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Vác Mezőváros Árvabizottmányának iratai 
 

(1811–) 1856–1860 (–1878) 
 
 

Püspökvác Mezőváros Árvabizottmányának felállítását 1856. január 4-én hagyta helyben a Budai 
Cs. Kir. Helytartósági Osztály, működését 1856. május elsejétől kezdte meg. 

Püspökvác Város Árvabizottmánya még ugyanabban az évben átvette a volt káptalanváci közgyám-
ság ügyeit is. Feladata volt a kiskorú hátrahagyásával elhunytak hagyatékának árvapénztári elhelyezé-
se, számvizsgálata, az örökségeknek a kiskorúak érdekében történő biztosítása és „gyümölcsöző” mó-
don történő kihelyezése is. Ezen felül a kiskorúak részére gyám kinevezése, ill. a kiskorúakat érintő 
komolyabb ügyek (pl. házassági engedély megadása, nagykorúsítás, árvatári pénztárból való kifizeté-
sek) elbírálása volt. 

Hivatali létszáma: négy fizetett ülnök (jogtudó tag, számtudó tag, pénztárnok, ellenőr), négy nem fi-
zetett ülnök, két fizetett írnok, egy napidíjas írnok. (Elnöki 1/1858. sz.) A hivatali személyzet nem fő-
állásban, hanem rendes tisztségük mellett dolgozott a bizottmányban. 

Ügyrendje: Az irodai hivatalnokok, a pénztárnok, valamint az ellenőr naponta megjelent a hivatal-
ban, és megszabott hivatali órákat tartottak. Ugyanez vonatkozott a jog- és számtudó ülnökökre is (I. 
4/1857. sz.) 

Az 1857. augusztus 25-én kelt Cs. K. Pesti Kerületi Főtörvényszék leirata szerint a Váci Városi és 
Járási Árvabizottmányokat egyesíteni kell, amit a két bizottmány közös ülése október 9-én elhalasztani 
kért, míg az árvavagyonokat teljesen fel nem derítik és biztosításukról nem gondoskodnak. (4/1857. 
sz.) 

1860. február 6-án kelt a szolgabírói hivatal utasítása, miszerint a Pest-Pilis megyei hatóság 1860. 
január 21-i leirata előírja, hogy f. hó végéig a Vác Városi és a Vác Járás Községi Árvabizottmányok 
egyesítése történjék meg. (II. 8/1860) Az egyesítés után, 1860. március 1-jétől a Vácon ülésező árva-
bizottmány Váci Járási Árvabizottmány néven a járás összes településén élő árvák felett rendelkezett. 
(Elnöki 2/1860. sz.) A fond tartalmazza ennek a szervnek az iratait is. 

1861. január 9-én az újraegyesült Pest-Pilis-Solt megye közgyűlése elhatározta, hogy gondoskodik a 
szolgabírói hivatal s egyúttal az árvabizottmány működéséről is. Ez az átadás 1861. január 24-ére volt 
kitűzve. (135/1861. sz.) 
 
 
 

a) Jegyzőkönyvek    1856–1860    0,06 fm 

b) Ügyviteli iratok   (1811–) 1856–1860 (–1862)   2,57 fm 

c) Nyilvántartások    1856–1860 (–1878)   0,23 fm 

d) Számadások     1856–1860 (1861)   0,54 fm 

Összesen:          3,40 fm 


