Erdészeti rendeletek tára.
Körrendelet

valamennyi

magyar

Mr.

erdőhatösághos.

(Az erdővásárlási alap javára eddigelé előirt összegek kimutatása tárgyában.)

69.840/85. sz. Az 1884. évi XXVI. t -cz. értelmében létesítendő
erdővásárlási alapot illető és a tudomásvétel végett 1 ./• alatt ide
csatolt „Utasítás" értelmében kezelendő összegek végleges elszámo
lásának elrendelhetése czéljából utasítom a czimet, hogy az „Állam
erdők" főkönyvében „Idegen pénzek" czimén előirt és az alapot illető
bevételeket ide mielőbb jelentse fel.
Egyúttal értesítem, hogy az emiitett „Utasítás"-t a czim erdő
pénztáraként működő adóhivatalnak miheztartás végett szintén kiadtam.
Budapest, 1886. januárhó 19-én.
Széchényi.

Utasítás az úrbéri rendezés következtében, avagy
törvényhozási
engedély alapján eladott állami erdők faállományáért
befolyó
pénz felhasználásáról
szóló 1884
évi XXVI.
törvényczikk
végrehajtása
iránt.
(A m. kir. pénzügyminister úrral egyetértőleg kiadta a földmi
velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister 1885. évi 69.840.
szám alatt.)
1. §. Az úrbéri rendezés következtében avagy telepítési czélból
törvényhozási engedély alapján eladott állami erdők faállományáért
befolyó s az 1884. évi XXVI. törvényczikk első szakaszában körülirt
czélokra fordítandó pénzeket a m. kir. központi állampénztár alapszerüen kezeli és a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis
terium erdészeti szakszámvevősége könyveli s tartja nyilván.
2. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister által
ezen alap javára bevételre, vagy annak terhére kiadásra utalványozott
összegeket a központi állampénztár, illetőleg a külső állampénztárak
és adóhivatalok külön naplóban számolják el, melynek czime a kö
vetkező : „Erdővásárlási alnapló" s a külső pénztárak és adóhivatalok
ezen naplók eredményét a hó végével a forgalmi napló kezelésébe
vezetik át.
3. §. A naplók havonként a rendes szolgálati uton a pénzügy
ministeri központi számvevőséghez küldetnek be, mely azokat a sza
bályszerű átszámítási jegyzék kíséretében a központi állampénztárhoz
teszi át alapszerü elszámolás végett. Ez utóbbi saját alnaplójának
eredményét a forgalmi naplóban a tárczakezelés zárlata után mutatja

ki s a uaplót a pénzügyministeri központi számvevőség utján szabály
szerű további eljárás végett a földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi ministerium erdészeti szakszámvevőségéhez küldi.
4. §. Nevezett szakszámvevőség a napló átvétele után 24 óra
alatt jelentést tesz az alap készpénz álladékáról a földmivelés-, ipar
és kereskedelemügyi ministeriumnak, mely utóbbi ezen jelentés alapján
s tekintettel a még netalán várható bevételekre és a teljesítendő
kiadásokra, a rendelkezésre álló készpénz fölösleg gyümölcsöztetése
iránt haladék nélkül intézkedik akként, hogy az előreláthatólag
hosszabb időig nélkülözhető pénz 5%-os magyar papirjáradék-kötvényekben, a többi ellenben a központi állampénztár által magyar állami
kamatozó pénztári jegyekben esetleg takarékpénztáriig helyeztessék el.
Az alap pénzeinek elhelyezése, valamint értékpapírjainak fel
használása iránt a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister a
pénzügyministerrel egyetértőleg intézkedik.
5. §. Az alap kezeléséről a földmivelés-, ipar- és kerekedelem
ügyi ministerium erdészeti szakszámvevősége félévenkénti kezelési
kimutatást készit, melynek másolata a pénzügyministeriumhoz küldendenő.
6. §. Az alap vagyonának a helyi érdekű vasutakra, valamint
birtokvételekre való mikénti felhasználása iránt a törvény 3. §-ának
megfelelően a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister a pénz
ügyministerrel egyetértőleg intézkedik.
Budapest, 1886. januárhó 15-én.
Széchényi.

Körrendelet
valamennyi
kincstári
erdőhatóságnak
az
állam
erdészet kegyurasága
alá tartozó népiskolák épületeinek
Jielyreállitása és átalakításánál
követendő eljárás
tárgyában.
47.739. szám. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur
megkeresése folytán utasitom a czimet, hogy az államerdészet kegy
urasága alá tartozó s igy ennek költségein fent ártandó népiskolák
épületeinek nagyobb helyreállításánál s különösen azoknak átalakítá
sánál vagy újbóli építésénél — a törvényszerű tanügyi-, közegészség
ügyi és közbiztonsági követelmények kellő megtartásának szempont
jából, a czim mindég az illető kir. tanfelügyelő meghallgatása mellett
járjon el, -— megjegyeztetvén, hogy netaláni nézeteltérések esetén
ezen ministerium elhatározása kérendő ki.
Budapest, 1886. január 16-án.
A minister megbízásából :
Bedő.

