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Vác város polgármesterének iratai 
 
 

b) Elnöki iratok 
 

1898, 1936–1939, 1944 
 
 

Név- és tárgymutató 
(1898, 1936–1939, 1944) 

 
 
 

Tárgy Iktatószám 

Adatszolgáltatás városi tisztviselők női munkaerővel való pótlásáról 55/1944. 
Alispáni leiratok a szocialista párttal kapcsolatosan 20/1898. 
Állampolgársági bizonyítvány kiadásának szabályai 79/1949. 
Árukapcsolások  5/1944. 
Bánásmód a kisebbségekkel szemben a hatóság részéről 45/1944. 
Bánásmód a nemzetiségekkel szemben 48/1944. 
Baromfi és Tojásforgalmi Központ visszaélést elkövető megbízottainak felelőségre vonása 52/1944. 
Belügyminiszter által lefektetett irányelvek 57/1944. 
Biztosítása a faellátásnak 40/1944. 
Biztosítása a levente egyesületek tevékenységének 41/1944. 
Biztosítása a MÁV vagonjaiból való kirakásnak 64/1944. 
Bűnvádi eljárás Rádi Gyula ellen 61/1944. 
Dél-Erdélyi menekültek ingatlanainak kezelése 3/1944. 
Egyenruhával való visszaélésekről jelentés kérelem 43/1944. 
Együttműködésre irányelvek a magyar harcosok és német fegyveres rendőrségi alakulatok kö-

zött 
13/1944. 

Ellátása a városban szolgálatot teljesítő légoltalmi szolgálatosoknak 16/1944. 
Faellátás biztosítása  40/1944. 
Farkas László (dr.) és társai kizárása a közszállításokból 50/1944. 
Fegyverhasználati jog kiterjesztése 36/1944. 
Felelősségre vonása a Baromfi és Tojásforgalmi Központ visszaélést elkövető megbízottainak  52/1944. 
Földbirtok politikai rendelkezések (1939. IV. t. c.) végrehajtása 482/1939. 
Gondozásba vétele a kibombázottaknak 66/1944. 
Görgey Vince (vitéz) újságíró nyilvános szereplésének megakadályozása 53/1944. 
Gyűléstilalom ellenőrzése 51/1944. 
Gyűléstilalommal kapcsolatos eljárás 39/1944. 
Háborúban kimagasló érdemeket szerzett honvédekre von. elbánás 6/1944. 
Hatóságok kisebbségekkel szembeni bánásmódja 45/1944. 
Időszerű kérdésekről alkalmi tájékoztatás 21/1944. 
Igénybevétele zsidó orvosi lakásoknak és rendelőknek 28/1944. 
Irányelvek a belügyminiszter által lefektetve 57/1944. 
Irányelvek a magyar harcosok és német fegyveres erők rendőrségi alakulatai közötti együtt-

működésre 
13/1944. 

Karay Károly (dr.) polgármester ellen Somogyi Károly panasza 63/1944. 
Kibombázottak gondozásba vétele 66/1944. 
Kihelyezése a vidéki főkapitányság egyes osztályainak 12/1944. 
Kitelepített közhivatalok alkalmazottainak étkeztetése 56/1944. 
Költségek a zsidók lakhelyének kijelölésével kapcsolatosan 22/1944. 
Körrendelet üzemek és vállalatok ingatlan és ingó vagyonának idegen hatalom részére való 

átengedéséről 
44/1944. 

Közhivatali visszaélések nyomozása 38/1944. 
Közszállításokból való kizárása dr. Farkas Lászlónak és társainak 50/1944. 
Légoltalmi szolgálatosok ellátása 16/1944. 
Levente egyesületek tevékenységének biztosítása 41/1944. 
Leventeköteles ifjúság politikai tevékenységének megakadályozása 37/1944. 
MÁV vagonjaiból a kirakás gyors biztosítása 64/1944. 
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Megakadályozása a leventeköteles ifjúság politikai tevékenységének 37/1944. 

Tárgy Iktatószám 

Megakadályozása a Nyilaskeresztes Párt által megtartani szándékolt vezetőtanfolyamnak 35/1944. 
Megakadályozása vitéz Görgey Vince újságíró nyilvános szereplésének  53/1944. 
Megtiltása  zsidó lakásokba a villamos áram szolgáltatásának 36/1944. 
Miniszteri rendeletek a német sorozásokkal kapcsolatosan 18/1944. 
Működése a Turáni Vadásztársaságnak 62/1944. 
Német biztonsági szolgálat támogatása 14/1944. 
Német katonai parancsnokságokkal a társadalmi érintkezés felvétele 29/1944. 
Német sorozások körüli szabálytalanságok 60/1944. 
Német sorozásokkal kapcsolatban tájékoztatás 1944. évben 65/1944. 
Német sorozásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek  18/1944. 
Nemzetiségekkel szemben követendő bánásmód 48/1944. 
Névtelen feljelentés kivizsgálása 32/1944. 
Nyilaskeresztes Párt által megtartani szándékolt vezetőtanfolyam megakadályozása 35/1944. 
Nyomtatványok és írószerek szállításából a zsidó cégek kizárása 25/1944. 
Országos Agrárdemokrata Front" szervezkedése 9/1944. 
Pártpolitikai szempont mellőzése a tisztviselők ügyintézésénél 49/1944. 
Polgári személyi űrlapok kölcsönadása 19/1944. 
Politikai helyzetjelentések 1944. évben 1/1944. 
Rádi Gyula elleni bűnvádi eljárás  61/1944. 
Somogyi Károly panasza dr. Karay Kálmán polgármester ellen 63/1944. 
Szabályai az állampolgársági bizonyítvány kiadásának 79/1939. 
Szabálytalanságok a német sorozások körül 60/1944. 
Szent László király emlékének megünneplése  31/1944. 
Szocialista Párttal kapcsolatos alispáni leiratok 20/1898. 
Tájékoztatás az 1944. évi német sorozásokkal kapcsolatban 65/1944. 
Tájékoztatás időszerű kérdésekről  21/1944. 
Támogatása a német biztonsági szolgálat szerveinek 14/1944 
Társadalmi érintkezés felvétele német katonai parancsnokságokkal  29/1944. 
Távirati meghívó a polgármester részére a Belügyminisztérium dísztermébe 17/1944. 
Tisztviselők ügyintézésénél pártpolitikai szempont mellőzése 49/1944. 
Tomsey Imre m. kir. detektívfelügyelő zsidó lakások igénybe vételével kapcsolatos kijelentése  15/1944. 
Turáni Vadászegyesület működése 62/1944. 
Ügyeleti szolgálat tartása 54/1944. 
Ünnepélyek tartása március 15-én 7/1944. 
Ünneplése Szent László király emlékének 31/1944. 
Vác város légoltalmi helyzetjelentése szn./1936-1938. 
Végrehajtása a földbirtok politikai rendelkezéseknek (1939.IV. t. c.) 482/1939. 
Vidéki főkapitányság egyes osztályainak kihelyezése  12/1944. 
Volksbund helyi csoportok által az SS sorozásokkal kapcsolatban tartott gyűlések 26/1944. 
Zsidó cégek kizárása a nyomtatványok és írószerek szállításából 25/1944. 
Zsidó ingó és ingatlan vagyon (zár alá vett) kezelése 34/1944. 
Zsidó ingóságok leltározása és zár alá helyezése 24/1944. 
Zsidó lakások igénybevételével kapcsolatos kijelentése Tomsey Imre m. kir. detektívfelügye-

lőnek 
15/1944. 

Zsidó lakásokba a villamos áram szolgáltatásának megtiltása 36/1944. 
Zsidó orvosi lakások és rendelők igénybevétele 28/1944. 
Zsidók lakhelyének kijelölésével kapcsolatos költségek 22/1944. 
Zsidók vagyonának biztosítása akiket gyűjtőtáborban helyeztek el 24/1944. 
 


