
Tekintetes Tanács!

Budapest főváros első és az 1874. évre szóló költségelőirányzatát a számve- 
ség bemutatván, a pénzügyi és gazdasági bizottmány által tárgyalás alá vétetett és 
ezen f. évi márczius hó 13-án megkezdett 14, 16 és 20-án folytatott és befejezett tár
gyalások után a következő vélemény kíséretében tisztelettel előterjesztetik.

A szőnyegen fekvő költségvetési műnek, mint a főváros fennállása első évére 
szollo költségelőirányzatának, a fővárosi háztartásnak hű képét kell előtüntetnie s a 
főváros alakulása és elóhaladására irányúit közfigyelmet rendszer és tökély tekinteté
ben példaadással kielégítenie, e tekintetben vizsgálódásai alapjául felvette tehát a 
bizottmány azt, valljon a mű összeállítása kielégítő-e és megfelel e a törvénynek mely 
a következőket rendeli: „a költségvetésnek magában kell foglalnia a főváros minden 
rendes és rendkívüli kiadásait, különös tekintettel azon kiadásokra, melyeknek fede
zésére a fővárost a törvény kötelezi. Fedezetül mindig fel kell venni a költségvetésbe 
a lefolyt évi pénztár maradványt és az egyesitett városok minden közjövedelmét, mely 
eddig is közczélokra fordittatott. “

A rendszer tekintetében azt találta e bizottmány, hogy e költségvetés rend
szere nem teljesen kielégítő, azonban átlátva azt, hogy az átalakulás és az ennek kö
vetkeztében felmerült rendkívüli körülmények közepette többet várni nem lehetett és az 
idő előre haladása következtében a költségvetés megállapítását az átdolgozással 
bizonytalan időre elhalasztani mar szinte lehetetlen, az előterjesztett költségelőirányzatot 
tárgyalási alapúi elfogadta és további elfogadásra ajánlja ugyan, azonban jövőre nézve 
a főváros költségelőirányzatára nézve bővebb tanulmányozás és szigorú bírálat alapján 
egy rendszert kíván megállapittatni, mely azután az évi költségvetés összeállítását 
könnyítse és a főváros háztartásának könnyen és tisztán áttekinthető képét mutassa, 
s ezen rendszer kidolgozására s javaslat tételre a pénzügyi és gazdasági bizottmány 
a számvevőséggel egyetértve lenne utasítandó.

A fővárosi törvény szerint 91. §-ban előirt tételekre nézve tisztelettel meg- 
jegyezzük, hogy a kérdésben forgó költségvetés magában foglalja ugyan a főváros 
minden rendes és rendkívüli kiadásait azonban ezek elkülönítve nem tüntettelek ki, a 
mi egyik főkelléke lévén a költségvetésnek, a fenebb sürgetett rendszer kidolgozása 
folytán ezen jövőre segítve leend.

A törvény fennidézett szakasza rendeli továbbá, hogy a kiadások különös 
tekintettel azon kiadásokra vétessenek fel, a melyeknek fedezésére a fővárost a tör
vény kötelezi és az 1870. évi X. t. ez. 16. és 26. szakasza értelmében a főváros 
rendes jövedelmének 50%-át igénylik, erre nézve megjegyezzük, miszerint a községi 
alap rendes jövedelme az idézett íörvényezikk keletkezésekor még fenn nem állott 
házbérkrajczárokból származó ideiglenes jövedelem levonásával 4.809.159 frtot s ennek 
50%-a 2.404.579 frtot tészen, holott a községi alap szükségletének 4-ik tétele alatt 
az említett munkákra 2.087000 firt az építési alapnál pedig községi építkezésekre 
777,164 írt s igy összesen 2.864,164 vétetett fel, mely összeg a fennemlitett bevétel
nek mintegy 60%-át képezi s a törvényszabta hányadot 459.585 frttal haladja meg.

Törvény szerint fedezetül mindig fel kell venni a költségvetésbe a lefolyt 
évi pénztári maradványt és az egyesitett városok minden közjövedelmét, mely eddig 
is községi czélokra fordittatott, ez utóbbi a legszigorúbb értelemben megtörtént, a 
pénztári maradványt azonban mint látható a tárgyalás alatt levő költségelőirányzatban
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kitüntetve nincs, ezen hiányra nézve Lampl Húgó főszámvevőtől felvilágosítást kér
tünk, általa a következő és részünkről helyesléssel fogadott jelentés tétetett.

A számvevőség által előterjesztett 1874. évi költségelőirányzat már 1873. 
augusztus és szept. hóban lett volna szerkesztendő, a fővárosi bizottság által pedig az 
idézett törv. czikk 90. szakasza értelmében legfeljebb 1873. nov. hó végéig lett volna 
megállapítandó, és abba az 1872. év végével mutatkozott pénztári maradvány lett 
volna felveendő, mely pénztári maradvány az 1872. évi zár számadásból merítendő. - 
Eltekintve attól, hogy az 1872. évi összes zárszámadások még el nem készülvén, az 
1872. év régéveli rendelkezhető pénztári maradvány feltéve, hogy ilyen létezett az 
1874. évi költségvetéshez ez alkalommal kimutatható nem volt, — fenn forog még 
azon körülmény is, hogy 1872. évben a volt pestvárosi községi alapnál hiány merült 
fel, melynek fedezésére az év vége felé a kölcsön pénzekből 200,000 frtuyi előleg 
vétetett igénybe, mely előleg az 1873. költségelőirányzat megállapodásaihoz képest a 
lefolyt évben a községi alap rendes jövedelmeiből visszatérittetett. — E szerint tehát 
1872. év végével rendelkezhető pénzmaradvány nem volt, mely körülmény ezen tétel
nek az 1874. évi költségvetésben észlelhető hiányát indokolja.

Jövőre azonban az évenként junius hóban megvizsgálandó zárszámadásokból 
a rendelkezhető pénztári maradvány határozottan és idejekorán megállapítható, ezen 
tétel az évi költségelőirányzatokba fel fog vétetni s igy a még folyó évi september 
hóban előtelj esztendő 1875. évi költségelőirányzatba az 1873. év végével rendelkez
hető pénztári maradvány az 1876. évi költségvetésbe az 1874. év végéveli és igy 
tovább mindig a tényleg lefolyt évi pénztári maradvány költségvetési fedezetül fel 
fog vétetni.

Midőn ezek előre boesájtása után a pénzügyi és gazd. bizottmány a főváros 
pénzerejónek mérlegezéséliez és a községi háztartás költségeinek és jövedelmeinek 
megállapításához kezdett nem téveszthette szem elől azon rendkívüli és kedvezőtlen 
viszonyokat, melyek pénzügyi és gazdasági tekintetben az országban és fővárosban 
uralkodnak, — igaz, hogy az ily rendkívüli viszonyok között mindenki könnyen a 
rendkívüli eszközökhöz nyúl, de e közvetítőt a fővárosnak el kell hárítania magától, 
mert ma még nem lehet előre meghatározni azt, hogy ezen abnormis állapot mikor fog 
javulni vagy nem fog e roszabbá válni, s szintén nem lehet tudni előre, váljon az 
egyesítés után fennállása első évében mily igények támadják meg a főváros pénzere
jét s mindezeknél fogva a bizottmány indíttatva érezte magát arra, hogy eljárásánál 
minden irányban a legnagyobb takarékossságot és okszerű gazdálkodást kövesse, s 
ennek követését a fővárosi bizottságnak is melegen ajánlja.

Ez előadottak szem előtt tartásával a szükségleteket a legszükségesebb 
mérvben állapítottuk meg s kevésbbé szükséges vagy épen nélkülözhető kiadásokat 
elmellőzni kívántunk és mégis a községi alapnál a szükséglet összege a fedezetet 
mintegy 100,000 írttal meghaladja, mely hiány fedezésére a házi pénztár külömböző 
címek alatti követeléseit kell kijelölni, ezek között az 1848. évből megtéritetlen ma
radt katona ellátási költségeket, továbbá a rendőri kiadások részbeni törlesztésére a 
m. kir. belügyministerium 565437o számú leiratával biztos kilátásba helyezett pótlékot.

Ezen itt említett összeg azonban csak egy részét képezi azon hiánynak, mely 
költségvetésünkben mutatkozik, ugyanis a népoktatási költségelőirányzat, szükséglete 
az előirányzatba vett építkezések tetemes részének leszállítása mellett is 401,000 írttal 
haladja meg a fedezetet, a mely tétel szükségből a kölcsön alapnál vétetett fel, mint 
olyan a mely többnyire uj vagyon beszerzésére használtatik fel, — az építészeti alap
nál mutatkozó 446,500 frt hiányt szintén a kölcsön alapból kell fedezni, a mely azon
ban ideiglenes és jövőre a kölcsön alapnak visszatérítendő előlegként vétetett 
ugyan, de a számvevőség jelentése alapján különösen figyelmébe ajánljuk a 
hatóságnak azon körülményt, hogy ezen építési alap, az eddigi kiadások folytán s 
mintán ujabbi telek eladások kilátásba nincsenek annyira kimerittetett, miszerint a köl
csön alapból előlegezendő jelentékeny összeg egyhamar visszatéríthető sem lesz s en
nélfogva ezen alapra további terhek nem róhatok.

Ezen egyes tételekből vonható következtetés és a költségvetés általános, át-



tekintése azt fogja mutatni, hogy a házipénztár rendes jövedelmeit és az azokból fede
zendő szükségleteit tartalmazó községi népoktatási, adósságtörlesztési és vizvezetéki 
alapoknál a költségvetési egyensúly lehetőleg biztosítva van ugyan de a házi pénztár 
úgyszólván rendkívüli bevételeit és kiadásait tartalmazó építési és kölcsön alapoknál 
oly állapotok mutatkoznak, melyek a hatóságnak különösen a további beruházások 
elhatározásánál a legóvatosabb eljárást teszik ajánlatossá.

A községi háztartásban szükséges egyensúly helyre állítása azonban csakis 
az által volt elérhető, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottmány elfogadta a számve
vőség azon javaslatát, miszerint a községi adópótlék minden államadó forint után ez 
évre is 25 krajczárban állapitassék meg valamint minden házbér forint után a 3 kraj- 
czár pótlék a főváros egész területére 1874. évre is kitérjesztessék.

Ennek változatlan elfogadását a t. fővárosi bizottságnak is ajánljuk, miután 
a főváros egyesítése folytán a házipénztárt terhelő követelések mindinkáb nagyobb 
mérvet öltenek, a jelen költségvetésben pedig a szükségletek különben is lehetőleg a 
legkissebb összegekre szállítattak le, úgy hogy ezekben további törléseket a háztartás 
menetének megakasztása nélkül tenni lehetetlen s viszont a jövedelmi tételek a jelen
legi viszonyok közt és minden ez évben még várható bevételi összegekkel töltetvén ki, 
további emeléseket tenni ezekben sem lehet, — a fenti két adó tétel leszállítása tehát 
csak is azon esetre volna megengedhető, ha ez idő szerint a főváros háztartási költ
ségei fedezetére egy uj jövedelmi forást nyithatna, a mire azonban egyrészt az idő 
előhaladása folytán, másrészt a mai pénzviszonyok kedvezőtlen tekintete miatt számí
tani nézetünk szerint hiú remény volna.

Egyébként az 1872. évi 36. t. ez. 19. szakasza is azt rendeli, miszerint az 
államadó után százalékokban számítandó adópótlék a törvényhatóság egész területén 
ugyan azon adóláb és kulcs szerint vetendő ki, a duna baloldali és az ó budai terü
leten a községi adópótlék már eddig is a javaslatba hozott százalékokban szedetett, 
tehát a törvényben előirt egyenlősítés csakis a volt budai területet érinti, hol az utolsó 
két év alatt ezen pótlék a Pest városánál az előtt fenállott magasabb mérv szerint vagy 
is 22 krajczárral szedetett.

A házbér krajezárokra ugyan ezen viszony áll, a volt pesti és ó-budai terü
leteken már múlt évben is 3 krajczárral, mig Budán csak 2 krajczárral szedetett, 
az egész főváros területére nézve a 3 krajczárral való szedést 1874. évre annál is 
inkább fentartandónak véljük, miután ez a t. főv. bizottság határozatai folytán ez év 
első részében már külömben is szedetett s ennek ezúttal való elejtése egyéb jövedelmi 
forrás hiányában ismét az amugyis elég magas községi adó pótlék felemelésére vezetne.

Mindezeknélfogva a pénzügyi és gazdasági bizottmány egyhangúlag hozzájárul 
a számvevőség javaslatához és ajánlja helybenhagyását annak, miszerint a községi adó
pótlék a főváros egész területére minden államadó forint után 25 krbau állapitassék 
meg s a házbér forint után 3 krajezár pótlék szintén a főváros egész területére 1874. 
évre is fentartassék, illetőleg, kiterjesztessék.

Áttérve ezek után az 1874. évre a számvevőség által javaslatba hozottt költ
ségvetés egyes tételeire, ezek a következő hozzáadással vagy módosítással javasoltat- 
nak meg állapitatni.
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H á z í p  é n z tá r .
I. Községi alap.

S z ü k sé g le t .

1. a közigazgatási kiadásokra a számvevőség által javaslatba hozott összeg 
ellenében, miután ezen kiadási főrovat h) tétele alatt irodai szükségletekre a múlt évi 
fogyasztás alapján felvett 42000 írtból 4000 frt az alapon hogy ez évben a közigaz. 
gatás rendes meneténél és a mai rendszer mellett oly nagy fogyasztás nem merülhe- 
föl töröltetett, — összesen 778,400 frt megállapítása hozatik javaslatba; — megjegyez
vén azonban, hogy a g) tétel alatt hivatalos helyiségek tisztogatására felvett_^7500 frt
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összeg igen nagynak tűn fel és azért e tekintetben a bizottmány a takarékosságot és 
az illető közegek munkájának szigorít ellenőrzését ajánlja.

2. Az állami rendőri költségek részbeni fedezésére a főváros által fizetendő utal
vány összege még végleg meg áilapitva nem lett ugyan, mindazon által e szükséglet 
mint elkerülhetleu felveendő volt és pedig a számvevőség számításai alapján kitett 
375360 frt összeggel mely összegből azonban a mezei kerülők fizetése a végelszá
molás alkalmával mindenesetre levonandó lesz. .

3. A reáltanodái kiadásokra a számvevőség által előre nem látott szükség
letekre javaslatba hozott 4000 ft törlésével 83.300 ft Összeg javasoltatik felvétettni, 
azon megjegyzéssel, hogy a rendes szükségletekről az egyes altételek szerint gon
doskodva lévén előre nem látott szükségletekre számitani kevésbé lehet s a menyi
ben merülnek fel azok a községi alapnál általánosan előre nem látott szükségletekre 
felvett 100,000 ftból lesznek fedezhetők.

4. Az 1870. évi X t. ez. 17 szakaszában kijelölt munkákra és pedig;
a) tétel alatt a kült. és beltelki utak, hidak és védgátak építésére és feni- 

tartására a számvevőség javaslata ellenében tekintve, hogy a főváros Duna balparti 
részében a múlt években tett kiterjedtebb uj út építkezések következtében, a szükség
let nem oly nagy, és leginkább szükséges a jobbparti utak utak rendbe hozataláról 
gondoskodni, a bizottmány magarészéről 350,000 frt felvételét elégségesnek tartja,

a b) tétel alatt kövező kövek beszerzésére uj kövezésekre, asphalt és fabur
kolatra és nyilvános lépcsőzetekre, kövezet javításokra Összesen 800.000 frt és a

c) tétel alatt csatornák építése és fenntartására 450.000 a számvevőségi javaslat
hoz képest meghagyandónak véleményeztetik azon hozzáadással hogy az itt felsorolt 
három összeg csak átalánykint lévén megszavazva utasítandó a középitészi bizottmány, 
hogy azoknak felhasználása iránt a fővárosi mérnöki hivatal és a számvevőség köz
bejöttével és a számvevőség jelentéséhez csatolt egyes előterjesztések lehető figye
lembe vétele mellett részletes javaslatot tegyen és azt a vonatkozó tervek és költsé- 
vetésekkel felszerelve közgyűlési jóváhagyás végett mielőbb terjesze elő.

d) tétel alatt utczák és terek tisztogatására és öntözésére javaslatba hozott 
184000 ft,

e) tétel alatt utczák és terek világítására javasolt 160,000 frtos összegek érin
tetlenül hagyattak.

Az f) tétel alatt nyilvános parkok és faültvények fentartása és terjesz
tésére felvett 45000 frt és miután a számvevőség nyilatkozata szerint az Erzsébet 
sétányon már is megindított nagyobbszerü földmunkálatok és átalakításokhoz megkí
vántaié költségek ebben nem foglaltatnak, e czélra pótlólag 3000 frt, s igy összesen 
e tétel alatt 48000 írtnak felvétele elfogadtatni javasoltatik, mindazonáltal azon meg
jegyzései miszeint a bizottmány az összeg részletezésénél azt találta, hogy az üllői út 
mellett kimenet jobb oldalon fekvő új erdő fentartására és terjesztésére 8600, a bal 
oldalon fekvő városi fauöveldének 50 holdnyi területen való kiterjesztésére pedig min
tegy 11000 frt, lett felvéve, — az előbbi összegből, miután az erdő az összekötő vasút 
vonalába esik és igy ennek következtében csak mint faiskola használtatik, s tartatik 
fenn, erre pedig 3600 frt, költség-beszámitva már az eddig telj esitett munkákat-elég- 
ségesnek mutatkozik, 5000 frt. töröltetni s ez az eddigi állapotát tekintve, mondhatni 
mostohán kezelt város majorban teendő javitmányokra javasoltatik megállapittatni, — 
a második vagy is 11000 frtnyi összegből pedig, miután a bizottmány nézete szerint 
a fanövelde kiterjesztésére helyes kezetés mellett 20 holdnyi terület elkészítésére és be 
ültetése is elégséges, az erre kívánt költség összeg levonása után fenmaradó rész 5000 
írtig a gellért hegyi befásitás javítgatására és terjesztésére javasoltatik megállapitatni.

A g) tétel alatt városligeti kiadásokra felvett összeg részleteiben vizsgálat 
alá vétetvén, a bizottmány a német szinháztéri áru csarnoknak, a városligetbe leendő 
áthelyezésére felvett lOOOOfrtot, az épületnek ezen átlmrczolását és talán újbóli fel
építését egyátalau nem tartván czólszerünek, törölte, s javasolja, miszerint ezúttal már 
elhatároztassák, hogy eeen épület a fenálló bérlet lejártával nyilvános árverés utján el
adandó lesz, — további részletezésnél az épületek fentartására felvett 3000 frt, miután 
a városligeti épületek legnagyobb részt oly kötelezettséggel vannak bérbeadva, hogy a
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bérlő tartozik az épületet jó karban tartani és a tűzkár elleni biztonlás diját viselni, 
1500 írtra leszálitott, nerakülömben egy váró terem építésére felvett, 4000 írt, mint 
ez évben nélkülözhető töröltetett, minek folytán e tétel fő összege 75000 írtra leszállit- 
tatva lenne megálapitandó, — és végre a vízvezetéki felszerelésekre és nyilvános 
kutakra.

h) alatt felvett 20000 frt változatlan meghagyatott ugyan, de ez utóbbi csak 
átalánynak tekintetvén, a mérnöki hivatal annak felhasználása iránt részletes tervezet 
kidolgozására és előterjesztésére lenne utasítandó és ezek folytán a 4-ik főtétel alatt 
foglalt és az 1870. X. t. ez. 17. §-bau kijelölt munkák fő összege 2,087.000 írtban 
javasol tátik megállapittatni.

5. Az 5. tétel alatt nyugdijakra és végkielégítésekre, tekintettel a lefolyt 
tisztujitás következtében felmerülhető nyugdíjazásokra és végkielégítésekre, a felvett 
100.000 frt meghagyatni javasoltatik

Ez alkalommal azonban nem mulaszthatja el a bizottmány felhívni a hatóság 
figyelmét arra, hogy a volt budavárosi és pesti tiszti nyugdíj szabályek egymástól 
lényegesen különböznek és ezért azok revisiója és egységes megállapítása iránt intéz
kedni kellene.

6. A 8. tétel alatt alapítványokra javaslatba hozott 12000 frt. összeg hova 
fordításának elemezésénél a felállítandó zeneakademia kitűnő tanítványainak jutalmazá
sára 600 frt találtatott felvéve, s minthogy ez ideig még a zene akadémia fen nem 
áll, s annak ez évben leendő felállítása sem várható, ez összeg mint olyan, melyre ez 
évben szükség nem leend töröltetett s e tételre 11400 frt megállapítása ajánltatik.

7. A 9. tétel alatt tűzoltási czélokra javaslatba hozott összegre nézve meg
jegyeztetik, hogy a Duna balpartján már jelenleg is mondhatni jól rendezett tüzőrség 
létezik, mely működését elég sikerrel kiterjesztheti, valamint eddig is kiterjesztette a 
főváros egész területére; a bizottmány tehát azt hiszi, hogy a Duna jobb partján a tüzőrség 
szervezetét és első felszerelését a tűzoltó főparancsnok nagyra rúgó tervezete helyett egyelőre 
kisebb mérvben kellene megkezdeni, mint ez annak idején a főváros Duna bal parti 
részében is történt, különösen miután azon a részen is vannak nagyobbszerü rendezett 
magán tűzoltóságok; — ezek folytán e czim alatt 100.000 frt átalány összegnek megálla
pítását hozza javaslatba, oly megjegyzéssel, hogy ez összeg átalánynak tekintetvén, 
annak felhasználása iránt részletes tervezet lenne bekivánandó és ennek jóváhagyásáig 
minden a kiterjesztésre vagy új felszerelésre vonatkozó utalványozás függőben 
tartandó.

Ez alkalommal nem mulasztja el a bizottmány felemlíteni azt miszerint a 
tűzkár ellen biztositó intézetek, melyek a tűzoltó intézmény folytán legtöbb előnyben 
részesülnek, felhivandók lennének, hogy a tüzoltári költségek viseléséhez szintén járul
janak, különben ez alkalommal felemlitendőnek tartja a bizottmány azt is, bog)’ a 
kölcsönös biztosítás eszméjeinek keresztül vitele s életbe léptetése czéljából Pest város 
volt közgyűlése egy bizottmányt küldött ki mely azonban eljárása eredményéről eddig 
elé jelentést nem tett; ajánljuk tehát a t. közgyűlésnek hogy ezen ügy felelevenítése 
iránt a kellő intézkedéseket megtenni méltóztassék.

8. A 12 tétel alatt jótékony és egyéb városi intézetek és testületek segélye
zésére a részletezésnél előre nem látott esetekre felvéve talált 3000 frt töröltetett és 
azon megjegyzéssel, hogy az előre nem látott szükséglet az e czimeu felvett 100.000 
írtból leszen fedezhető, ■—- 47.000 frt. megállapítása hozatik javaslatba.

9. A 13. tétel alatt elvárván azt, hogy a kerületi elöljáróságok a gyógy
szerek ingyen kiszolgáltatásra való utalványozásánál takarékosan és úgy fognak el
járni, hogy csak is a valóban elszegényedett és fizetésre képtelen lakosok fognak e 
kedvezményben részesitetni, e czélra 4000 írtnak felvételét elégségesnek tartja s an
nak megállapítását ajánlja.

10. A 14 tétel alatt betegápolási költségekre felvett 20.000 futót megha- 
gyandónak véli a bizottmány, azonban tekintve az összeg nagyságát szükségesnek véli 
a bizottmány, hogy a kórházakban ápolt betegek illetőségének megállapítása körüli
eljárás minél biztosabb és szigorúbb szabályzattal és minél előbb rendeztessék s azért
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az illető szakbizottmányt az ügy tanulmányozására és a jövő évi költség előirányzat 
elkészülte előtt javaslattételre kéri utasittatni.

11. A 15 tétel alatt katonai állandó szállás kiadásokra a számvevőség által 
javaslatba hozott 115000 frt változatlanul meghagyatott, de miután ebben a városi 
pótlaktanyák jó karban tartására és átalakítására felvett 25850 frt átalány összeg is 
ben foglaltatik, ennek mint átalány Összegnek felhasználására nézve a mérnöki hivatal 
részletes és indokolt javaslattételre lenne utasítandó.

Ez alkalommal figyelemmel arra, hogy a katonai szállások felvételéből már 
számos évek óta a házipénztárt terhére tetemes túlkiadások merülnek fel, javasoljuk, 
miszerint ismételve felkéressók a magas kormány, hogy a katona szállásolási ügynek 
mielőbbi rendezése czéljából törvényjavaslatát mielőbb a törvényhozás elé terjeszteni, 
vagy az erre kívánt fedezetről költségvetése megállapításánál gondoskodni szíveskedjék.

12. A 18 tétel alatt javadalmí és jövedéki kezelési kiadásokra a vámvonal 
kiterjesztésére számvevőileg javaslatba hozott 10,000 írtnak, mint ez évben még elke
rülhető kiadásnak törlésével 70,000 frt megállapítása ajáultatik.

13. A 20 tétel alatt a Rudas fürdő kezelési költségeire felvett 28,000 frt 
megállapításánál a volt budai mérnöki hivatal által minden bővebbi indokolás nélkül 
javaslatba hozott 15,000 frt miután a kibővítés úgy is tervezetben van és erre nézve 
a tárgyalások már folyamatban vannak, azonban ennek kivitele csak is a jövő évben 
lesz megkezdhető, elejtetett, — továbbá a számvevőség által szóval jelentetvén, hogy 
ez intézett fentartásánál a múlt évben felmerült munkákról még mintegy 3400 frtos 
kiadás van hátralékban, ennek fedezetére a bizottmány az e tételnél rendkívüli kiadá
sokra felvett 3000 frtot véli kitüzendőnek.

14. A 21 tétel alatt a vizhajtó gép kezelési költségei fedezésére, — miután a 
számvevőség pótlólag tett jelentése szerint a vizhajtó gépnél rakpart építések folytán 
szükségessé vált átalakításokra a számvevőséghez időközben érkezett számlák kifize
tésre mulhatlan szükségesnek bizonyult 7000 frt az előirányzatba vett 21000 írtban nem 
foglaltatik, ennek figyelembe vételével összesen 28000 frt megállapítása hozatiu javaslatba.

A 22 tétel alatt épületek fentartására stb. felvett 40000 frt átalányként oly 
képen volna megállapítandó, hogy ennek hova fordítása iránt a mérnöki hivatal rész
letes költségvetést terjesszen elő.

Jövőre nézve e tekintetben azon véleményének ad kifejezést a bizottmány 
miszerint rendes gazdálkodási szempontból czélszerii volna jövőre azon rendszert be
hozni, hogy a fővárosi épületeket a mérnöki hivatal szakértő bizottsági tagok közben- 
jöttével vizsgálja meg minden év őszén és a szükségesnek mutatkozó s a következő 
év tavaszán foganatba veendő javítások iránt kellő időben részletes javaslatot tegyen.

15. A népoktatási költségelőirányzat kiegészítésére 26. tétel alatt számve
vőileg felvett 294,000 frt, helyett az ez alapnál történt változtatások következtében 
357,540 frt volt felveendő.

16. A 28. tétel alatt Rókus kórház építési szükségleteire az illető gondnokság- 
áltál javasolt összeg 12200 frt vétetett fel, de miután e tekintetben sem a mérnöki 
hivatal, sem az illető bizottmány nem nyilatkozott, tehát a szükségletre nézve vizsgálat 
lenne elrendelendő.

A 29. tétel alatt a III. kér. fiók kórház szükségletére 11,000 frt megálla
pítása ellen nincs a bizottmánynak észrevétele, azonban nem mulaszthatja el figyel
meztetni a közgyűlést, hogy miután e kórház a Szt.-János kórháznak fiókját képezi 
itt is az ápolási dijak már 1874. évre megállapitandók lennének és az e tekintetben 
megindított tárgyalások befejezéso és a kívánt előterjesztés megtétele sürgetendő volna.

17. A volt budai területen házi szemét kihordásra 30. tétel alatt felvett 12,000 
frt szerződésen alapuló kiadás meghagyandó, azonban tekintettel arra, hogy a volt 
pesti részen a házi szemét kihordás más mód szerint kezeltetik, jóllehet az utóbbira 
nézve a szerződés csak a jövő évi augustus havával az előbbi pedig ez év végén jár 
le, — már ezúttal kimondandó lenne, miszerint a házi szemét kihordása volt budai szer
ződés lejártával egyöntetű kezelés alá lesz veendő, s ez irányban a pónzügzi és gaz
dasági bizottmány javaslattételre utasítandó.
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18. A 31. tétel alatt háromszögelésre, lejtmérésre és Pest város átnézeti tér
képére felvett 40,000 frt azon hozzáadással véleményeztetik megállapitatni hogy az 
ebben kőhányai pinezék felvételére elősorolt 12,000 írtból e czélra csak 5,000 írt
nak, a további 7,000 írtnak pedig Ó-Buda felvételére leendő felhasználása volna 
kimondandó.

Mindezek folytán a házi pénztár által 1874. évre fedezendő összes szükség
let 5,477.4 i l  írtban leszen megállapítandó.

B) F e d e z e t .

19. Az I. A tétel alatt fogyasztási adópótlék czimén felvett 600,000 frtot a 
bizottmány tekintettel a bevezetésben érintett kedvezőtlen időviszonyokra, meljekezen 
adó alá eső tárgyak fogyasztására is csökkentőleg hathatnak — 50,000 írttal leszál
lítani kívánta, azonban a számvevőségtől nyert bővebb felvilágosítás folytán azt teljes 
Összegében meghagyandónak véleményezi, a számvevőség érintett javadalomnak fenn- 
tebbi mérvben leendő fentartását következőleg indokolván, ugyanis az 1870. junius 1-től 
1873. évi junius végéig terjedő 3 év alatt 1,805.052 frt folyt be e czimen, melynek 
évi átlaga 600,000 frtot meghalad, hogy a közvágóhiduál hol a fogyasztásra szánt 
nagy és apró marha levágatik, csökkenés nem mutatkozván, ilyent a fogyasztási adó
pótléknál sem lehet feltenni, továbbá, hogy a leszámolás csak félévenként utólagosan 
eszközöltetvén az 1874. évi e czim alatti jövedelem mérvére nézve az 1873. évi II. 
félévi fogyasztás határoz s igy a mennyiben a folyó évben a fogyasztásnál csökkenés 
is állana be, ennek hátrányos befolyása a város jövedelmeire részben csak 1875. év
ben fog mutatkozni, végre, hogy 1872. évi april 1-jéu mint az uj javadalmi tariffák 
életbe léptetése napjától fogva a tűzi fa után nem csak a 18 krnyi fogyasztási adó, 
hanem az előtt a bérlő által szedett 14 % krnyi illeték is -összesen tehát 32 V2 kr. sze
detvén, a m. kir. pénzügyi közegek által közvetlenül a házi pénztár javára, — ezen 
körülmény is nyújt biztos reményt arra, hogy ezen jövedelmi tétel alatt csökkenés nem 
fog beállani.

20. Az I. C. a) tétel alatt a vámvonalaknál szedett kövezetvám jövedelem 
megállapítása alkalmából felmerült azon nézet, hogy miután a helybeli fuvarosok más 
vidékből hozott teherrel a vámnál kövezetvámot fizetnek, indokolt volna behozni a más 
nagy városokban évek óta fenálló azon gyakorlatot, hogy a vámoknál minden kívülről 
bejövő fogat után legyen az helybeli vagy vidéki kivétel nélkül kövezetvám szedes
sék, — ezen kérdés nagyobb fontosságú lévén, sem hogy fölötte idő hiány miatt rö
viden akár el — akár el nem fogadása iránt határozni lehetne, részünkről e kérdés 
bővebben tanulmányozandónak s e részben a pénzügyi és gazdasági bizottmányt bővebb 
tárgyalás és javaslattételre utasitandónak véljük.

21. A számvevőség előirányzati javaslatában I. C. d és E, tétel alatt a es. 
k. szab. I. és az egyesült magyar dunagőzhajózási társaság által szedendő kövezetvám 
jövedelmet vette fel, minthogy azonban az utóbbi társaság működése a múlt év végével 
megszűnt, ezutóbbi cim végleg törölendőnek s a két tétel alatt felvett összeg az előbbi 
címen 100000 írtai felveendőnek határoztatott, miután világos az, hogy az eddig a m. 
egye. dunagh. társaság által Budapestre hozatni szokott czikkek az előbbi vállalat, 
mely e az utóbbi mintegy beolvadt fogja hajóival behozni tehát az egyesült magy. 
dunagőzhajózási társulat hajói után befolyt kövezetvám elmaradása mellett ezentúl az 
előbb említett fenálló társulatnál megfelelő növekedés várható.

22. Az I. D. e) tétel alatt a volt ó-budai területre nézve létrejött s 1874. 
évi mártius 1-jén kezdődő szerződés alapján a számvevőség a 13 havi bérletre fize
tendő 5200 írtra vette fel, de miután ez év végéig csak 3 negyedévi részlet és ehhez 
még a mártius végéig járt kismérvű jövedelem fog befolyhatni 4400 írtra leszállitatott.

23. Az I. F. tétel alatt kő és tégla vám szedési jogért haszonbér fejében a 
folyó évi mart. végével lejáró haszonbér összege helyett, a további bérbeadás iránt 
tartott árverés eredményében mutatkozott bércsökkenés figyelembe vételével e czimen 
10000 frt volt csak felvehető.
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24. Az I. K. tétel szerint italmérési regale dijak czimén a számvevőség- által 
javaslatba hozott 150000 frt helyett, tekintettel arra, hogy a dijaknak ez évre történt 
felemelése következtében az eddigi 80000 frtnyi jövedelem ellenében a mai kedvezőtlen 
időviszonyok között, ily tetemes növekedés nem várható, 120000 frt megállapítása ja- 
vasoltatik.

Ez alkalommal nem hagyhatja a bizottmány említés nélkül azt, hogy a 
korcsmáltatási regale dijak kezelése nem oly tökéletes, hogy ezen jövedelem fonás 
indokolt és szükséges kimerítése ez által elérhető volna azért a múlt évbeli pestvárosi 
költségvetés előterjesztése alkalmából tett indítványt újólag felhozza és a Tekintetes 
Tanács figyelmében ajánlja hogy a korcsmái tatásra szólló engedélyek mindig 
csak egy évre érvényes fizetési bárca alakjában szolgáltassanak ki, minélfogva 
utasítandó lenne a keb. számvevőség, hogy ezen kérdést tanulmányozván az erre vo
natkozó javaslatot és a kezelési rendszer részleteit kidolgozván, azt a pénzügyi és 
gazdasági bizottmány utján mielőbb terjesze elő.

25. Az I. M. tétel alatt fürdői jogért felvett 231 frt jövedelem, tekintve, hogy 
e jog fontossága és az ennek használatából eredő jövedelem, sokkal nagyobb értéket 
képvisel, a bizottmány érdemesnek tartja azt miszerint ezen ügy bővebb tanulmányozás 
alá vétessék s ez érdembem javaslattételre a szakbizottmáuy lenne kiküldendő.

26. Az 5. tétel alatt városligeti jövedelmek czimén felvett 28000 írtban sem 
a kis szigeten levő kioszkért időközben megállapított s október hó 1-vel esedékessé 
váló 2000 frti haszonbér megfelelő része sem a nagy erdőben épített kioszknak ez évi 
május 1-től leendő bérbeadásából várható jövedelem nem foglaltatván, a bizottmány 
ezeknek megfelelő összeg hozzáadásával e tételt 31000 írtban véli megállapitandónak.

27. A 12. tétel alatt telek átiratási dijak czimén felvett 300000 frtot a bizott
mány a mai viszonyokat tekintetbe vévén magasnak találta s azért azt 50000 írttal 
leszállítva 250000 írtban véli megállapitandónak.

28. A 13 tétel összegét a számvevőség 25000frttal hozta javaslatba, azonban 
tekintve azt, hogy az építkezéseknél is az uralkodó kedvezőtlen pénzviszonyok követ
keztében csökkenés észlelhető, másrészt a fővárosi bizottság ezen eljárási dijak egy- 
részót a kisajátítási alapnak engedte át s ez ugyan ott figyelembe is vétetett, a pénz
ügyi és gazdasági bizottmány az eljárási dijakból a községi -alap jövedelmét ez évre 
20000 írtban javasolja megállapitatni.

29. A 17 tétel alatt bérkocsi kövezetvám dijakra nézve a bizottmány a 8000 
frtot a számvevőség javaslatához képest meghagyta, azonban erre nézve is a fennebb 
24 pont alatt tett indítványát, hogy t. i. a nyilvános jármüvek által elfoglalandó utczai 
területre szoló hely használati engedélyek mindig csak egy évre érvényes fizetési bárca 
alakjában szolgáltassanak ki, szintén kiterjesztendőnek és e tekintetben a számvevő
séget javaslat tételre utasitandónak véli.

30. A költségvetés 33 tétele szerint a számvevőség által előirányzatba vett 
1.688000 frtot e bizottmány a mai viszonyok közt községi adópótlék fejében várható 
jövedelemre nézve magasnak találta s 1.400.000 írtra leszállítani kivanta, azonban 
ezen törlés a községi alap fedezetét oly mérvre szállította le és akiilömben is elke- 
rülhetlen hiányt oly mérvre emelte hogy a bizottmány kénytelen volt fölhívni a főszám
vevőt, miszerint vegye vizsgálat alá a költségvetés minden tételét és az egyensúly 
helyre állítása tekintetéből tegyen a még tehető változtatáspk iránt javaslatot. —

Ennek következtében különösen a jelen tételre nézve azt jelenté, hogy az 
időközben gyűjtött adatok azt tanúsítják, miszeint ezen tételnek az említett mérvben 
való leszállítása nem indokolható, mert 1873 évben tehát akkor, midőn Budán még a 
kisebb adókulcs 22 krral állott fen, községi adó fejében tényleg 1.460000 frt, folyó 
évi január 1 tői mart. 15~ig tehát 10 hét alatt pedig jóllehet Budán szinte a kisebb 
adó kulcs szerint történt a befizetések már is 363000 frt. folyt be, — mely utóbbi be
vételnek évi 1.500.000 frt. jövedelem felel meg.

Ha már most tekintetbe vétetik hogy az I évnegyed a leggyengébb szokott 
lenni, — az adó fizetések tömegesebben rendesen csak november havi negyedben tel 
jesitvén, — ha továbbá tekintetbe vétetik, hogy a fennemlített befizetések jobbára az



1872 évi kivetés mérvéhez arányosítva és Budán még a kisebb adó kiilcs szerint tör
téntek,— figyelve továbbá arra, hogy a jövedelmi adó kivetés 1873 évre 2. 157.000 
frtra rúg 1872 évre hason czim alatt kivetett 1640000 frt, összeg ellenében tehát mint 
egy 500000 frtnyi növekedést mutat, mely a fővárosnak 125000 frt. jövedelmi több
letei képvisel, mely jövedelmi többlet jobbára csak a folyó évben fog befolyni ha végre 
tekintetbe vétetik, hogy az 1873 évre utólagos megadóztatások czime alatt 302.000 frt, 
lett kivetve, melynek megfelelőleg a 75000 frtnyi községi adó pótlék jobbára szintén 
csak folyó évben fog befizettetni és azon körülmények szem előtt tartásával, hogy a 
budai teiületen eddig’ fenállott 22 krnyi adókulcs szinte 25 krra emeltetett, azon ja
valatot terjesztő elő főszámvevő úr, hogy a községi adópótlékból eredhető jövedelem 
a számvevőség által eredetileg javasolt összegből 38.000 frt törlésével 1.650.060 írtban 
állapitassék meg, mihez a pénzügyi és gazdasági bizottmány is hozzájárul és elfoga
dásra ajánlja.

Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a hatóság figyelmét azon hiányos és 
sok zavart okozó eljárásra felhívni, mely az államadó kivetésénél követtetik, hogy t.
i. az állam adó rendesen az év előre haladott szakában vettetik ki és iratik elő midőn 
már az adó nagyrészének be kellett volna fizettetnie, s mondhatni, hogy ezen bizonyta
lanság mellyel a rendesen fizető találkozik, hogy t. i. az adószedő nem tudja határo
zottan az évi adó előírást kimutatni a fizetési kedvet csökkenti s csak a hátralékok
szaporodását idézi elő, a minek ismét az a következménye, hogy az adó behajtásra
íoppant erőket kell alkalmazni; — sokkal inkább czélszerű volna, ha rendesen az év első 
hónapjában minden adófizető az óv lefolyása alatt fizetendő adóját tudná, miként ez
más városokban is történik es miként tapasztalni is lehet, hogy az adó kivetéssel
kellő időben való elkészülés a fizetőket is jobban rendhöz szoktatja, mindezeknél fogva 
és figyelembe véve a jelenlegi tíécsbeu követett adókivetési rendszert és az ott hasz
nált s egy példányban ez iratokhoz mellékelt adökirovási ivet utasitandónak véljük a 
számvevőséget, hogy az adószámviteli hivatallal egyértőleg ez ügyben bővebb vizsgá
lódást tévén, a rendszer javítása iránt a m, kir. pénzügyminisztériumhoz intézendő fel- 
terjesztésre nézve tegyen kimerítő javaslatot.

31. A 34 tétel alatt foglalt házbérkrajczár jövedelem az évenkint bevallott 
házbér minden forintja után 3 krral számítva 570000 írtban javasoltatik megállapitatni.

Ezen javaslatok elfogadása mellett a községi alap költség előirányzati ered
ménye a következő leend.

A) szükséglet tesz .......................................................... 5,477.411 frtot
B) fedezet e l l e n b e n ......................................................... ..... 5,379.159 frtot

a hiány tehát 98.252 frtra 
rúg melynek fedezetére mint fenuebb is említetett a házi pénztár különböző ezimek alatti 
követelései jelöltetnek ki.

11. Népoktatási költség* előirányzat.

A s z ü k s é g l e t .

32. A 10-dik tétel alatt tanszerekre, könyvtári beszerzésekre és rendes tanodái, 
kiadásokra a számvevőség által javaslatba hozott 8000 írtból a 6 polgári iskola további 
felszerelésére szükségesnek mutatkozó 4000 frt fentartásával, 4000 frt töröltetett.

A 17 tétel alatt épületek fentartására a számvevői javaslat ellenében a bizott
mány 20000 frt felvételét elégségesnek tartja, mely összeg azonban átalányként lévén 
megállapítandó, a mérnöki hivatalt utasitatni kérjük, hogy ennek hová fordítása iránt 
részletes javaslatot terjesszen elő.

33. A 29-ik tétel alatt a tanítói személyzet fizetése arányosítására tekintettel 
a fővárosi szervezési szabályzat VI. rósz 14 pontjára és az arányosítás alá kerülő 
személyzet fizetésére a pénzügyi és gazdasági bizottmány a számvevőségi javaslat elle
nében 15,000 frt felvételét elégségesnek találta, s annak elfogadását is ajánlja.

34. A 30 tétel alatt előre nem látott kiadásokra felvett 20000 írtból a bizott-
3
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inány 10000 frtot szintén törlendőnek talált, e czélra elégséges lévén a meghagyott 
10000 frt is. A 12 tétel alatt négy építés alatt lévő iskola bebútorozására felvett 
27000 frt ellenében a bizottmány 20000 írtnak átalányként leendő megállapítását azon 
megjegyzéssel hozza javaslatba, hogy annak miként leendő felhasználása iránt az illető 
felügyeleti bizottmány közbejöttével részletes javaslattételre a keb. mérnöki hivatal 
utssitíissék

35. A 15—21. tétel alatt javaslatba hozott és eddig még közgyülésileg meg 
nem állapított építkezésekre felvett összeget a bizottmány tekintettel arra hogy a fővá
ros eddig elé a népoktatás emelése és terjesztése érdekében oly tetemes áldozatokat 
hozott és tekintettel arra, hogy a mai kedvezőtlen pénzviszonyok között ily tetemes 
és községi háztartásával és jövedelmeivel arányban nem álló kiadásoktól egyelőre 
óvakodnia kell teljesen elhagyandónak találta és annak megszavazását egyátalán nem
ajánlhatja, mig ellenben a (

36. 22—27. tétel alatt felsorolt építkezésekre való tekintettel, mely építkezé
sek egy része már közgyűlési határozatok alapján folyamatban is van és különös 
tekintettel arra, hogy a volt ó-budai területen még városi iskolai épület sincs s az 
iskolák minden kivántató kelléket nélkülöző szűk helyiségekben vannak elhelyezve 
úgy hogy itt egy megfelelő épület emelése mindennekfölött legszükségesebb, a pénz
ügyi és gazdasági bizottmány 300000 frt felvételét javasolja azzal, hogy ennek fel- 
használása iránt részletes javaslat lenne bekövetelendő.

B) F e d e z e t .

A népoktatási költség előirányzat fedezete az felsorolt tételek szerint 739,540
írtban állapitatván meg, összehasonlítva a szükséglet.....................  1.140540 frtot
tevő összegével 401000 frt hiány mutatkozik mely a kölcsön alap 6. tétele alatt
vétetett fel.

III. Adósság törlesztési alap.

38. A számvevőségi indítvány elfogadásával ez alap szük
séglete ......................................................................................................... 844664 írttal

fedezet p e d i g ..........................................................................  ■ 159284 fitta
a községi alap 24 tétele alatt felvett járulékkal fedezendő hiány 685380 írttal 

javasoltatik megallapitatni.

IV. Vízvezetéki alap.

39. Ezen alap költség előirányzatát a pénzügyi és gazdasági bizottmány a 
számvevőség előterjesztéséhez képest a sz ü k sé g le te t..........................  294187 írttal
s fedezetet . . . ....................................................................................413600 frttal
javasolja megállapittatni s a ......................................................... ; * 119413 írttal
mutatkozó felesleg a vizmü létesítését viselő községi alap rendes jövedelmeként ezen 
alap 7-ik tétele alatt vétetett fel.

Ezen alap megállapításánál felmerülvén azon kérdés, váljon a vízvezetéki 
mü mai berendezésével mennyibe került, mit kíván annak kezelése évenként és jöve
delme mennyire rúg', a bizottmány miután különöseu az első részre, ez a költségvetés 
tárgya nem lévén, felvilágosítást nem ad, de ennek az adó fizető közönség megnyug
tatása tekintetéből közzé tétele kívánatos volna, utasittatni kéri a számvevőséget, 
hogy erre nézve a vízvezetéki igazgató közben jöttével a mü számadásai alapján hite
les kimutást készítsen, s annak idején a zár számadásokkal mutassa be.

Ez alkalommal felmerült azon kérdés is váljon a vizhajtó gép által felemész
tett kőszén menyiség mily áron és mi módon szereztetik be? erre nézve a meghívott 
igazgató úrtól, úgy ár tekintetében, mint a meg rendelésnél követett eljárásra nézve 
meguyugtató tudósítást nyertünk ugyan, mind azon által tekintve azt, hogy ez idő
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szerint a kérdéses gép kazáuai átalakíttatván, ezentúl a jó hazai és olcsóbb kőszénnel 
is füthető lesz, továbbá ez év közepén az egy évi szállításra kötött szerződés is lejár, 
a pénzügyi, és gazdasági bizottmány takarékossági szempontból ezélszerűnek vélné 
azt, hogy a kőszén szállítás iránt újabb szerződés kötése előtt az átalakított kazánok
ban a legjobb minőségit kőszénnel figyelemmel, a hazai termesztményekre kísérlet té
tessék és a legjobbnak bizonyult szénbánya tulajdonosok pályázatra szóllittassanak 
fe]) _  mely eljárástól jó és olcsó kőszén szállítása várható, azért ennek figyelembe 
vételére a vízvezetéki bizottmány utasítandó.

Y. Az építési alap.
A s z ü k s é g l e t .

40 Az 3. tétel a) pontja alatt a zerge utczai iskola épületben a gőzviz fűtés 
berendezésére felvett 35000 írtból, miután a bizottmányi tagok nyilatkozata szerint idő
közben a tervezet meleg viz fűtésre változtoztattatott át, s tetemesen olcsóbba kerülend 
20000, frt töröltetett s e tétel főösszege 22300 írtban javasoltatik megállapittatni.

41. A számvevőség által a 6. tétel alatt raktári épület létesítésére felvett 
60.000 frt tekintve hogy a mai viszonyok között a két nyúl utczai raktár telek és 
épület kiürítése s elértékesitése elhalasztható, s elhalasztása indokolt is, a bizottmány
teljesen elejtetni javasolja. .

42. A 8. tétel alatt a számvevőség által a városligeti csöszlakház újbóli
építésére javaslatba hozott 6500 frt az időközben felmerült módosító körülmények követ
keztében mint teljesen felesleges elhagyatott, mig ellenben.

43. a 10-ik tétel alatt a Duna jobb oldalán lépcsőzetes rakpart építésére a
közgyűlés erre vonatkozó határozata alapján 24894. frt vétetett fel.

Ezek alapján az építési alap szükséglete..........................  777,164 frt.
mig a fedezet c s a k .............................................................................. 330,730 frt.—
teszen s i g y ........................................................................................  446,’434, frt\
hiány mutatkozik, mely a kölcsön alapból visszatérítés iránt engedélyezendő előlegek
kel lenne fedezendő.

ii

VI. Kisajátítási alap.

44. Ezen alapköltség előirányzata 1874. évre a számvevőség javaslata alap
ián és pedig a szü k ség le t.................................................... ....  796,170 frt.
Jfedezet .................................................... .............................................. _ 1.040,962 írttal
javasoltatik megállapittatni, a 244,792 írttal mutatkozó felesleg pedig Budapest fővá
ros által saját hatás körében megrendelendő kisajátításokra áll rendelkezésre.

VII. Kölcsön alap.

45. A számvevőség javaslatához képest és az előbbi alapoknál töitént meg
állapodás folytán a szü k ség le t.......................... ' ........................... 837,300 írtban
a fedezet p e d i g ...................................................................................2.070,900 írtban
állapítandó meg, és ennek folytán 1.233,600 frtnyi felesleg marad rendelkezésre, mely 
az a, b, és c, tétel alatt felsorolt tételek összegével vagyis . . 604,500 frtal
lévén terhelve 1874. é v r e .............................................................. 629,100 frt
marad rendelkezésre.

L etét pénztár.
I. Rókus kórházi alap.

48. Ezen alap 1874. évi költségelőirányzata külön előterjesztés alapján már
a közgyűlés előtt tárgyaltatott, e tekintetben tehát ujabbi megállapodás nem szükséges?
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i

azonban a bizottmány tekintettel arra, hogy ez alap szükségleténél tetemes fedezet 
hiány mutatkozik, ennek fedezete tekintetéből az ápolási díjnak 68. krban leendő meg
állapítására nézve a m. kir. belügyministerium jóváhagyása sürgetőleg kikérendő lenne.

II. a Sz. János kórházi alap

49. A volt budai hatóság által megállapittatván, a számvevőség előterjesz
tésében foglalt előirányzat észrevétel nélkül hagyatik.

Általában a kórházak fentartására nézve azonban a számvevőség indokolt 
előterjesztése alapján meg kell jegyeznünk, hogy azon eljárás, miszerint a Rókus és 
Sz. János kórházakban egész különböző ápolási dijak tartassanak fenn, másrést azon
ban a III-ik kerületben elhelyezett fiók kórház részére még épen semmi gyógydij ki 
szabva nem lévén, annak fentartási költségei esetleg egészen a közalapot terheljék, a 
fővárosban jövőre már fenn nem állhat és azért szükségesnek vélnök, hogy hatósági
lag kimondassák, miszerint a tővárosbau fenálló kórházak évi szükségletei és fedezete 
együttesen állapíttatván meg, ezek alapján a mutatkozó összes hiány fedezetére szol
gáló egyes ápolási dij az egész fővárosra nézve már 1875. évre egyenlő mérvben 
állapíttassák meg és terjesztessék jóváhagyás végett a m. kir. belügymiuisteriumhoz.

III. Fővárosi szegényalap.

Miután az eddigi értelemben vett szegényházi alap fogalma a főváros egye
sítése alapján megszűnt, a fővárosbau létező három szegény intézeti alapnak az ed
digi gyakorlat szerint külön kezelése czélszerünek többé már nem mutatkozik, miután 
az egyes intézetek szükségleteit és saját jövedelmeit ugyan meghatározhatni, azonban 
a Pest és Buda városok szegény alapjai javára befolyt egyébb czimü bevételek, mint 
p. o. bírságok, engedélyi dijak sat. hová tartozóságát osztályozni, valamint azt meg
határozni sem lehet, hogy egyik vagy másik az intézeteken kívül segélyezett szegény
nek segélyösszege, melyik alap terhére essék, mindezeknél fogva elvben a számvevő
ség ez értelmű javaslatát elfogadandónak és elhatározandónak véli, a pénzügyi és gaz
dasági bizottmány, hogy a volt ó-budai szegény intézeti tőkék kivételével, melyek miután 
hatósági intézkedés folytán, az ottani áponezok már különben is a Duna jobb parti sze
gényházba helyeztettek el, egészen ezen most érintett szegény intézeti alap tőkéjében 
lennének csatolandók, a fővárosban létező Erzsébet szegény ápolda és Duna jobb parti 
szegényházi és ottani polgári ápolda alapítványok oly módon olvasztassanak egybe, 
hogy ezen egyes intézetek saját szükségletei és jövedelmei rovatok által ugyan elkülö
nítve, azonban a közös szegónyügyi szükségletekkel „fővárosi szegény alap“ czimen 
összesítve kezeltessenek.

Ezen őzéiből a fővárosi szegény alap 1874. évi költség előirányzata már is 
ily alakba állíttatván össze:

a) S z ü k s é g l e t .

1. Az Erzsébet szegény ápoldánál . . . ........................... 39,081 frt.
2. Duna jobb parti szegényháznál..........................................  10,883 frt.
3. A polgári ápoldánál...............................................................3,196 frt.
4. Az ált. szegényügyi szükséglet ..........................................  24,367 frt.

Összesen tehát 77,527 írtban, 
javasoltatik megállapitatni a következő két megjegyzéssel ugyanis az 1. tétel alatt 
az előterjesztett mellékletek szerint biítorok és szerekre fölvett 2097 írtban 150 
fejasztalkának az ágyakhoz dabonként 12 írttal való beszerzése van fölvéve, a 
mely ár a beszerzendő asztalkákra, melyek csak egyszerű puhalából készülnek 
és be sem festetnek — túlságosnak találtatván, utasitatni kérjük az illető bi
zottmányt, miszerint igyekezzék a kérdéses tárgyakat egészen egyszerűen készít
tetni, és a megrendelést lehető olcsó ár mellett eszközöltetni, — a 26. tétel alatt
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a Duna jobb parti szegényházi áponczok élelmezésére felvett 7366 frt tekintve a lét
számot aránylag az Erzsébet szegény ápolda áponczainak létszámához s élelmezési 
kkltségeihez túlságosnak látszik, s azért utasitandónak, véljük a felügyelő bizottmányt, 
hogy e körülményre terjessze ki figyelmét s az ügyben vizsgálódásai eredményéhez 
képest lehetőleg gazgálkodva intézkedjék.

B) F e d e z e t .

A szükséglet irányában a fedezet.
1. Az Erzsébet ápolda saját jövedelmeiből ..........................
2. A Duna jobbparti szegényház saját jövedelmeiből . . .
8. A Duna jobbparti polg. ápolda jövedelmeiből.....................
4. A szegényügyi közös b ev é te lek b ő l.....................................

Összesen
állván, ennek a fenti ..........................................................
szükséglettel való egyeztetése u t á n ............................... “  "

mutatkozik feleslegként.

25314 frt 
5034 „
3470 „

46146 „
79964 írtból 
77527 frtnyi
2437 frt

IV DologMzi alap.

Ezea intézeti alapnak a m. é. eredmények alapján és a felmerült rendkívüli 
szükségletek figyelembe vételével szerkesztett 1874. évi költség előirányzata és pedig a 

szükséglet.........................................................................................  37686 frt
fedezet.............................................................................................. 22820 ftban
leendő megállapításával fenm arad .....................................~  '  153GŐ frt.
hiány, melynek fedezésére a községi alap előirányzat szükségletének 12. tétele 

alatt felvett 15400 frt szolgál.

V. A Jozefimim fiárvaMz.

Szükséglete .......................................................................................... frt
fe d e z e te ..................... ...................................................................  23085 írtban
parancsoltatván megállapitatni marad fe le sleg ..........................  4875 frt

megjegyeztetvén, hogy a számvevőség részéről 13. tétel alatt építkezés és épület fentar- 
tásra 2300 frt hozatott javaslatba, de miután ez alapnak építkezési költsége ez évben 
nem lesz, az épület fentartására pedig 500 frt elégséges czimen tehát csak ezen 
utóbbi öszeg lett fölvéve.

VI. Erzsébet leányárvaházi alap.

Szükséglete  ...............................................................  1062o frt
f e d e z e t .........................................................................................  10750 frt s
igy marad f e le s le g e .........................................................."7“  13Ö- frT”

VH Mayer Ferencz árvaliázi alap.

Szükséglete a számvevőség javaslatához k é p e s t.....................  7270 frttal
fedezete pedig .......................... ...............................................8175 frttal
s az ebből eredő fe le s le g .......................................................... 905 frttal

változatlanul meghagyatván, a bizottmány csak azon egy megjegyzést teszi maga ré
széről, miszerint a budavárosi tanács azon intézkedése, hogy az árva ház felépítésének
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bevárása előtt 1000 frt fizetéssel igazgatót nevezett ki és ez hónapok óta húzza fize
tését, idő előtti volt.

Kelt Budapesten, a pénzügyi és gazdasági bizottmány 1874. márt. 13-án és 
folytatólag 14. 16 és 20-án tartott ülésből.

Viola Imre s. k. Kaüa M ihály s. k.
tanácsi jegyzi). alpolgármester bizottmányi elnök.

Jelen voltak:

Andorffy Károly, Dobos Ferencz, Forgó István, Fuchs Ignácz, Fuchs Rudolf, 
Haris Sándor, Havas Ignácz, Kameter Antal, Kochmeister Frigyes, Laumann Jakab, 
Lindenbach János, bró. Lipthay Béla, Mandl Ferencz, Markus Ignácz, Rémi Antal, 
Schimmer György, Dr. Schwarzer Ferencz, Schweiger Adolf, Staffenberger István, Szent- 
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zat megállapítása érdemében.
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