgoáatott ki-

Elöleges sztímitás szerint a Kózadő és Község
sziikségei 4|9 ft 18 krra rúgviín, ennek 'fedezésére

eképen jrírulnak a' Község lakosai'

Minden házbirtokos fizet
IG. há' .*.' öl"yt r ''* hely utána 3f 45k jön

bé....,I72ft
Közszkség toldásul a helyben lakók 3 fnál ........

63 f t
Közszükség toldásul helyben nem lakók 2fnál

24ft
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A zsellérekre nézve
A nemes Vgye á l ta l  k iadott kulcs szer int

vetetttik és szedettük bé a' Köz adót l00ft erejéig,
ehhez jfuván a' Mlgos Uraság á|tal aján|ot 40f
biráskodási és pecsét 15f. pengőben.

Költt mint fellyebb
Feljegyeáe
Burg Károly, Gazdasági Tanácsos
Király Antal, Község hites jegyzője
Hutiray Sándor, ügyész
Farkas Istvrín. Biró
Kardos Mihálv. eküdt

XilII-ik Ullés

Me ly  1843- i k  Esz tende i  xbe r  13 -án  Ú :
Megyeren Tetts Hutiray Sándor Uradalmi Ügyész
Úr Elnöklete alatt helység Elö l  járói szamost
lakosok jelenlétében Zelenka Antal Uradalmi
Gyakornok jegy zői tollat viselvén tartatott.

1-őr Némely panaszok terjesztettek elő meg
vizsgá|ás és elintézés végett'

Melyek egyesség útján kiegyenlitettvén a tárgy
érintetlen hagyattni rendeltetik a J egy zőkonyve.

Költ mint ftllyebb.

Hutiray Sandor, ügyész, mint elnök
Farkas Istvrín Biró

XV. Ütcs

Mely 1844-ik eszt Januar
Károly Gazdasági Tanácsos úr

2L-kén Ttes Búrg
Elnöklete alat. és

számos Ujpesti ház birtokos lakosok jelenlettével

tartatott.

l-ször Azon inditvány tétetett a' lakósok által,
ha val lyon az Uj Pestről Pestre intézett
kocsizásokat minden ház birtokos g,vakorolhassa é
- vagy vagy azorr üzérség némely korlátok köZé
szoritassék.

A k özség nagyobb számú lakósa i  abban
állapodtak meg, miszerint épp folyó l844.ik eszt
Aprilis utolsó napjáig kirekesztőleg Blum lgnác
gyakorolhassa az Újpestről Pestre intézett
fuvarozásokat, értvén a szemelyk. közlekedését
olyformán - hogy holnaponként a' birák hatátrozzák
meg az indulási orákat, és azt a község
it ő szob áj ában ki füge s ztettik, é s ezen határ o zatát
oly formán köteles meg tartani, hogy annak
elmulasáása esetében jogától elesik, és a fuvarozás
szabad leend._

és azon batátozat a, birák által mondatik ki'
barkinek panaszára.-

2-r Az esztendőnként tartani szokott birák
v álasúása v éghez ment oly formiín.

1844-k folyó esztendőre birónak egy akarattal
megválasztatott Farkas István, Es küdtek közül,
minthogy Frommer Mójzes betegsége miat
akadő|y oztatik, folyamodására letétetvén helyette
Krausz Máyer váIasztatoÍI. - a többiek hivatalokban
meghagyattak._

Csendbiztos Herits József betegeskedése miatt
hivatalát nem viselhetvén' ezen hivatalt felváltva
hetenként az Esküdtek k<jtelessek vini hivatalok
ö regsége szer int  miért  szükséges leend a
névjegyzéket a község iró szobájában
kifiiggesáeni.-

Éiieti őr a' kozségnek fogadott cselédje lévén'

aú abirák fogadj ák fel.

. 3-r Aköz adó, és a közsztikségek fedezésére e
folyó évre adőzó meghatározandó.-
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A birák, így a hrízbirtokosok közül Mészarovits
Mátyás és Krisztovits János ktildetnek ki hogy
tegyenek egy előleges felszámolást a kiadásokról,
és egy javaslatot készitsenek a' szükséges őszveg
miképpeni beszerzésére, mely munkálatjokért a'
Mlgos uraságnak bémutatnák, a, tárgy elintézésére
és elhatáro zásáta közgyülés fog tartatni.-

4.szet A ki vetett adó bészedése oly móddal
eszközlendő' mint előbbi esztendőkben.

Költ mint felyebb

feljegyezte
Hutiray Srándor, urad: ügyész
Burg Károly, Gazdasági Tanácsadó
Farkas István' Biró
Bernh. Lör,y
Markovits Jiínos' Tanácsnok

XVI.ik Ülos

Mely 1844-ik esztendő Junius 26-n Újpesten
Tekéntetes Burg Káro|y Gazdasági Tanácsos Úr
elnöklete a|att számos Új Pesti ház birtokosok
által tartatott.

1-ször Az 1843/4-ik esztendei adó vétettvén
tanátskozás alá

A község lakosai egy akaratt.al meg nyugottak
a tava|i adó fizetés menyiségében oly formán
hogy minden házbirtokos a háromszáz
négyszögö|nyi ház helye után fizesen 3ft: 45kt.
azon felül a' helyben lakók meg 3ft:, a' helyben
nem lakók 2ft:, a, zsellérek fizedentnek a Nemes
Vármegye által kiadott kulcs szerint.

Megjegyezvén különössen azt hogy a' Közadó
és a' helybéli szükségekre megkivántató adó
kültinösen nem közeltetvén az eképen együt véve

kivetett és beszedendő adókból fizetendvén ki a'
közadó a' többi abbul meg maradott öszveg a'
helybéli szükségekre levén forditando.

2-or  Tanácskozás a lá  vetetet t  aZ IJ j  Pest i
községháza miképpeni épitése melly alkalomal
kijelentette Tekintetes Elnök Úr a' Méltóságos
Gróf Földes Úr a' bóli Kegyes aján|atát miszerint
a '  k özségháza ep i téseket  200 pengő for int
ájándekkal és a penere Kémény és szükséges
bóltozatokhoz éget teklákal ingyért kegyesen
járulni kiván, magában erdetödvén hogy ezen
ajánlott után az éves segedelem megszünend.

Szótöbbséggel elhataroztatván a' község még
ez évben e lkeztendő épi tése o l ly  formán
mindazonáltal hogy ezen épitéshez szükséges
költségek a lakósokra meg egyezések nélkti l
kinévettessék, ao Méltóságos Gróf o Nagysága
ke gye s aj án|atát j o bbagy i a|áir atát kö s zönettel
fogadván jövendőre e czé|nak lehető kegyelmit
kórvén, aZ épités azonna| meg keztettni
rendeltetik mindenesetre az épitésnél Tekintetes
Gazdasági Tanácsos Úr velemenye kikére ndot, az
epitési pénztát kezelésére Farkas István Biró
va|asztatott ennek el lentir öskedésére és az
epitésnél szükséges fe|vigyázat és a' szükségesek
elrendezés éte v a|asztattak Király Antal J egy zo,
Kardos Mihály és Lrivy Bernád Tanácsnokok a
szükséges munkák magok kozt a, körülmények
szerint majdán felosztván e' negy tágból áló
épitési váIasztmétny megkérestetett a, lakosok
által hogy be|áta sok szerint keressenek modot az
épitési pénztár nevelésére hogy a czé|bavett
község báza minéI elöbb felepitettessék.

Burg Káro |y, Gazdasági Tanácsos
Hutiray Sándor, urad. ügyész
Markovits János' Tanácsnok
Király Antal, hites Jegyző
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xvll.ik Ütcs

Melly 1845-k esáendő Januar 9-en Tekintetes

Burg Károly Gazdasági Tanácsos úr elntjklete alatt

T.Hutiray Sándor Uradalmi Ügyész és Hutiray
Alajos K.Megyeri Ispán Urak - ugy a Község
Elöljárói és sziímos lakosok jelenlétében Czeysz)en
Gyula Kormányi Pirnarius jegyzösége mellett
tartatott:

1-so Kérdésbe hozatott, meg nyugosznak é a

lakosok a tava|yi kiz adő kivetésében?

Mire a k özség meg nyugvását  je lentet te '

minthogy azonban a nemes megye - aKöz adót a
Községi adóval különözve rendelte vezettettni
határoüatott, hogy meg határozott Kulcs szerint a
megyei adő a Köz adóból levonatván a felmaradt
mennyiség Keze l tessék kü l ön  mint  k özségi
szükségekre kiontató._

2-er  Farkas Istvány vo l t  B i ró  h ivata láró l
lemondván minthogy többé azt fo|ytattni nem
akar ja három évi  b i ráskodása után arró l
felmentetett és helyébe Birónak kij elöltettek

Markovits János, Lövy Bernard, Hőn Mátyás,
Markov i ts  János t iz  voksa l  e lvá lasztatot t  a
pénztárnoki hi vatalt is tartozzon viselni.

3-or Szóba hozatott, hogy a biró segedelmére fel
váltva mindig egyik Tanács béli lerrrre.

Határoztatott, hogy egyik tanácsbéli felváltva a,
biró távol létében a kcizsóg iigyeit végezze.-

4-er Hijányzott tanácsbéliek jövén választás a|á
minthogy Kardos Mihá ly  és Krausz Márkus
kimaradtak.

választattakHőn Mátvás és Herits József

5-ör a lakosok óhajtásokat nyilatkoztattak ki egy
éjjeli őr felfogadása eránt.-

Az uradalom részéről helyeseltetett a felfogadás

és némi segedelem is e tekintetben a Mlgos Gróf

részérő| - földbe - igértetett.

Költ mint felyebb

Felj e gyeáe Czey sz|en Gyulq aeruarius
Burg Károly, Gazdasági Tanácsos
Hutiray Sándor, urad.ügyész
Markovits János Bira

/: olvashatatIan: l j e gy ző

xvm Ülés

Melly 1845-ik esztendő Junius 2-án Tekintetes

Burg Károly Tanácsos Ur Elnöklete alatt Tekintetes
Hut i ray Sándor TJgyész -  Mühr Ferencz F ö

Pénztárnok Hutiray Alajos Ispány Urnak ugy a

Község Elöljároinak és lakosoknak jelenlétében

Czeysz|en Gyula Kormányi Jegyzó jegyzősége

mellett tartatott.

1- ö r  Fo lyamodtak a lakosok a sertvés hus

mérhetési átalyános jogára, a mennyiben tudni illik
azIJgyész által mint egyébb Királyi javadalmak-

hoz tartozo egyik haszonvételtől, arrol letiltattak
volna.

Az Uradalom ezen jogon mint  K i rá ly i
javadalomhoz tartozot a közonségre kiterjeszteni
nem akarván - a husmérési haszonbérlőnek tette
kötelességévé hogy a községet sert\.éS hussal
minden időbe okvetet len e l lása._ minthogy
mindazonáltal Markovits Jánosnak az Uradalom
régebben meg engedte, hog1. szinte ser|vés hust az

Uradalom tetszéséig mérhessen - ezen engedelem

továbbra is - ferrrrhagyatik és az illető haszonbérlő

a még az Urada\omnak tetszeni fog, azt szivelni
tartozik.
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2.or Folyamodott a közönség vályog vetö hely
kimutatására

Káposztás Megyeri Ispány Urra bizatott
részökre a volt Uradalmi tégla vető helyen az
sztikséges rézt kimutatni.

3-or Tapaszta|tattván hogy többen a lakosok
közül bázaiakat eladták, de laudemiumot nem
ftzetíek és az áIta| iratást nem eszközölték.

Meg intettek hogy hova előbb a szerződés
értelmének e tekintetben megfelelni siessenek._

Feljegyezte
Czeyszlen Gyula

Burg Károly, Gazdasági Tanácsos
Hutiray Sándor, urad: r: ügyész
Mühr Ferencz' Fő Pénz&árnok
Hutiray Alajos,Ispány
Markovits János, Biró'
Farkas Istvlírry, Eskütt
Király Antal, hites Jegyző

xlx-ik Ülés

Mel ly 1846- ik esztendei Február ius hó 8k
napján Tekintetes Burg Károly GazÁasági Tanácsos
úr elnöklete alatt-

Hutiray Sándor urad: ügyész, Mühr Ferenczo
Hutiray Alajos uradalmi Tisáek, és szrímos új Pesti
lakosok jelenléttében tartatott Hutiray Sándor
J e gy zői tol lat vezetvén.

l  - ö r  Markovits János biró hivataláró l
leköszönvén az Esktitteknek és többi
tisztviselőknek a' mennyiben szükséges lenne
v á|asztása fo ganatba vétetik.

1-tjr A' f<ildes uraság által elő terjesztetett

három ház birtokos egyének közül valamennyi
szavazatÍa| megválasztatott Farkas István birónak.

Z-ot Pénztárnoknak kozakaruttal Lövy Bernát
vá|asztatott.-

3 -or Tanácsbelieknek megválasáattak.

Markovits János
Hőhn Mátyás
Neuschloss Salamon
Grohliek Flórián

Megjegyeztetvén itt hogy a, Pénztárnok és
Jegyző egyszersmind Tanácsbeli hivatalt is visel,_
a' hitet akozgyii|és elött valamenyien letették.

2-a R Biróra nézve Figyelembe vévén a, kózség
lakosi art mi szerént a' biró hivatala által annyira
elfoglalva lévén hogy tulajdon gazdaságába
tetemes hátramaradást szenvedni kénytelen - de art
is ,  hogy a '  M: F ö ldes Uraság a '  b i rónak egy
házhe|ye után haszonbért tetszése szerinti idökig
elengedi, annál fogva közakarattal megegy eztek
abb4 hogy minden hazhe|y utrín w ház birtokosok
a' birónál 60 pgőtnyi fizetéséhez egyarántjárulni
kívánnak.-

3-ór  A '  K özség szükségére k ivántató  adó
miképpeni  k ivetésére nézve Megbizat tak az
Elöljárók; hogy dolgozzanakki egy tervet és azt az
Uradalmi Ügyésznek hamarább mutassák bé.

4-er Emlékezvén a' Község lakosai, miszerint
ez e|őtt Két évekkel Baum MáÍk hénát lkausz M:
megvévén, a, Közgyiilésen Markovits János mint
szomszéd követelte szomszédi jogánál fogva
elövételt igényeltt - kijelentik a' lakosok akkor,
mészerént házaik szabad adás vevésében
szomszédi elövásárlás által koilátoztatni nem
akaÍják, és igy Markovits Jiínos kcjvetelt jogáról a'
lakosok kivánsága szerint az akkor elr i ülő
Tekéntetes Gazdasági Tanácsos Burg Károly Úr
által elmozditatott és jelenleg is közakaratta| a,
jegyzőkönyvbebeiktattatniazza|kjvéntatoIt
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Mi szerint az új Pesti ház b birtokos lakosok

házaikat Szabadon adni és venni kivánván a,
törvény rendeletéröl és némely helyeken bívátoző
szokásokról lemondanak' a' Szomszédi elővásrírlás-
sal kit egy áta|1ában nem akarnak' és ébéli
szándékokat Markovits János követeltt jogátoli

előmozditásával gyanusitottak és bebizo nyitottak.-

Költt mintt fellyebb
feljegyzette
Hutiray Sándor, Urad. R. Ügyész, mint jegyző

Burg Karoly, Gazdasági Tanácsos
Farkas István, Biro
Markovits János' Esküt.
Lovy Bemhart, Esköt
Király Antal

xx.t< Útos

Melly 1846-k esztendei Junius hő 21-én napján
T.Hutiray Imre Fóthi Urad. Rendelkezö Számtartő
Ur elnöklete a|att, Hutiray Sándor Urad. Ilgyész,
T.Czillerger Ferencz Fő Számvévő és Heller Josef
(...) Urak és számos Új Pesti lakosok jelenléttében
tartatot t -  Heü lények Mihá ly  ( . . . )  I rnok to l lá t
vezetvén-

1 -ör Gyakori panaszok következvé n az ujj házak
épitése felett t.i. azok csurgvan' vagy túzfa|ra
lennének é épiteniük, - melly a lakosok között
tárgyalás alá vétetett

A Község ház birtokos lakosi kivánságár&, ha a
szerzodési szabályok II-k Része 7-k pontja szerint

az épitési minta az Uradalomnak bémutattatik

lévén, az Urada|om nem tsak örömest a lakosok
abbéli kivánságához, mi szerént a, házhelyen tető
tsorgót hagyni nem szükség hanem t'jzfaIra épiteni
köteles, sőt a mondott szabá|y értelmébe minden

épiteni kivánó az épitési müntát az Uradalom

Rendelkező Tisztnek bémutattni, és annak

megvizsgált épitéSi minta szerint épiteni köteles.-

II. Grohik Ferencz a' község áital megválasztott
E sküdt szo|gálatj ához me gki r. ántato hivatalbe l i
( . . . ' . . ' . )  nem akarván a '  k özség e1botsá j tatását
kérelmezte (.. ' . ...... ' .)

s ez okkal az Urada|om által Káp1án Ferencz
( . . . . . . . . . . . . . . . )

Költ m. fenntebb

Feljegyeáe Kölenger Mihály, irnok
Hutiray Imre, rendzö fsz|tó' mint Elncjk
Czillinger Ferencz, ft) számvevő
Hutiray Sándor, Urad. Ügyész
Heller Jósef' ispán
Farkas Istvánv, Biró
Kirái1. Antal. jegyző és kiküldött

XxI.k tilés

Melly 1847-k esztendei Martius hő 7.én napján
T Hutiray Imre Fothi Urad. Rendelkező Számtartő
Úr Ehöklete alatt T. Hutiray Sándor Urad. IJgyész
Ur,  és számos uj  pest i  lakosok je len let tében

tartatott._

N .  He l l e r  J ó se f  U rad .  I spán  úr  később i
megjelenésével.

1. ez Lj Pesti Biráknak vá|asztása a szerződési
szabá lvok rendelete szer int  az év 1-ő napján
me gnem történtetvé n, az anna|

Birónak szótöbbséggel elöbbi esztendei Biró
Farkas István váIasztatott meg, é bivata|ában a,
mult évben letett hitére hivatkozva megerősitetett.
Király Antal Iegyzó hivatalában megerosietett.
Adószedőnek K i rá ly  Anta l  szót öbbséggel
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megválasztatott esküvék letétele mellett. az:
Esküdtek hivatalokba meserősitettek.

2. Panasz iktatott, hogy a lakosok a Szerződési
szabá lyok II-k szakasszának 7-k pont a lat t i
rendeletének abban nem hisznek etyet, hogy a
vá|a|t házhelyeken a vállalkozók körül nem keritik
ennélfogva szomszédoknak mind az épitésnél mind
ennek bevégzésénél tetemes kárt okoznak.

Minélfogva megbizatnak a Közgyülés á|ta| a
Birák az eránt: hogy a' ház he|yet vállalkozókat
épiteni úgy engedjék addig' még tőszomszédjok a
fent emlitett szabá|y szerint oly keritést nem
vonnako még a' szomszédok az előadbatő hánakto|
a|kalmaztattának és az ezt nem tellyesitők
költségére a Birák készitettik a keritést_ a, ház
he l yeken ta|á|tatő ép ité si any ago k s zo l gáIv án
kifizetési alapul_ 14. napig hataridő adattvánménd
azon á|ta| a megépitésről is ellenőleg előirástól a
kerités készitésére.-

Költ mint fellyebb
Hutiray Imre, rend.szttó' m. Elnök
Hutiray Sándor, Urad. Ügyész
HelIer Jósef, ispán
Farkas Istvány, Biró
Király Antal' Jegyző
Markovits János, Esktitt

Xxu Ülos

Mely 847-ik év october 3-ik napjiín T. Hutiray
Imre Fóthi Uradalmi rend. számtartó ur elnökléte
alatt N. Heller Jósef Ispány Úr 's több uj pesti
lakosok j elenlétében tartatott.

1-er Farkas István eddigi Biró ujpesti házát
eiadván innen Pestre beköltözött 's ezért hivatalát
továbbá viselni n lévén Képes arrol leköszcint.

Több évig köz megelégedéssel viselt Biróságá-
ért a' Közönség köszönetét nyilatkoztatván a,
Mlgos uraság á|tal e hivatalnak további viselésére
Kineveáetett Káplán Ferentz, Továbbá mint hogy
az esküdtek k özü l  a '  B i rónak e|távozása és
Neuschlosz Salamonnak halála á|ta| két Üresség
szátmazott, szó többség á|ta| ezek helyett meg-
váIasztattak Römer Jósef Krisztovics János.

2-ot Az Elöljáróság azon panaszat nyujtván
minél fogva azan szabály hogy a' beköltöző lakók

bizonyitványaikat a, Község |evéltárában adják be
ugy szinte hogy némely lakók a, Kozadó lefizetése
nelkü l  sz öknek e l  u jpestrő l .  Ezekre nézve
határoztatott._

És pedig: A, házbirtokosak szigoruan oda
utasitatnak hogy magokat az eddigi szabáIyoh,J"rcz
tartván a jövevény uj lakosaknak személyessen a'
ktizség házán megjelenvén ötetott bemutassák, és
bizonyitványaikat a levéltárba letegyék, és ennél
fogva határoztatott az is hogy ha valamellyik lakó
bár miféle adozás lerovása nélkül hagyná el uj
pestet az a' bázbirtokos terhére rovatván és az á|ta|
lesz megtéritendő ezekné|, fogva meghagyatik
Jegyző urnak hogy az itt nem |akő ház birtokosok
házi megbizotjait maga elé hivatván maga mihez
tartja végett ezen szabályokat adja tudtokra'

Költ mint fellyebb.

Feljegyeáe

Mühr Isfvrány, Irnok m. ü. jegyző

Hutiray Imre, rendztj szmttó
Káp|arl Ferenc, Bira
Király Antal, község Jegyzője
Kriskovits Jiános' Esküt
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XXII üilés

Melly 1848.k Januárius 15-k napján Tettes
Hutiray Imre Fothi Urad. Rendelkező Szttartó Ur
Elnöklete alatt, Tettes Bikényi Rudolf fothi Urm.
R. Ügyész' és Heller Josef fő pénztárnok Urak, és
számos uj Pesti lakosok jelenletében tartatott.-

l-öi Uj Pesti Biráknak vá|asztása a, szerződési
szabályok értelme szerint az év 1-ő napjan közbe
jött akadályok miatt megnem történhette, a' fent
leirott napon következőleg ejtetett meg.-

B i rának szót öbbséggel  minekutána e lőbbi
he lyettes i tet t  B i ró  Káp lán Ferencz az

Uradalomnak, és lakosoknak közmegelégedése
mellett hivataláról leköszönvén azt tóbbé viselni
nem akarta volna - helyette Markovits János
vá|asztatott és hitének letételével új hivatalába
beiktattatott.

Pénztárnoknak (...) Király Antal e rendes hivatal
mitr Jegyzői terhe á|lása megett is nem viselhetne
ez águ hivataláról leköszont közmegelégedéssel és
helyette szó tcibbséggel Rózsa György vá|asúatott,
ki minthogy az E|öjjárók sorába eddig nem vala, a
- szerződési szabályok értelme szerint pedig
Eskütti állásba lévő lehet pénúárnok (...) viselni ez
uttal ü Eskütti állásba is iktatatott - esküiének
letétetele mellett._

E' mellett több apróbek panaszok tétettek a'
lakosok á|ta l ,  mel lyek T.  Ügyész |Jr  áI ta|
eldöntettek.-

K. mint fellyebb.

Jegyzette Hutiray Imre, szmttó.

Krtihnger Mihály' Irnok
Bikény Rudolf, urad. ügyész
Heller Jósef, fiópénztámok
Markovits János' Biro
Káplan Ferencz, Esküdt
Király Antal' Község h, Jegyzője

XXIIII Ulés

Mely N. Vörös Ignácz foth urad. Rendelkező
Számtartó Martinor.its N. Község Birája' és több
Elöljárók Jelenléttiben tartatott november 18' 849.

1-ör Blum Ignácz L:jpesti lakos Mindszent

napkor Tettes Kajtár Ágoston Szolgabiró L]r á|ta|

kinevezett Elöljáróság kozzött az Lrad. jegyzotől|

igénylő Pénztárnoki álással ruhaztasson fel. - a'
felruházott mennyiben házi körn1 ülmén1'ei. és
kereskedési visszonyai végett és ezen állrísa eléggé
erélyesen bérelteni magát képtelenr.é éreae volna

hivatalos állásátoli feloldozását kérelmeae.

Melynél fogva ugyantsak a fent (...) napon

tartott gyűlés a|ka|mával (....) T. Kajtár Ágoston

Szolgabi ró  ur  je len let tében aZ e ladott  ok
valoságáról tökéletes meggy őzódést szerezni

az emIl,tett Pénztárnokot az IJtada|om az

emlitett hitéőól felszabaditja és azt Martinovits N.

e gy szersmind Közsé g Birájár a átruházta. +

+ megjegyezvén minden elöbbeni Pénáárnokot
Blum Ignáczot a Helység vezetése körül több iszbe
(.....) erre (.....) méltányolni szándékoző Úr Eskütti
á||ásba béiktatja.

J e gy zette Hönhringer Mihály

Varos ignác
Martinovich Lukács, közs. egy birája
I. Neumann

xxv-ik Ülés

Melly T. Vörös Ignác Rendelkező Számtartó Úr,
T. Gerenday Urad: TJgyész Úr Martinovits Lukács
k özség b i rá ja 's  t öbb E l ö l j á rók Je len lététben
tartatott: martius 17-edik 850.
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1-ör A baz és telkek adás vevésénél történhető költségek erejéig, vagyonaik árverésre kitüzendők
l.i sszaélések meggátol ásáte nézv e.

Határodatott:

3-or A' Conscriptiora nézve
Minden olly adás vevés, melly az Elöljáróság határidőiil tüzeték ki f.é' martius 13-ik napja.

közbenjfuására és tudta nélkül történik, órvény
telennek 's erö nélkül inek jelentetik ki, 4-er N házakétkatásáranézve
köteleségévé tétetvén az é||ető adó 's vevőnek az
Elö l  járóság el ött végezni ez ügyet, ,s igy az Azon házbirtokosok, kiknek házaik az

" Elöljaróság a, szeruődés értelmében tartozik ezt az Uradalomnál még átiratva nincsenek.
Uradalomnak feljelenteni. felszólitandók, miszerént 19 (14?) napok a|att az

átfu atást okvetlen teli e sítsék.
2-or Az uradalom ki je lent i  és i l let ö leg az

Elö ljáróságot azadó behajtási kötelességére feljegyzene
figyelmeáetvén.

az E|ó|jfuőság a , restanciá ra nézve az i||ető í}'"ffiy::*;;Í?? 
irnok

adósokat komolyan figyelmeztetnek, tartozásaik Gerenday Ambrus, ügyvéd uradalmi
teljesitésére, 19 napi határidőt fog kapni olly MartinovichLukács, KözségBirája
megsegyzéssel, hagy ezen Ítatáridő elteltéve| az Király Antal, ktizség h. jegyzője
i l lető adósok convoncálandók, és az adósáe 's

t9
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lesznek: ezen e|járás Szent György napig (...)
befejezendő lévén.

Gróf Kórolyí Istvón
adomdnyleveIének
ekő lapja
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I{eJ-yrüörtétj'eü'í hírek...

e= Dr. SZERÉNYI ANTALNÉ a koztisúe-
letben á1ló helytörténeti kutató, középiskolai
tanár az ÚJPESTÉRT-díj kitüntetettje. A
Városnapok ünnepségén adtrák át az elismerést
áldozatos munkáj áért. Egykori tanítv ány ai,
kollégái és a ma Újpesten dolgozó helytörténe.
ti kutatók népes tábora nevében ezaton gratulá.
lunk és kívánunk SZERÉNYI tanárnőnek
továbbijó egészséget és sok sikert!

e A Városnapok alkalmával meghirdetett
sajtópályázaton Dr. PAULUSZ ALAJOS film.
rendező,,Fény-képek Istenről'' című alkotása
különdíjat kapott. Ugyancsak különdíjban
részesült FOGAS rÁNos operatőr az ,'Újpesti
séták'' című dokumentumfilmben nyújtott tel-
j esítmény éért. Az elismeréshez mindkettőjük-
nek gratulálunk!

e- Augusztus 29-én ünnepélyes körülmé.
nyek között nyitotta meg kapuit az Újpesti
Helytörténeti Gyűjtemény. A Könyves Kálmán
Gimnázium mellett, az egykori oTP éptilet
foldszintj én alakított a ki az onkormán y zat az i$
gyűjtemény helyét. A kiállítási termen kívül,
kutatószoba és gyűjteményi ruktár szo|gálja az
érdeklődőket. Javasoljuk kedves olvasóinknak,
hogy keressék fel az új helyen működő
Helyt<irténeti Gyűjteményt, melynek nyitva.
tartási ideje válto zat|an.

e Ismét lesz várostörténeti vetélkedő. Az

Újpesti Helytörténeti Alapítvány 2000 márciu-

sában megrendezi az újpesti középiskolások

vetélkedőjét. A jelentkezésre vonatkozó felhí.

vást az intézmények igazgatói szeptember

elején kapták meg. Tekintettel az ezredváltásra,

a magyar államiság ezredik évfordulój ára, a

vetélkedőt támogatók köre j elentősen kibővült.

Reményeink szerint ismét magas színvonalú

eseményre számíthatnak Újpest története iránt

érdeklődők.
e BI.]DA ATTILA, a Károlyi István é|etrajz

irőja, a mű megírását t megeLóző kutatómunka

eredményeként előkerült dokumentumokat

rendszerezve, két kötetre terjedő anyagot gyus-

tött, amit könyv alakban kíván közreadni.

Reméljtik, hogy hamarosan hírt adhatunk a

fontos forrásanyag megj el enéséről.
a. Az Újpesti Helytörténeti Alap itvány

kuratóriuma ezuton köszoni meg azokat. az

állampolgári felajánlásokat' amivel az a|apit-

vány munkáját segítik. Az 1998. évi |Yo-os

adófelaj ánlásból a|apitr ányunk 1 5 6 ezer forint.

tal részesült. A pénzösszeg felhasznáIásárő|

kedve s o lvas óinkat ké sőbb táj ékoztatjuk.

Az a|apítvány támogatói:

ASCHNER r,rpór umÍrvÁrw,
',ARANY HoRGoNY' cyócysznnrÁn

nponc RT., HANZLlt<pÁL Hor,r,ósr cyoncy.
rvÁNyrNÉ xoNn"'ip GIZtr,LLA, rvÁNyr .lÁNos,
DR. KAPoLyr r,Ászr,ó, KoZMA sÁNoonNÉ,

Ú"rpn sr onxonvrÁNY Z AT A,
Ú.rpnsrr VAGYoNKEznr,i nr.

Kiadja: az Ujpesti Helytörténeti Alapítvány
E|nök: Dr. Sipos Lajos

Szerkesztő : Kadlecovits Géza
Szerkesztősógl |047 Bródy Imre u. l.

Tel./fax: 233-1.976
Tipográfia: Wagner Attila
Készítette: a Spácium Bt.

Felelős: Koós Gábor

#'
trti

i"+) : : ' l  I :- '"


