
A határőrvidék"! beruházási alap erdőségei jövedelmé
nek felhasználása ügyében kiadott királyi leirat *) 

Azon czélból, hogy a horvát-szlavón határőrvidéken fekvő 
állami erdők rendkívüli jövedelmeiből 1 8 7 1 . évi június 8-án 
kelt rendeletem alapján alakított határőrvidéki beruházási alap 
időnként rendelkezésre álló pénzének felhasználása iránti eljárás 
tervszerüleg szabályoztassék és hogy a beruházási pénzek oly 
felosztása biztosíttassák, mely a határőrvidék szem előtt tar tandó 
különféle érdekeinek lehetőleg minden irányban megfelel, s a 
kipuhatolt szükséglettel helyes arányban áll, most, miután a 
nagyobb beruházási tá rgyakra vonatkozó előtanulmányok befe
jeztet tek, és az erdőeladásokból vár t , az utóbbi években azon
ban a várakozásnak egyáltalán meg nem felelő bevételeket 
illetőleg te t t tapasztalatok szilárdabb alapot nyújtanak ar ra , hogy 
a várandó bevételek túlbecsülése és a beruházási alapnak elvál
lalandó kötelezettségek általi túlterhelése nélkül a beruházási 
munkálatokhoz nagyobb mérvben lehessen hozzá fogni, a követ
kezőket találom elrendelendőknek. 

1. A határőrvidéki beruházási alapba már befolyt, vagy 
még várható bevételek a bródi és péterváradi kerületben fekvő 
azon erdőségekből, melyekből 1 8 7 1 . évi június 8-ki rendeletein 
értelmében harminczezer hold faállományának nagybani eladás 
által való rendkívüli kihasználása végett kiválasztatott , a keze
lési költségek levonása után, az egyes beruházási tá rgyak közt 
százalékok szerint a következőkép osztandók fel : 

vasútépítésre 5 6 2 / 3 ° / 0 ; 

egyéb beruházási czélokra, minők : 

a) ú tép í tés re ; 

*) Lapunk mult füzetében helyszűke miatt nem volt közölhető'. 
A szerk. 



b) a Száva partjain építendő védművekre, továbbá csa
tornázásra és a Száva körmekén való vizlecsapolási munkála
tokra ; 

c) a határőrvidék más részeiben foganatosítandó hasonló 
munkálatokra; 

d) a Karst vidéken ertési munkálatokra, és 
e) iskolaépítésre; 
összesen ád1/3°/0. 
2. Ezen felosztásnál a már felhasznált beruházási pénzek 

az egyes beruházási rovatokba beszámitandók, s ettől csak a 
beruházási alap kamatszaporulatából iskolai czélokra már ki
adott összegnél kell eltekinteni. Jövőre az iskolaépítkezések is 
az általam meghatározott beruházások közé veendők fel, mig 
viszont az időközi kamatok, a határőrvidéki beruházási alap 
egyéb bevételeihez hasonlóan a százalékos felosztásba bevonan
dók lesznek. 

3. Az a-tól e-ig (1 pont) terjedő rovatokra időnként eső 
összegek részletes felosztásának a horvát-szlavón határőrvidék 
szabályszerűen szerkesztett rendkívüli évi előirányzatában kell 
történnie. 

4. Azon esetre, ha az erdészeti érdekek szempontjából 
és az eladási viszonyok kedvezőbb alakulásától függő rendkiviili 
kihasználás az e czélra ki nem jelölt erdőrészekre ( 1 . pont) 
is kiterjedne, és ezáltal a beruházási alap számára uj jövedelmi 
források nyílnának, ezen esetben a százalék szerinti felosztás 
ujabb szabályozását magamnak fenntartom. 

Bécsben, 1877 . évi november-hó 26 . napján. 

Ferencz József, s. k. 




