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Beruházásdömping – 
kölcsönpénzekből

Csíkszereda megyei város képviselő-testületének 1942-es 
jegyzőkönyvei, képviselő-testületi véghatározatai az 1943-as 
költségvetés mellékleteként maradtak ránk (erre utal mind-
egyik előtt a „Kiírt cikk” megjegyzés). Az iratok a Magyar 
Országos Levéltárban találhatók (K150. 3526. IV. 30. tétel). 
Valamennyi most közreadott dokumentum beruházásról, fej-
lesztésről szól. Közkutakat fúrtak, közvágóhíd és szálloda 
épült, és a városháza bővítésére készültek a városatyák. A 
szóban forgó Városi szállót 1943-ban átadták rendeltetésé-
nek. Ugyanebben az időszakban, egészen a hetvenes évekig a 
közvágóhíd vagy „új vágóhíd” Zsögödben, a vasúton túl, a mai 
Talajjavító Hivatal székhelyén működött, de amint Tamás Emil 
igazgatótól megtudtuk, az ingatlan 1928-as dátummal szere-
pel a leltárukon, tehát a „kicsi magyar világ” előtt megépült. 
Mégis valószínű, erről van szó a képviselő-testület 1942-es 
határozatában is. Az általam kérdezett idős csíkszeredaiak 
nem tudták biztosan, hogy a közkutak fúrása is megtörtént-e, 
de valószínűnek tartják, hiszen a város több pontján is létezett 
fogyasztásra alkalmas vizű közkút (többek között a Kossuth 
utcában, a régi, lebontott óvoda előtt és a régi Városházával 
szemben is). Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Szállodaépítés 
– kölcsönpénzből

Kiírt cikk Csíkszereda me-
gyei város képviselő-testületé-
nek 1942. szeptember hó 23-án 
tartott rendes közgyűlése jegy-
zőkönyvéből

131.kgy.128-156. ikt.szám. 
– 1942.

Tárgy: Csíkszereda megyei 
városi szálloda építésére további 
M.A.B.I. kölcsön felvétele

Véghatározat
Csíkvármegye alispánja 8342/ 

1942. sz. alatt értesítette a város 
polgármesterét, hogy a m. kir. Bel-
ügyminiszter Úr 61.012/1942. 
IV. szám alatt kiadott rendelete 
értelmében számításba vette 235 
000 P. kölcsön folyósítását a vá-
rosi szálloda kiépítésének céljára 
a Magánalkalmazottak Biztosító 
Intézete járulék tartalékalapja-
iból. Ezen intézet 12–4581/4–
1942. szám alatt közölte, hogy a 
felvenni szándékozott 235 000 
P. kölcsönt folyósítani fogja bel-
ügyminiszteri jóváhagyás esetén 
és a kölcsön felvételét szolgáló 
kötelezvény tervét megküldötte. 
A Belügyminiszter Úr 266.644 
/942. XI. szám alatt értesít, hogy 
a M.A.B.I. kölcsön megszavazás 
tárgyában hozott határozatot jó-
váhagyta – a m. kir. Államépíté-
szeti Hivatal 4685/1942. számú 
jelentésében felsorolta azon szük-
ségleteket, melyek indokolttá te-
szik a kölcsön 835 000 P. együttes 
összegét.

Ezek alapján a képviselő-tes-
tület a szálloda kiépítése céljára 
további 235 000 P. kölcsön felvé-
telét határozza el a fent nevezett 
intézettől. A kölcsön törlesztésé-
nek biztosítására leköti a városi 
szálloda tiszta jövedelmét, azon 
hozzáadással, hogy amennyiben 
ez a jövedelem a tőke- és kamattör-
lesztés részleteit nem fedezné, úgy 
a különbözetet a m. kir. Kereske-
delmi és Közlekedésügyi Minisz-
ter Úr vállalja a 29.622 /1941. K. 
K. M.–XIV. számú rendelkezése 

értelmében, mely szerint a „várost 
a szálloda építkezéséből kifolyó-
lag semmi néven nevezendő teher 
nem fogja súlytani.”

A kölcsön törlesztésére szolgá-
ló évi annuitást1 a város a törlesz-
tés ideje alatt költségveté sében 
biztosítja és pedig 1943. évtől 25 
évre, minden május és november 
1-én fizetendő 8 704  62 összeg-
gel.

A képviselőtestület a kölcsön 
kötelezvényt a fentiek értelmében 
elfogadja és annak aláírására a vá-
ros polgármesterének a szükséges 
felhatalmazást megadja.

Jelen határozat meghozata-
lánál „igen”-nel szavaztak: Bakó 
Kálmán, Bakcsy Károly, dr. Balás 
Kálmán, Gáspár Gábor, Gondos 
Gyárfás, Jártó László, Jakab Ferenc, 
dr. Kovács Antal, Lakatos Izra, 
Nagygalaczi József, Péter Elek, v. 
Részegh Győző, Rancz Béla, Silló 
Gyula, Szász G. Gerő, Tőke Béni.

Nem szavazó és „nem”-mel 
szavazó nem volt jelen.

Ezen véghatározat meghirde-
tendő és a fellebbezési határidő el-
telte után Csíkvármegye törvény-
hatósági kisgyűlése jóváhagyása 
elé terjesztendő.

Miről a város polgármesterét 
további eljárás végett értesíti.

k.m.f.t.
kiadta: dr. Balás Kálmán s.k. 

főjegyző

Közvágóhíd 
Csíkszeredában

Kiírt cikk Csíkszereda me-
gyei város képviselő-testületé-
nek 1942. évi március hó 30-án 
tartott rendes közgyűlésének 
jegyzőkönyvéből

42.kgy. 198-5. ikt. szám – 1942.

Tárgy: A vágóhíd építéséhez 
még szükséges hitel biztosítása

1 Az annuitás olyan pénzáram-
lás, amely véges számú elemből 
áll, és az elemek nagysága minden 
időszakban megegyezik.

Véghatározat
A város képviselő-testülete meg-

állapítja, hogy a m. kir. Föld -
mű velésügyi Minisztérium er-
délyi kirendeltsége Kolozsvár 
3472–1942. számú leiratában az 
erdélyi területeken közvágóhidak 
építését hosszú lejáratú O.T.I., 
M.A.B.I. kölcsönök nyújtásával 
kívánja biztosítani. Az elosztási 
tervezetben Csíkszereda megyei 
város 150 000 pengővel szerepel.

Megállapítja továbbá a kép-
viselő-testület, hogy az általános 
anyag- és munkaerő-drágulás mi-
att a vágóhíd befejezése, illetőleg 
korszerű felszerelése feltétlenül 
többe kerül az 1940 évben készült 
költségvetésben előirányzott ösz-
szegnél, emiatt tehát a város által 
már kért 120 000 P. kölcsön nem 
elégséges. A város érdeke tehát, 
hogy a kilátásba helyezett 150 
ezer pengős hosszú lejáratú köl-
csönt igénybe vegye.

A képviselő-testület szük-
ségesnek tartja, a már kért 120 
ezer P. vágóhíd építésére felve-
endő kölcsönt 150 000 pengőre 
felemelni, s így jóváhagyja a két 
összeg közötti különbözetként 
előálló 30 000 pengőnek a város 
részére kölcsönképpen való felvé-
telét.

A kölcsönfelvétele 50 féléves 
törlesztéssel, 5.5%-os kamatozás 
mellett 7.4%-os annuitással tör-
ténik.

Jelen határozat hozatalánál 
elrendelt név szerinti szavazásnál 
„igen”-nel szavaztak: Albert Vil-
mos, Bakó Kálmán, dr. Balás Kál-
mán, Csedő János, Dávid Alajos, 
dr. Gál Antal, Gondos Gyárfás, 
Hajnód István, id. Holló Gábor, 
Jakab Ferenc, dr. Kolumbán Jó-
zsef, dr. Karsay Sándor, Kovács 
Pál, Kedves Lajos, Lakatos Izra, 
dr. Máthé László, Péter Elek, Pé-
ter Ferenc, Szász G. Gerő, dr. Ko-
vács Antal, Tarsay Sándor képvi-
selő-testületi tagok.

Nemmel nem szavazott senki. 
Ezen véghatározat ellen az 

1929. évi XXX. t-c. alapján a vo-
natkozó hirdetmény közzétételét 
követő 15 napon belül, Csíkvár-
megye törvényhatósági közgyű-

léséhez, Csíkszereda m. város 
polgármesterénél benyújtandó 
fellebbezésnek van helye.

A véghatározat felülvizsgálat 
és jóváhagyás céljából a va gyon-
felügyeleti hatóságokhoz felter-
jesztendő.

k.m.f.t.
Kiadta: dr. Balás

főjegyző

198–5/1942. ikt. sz.
M. kir. Földművelésügyi Mi-

nisztérium Erdélyi kirendeltsége, 
Kolozsvár

3472/1942. szám

Tárgy: Az erdélyi területeken 
építendő közvágóhidak létesíté-
séhez szükséges hosszú lejáratú 
hitel biztosítása

A kirendeltség értesíti Polgár-
mester Urat, hogy a visszacsatolt 
erdélyi városokban új vágóhidak 
építéséhez, illetve a meglévő vá-
góhidak korszerű átalakításához 
szükséges összegeknek hosszú lejá-
ratú amortizációs kölcsön útján az 
O.T.I. és a M.A.B.I. 1942. évben 
kiosztásra kerülő díjtartalékaiból 
való biztosítása érdekében a múlt 
év folyamán felterjesztést tett a Bel-
ügyminiszter Úrhoz, aki az erdélyi 
területek részére közvágóhidak léte-
sítése céljából szükséges 3 000 000  
P. kölcsönigényt a Társadalombiz-
tosító Intézetek öregségi stb. bizto-
sítási járulék-tartalékalapja 1942 évi 
befektetési tervezetének tárgyalási 
anyagába a Pénzügyminiszter Úrral 
egyetértve előjegyzésbe vette.

Arra nézve, hogy a kirendelt-
ség által megjelölt helységek közül 
melyek számára biztosítható az 
igényelt kölcsön, a Belügyminisz-
ter Úr csak a már említett befekte-
tési tervezetnek a Pénzügyminisz-
ter Úrral történt letárgyalása után 
– előreláthatólag ez év március hó 
folyamán – fog nyilatkozni.

A kölcsönök féléves törlesz-
téssel 5.5%-os kamatozás mellett 
7.4%-os annuitással kerülnek fo-
lyósításra. 

A kirendeltség az egyes váro-
sokban építendő, illetve Marosvá-
sárhely tvhj. városban a vágóhíd 

– főként gépi és hűtőberendezé-
sének átalakításával és exportvá-
gások céljaira való berendezésével 
járó költségek fedezésére – hozzá-
vetőleges számítás alapján a kö-
vetkező összegű kölcsönök bizto-
sítását kérte:
  1. Marosvásárhelyen vágóhíd
      átalakítására 250 000 P.
  2. Zilahon új vágóhíd építésére
      250 000 P.
  3. Szamosújvár:  300 000 P.
  4. Szászrégen: 300 000 P.
  5. Székelyudvarhely: 300 000 P.
  6. Gyergyószentmiklós:
      250 000 P.
  7. Csíkszereda: 150 000 P.
  8. Dés: 300 000 P.
  9. Sepsiszentgyörgy: 250 000 P.
10. Szilágysomlyó: 200 000 P.
11. Nagyobb községekben és egyes 
fürdőhelyeken építendő vágóhi-
dak céljaira pedig 450 000 P. (...)

A kirendeltség felhívja ezért 
Polgármester Urat, hogy a vágó-
híd építéséhez szükséges kölcsön 
felvételének kérdését a városi kép-
viselőtestülettel (...) sürgősen tár-
gyaltassa le s hozasson a kölcsön 
felvétele és a visszafizetés módo-
zatainak és biztosításának tárgyá-
ban határozatot, s azt a kölcsön 
juttatása iránti kérelmével együtt 
soron kívül terjessze fel a Belügy-
miniszter Úrhoz. (...)

A jövedelmezőségi számítás-
ra vonatkozólag a kirendeltség 
tájékoztatásul megjegyzi, hogy 
a vágóhídi és hússzemle díjak a 
100.000/1932 F.M.v.r.81. és 85 
§§-ai értelmében oly módon ál-
lapíthatók meg, hogy azok a vá-
góhídon termelt hús minden ki-
logrammját egyformán terheljék 
meg. Ez a megterhelés vágóhídi 
díj címen azokon a vágóhidakon, 
amelyek hűtővel nincsenek be-
rendezve, hússúly-kilogrammon-
ként 4 fillérnél magasabb, azokon 
a vágóhidakon pedig, ahol hűtő 
is van s a város a hűtő használa-
táért külön díjat nem számol, ki-
logrammonként 6 fillérnél maga-
sabb nem lehet. (...) 

Kolozsvár, 1942. február 18. 
A miniszter rendeletéből

Olvashatatlan aláírás
Miniszteri tanácsos 

A Városi szálló – már Hargitaként – az ötvenes években


