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Hat év a javadalmi hivatal 
működéséről. 

— Beszámoló a tisztújítás elótt. — 
214.000 korona jövedelmi többlet. — 

(Saját tudósitónktól.) Csütörtökön dél-

utáni .négy órakor tartotta szokásos (havi ülé-

sét a ja vad a Imi .bizottság Balogh Károly 

pénzügyi tanácsos elnöklésével. A sablonos 

kimutatások is,mertetése mellett az ülésnek 

külön érdekessége is volt: Balogh Károly a 

küszöbön- Levő tisztújítás alkalmából beszá-

moló jelentést tett a javadalmi hivatal hat 

éves működésének eredményéről. A jelentés-

ből, amelyet alább egész terjedelmében köz-

lünk, az tűnik 'ki, hogy a legutóbbi Ihat év 

alatt körülbelül 214000 koronával emelke-

dett a javadalmi hivatal bevétele. Majd a ja-

vadalmi hivatal első negyedévi forgalmáról 

számolt be a .pénzügyi! tanácsos. A mult év 

ugyanezen, negyedévének eredményéihez ké-

pest 7500 korona többlet mutatkozik, ami az 

állami borital és hus,fogyasztási adóból és a 

vágóhídi dijakból .eredő bevételek emelkedé-

sének tulajdonítható. Az ülésről az alábbi 

részletekben számolunk be. 

Balogh Károly elnök az alábbi jelentés-
bem. számolt be a javadalmi hivatal halt éves 
működésének eredményéről: 

(Az elnöki beszámoló.) 

Tekintetes Javadalmi Bizottság! 

A törvény hatóság tisztikarának hat éves 
törvénye^ megbízatása áprilisban lejár, en-
nélfogva kötelességemnek ismerem a fonto-
sabb javadalmi ágak 1913. évi üzletei-ed me-
nyét összehasonlítva a hat év előtti ered-
ménnyel a tekintetes javadalmi bizottsággal 
ismertetni. 

A gondozásomra bízott városi érdekeket 
mindig ugy fogtam fel, hogy azok hűségesen 
ápoltassanak és fejlesztessenek, e végiből tel-
jes erőmből oda hatottam, hogy a fejlődést 
gátló tárgyi vagy személyi akadályok elhá-
ritassama-k. Ezen .irányelvek alapján végzett 
munka mellett érhettük el a város háztartá-
sában a jelentkező kedvezőbb eredményeiket., 
amelyeknek számszerű képét a következőkben 
ismertetem. 

Tárgy: 1. a várost megillető fogyasztási 
adópót lókból 1907-be.n bevétel 14463 korona, 
1913-ban 26363 korona, több a bevétet 11900 
koronával; a városi fogyasztási illetékből 
1907-ben bevétel 85499 korona, 1913-ban 80229 
korona, tehát kevesebb 5270 koronával; köve-
zetvám díjban 1907-ben a bevétel volt 246,294 
korona, 1913-ban 287,766 korona, tehát az 
emelkedés 41472 korona; partjavad,alomdij-
ban 1907-ben a bevétel 10,610 korona volt, 
1913-ba.n 10538, kevesebb 72 koronával; liid-
vám-bevétel 1907-ben 101575, 1913-ban 89213 
korona, a .csökkenés tehát 12362 korona; hely-
Pénz bevétel 1907-ben 102.977, 1913-ban 133873 
korona, a többlet tehát 30,896 korona; súly-és 
űrmérték díjban 1907-ben ,a Ijevótel volt 4110, 
1913-ban 6511 korona, az emelkedés tehát 2401 
korona; vágóhídi dijaikban 1907-ben bevétel 
volt 71.098,1913-ban 144.658 korona, tehát több 
73,560 koronával;'vízvezetéki díjban 1907-ben 
bevétel volt 123.605, 1913-ban 166.173 korona, 
tehát több 42.568 koronával; városi gőzfürdő 
díjban 1907-l>an bevétel volt 42.225, 1913-ban 
71.335 korona, tehát több 29.110 koronával. _ 

Ez az eredmény azt igazolja, bogy a ja- 1 

vadaimi bizottság felügyelete alá tartozó jö-
vedelmi ágak .kimutatott 10 tétele közül 7 jö-
vedelmi ágiban a hatodik óv végén 231.907 ko-
rona emelkedő közköltségvetési többjövede-
lem jelentkezik, mig 3 jövedelmi ágnál ugyan 
akkor összesen 17.704 korona évi jövedelem 
csökkenés állott elő. 

(Reformok a kezelésnél.) • 

Ezen jővedélem,emelkedésekre lényeges, 
befolyással volt a számadás, kezelés, ellenőr-
zés és felügyelet rendszer biztosabbá és haté-
konyabbá tétele. A központi javadalmi hiva-
talnál elrendeltetett a szabályszerű rovatszá-
madás vezetése, a pénztári naplóknak ágan-
kinti fektetése, az évi számadásnak átvizsgá-
lása. 

Az értékjegyek rendszere megváltozott. 
Ezelőtt ugyanis ivrétben számozás nélkül 
nyomták az értékjegyeket, azokat a javadal-
mi ügyvezető kezelte és nyomatta s csak azon 
mennyiség vétetett számadásba, amelyek a 
vámfelügyelők utján a vámpénztárnokok, el-
lenőrök, vagy pénzbeszedőknek kiadattak. 
Ezen nyomtatványok kézierővel serszámoz-
.t attak és napi jelzésekkel láttattak el. 

Ezen módszer mellett biztos ellenőrzést 
gyakorolni lehetetlen volt és tág tere nyilt a 
visszaélésnek, ugy, hogy a vonatkozó java-
dalmi ágak bevételei nem emelkedtek, sőt né-
ha vissza estek, továbbá ezen rendszer költsé-
ges és terhes is volt. Ugyanis az ilyen érték-
jgyek 1000 darabja belékerült 1. korona 50 fil-
lérbe, azok perforálása egy koronába, tehát 
3 millió értékjegy sorszámozás nélkül 7500 
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koronába, Az újonnan ,beállított jegytömb-
rendszer mellett azonnal számadásiba vezetik 
a készletet, a készpénzt ,a pénztár őrzi és adja 
ki, a jegy,tömbök ezrenikint sorszámozva, el-
lenőrzési jelzéssel kerülnek a forgalomba s 
az ellenőrzés olyan módon van beállítva, 
bogy bármikor megállapítható az, hogy ki-
nél milyen számú és értékű jegyek vannak, 
továbbá, hogy melyik jegyet ki adta el és 
melyik napon. Az értékjegyek ezrenkint 60 
fillérbe kerülnek, tehát 3 millió 1800 koroná-
ba, igy évenkint 5700 koronával kevesebb 
kiadásunk lett e cimen, mig másrészt évi jö-
vedelmeink azóta állandóan és biztosan emel-
kednek. 1 | j j di 

Kiemielem különösen a közvágóhíd és 
gőzfürdő jövedelmeinek emelkedésénél, hogy 
az uj rendszer legnagyobb mértékben bevált, 
bár a. gőzfürdő jövedelmeinek fokozásánál 
még ujabb feladatakot is meg kell oldani. 

Kevesebb bevétel jelentkezik ma, hat év 
múlva, a városi fogyasztási illeték-jövedelem-
nél, ennek egyik főoka az, hogy az osztrák 
ásványvizek illetékét a miniszter leszálllitot-
ta a régi díjtétel felére, ezen felül sok ked-
vezményt adtak, végül a szikvizgyártás és fo-
gyasztás nagyon visszaesett. A szikviz gyár-
tásnál beállítottuk a személyi ellenőrzés he-
lyett, a vizórávai való ellenőrzést. Kevesebb 
továbbá a bevétel a partjavadalmi díjban, en-
nek oka abban rejlik, bogy különösen az egy-
kori virágzó fakereskedelem forgalma nem 
emelkedik, hanem csökken. 

Végül kevesebb a hídvám, ennek pedig 
oka az, hogy 1913. január l-től .adott rendkí-
vüli hidvám-mentesség kedvezménye közel 
25—30.000 koronával csökkentette a bevétele-
ket, tehát ezen mentességi érték leszámításá-
val, a bidvámköteles alanyok után, valójá-
ban szintén emelkedés jelentkezik. 

Ezekben ism.ertef.tem nagy vonásokban 
hivatalos eljárásunkat, amelynek mindig az 
volt a célja, hogy a maglevő jövedelmi forrá-
sokból! helyesebb módszerrel minél több jöve-
delmet biztosítsunk a köznek. 

Az ismertetett eredmény igazolj,a, bogy 
munkálkodásunk nem volt sikertelen, közre-
hatottunk hivatal társaimmal együtt abban, 
liogy helyesebb kezelés és ellenőrzés által a 
természetes fejlődés eredményét a város ré-
szére .biztosítsuk. 

Tisztelettel kérem a tekintetes javadal-
mi bizottságot, méltóztassék ezen eredmé-
nyeket. ismertető jelentésemet tudomásul ven-
ni. 

Az elnök jelentését a bizottság tudomá-
sul vette és Franki Antal inditványára egy-
hangúlag elismerését fejezte ki néki a java-
dalmi hivatal fejlesztése érdekében, kifejtett 
munkálkodásáért. 

(Három hónap forgalma.) 

Ezután az 'első negyedév forgalmáról 
szóló kimutatást ismertette az elnök, amely 
a következő: 

1914. január, február és március hónapjá-
ban állami borital és husfogyasztási adóiban 
befolyt 154.946, fogyasztási adópótlélkhan 
43.153, fogyasztási illetékben 20.034, kövezet-
vámdijiban 62.559, parfjavadalmi dijban 1211, 
hidvámdijlban 13.095, hely,pénzdíjban 22.546, 
űr- és súlymérték dijban 1542, vágóhídi díj-
ban 40.386, föld- és vályogdijiban 358, csolnak-
,átkelési dijban 80, vámbirságban 56, tápéi 
révvámdájban 489, zálogalási költségekben 39, 
rendbontásból 665, szemledíjban 13, vízvezeté-
ki díjban 39.985, behajtási költségekben 245, 
városi gőzfürdő dijban 16.199, fübérdij.ban 
14.718, kutköiltségből 349, folyatási dijban 708 
korona. 

összehasonlítva ezt az eredményt a mult 

első kézből, nagy választékban csakis az 

,[|p|lS||^9l!an h m ú n n Tisza-Lajos körút 19. szám alatt 
I kaphatók, esetleg részletfizetésre fs. 


