Kolozsvár sz. kir. város erdészeti szabály
rendelete.
T. olvasóink előtt ismeretes, hogy az

1 8 7 0 . évi XLII.

t. cz. értelmében minden törvényhatóság saját viszonyaihoz mértten és a m. k. belügyministerium ahozjárulásával maga álla
pítja

meg

azon

szabályzatot,

melynek

értelmében

belügyeit

kezelni kívánja.
Jelen czikkben közöljük azon szabályzatot, mely Kolozsvár
város erdészeti ügyeire nézve állapíttatott meg.
1. §. Kolozsvár sz. kir. városa a város községének a k o 
lozsvári, feleki és kóródi határokon, Tordamegyében Alsó-Füle,
Felső-Füle

havasa

és Asszonyfalva

községek

határán,

végül

B.-Szolnokmegyében Kabalapataka, Tormapataka, Gyurkapataka,
Veczk és Hosszumező községek határain levő erdőbirtokait, s
a kolozsvári határon kivül a többi fennebb megnevezett birto
kain levő mezőgazdasági birtokait és királyi haszonvételeit j ö 
vőre kezelési és számvételi tekintetben elkülönítve,

„ Erdőgaz-

dászat és külbirtokok" nevezet alatt fogja kezeltetni; még pedig
az erdőket keblileg, a haladéktalanul

létesítendő erdőrendezési

terv alapján, a mezőgazdasági birtokokat pedig bérbeadás Utján.
2. §. A mennyiben a fennebb

megnevezett birtokok leg

nagyobb részét erdők teszik s a mennyiben azok helyfekvésileg
3 csoportban

vannak,

azok jövőre

3 külön pagonyt

fognak

képezni, a következő beosztással:
a kolozsvári

pagonyt képezik a kolozsvári

erdők,

a

kóródi és feleki;
a f e l s ő pagonyt a tordamegyei;
az a l s ó

pagonyt a belső-szolnokmegyei

gazdasági birtokok.

erdő- és mező

3. §. Ezen erdő- és mezőgazdasági

birtoknak

s királyi

haszonvételeknek a bizottság s illetőleg polgármester és tanács
ellenőrzése mellett leendő felelős kezelésével a város „erdősze"
bizatik meg.
4. §. Köteles a fekvőségek helyfekvésével, azoknak hatá
raival a helyszínen kellőleg megismerkedni; azokról
a mig rendszeres felmérés fog történni, helyrajzi

addig is,

vázlatot ké

szíteni. A fekvőségek barázdáit és halmait időnkint megvizsgálni
s az utóbbiakat, bizottsági tagok közbenjöttével,

szükség ese

tében megujittatni. A keze alatti véd- és őrszemélyzetnek a
határjegyek

kellő megfigyelése

és épségben

fentartása

iránti

kötelessége teljesítését szigorúan ellenőrzeni.
5. §. Köteles a közvetlen felelős kezelésére bízott fekvő
ségek és javadalmak jogviszonyaival is megismerkedni,

s az

általa felfedezett vagy bármely uton tudomására jutott, per tár
gyait képező vagy képezhető minden olyan ügyben, a mely a
város jogelőnyére vagy hátrányára szolgálna, a tanácshoz ha
ladéktalanul jelentést tenni.
6. §. Köteles a város erdeit, a fejlett erdészeti tudomány
elveivel megegyezőleg erdő-üzem-tervszerüleg kezelni; mindaddig,
mig az egész felmérve
legalább

300

lesz, minden

évben a

város erdeiből

catastr. holdat műszaki pontossággal

felmérni,

ezekre nézve szabályos erdőrendezési tervet s ezzel kapcsolatos
műszaki felvételeket készíteni; e nemű munkálatait a bizottság
hoz beadni s annak jóváhagyása

után

azt minden

részeiben,

legkisebb önkényü eltérés vagy módosítás nélkül foganatosítani
és végrehajtani.
7. §. Az erdőrendezési munkálatok beadásával egyidejűleg
az illető pagony véd- és őrszemélyzetének létszámáról és fize
téséről, valamint elhelyezésekről indokolt javaslatot terjeszt fel.
Addig pedig a jelenleg alkalmazott személyzet, az eddigi lét
számban és fizetés mellett, meghagyatik.

8. §. Mig az erdőrendezési rendszeres munkálatok

elké

szülnének s azok foganatosíthatók lennének: köteles az erdősz
legalább a kolozsvári pagony erdei kezelésére nézve, 6 hónap
alatt egy ideiglenes, de oly használati tervet beadni, mely által
ezen erdőállabok lehetőleg mérsékelt,

s csakis a kebli

szük

séglet fedezésére szorítkozó használata biztositva legyen ugyan,
de az ezen erdőállabok jövőbeni szabályos haszonvételére hát
rányul ne szolgáljon. Mert határozott elvül megtartandó, hogy
a kolozsvári pagony tulvágott erdőállabainak használata

csakis

a kebli szükség kényszerű fedezésére vehető igénybe mindaddig,
mig ezekben az időszaki növekvés által a szabályszerű fakészlet
helyreállítva leend.
9. §. Hogy pedig ezen kiméleti időszak tartama alatt j ö 
vedelmi hiány ne álljon be, a felső s különösen az alsó pagony
felhalmozott fakészlete kellő módon értékesítendő. Mire

nézve

köteles az erdősz a bizottsághoz indokolt és kimerítő javaslatot
előterjeszteni.
10. Az erdei mellékhaszonvételek, minők: az erdőlegelés,
makk- és gubics-termés, vadászat és halászat, értékesítése iránt
az erdősz esetenkint véleményt terjeszt a tanács utján a városi
bizottság elé, s annak

ez érdemben keletkezett

határozatait

foganatosítja.
1 1 . §. Bármely

erdőtermények

és

haszonvételek

a bizottság határozata folytán, az az által kijelölendő

csakis
időben,

helyen és jóváhagyásának fentartása mellett értékesíthetők.
12. §. A város
határozata folytán
favágókat,

szükségletére vagy eladásra a bizottság

vágatandó

a polgármester

haszon- vagy tűzifa vágására a

által felkérendő

képviselő jelenlé

tében, az erdősz alkuszsza meg, az alkujegyzőkönyvet a tanács
hoz felterjeszti

s

ennek jóváhagyása

után a favágatást

fele

lős felügyelete alatt végezteti. A munka bevégezte után a t a 2*

nácshoz jelentést teend

s ez a munka számbavételéről intéz

kedik.
13. §. Az erdővédelem
zése

szintén az

mélyesen

lelkiismeretes és szigorú

ellenőr

erdősz teenndője lévén, minden általa

felfedezett

vagy az alárendelt

erdővéd-

sze

és őrsze

mélyzet által tudomására juttatott erdőkárokról és rongálások
ról pontos naplót vezet.
14. §. A 25 frtot meghaladó vagy erőszakos kártételeket
esetenkint a polgármesternek

bejelenti,

a

tiszti ügyész által

leendő beperesités végett; a kisebb, csakis kihágást képző kár
tételek eseteit az illetékes hatósághoz bejelenti;

a

kártérítést,

valamint a kártevők érdemleges megbüntetését kieszközli.
15. §. Ezen

intézkedéseit,

tenkint a tanácshoz jelentést

a mellett, hogy azokról ese

teszen

s a felhajtott

kártérítési

összegeket, az illető hatóságtól vett tanúsítvány mellett a város
házi pénztárába haladéktalanul

beszolgáltatja,

fenntebb

emlí

tett naplójába oly módon jegyzi be, hogf abból minden egyes
ügy állása kitetsző legyen, s ezen naplójából minden évnegyed
végével

egy pontos kivonatot, az év végével pedig magát az

eredeti naplót a tanács utján a bizottsághoz beterjeszti.
16. §. Egy ilynemű naplónak vezetésére az alsó pagony
ban az alsó jószágfelügyelő

kötelezendő; azonban azt az er

dősz szigorú pontossággal ellenőrzeni, kiszállásai esetében
hatólag megvizsgálni, s abba

esetenkint a megvizsgálás

be-

alkal

mából szerzett észrevételeit bejegyezni köteles.
17. §. Az erdővéd
az erdősz utasításait,

és őrszemélyzet

szigorúan kötelezett

rendeleteit pontosan teljesíteni.

A köte

lességeiket hanyagul teljesítő, vagy kárt okozó erdőőröket az
erdősz szolgálataikból elbocsátja, s az elbocsátott helyébe más
megbízható

egyént

megerősít,

s fizetését

vá teszi.

ajánl

a tanácsnak,

előbbinek

kit

megszünteti,

ez

szolgálatában

utóbbiét

folyó

18. §. A város községe mezőgazdasági birtokai és királyi
haszonvételei a bizottság rendelete szerint bérbe fognak adatni.
A bérlet tárgyát képező fekvőségek, lak- és gazdasági
tek, malmok, korcsmaházak,

kerítések

átadását

pontos leltár mellett, az erdősz jelenlétében,

a

épüle

bérlőknek,

a városi

bizott

ság eszközli. A bér tartama alatt az erdősz felügyel, hogy a
földek
lalás

métái fentartassanak,
ne

történhessék,

kerítések jó karban

az

azokból a szomszédok
épületek,

az

által fog

erdőpásztorok lakai,

tartassanak, a tüz elleni biztosítás a kö

telezett fél által minden megszakadás nélkül mcgujittassék.
19. §. A mennyiben uj

épületek

felállítása,

vagy a ré

gieknek kijavítása válnék szükségessé, ezekre nézve a mérnö
kökkel egyetértőleg tervet és költségvetést az erdősz köteles a
tanács utján a bizottmánynak beterjeszteni.
20. §. Ezen birtokokból és javadalmakból származó bár
mely jövedelem

a város házi pénztárába foly b e, s a lehető

költségek és személyzeti fizetés is az által fog fedeztetni.
2 1 . §. Minden év september végéig az erdősz a kezelé
sére bizott birtokok
külön

és javadalmak következő évi kiadásairól

önálló költségvetési

beadja, a városi

előirányzatot

egyetemes költségvetési

készit s a

tanácshoz

előirányzat keretébe

leendő beillesztés végett.
22. §. Minden év végével,
dások alapján az erdősz egy

a pénztári

erdő-szakszáma

„ mérleg "-et készit, kellőleg in

dokolva az előirányzattóli eltéréseket. Ezen

munkálatait

szin

tén minden év végével, a megelőzött évet érdeklőleg köteles a
tanácshoz beadni.

