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Rendet sürget a számonkérőszék a mérnöki 
hivatalban. 

— Jelentés a városi hivatalok 

(Saját tudósítónktól.) Julius 20-án kez-
dődött dr. Cicatricis Lajos főisipán elnöklé-
sével a számonkérőszék ülése. A vizsgálato-
kat tartó 'bizottság nagyjából mindent rend-
ben talált és ez dicséretére legyen mondva 
a város tisztviselőinek, mert — mint az 
alábbi részletes felsorolásból kitűnik — akta-
szám volt bőven és a vizsgálat az 1915-re és 
16. első felére terjedt 'ki. amikor a háború 
miatt megfogyatkozott létszámmal dolgoz-
tak a városi hivatalok. A számonkérőszék 
észrevételeiből ezen a helyen a 'következő-
ket emeljük ki. A katonai ügyosztály hatás-" 
körét szükségesnék látja kibőviteni olyan 
ügyek önálló intézésével, amelyek nincsenek 
kifejezetten tanácsi hatáskörbe utalva. A 
községi biró katonai szolgálatot teljesit, ezt 
a tisztséget tehát más hivataloktól kirendelt 
tisztviselőknek kell állandóan ellátni. A szá-
monkérőszék arra az esetre, ha a községi 
'biró a katonai szolgálat alól nem volna fel-
menthető, szükségesnek tart ja, hogy egy 
nyugdíjas tisztviselő alkalmaztassuk községi 
'bírónak megfelelő tiszteletdíj mellett. 

Az egyes hivatalok ügyforgalmáról a 
következő kimutatás nyújt tájékoztatást: 

A polgármesteri hhpü\albtm feldolgo-
zandó volt 1915. évben 12524 ügy darab, a 
melyből valamennyi véglegesen elintézte-
tett, pénztár vizsgálat valamennyi pénztár-
nál négyszer tartatott . A mult félévről visz-
szamaradt 8 fegyelmi ügy, megimdittatott 6 
u j ügy; ezek közül ideiglenesen 11, véglege-
sen 3 ügy intéztetett el. Az 1916. év I. felé-
ben elintézendő volt 8365 ügy, amelyiből nem 
maradt hátralék. Minden pénztár vizsgálat 
alá kerül t egyszer; a fegyelmi ügyekből a 
mailt évről visszamaradt 11 u j ügy, megin-
dult 1, ezek közül ideiglenesen 10, véglege-
sen 1 van elintézve. 

Az ,1. tanáicsi ügyosztálynál elintézendő 
volt 1915-lben 6327 ügydarab, ebből ideiglene-
sen 17, véglegesen 6095 intézteit el. Há t ra -
lékban maradt 15 ügy. Az 1916. év első felé-
ben e l i n t é z e n d ő volt 3875, ideiglenesen elin-
tézve 134, véglegesen 3590, hátralékban ma-
radt 151 ügy. 

,A H. tanácsi ügyosztálynál érkezett 1728 
ügydaráb, véglegesen elintéztetett 1719, hát-
ralék 9 darab. Az 1916. év I. felében érkezett 
821 darabból véglegesen elintézve van 590, 
hátralók 231 dilb. 

A 111. tanácsi ügyosztályjhoz 1915. évben 
•beérkezett 12801 ügydarab közül hátralék 
nem maradt. Az 1916. év I. felében beérke-
zett 6133 ügy közül 178 ideiglenes, 571.1 vég-
leges elintézés mellett 204 drlb bátralék ma-
radt. 

A IV. tanácsi ügyosztályban 1915. év-
ben ,6229 tanácsi és 465 kihágási ügydarab ét-
kezett be, és elintéztetett 6 tanácsi ügy kivé-
telével. Az 1916. I. felében érkezett 2790 ta-
nácsi ügy, hátralékban maradt ,10, és 231 ki-
hágási ügy, hátralékban maradt 6 drb. 

Az V. tanácsi ügyosztályiba 1915. évben 
15402 ügyszám érkezett s ebből valamennyi 
véglegesen elintézést nyert. Az 1916. évben 
érkezett 7934 ügydarab, amelyek közül vég-
legesen 7059 intéztetett el, hátralékban ma-
radt 875 darab. 

A VI. tanácsi ügyosztályba beérkezett 
1915-lben 5268 ügydarab, 5067 végleges elin-
tézést nyert , hátralék 1 drb. Az 1916. év I. 
felében érkezett 2956 iigydarab, véglegesen 
el van intézve 2944 drb., hátralékban van 12 
darab. . , i u j 

A VII. tanácsi ügyosztályban 19,15. év-
ben 334 ügydaráb érkezett s 333 elintéztetett, 
hátralók 1. A főjegyzői hivatalnál 11, köz-
gyűlésről 652, felterjesztés és át i rat adatott 

' ki; az igazoló választmány 4, a biráló vá-
lasztmány 1 ülést tartott . Az 1916. óv I. felé-
ben feldolgozandó volt 92 ügydarab, ezek 

másfél évi munkásságáról. — 
közül 2 maradt hátralékban. A főjegyzői hi-
vatal 6 közgyűlésiből 407 véghatározatot dol-
gozott fel ; a (biráló választmánynak nem 
volt ülése, az igazoló választmány 1 ülést 
tartott. 

A VIII . tanácsi ügyosztálynál 1915. év-
iben 27, 1916. év I. felében 10 darab volt elin-
tézendő, hátralék nem maradt. 

A városi árvaszéknél 1915. évben 14633 
ügy darab érkezett be, melyek közül hátra-
lék nem maradt , az 1916. évben beérkezett 
7899 ügy közül ideiglenesen 56, véglegesen 
7843 drb intéztetett el, hátralék szintén nem 
maradt. A közgyámi hivatalba 1915. évben 
beérkezett 6439 drb közül 259, ideiglenesen 
6180 drb véglegesen elintéztetett, hátralék 
nem maradt. 

A tiszti ügyészséghez beérkezett 1615. 
évben 7221, 1916. évben 2892 ügydarab, vala-
mennyi véglegesen elintéztetett. 

A tiszti főorvosi hivatalba beérkezett 
1915. évben 4525, 1916. évben 2686 ügydaráb, 
hátralék nélkül feldolgoztatott. 

A mérnöki hivatalhoz 1915. évien 7699 
ügydarab érkezett. Ebből ideiglenesen elin-
téztetett 39, véglegesen 7658, elintézetlenül 
maradt 2 drb iigydarab. 1916. I. felében fel-
dolgozandó volt 4322, ideiglenesen elintézte-
tett 56, véglegesen 42(15, hátralékban maradt 
51 ügydarab. 

A mérnöki hivatal felülvizsgálati és le-
számolási osztályánaik 1915. évi 172 darabjá-
ból ideiglenesen elintézetett 1, vóglegt-en 
169 darab, hátralékban maradt 2 ügy, 1916. 
évben elintézendő volt 55 ügy közül végle-
ges elintézést nyert 53, hátralék 2 ügydarab. 

A számvevőségnél 1915. évben beérkezett 
28808 ügy végleges elintézést nyert. Az 1915. 
évben érkezett 13320 iigydarab szintén. 

A könyvvivői hivatalnál feldolgozandó 
ügydaralbok mind a két évben végleges el-
intézést nyer teli, 

A városi adóhivatalba 1915. évben 22745 
nj ügydaráb érkezett, amelyekből az 19(14. 
óv végén maradt 3261 drb hátralékkal együtt 
összesen elintézendő 26096 darab közül vég-
legesen elintéztetett 25322, hátralék 684. Az 
1916. évben a hátralékkal együtt feldolgo-
zandó volt 13201 darab, ebből véglegesen 
12245, ideiglenesen 309 ügy intéztetett el, 
hátralék mutatkozik 647 darab. 

A rendőrim-ósághoz beérkezett 1915. év-
ben 6405 ügydarab, ezek mindegyike végle-
ges elintézéssel láttatott el, az 1916. évben 
beérkezett 831 drb közül, ideiglenesen.,.245, 
véglegesen .2586 drb intéztetett cl, hátralék 
nincs. 

A levéltáros jelentése .szerint a hivatal-
hoz érkezett meghagyások, levéltári iktató 
és mutató könyvek készítése nyilvántartá-
sok, az anyakönyvi ügyek bejegyzése mind 
a két évben hátralék nélkül elintéztetett. 

A községi bíróságihoz 1915. érvfben beér-
kezett 1851 drb és 1916. évben érkezett 7.53 
drb közül valamennyi végleges elintézéssel 
feldolgoztatott. 

A gazdászi hivatalnál 1915. évben feldol-
gozandó volt 2908 drb., ideiglenesen elintéz-
tetett J08, véglegesen 2800 drb. Az 1916. év-
ben beérkezett 1667 drb közül 167 ideiglene-
sen, 1500 darab véglegesen elintéztetett, hát-
ralék nélkül. 

A leltárbiztosi hivatalnak 1915. évben 
6303 ügydarabja érkezett, ezek véglegesen 
elintézést nyertek, az 1916. év I. felében ér-
kezett 3296 drb közül ideiglenesen elintézte-
tett 510, véglegesen 2765, hátralék 21 drb. 

A kapitányi hivatalihoz 1915. évben beér-
kezett 34606, a bűnügyi osztályhoz beérke-
zett 4653 ügydarab, melyek közül a bűn-
ügyiek véglegesen feldolgoztattak. A kapi-
tányi ügyek közül hátra lékban maradt 442. 
Az 1916. évben a kapitányi hivatalban fel-

dolgozandó volt a mult évi hátralékkal 
együt t 17736 ügy, amelyekből 487 drb ma-
radt elintézetlenül. A bünügyi osztálynál 
1916. éviben 2521 ügy érkezett, amelyek kö-
ziül 235 hátra lékban maradt. 

A számonkérősizék a kimutatásokban 
fel tüntetet t tevékenységet tudomásul vette 
azzal, hogy azok a hivatalok, melyeknél na-
gyobb számú hátralék mutatkozik, felhivan-
dók lesznek, liogy ezt 60 nap alatt dolgozzák 
fel és annak megtörténtét, vagy az akadá-
lyokat a polgármesteri hivatalnál jelentsék 
be. 

•A városi hivatalok munkásságának ez 
után a formai megítélése után észrevételeit 
is elmondja a számonkérőszék. Ezek közül 
egy-kettőt már közöltünk, azt a részt, amely 
a mérnöki hivatalról szól, szórói-szóra ide 
iktatjuk: 

A mérnöki hivatalnál a vizsgálat alá 
vétetett a felülvizsgáló mérnök hátralékké-
pen bemutatott két ügydarabja. 

A 4352—(1915. tanácsi és«8—1915 fv. szá-
nni és a köztisztasági telep felülvizsgálatára 
vonatkozó ós ,folyamatba levő ügynél a szá-
mon kérőszéknek észrevétele ninicsen. 

A 47027—(1915. tanácsi és 177—1915. fv. 
f 

számú és a vágóhídi Ileszlényi és társa féle 
qpitkezés leszámolása ügyénél a következő 
észrevételek merültek (fel: 

Mint/hogy ez az ügy ínég 1915. évből szár-
mazik ós benne azóta még semmi himtalos 
intézkedés nem történt, a késedelem okárol 
külön igazoló jelentés lesz bekivánandó. 

Tapasztalta a számonkérőszék ós kifogás 
tárgyává teszi, liogy ennél az építkezésnél a 
pótjíminkék megrendelésére \a mérnöki hi-
vatal tanácsi engedélyt nem kért, sőt ezek-
nek a póÁmunkákwak ntólpyos engedélyezé-
se iráni sem. intézkedett. 

Észlelte még a számonkérőszék, hogy a 
főmérnök ebbén az ügyben a tanácsház bit-
zdftt ellentétes jelentéseiket láttamozott. 

iügy as zéban forgó ügynek, . mint a 
még vizsgálat tárgyává tett s a Kossuth La-
jos-sugár ut második szakasza kövezéséinek 
felülvizsgálati ügyénél, amiely 26280—1916. 
tanácsi és 73—(1915. f. v. mérnöki szám alatt 
fekszik, tapasztalta még a számonkérőszék, 
liogy a mérnöki hivatal tagjai közt a biza-
lom hiáwyta ad agy ült működést akadályozza, 
s a köztük fennálló személyi ellenit,étek miatt 
az ügyek ellátása szenved, 

iFelhivijuk ennélfogva a polgármesteri 
hivatalt , liogy a most részletezett észrevé-
telek tekintetében rizsgáláW tartsam, an-
nak során a tényállást és az egyeseket ter-
helő felelősséget állapítsa meg s megfelelő 
szigorú intézkedésekkel ihasson oda, hogy 
ezek a kifogásolt jelenségek a mérnöki hiva-
talnál megszűnjenek. 

(olajos, pefróleumos) 

eladók 

Várnay L. Szeged, 
Kárász-utca 9. 


