
Tekintetes közgyűlés!

Budapest fővárosa községi pénztára és a fővárosi intézetek 
és alapok költségvetését 1879. évre elkészitvén, a tanács ebbeli 
munkálatát javaslatként a tekintetes közgyűlésnek tárgyalás és 
megállapitás végett tisztelettel előterjeszti.

Ezen költségvetési munkálat részleteinek ismertetését meg
előzőleg előadja a tanács az 1878. évi költségelőirányzat tárgyalása 
alkalmával egyes költségvetési tételekből kifolyólag hozott határoza
toknak ezen év folyamán miként teljesített végrehajtására vonatkozó 
jelentését:

Azon utasítás, hogy jövőre a bevételi I. »községi adópótlék« 
főrovat összes alrovatainak összegei is egyenkint a költségvetési 
tervezetben kitüntettessenek, ezen költségvetés összeállitásáuál tel
jesítetett.

A balparti közlegelőnek mezei gazdasági czélokra való fel- 
használása és értékesítése iránt megindított tárgyalások eredménye 
évközben előterjesztetett s a tekintetes közgyűlés 1878. évi 480. szám 
alatt hozott határozata alapján a további intézkedések is megtétettek.

Az újonnan épített házak utáni állami adómentességnek 
1877. évi aug. 1-től további időre való meghosszabbítása iránt a 
m. országgyűléshez és a m. kormányhoz intézett közgyűlési fel- 
terjesztések elküldettek és úgy értesült a tanács, hogy a törvény- 
javaslat az országgyűlésnek be fog mutattatni.

A letétpénztárnak a házipénztárral való egyesítése s a 
házipénztári számfejtési munkáknak a számvevőségre való átruházása 
érdemében a tárgyalások folyamatban vannak s az eredmény egyéb 
szervezési munkálatokkal fog bemutattatok

A főváros évi költségvetésében az 1870. évi X. t.-cz. 26. §. 
értelmében az évi rendes bevételek 50%-ából fedezendő szükségleti 
tételek közé a pénzügyi bizottság előterjesztése alapján már a 
mostani költségvetésnél a mérnöki hivatalra fordított kiadások 
kétharmada felvétetett.

Az író- és nyomdapapir-szállitás szerződése tartamának egy 
vagy három évre leendő meghatározása kérdésében tett előterjesztésre
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már a tekintetes közgyűlés is f. é. 421. sz. a. határozott és ennek 
alapján az új szerződések három évre köttettek meg.

A kőbányai útnak vízvezetéki zárcsapokból való öntözése 
ez évben megkezdhető nem volt, miután a bizottmányi tárgyalások 
folyamán kitűnt, hogy a vízvezeték jelenlegi állapotában ez csakis 
a vizfogyasztás mérséklése végett szükséges mellékcsöveknek és 
zárcsapoknak mintegy 25,000 frt költséggel való beruházása után 
lett volna eszközölhető, e beruházásnak azonban egyéb haszna 
nem lett volna; — egyébként a bizottmányi jelentés szerint a 
szivattyú-állomás mostani kiépítése után csupán a főcsövekre al
kalmazandó 10 zárból lehet az öntözést megkezdeni, mi iránt a 
tanács annak idején intézkedni fog.

A közvágóhídi trágyahordó kocsikhoz szükséges lovak be
szerzése iránt a folyó évben tartott nyilvános pályázat a múlt évi 
összeghez képest némi megtakarítást eredményezett.

Az újpesti sziget megváltásának végleges rendezése iránt a 
tárgyalások megindittattak s ezek eredménye még a folyó évben 
fog bemutattatni.

Áttérve ezek után a jelentés tárgyát képező 1879. évi költség- 
vetésre, a tanács átalánosságban s egyes részleteire vonatkozólag 
a következőket adja elő; — mindenekelőtt a községi alapra nézve:

A házipénztár rendes bevételeinek összege — mindamellett, 
hogy nehány rovatnál, p. o. a házbérkrajczároknál 10,000 frt, 
vizdíjaknál 28,316 frt s gyámhivatali kiadások megtérítésénél 
27,200 frt növekedés várható, — mégis 90,970 írttal csökkent, 
mely bevételi csökkenés nagyobb összegei jelentkeznek a községi 
adópótléknál 80,000 frt, fogyasztási adópótléknál 45,000 frt, ház- 
és lakbéreknél 13,200 frt, haszonvételi jogoknál 10,000 frt, a köz
vágóhídi és mértékhitelesítő hivatali bevételeknél 15,000 frt stb., 
s miután e mellett még a rendkívülieknél is mutatkozik némi bevételi 
csökkenés, 1879. évre mutatkozó összes csökkenés teszen 97,570 frtot.

Ezen bevételi csökkenés okát az egyes tételekben keresve, 
azt találjuk, hogy évről-évre azon jövedelmi forrásoknál mutatkozik 
csökkenés, a mely jövedelmek emelkedésének vagy hanyatlásának 
tényezői az átalános közkereseti és pénzügyi viszonyok változásai 
szerint fejlődnek s fájdalom, miután a viszonyok nem javulnak, 
ellenkezőleg folyton hanyatlást kell tapasztalnunk, ennek következ
ményét az 1879. évi költségelőirányzat összeállításánál sem lehetett 
mellőzni.

Ezen sajnos körülménynyel szemben a kiadások felvételénél 
a tanács igyekezetét különösen arra fordította, hogy költségvetési 
munkálatának eredménye a kiadások és bevételek közti egyensúlyt 
mutassa.
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A tanács törekvése meghiúsult, mert a kiadási tételeket 
a bevételek csökkenése mérvéhez képest leszállítani nem sikerült, 
sőt a főváros hatáskörén kívül álló okoknál fogva még az 1878. évi 
előirányzatnál is magasabb összegeket volt kénytelen egyes tételek 
alatt beállítani, ezen többletek némelyike nem a város vagyoni 
helyzetének emelésére vagy gazdasági állapotok javítására, hanem 
új állami intézkedések kielégítésére és a viszonyok mostohasága 
által okozott nyomorúság enyhítésére szükséges kiadások fedezetére 
voltak felveendők.

A kiadási tételeknél az 1878. évi előirányzat ellenében 
mutatkozó növekedés 226,945 frt.

Ezen növekedés nagyobb összegei a következők: a közigaz
gatási kiadásoknál mintegy 36,000 frt adósság, törlesztési kamatok
nál 13,000 frt, utczai világításnál 7000 frt, dologházi alap, szegényházi 
alap segélyezésére, helybeli illetőségű szegények utáni betegápolási 
és gyógyszer-költségeknél és lelenczek, árvák ápolására kiadásoknál 
36,500 ft, iskolai kiadásoknál 25,000 ft, árvíz elleni óvintézkedésekre 
50,000 frt.

Ezen részletek mutatják, hogy a nyomasztó viszonyok követ
keztében a szegényügyi kiadások rendkívül emelkednek s a fővárosnak 
nincs hatalmában ezen növekedést megszüntetni, sőt a jelenlegi 
politikai események után esetleg nagyobb növekedést keilend ki
elégítenie ; hasonlóképen kell gondoskodnia új törvények folytán az 
állami terhek közül kivont és a házipénztárra átszállt kiadási több
letekről is, — a közszükségleti kiadások szintén folytonosan növe
kednek s a legszigorúbb takarékosság mellett sem lehet az előző 
évi kiadásokat csökkentem, vagy csak az előbbi évek; költségvetési 
határai között is megmaradni, mert mint fentiekből látszik, a vilá
gítási költségeket 7000 írttal emelni kellett s az árvíz elleni óv
intézkedések szüksége évről-évre újra jelentkezvén, a felmerült 
kiadásokról a költségvetésben új tétel beillesztésével szintén szük
séges volt gondoskodni.

Ezen kiadási többletek a bevétel-csökkenéssel egyetemben 
természetesen azt eredményezik, hogy a főváros az 1870. éviX. t.-cz. 
üdvös intézményének teljesen megfelelni nem képes, s e törvény 
alapján felszámítandó kiadások közül épen azokat kénytelen leszál
lítani, a melyek a város fejlődésének megfelelő új és hasznos 
beruházásokra szolgálnak, — 1879. évre e törvény 17. §-ában előirt 
közmunkákra — a jelentéshez mellékelt kimutatásból láthatólag — 
legjobb esetben, ha t. i. a fogyasztási adópótlék felemelése enge
délyeztetik, a rendes bevételeknek csak 447io%, különben pedig 
csak 40ä/io°/o fog felhasználtatni.

A közigazgatási kiadásoknál mutatkozó többlet felvilágosí
tására előadja a tanács, miszerint a főváros törvényhatósága évek 
óta arra irányozza figyelmét, hogy a közigazgatási kiadásokat
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leszállítsa s e miatt szervezett állomások betöltését véglegesen 
beszünteti, vagy a hol szükséges, a fizetés terhére csekélyebb ki
adást okozó napdíjasokat alkalmaz, mindazonáltal nemcsak hogy 
nem csökkennek a kiadások, hanem évről-évre növekednek.

Ezen növekedés, mely a főváros által tett leszállításokat 
is jóval túlhaladja, onnan ered, hogy egyrészről törvényhozási 
intézkedések által egészen új hatásköröket és teendőket nyer a 
törv. hatóság, másrészről hogy az állami közigazgatás terheiből 
évenkint egy rész a fővárosra ruháztatik át, mint ez jelentkezik 
újabban ismét az adószemélyzet költségeinél, az árvaszék rendezése 
és a békebiróságoknak a fővárosi közigazgatásba történt beosz
tása folytán.

Növekedés mutatkozik továbbá a reáltanodái, polgári és 
elemi iskolai kiadásoknál, — az iskolai kiadásoknál évenkint igen 
nevezetes növekedés jelentkezik, mi e költségvetésben a figyelmet 
különösen magára vonja, miután az 1878. évi előirányzat 835,000 frt 
ellenében az 1879. évi kiadás már 859,000 írttal van előirányozva.

Az iskolai kiadások czímén e költségvetésben jelentkező 
összegek nagysága a- város egyes részeiben létező iskolai épületek 
s azok berendezése fényesen igazolják a főváros bőkezű áldozat- 
készségét, melyet a népnevelés és oktatás ügyének előmozdítására 
szentelt s nemes buzgalmával évtizedek mulasztását igyekezett 
helyrehozni, s mindenesetre sikerült a jelenlegi kor igényeinek 
megfelelő rendezett állapotot létesíteni.

Ezen haladással együtt az iskolák ellátására szükséges 
kiadások is évről-évre szaporodtak, a nélkül, hogy a rendkívüli 
módon növekedő új tanügyi kiadások fedezésére valamely új fede
zeti alap is rendelkezésre állott volna ; mert a tanügyi kiadások 
magas összege az államsegélyből s tandíjakból nyert aránylag 
csekély bevételeken jelentékenyen felülemelkedett s ennek követ
keztében a közgazdasági bevételeket emésztette s az ezen bevé
telekből fedezendő háztartási szükségletek kielégítéséről való gon
doskodást mindinkább szűkebb körre szorította ; — ezen kedvezőtlen 
viszony fejlődésére mutatnak az 1879. évi költségvetés tételei, mert 
ezek szerint a kiadás 859,000 írttal, míg a bevétel az államsegély 
czímen várt 70,000 írttal együtt csupán 152,366 frt bevétel van 
előirányozva.

Az évi készpénzbeli kiadások növekedését és az évi bevételek 
összegét 1873. évtől 1877-ig mutatják a következő számok:

bevétel és kiadás:
1873. évben 129,007 frt, 431,557 frt.
1874. > 103,863 > 484,905 >
1875. » 115,771 » 558,886 >
1876. » 146,621 > 623,339 >
1877. » 80,276 > 658,125 »
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s ha a bevétel levonásával a tiszta kiadások számíttatnak, 5 év 
után 1877. évben, midőn az állami segély megszűnt, 275,299 frt 
növekedés mutatkozik a nélkül, hogy a közterhek emeltettek volna; 
hozzá adva ehhez az 1879. évi előirányzat szerint a keresztül vitt 
házbérértékek és feltételesen felvett államsegélyek leszámításával
— de az iskolai épületek jókarban tartására szükségelt összeg 
hozzáadásával 1877. év óta mutatkozó további 58,655 frtnyi nö
vekedést, tészen a tanügyi kiadások emelkedése 1873. évről 1879-re 
mindössze évi 333,954 frtot.

Ezen rövid statistika azt mutatja, hogy a tanügyi kiadások 
rendkívüli emelkedése azon időtől származik, a midőn már a főváros
ban, különösen pedig a volt pesti területen a törvényhatóság 
tevékenysége s áldozatkész buzgalma folytán a tanügy legszebb 
virágzásban volt.

A fővárosnak a tanügy előmozdítására tett intézkedései 
azonban még mindig nem elégségesek, s áldozatkészsége folytán 
megindult előhaladásnak, kedvezőtlen anyagi helyzete daczára határt 
nem szabhat, miután részben kötelessége is a tanköteles gyermekek 
befogadására elégséges iskolák felállításáról s ellátásáról gondoskodni.
— A főváros még jelenleg nem rendelkezik elégséges számú iskolai 
épületekkel s helyiségekkel s ennek következtében sok helyen bérelt 
helyiségekben vannak a tanodák elhelyezve s átalában tapasztalható, 
hogy ily helyiségek sohasem elég alkalmasak és czélszerűek, és 
ebből származnak azon hiányok, melyeknek megszüntetését gon
doskodásából a főváros ki nem zárhatja.

A tanács egyes helyeken ezen okokból származott hiányokra 
figyelemmel volt, s azt találta, hogy e hiányokat a bérhelyiségekért 
fizetett évi összegekkel rövid idő alatt törleszthető kölcsönből 
építendő városi iskolák által fogja a főváros legkönnyebben meg
szüntethetni s ily alapon már legközelebb az Y. és VIII. kerületek
ben létező polgári iskolák számára megfelelő épületek iránt fog 
előterjesztés tétetni.

Mindezeknél fogva a törvényszerű kötelesség és a főváros 
által létesített viszonyok fejlődésének követelménye az, hogy új 
iskolai kiadásokat kell előirányozni, de ezzel szemben szigorú kö
telességévé válik a fővárosnak, hogy a fedezeti tételek emeléséről 
is gondoskodjék, — s miután ennek egyenesen megfelelő jövedelmi 
forrását a tandíjbevételek képezik, a most szedett tandíjak fel
emelésének szüksége mellőzhetlenül áll előttünk s miután e részben 
a tárgyalások már folyamatban is vannak, az előterjesztés külön 
meg fog tétetni, — de ezenkívül szükségesnek tartja a tanács a 
magas kormányt felkérni, hogy az évi 70,000 frt állami segély 
1879. évre folyósittassék.
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A tárgyalás alatt levő költségvetés kiadási tételeinél mutat
kozó n ö v e k e d é s ........................................................... 226,945 frt
összegéhez adva, a .....................................................  97,570 »
bevételi csökkenést és az 1878. évi . ' ...................... ............850 >
hiányt, mutatkozik fedezetlen hiány összesen . . 325,365 frt.

Ezen nagy mérvű fedezeti hiány a fent előadott körülmények 
által indokoltatik s további indokolásul a tanács részéről még a 
következők emlittetnek 'fel; az 1878. évi költségvetésben 302,000 frt 
hiány jelentkezett s költségvetési jelentésünkben kiemeltetett, hogy 
a főváros ezúttal nem múlékony vagy egy évre szóló hiánynyal, 
hanem olyannal áll szemben, a mely, miután sem a községi adó- 
pótlék bevétel tetemesebb növekedésére, sem pedig az állam által 
a főváros terhére rótt 356,000 frtot meghaladó kiadások érezhető 
mérvben leszállítására reményt táplálni nem lehet, nemcsak hogy 
apasztható nem lesz, de a rendes szükségleti rovatoknál észlelhető 
és az 1878. évre is a szükségleteknek lehető legkisebb mérvre való 
szorítására irányzott iparkodás mellett is 96,000 írtban jelentkező 
természetszerű emelkedése folytán — évről-évre emelkedni fog.

A hiány új emelkedése már ezen 1879. évi előirányzatban 
tényleg bekövetkezett s minthogy ezen költségvetési javaslatban 
a szükségleti tételek már oly szűk korlátok közé szorittattak, hogy 
a közérdekek legérzékenyebb megtámadása nélkül tovább le nem 
szállíthatók, bizton várható mindamellett, hogy 1879. évben a leg
szerényebb igények sem nyernek kielégítést, 1880. évben a hiány 
még sokkal nagyobb és érezhetőbb mérvben fog jelentkezni.

A fedezeti hiánynak ily nagy mérvben bekövetkezését azonban 
már az 1878. év előtti években is lehetett észlelni, mert a köz
szükségleti kiadások különösen az új törvényekből eredt kötelezett
ségek folytán fokozatosan növekedtek s évről-évre nehezebbé vált 
a fedezeti hiányt a háztartási kiadások összevonása által meg
szüntetni, s ezen körülmény arra intette a fővárost, hogy az évi 
költségvetésben előirányzatba veendő közszükségleti kiadásoknak 
a bevételekkel egyensúlyba hozatala végett megfelelő új fedezeti 
alap létesítéséről gondoskodjék.

A helyzet komoly intését a főváros figyelembe is vette, s a 
szükséges fedezeti alap biztosítására alkalmasnak mutatkozó intéz
kedéseket megtette, nevezetesen haszonvételi jogainak egyikét, az 
italmérési jogot biztos és jelentékeny jövedelmi növekedésre vezető 
módon kívánta kezelni, de az új módozatot a szükséges felsőbb 
hatósági engedély megtagadása folytán életbe léptetnie nem lehetett; 
hasonlóképen új bevételt talált a legújabban állami fogyasztási 
adó alá vont czikkek után kivetendő községi pótlékban, — de a 
magas kormány engedélyét ehhez sem nyerhette el.



Nem sikerült tehát a fővárosnak háztartása rendezésére 
irányzott törekvéseit ily módon érvényesíteni s ennélfogva az évi 
előirányzatban az egyensúlyt folytonos megszorítások által kellett 
helyreállítani, midőn azonban az állami intézkedésekből származott 
terhek újabbi emelkedése következtében a hiány 302,000 írtra nö
vekedett, a kikerülhetlen szükség utalta arra a fővárost, hogy a 
fogy. adópótlék felemelését s új fogy. adópótlék behozatalát életbe 
léptesse s az ebből várható bevételek által a költségvetési egyen
súlyt biztosítsa.

Ezen intézkedés 1878. évre felsőbb helyen jóváhagyást nem 
nyert, s miután a közköltség-előirányzat fedezeti hiánynyal meg
állapítható nem volt, nem maradt más hátra, mint a mutatkozó 
302,000 frt erejéig a szükségleti tételek közül azoknál, hol törlés 
eszközölhető volt, az előirányzott kiadásokat ismét leszállítani.

Szorosabb vizsgálat folytán arról győződtünk meg, hogy 
ezen törlés a középitkezések s beruházások jókarbantartási ki
adások s új beruházások tételeit érintette.

Az 1879. évi költségelőirányzat új és nagyobb hiányt mutat, 
ha tehát az előbb említett pótlékemelés és új pótlék bevételek 
1879. évre sem engedélyeztetnek, erős kényszerhelyzetbe jut a 
főváros, melyből nem volna más menekvés, mint az egyenes adók 
mérvének tovább fokozása vagy más még eddig igénybe nem vett 
adózás életbe léptetése iránti intézkedésekhez folyamodni, de miután 
az adózásnak már oly különféle nemei vannak igénybe véve, hogy 
az eddigiek felemelésére, vagy egy újnak kivetésére gondolni is 
alig lehet, a végeredmény ismét az lesz, hogy a főváros fejlődése 
által előtérbe lépő középitkezési szükségletek kielégítésére és csak
nem nélkülözhetlen új beruházásokra mit sem vehet előirányzatba'; 
de nemcsak az új beruházások maradnak el, hanem a már eddig 
nagy gonddal és költséggel létesített középitményeknek czélszerű 
fentartása is hiányt fog szenvedni.

Ily körülmények között könnyű felfogni azt, hogy jövőben 
a főváros törvényhatóságának hatásköre az évi háztartási bevételek 
és kiadások megállapításánál mire fog terjeszkedhetni; nem másra, 
mint arra, hogy évi költségvetésében az iskolai, adó, szegényügyi, 
rendőri s kormányrendeletekben s törvényben gyökerező kiadásokra 
igen nagy összegeket fog felvenni, mig a főváros anyagi fejlődé
séhez és rendezéséhez szükséges és oly beruházásokra, melyekre 
határozottan kijelölt bevételeket húz a főváros, mint a kövezetvám 
s a mely beruházásokra, mint az adózó polgároknak nyújtott ellen
szolgálat teljesítéséről gondoskodni kell — csak szerény s a rendes 
bevételeknek alig nehány százalékát tevő összegeket fog előirányoz
hatni, pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a 
főváros létfeltételeit képező intézmények létesítése áll előttünk, a

7
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melyekre nemcsak a főváros felvirágzása, s haladásának folyamatban 
tartása tekintetéből, hanem az adózó lakosság közegészségi, köz
kereseti s forgalmi s egyéb elodázhatlan szükségleteinek kielégítése 
és javítása czéljából égető szükség van, ezek a közraktárak, köz
kórházak, átalános csatornázás, vízvezeték stb. — Be kell ugyan 
ismerni, hogy ezen nagyobbszerű közintézmények csupán kölcsön 
útján lesznek létesíthetők, de mindazonáltal a házi pénztárnak új 
és tetemes terheltetését fogja előidézni, s habár ezen műveletek 
bizonyos egyenes és közvetett hasznot fognak is nyújtani, ezek 
által a terheltetés legalább az első években ellensúlyoztatni nem 
fog, s a főváros kénytelen lesz a közteher-viselésre alapított jöve
delmeket beszerezni.

Mindezeket szükséges volt a tanács által előterjesztett költ
ségvetés s az ebben kimutatott hiány indokolására s a jövőbeni 
kilátások ismertetésére felhozni, — a mutatkozó hiány s átalában 
a főváros bevételei és kiadásai közti egyenetlen arány megszünte
tésére s egyelőre a kikerülhetlen szükség kielégítésére nézve az 
elhatározott fogy. adópótlék felemelését javasolja 1879. jan. 1-től 
kezdve életbe léptetni, — igaz ugyan, hogy a lakosságra nézve ez 
is egy új terhet képez, de alkalmazása nem oly érzékeny, mint 
az egyenes adózás bármely neme, minélfogva más városokban is 
a közjövedelmek jelentékeny része erre van alapítva ; a fővárosban 
jelenleg ez mutatkozik olyannak, mely kivetésében átalában min
den egyesre, sőt még a fővárost látogató idegenre is kiterjedve, 
oly csekély részletekre oszlik fel, hogy a legkönnyebben elviselhető 
tehernek, de másrészt a legbiztosabb s legkönnyebben kezelhető 
jövedelemnek kell tekinteni.

Ha ezen jövedelem a hiányt teljesen nem fedezné, a további 
fedezeti alapot a tandíj felemelésből már 1879. évre is számítható 
bevétel fogja adni.

A községi alap egyes tételei, valamint a városi intézetek és 
alapok költségvetései a jegyzett rovatban előadott indokolással 
részletesen felvilágosittattak, s azért ezekre nézve külön ismertetés 
nem szükséges.

Ezek alapján a tanács ezen költségvetési munkálatot átalában 
és egyes részeiben javaslatához képest elfogadni s megállapítani, 
egyszersmind 1879. évre a kiadások V., VI., XIII., XV., XVII., 
XLIII. és XLIV. tételeinek alrovataiban előirányzott összegekre 
nézve az átruházási jog megszavazását kéri, megjegyezvén, hogy 
a két utolsó tételre az előbbi években virement joga nem volt a 
tanácsnak, azonban jövőre ezt kérelmezendőnek találta, mert a 
tételeknek számos alrovatai vannak s évközben több helyen elodáz
hatlan körülmények által oly túlkiadás válik szükségessé, mely 
viszont a másik tételeknél származó takarítás folytán fedezetet nyer,
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s virement hiányában az ily intézkedés hátráltatva van, minél
fogva a két főrovatra is az átruházás gyakorlása engedélye
zendő lenne.

Budapesten a fővárosi tanácsnak 1878. évi szeptember 
hó 17-én s folytatólag 19, 21, 24, 25. és 28. napjain tartott 
üléseiből.

6rerlóczy K á ro ly  s. k.,
h.-polgármester.

Viola Im re  s. k.,
tanácsj egyzö.

Pesti könyvnyomda-részvény‘társulat. {Sold-utcza 4. se.)



Összeállítása
az 1870. X . tö rv é n y c z ik k  17. és 26. %-ban k ije lö l t  m u n k á la to k ra  1 879 . évre  e lő irá n y zo tt a zo n  

kö ltség té te lekn ek , m e ly e k re  a fő v á r o s  ren d es  jö v e d e lm e in e k  5O°/0-ja  fo r d íta n d ó .
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UNT o v o z o t e s o n
A tanács által 
javaslatkép 

megállapittatik
Az 1879-ik évre a főv. 

törvényhatós. bizottság 
által megállapittatott

egyenként összesen egyenként összesen
B e v é t e l .

A  re n d e s  bevételek  összege: 5345727
Ebből levonva:

II. Házbérkrajczárokból, a háziszemét kihordási 1/ i  kr.
p ó t l é k .................................................................... 86000

VIII. 2 Keresztülvitt házbérértékek ...................................... 340000
XXIII. esXXYI. 3 A feltételesen előirányzott államsegélyek összege,

mely ha engedélyeztetik is, rendeltetéséhez
képest egész összegben a népoktatási kiadások
részbeni fedezésére fo rd ítan d ó ......................... 70000

A dunarakpart után az államnak fizetendő . . . 12000 508000
Marad tiszta bevételként . . 4837727
Ennek 50°/o-ja tészen . . . 2418863

K ia d á so k .
I. 9 A mérnöki hiv. személyzet illetményeinek %-da

(1878. 38.838. s z . ) .............................................. 45267
XIII. 4 Az épített dunarakpart jókarbantartására . . . . 1500

XV. Nyilvános parkok és faültetvényekre..................... 55556
XVII. Vízvezeték kezelési k ö l t s é g e i .................................. 133137
XXII. Kül- és beltelki utak, hidak és védgátak jókarbantart. 180000

XXIII. Utczák és terek jó k a rb an ta rtásá ra .......................... 117550
XXIV. Csatornák fe n ta r tá s á ra .............................................. 35000
XXV. Utczák és terek tisztogatása és öntözésére . . . . 200000

XXVII. Utczák és terek világítására...................................... 218900
XXVIII. Nyilvános vízvezetéki felszerelések és közkutak

jókarbantartására................................................... 4000
XLIX. Kisajátítási alap ju t a l é k a .......................................... 34500

LIÍ. Bel- és kültelki utak é p í t é s e .................................. 33000
L ili. Uj kövezésekre és egyéb utczaburkolatokra . . . 245200
LIV. Csatorna é p í té s e k r e ................................................... 40930
LV. Pőtépitkezések és nagyobb átalakításokra . . . . 30000

LVI. Uj városligeti munkálatok folytatására..................... —
LVII. A régi városliget és nyilv. parkok rendk. szükségl. 4000

LVII1. Faültetvények terjesztésére.......................................... 15000
LIX. Nyilvános vizeldék és kutak létesítésére................. 1000
LXI. Vízvezetéki uj b eruházások ...................................... 43300

LXV. Egyházak építésére és nagyobb helyreállítására . 45000
LX. Vili. Háromszögelés és le jtm érésre .................................. 10000

LXIX. Utczai név táb lákra....................................................... 5325
LXXI. Árvíz elleni védmunkákra ........................................... 70000

LXXIV. Uj építkezésekre........................................................... 32700
IX. ős XXI. 4 Az I. hazai takarékpénztárnak, a vizmű létesítésére

felvett 400,000 frt tö rle sz té sé re ..................... 30750
XX. és. XXI. 1 6 Az 1871. évtől számítandó 33 év alatti törlesztésre

létesített és kizárólag uj építkezésekre és köz-
müvek emelésére fordított 3 és 5, összesen
tehát 8 millió frtnyi kölcsön l°/'o tőke és 6°/o
kamat törlesztésére 1878. évre megkivántató . 559791

XXI. 13 A Duna balparti vizmű kiterjesztésére felvett 300,000
frt kölcsön utáni 6°/o kam atok......................... 18000 2209406

A fent kimutatott rendes bevételek 50%-ja
ellenében tehát kevesebb . . . . 209457

mely összeg a rendes bevételeknek mintegy 43/io°/o-jét képezi, s igy 50% helyett 447/io% lön az 
1870. X. törv. czikkben kijelölt munkálatokra és költségekre előirányozva; ha pedig a középitési 
bizottmány által 2-ik sorban javasolt 263,300 frt fedezet hiánya miatt elejtetnék, a fentkimutatott 
2.209,406 frt 1.946,106 frtra apadna, mi a rendes bevételeknek csak mintegy 402/io°/o-át képezvén, 
a kevesebblet 472,757 írttal vagyis 9s/io%-tel jelentkeznék.

A tanács megállapodásához képest, a fővárosi számvevőség által.

B u d a p e s t ,  1878. szeptember hóban. L a m p l  H u g ó  s. k.,
f ű  számvevő.

* ai





Budapest főváros törvényhatósága

Tekintetes Tanácsához!

Jelentése
Budapest fővárosa tanácsának

melylyel

az 1879-ik évi fővárosi 
költségelőirányzatot be

mutatja.


