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Kéri válaszának tudomásul vételét. 
Polgármester úr ezen válaszát ugy interpelláló bizottsági tag úr, 

mint a közgyűlés tudomásul veszi. 
!86. Olvastatott dr. Feleki Béla és társai bizottsági tag urak indít

ványa, Deák Ferencz születése századik évfordulójának méltó módon 
való megünneplése és megörökítése iránt. 

A közgyűlés a beadott indítványnak nyomban való tárgyalását 
elhatározza és azt érdemben is egyhangúlag határozattá emelvén; 
utasítja a tanácsot, hogy az indítványra vonatkozó javaslatát minél 
előbb terjeszsze elő. 

Erről a tanács tárgyiraton értesítendő. 
!87. Olvastatott dr. Burián Béla és társai bizottsági tag urak 

indítványa, a horvát útlevelek tárgyában a főrendiházhoz felirat 
intézése iránt. 

A közgyűlés a beadott indítványnak nyomban való tárgyalását 
elhatározza és azt érdemben is egyhangúlag határozattá emelvén, ki
mondja, hogy a'magyar országgyűlés főrendiházhoz az utlevélügy szabá
lyozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmából a Horvát-Szlavon-
országban kiállítandó útleveleknél a magyar nyelv jogának és a 
magyar államegységnek megóvása érdekéből feliratot intéz. 

!88. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 193.142/1902—VII. 
számú előterjesztése: az I. ker. Fehérvári-uti elemi iskola elhelyezéséi-ó 
szolgáló ház bérleti szerződésének meghosszabbítása ügyében. 

A tanács előterjesztése alapján a közgyűlés az I. ker., Fehérvári-
uti elemi iskola jelenlegi elhelyezésére szolgáló ingatlant, mely a 
Fehérvári-ut és Névtelen-utcza sarkán fekszik, a budai 5975. sz. 
tjkvben A + fi sor -r^Vb hrsz. a. van felvéve és Hofhauser Gyula és 
tulajdonostársai tulajdonát képezi, a ' bérlet lejártától: 1903. évi 
augusztus hó 1-től kezdve további egy . évre. vagyis 1904. évi 
július hó végéig, 5000, szóval Ötezer korona évi bér, egyebekben 
pedig teljesen a jelenleg is érvényben levő feltételek mellett folytatólag 
bérbeveszi, illetve a szóbanforgó bérletet meghosszabbítja. 

Egyben tudomásul veszi a közgyűlés a tanácsnak abbeli jelen
tését, hogy az évi 5000 koronát kitevő bérösszegből 4000 korona, 
mint az eddigi bér, a f. é. költségelőirányzatban az egész évre fel 
van véve, a többletből a f. évre eső 500 korona pedig a házbérekre 
átalányként felvett 25.000 koronában találta fedezetét, s így fedezet 
tekintetében külön intézkedésre szükség nincsen. A bérösszegből az 
1904. évre eső két negyedévi részlet pedig az 1904. évi költség
vetésben lesz előirányzandó. 

Ezen határozat felsőbb jóváhagyás végett a m. kir. belügy
miniszter úrhoz felterjesztendő. 

!89. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 14.300 1902—VII. számú 
előterjesztése: a fővárosi könyvtár szervezése és kezelése kérdésében. 

A közgyűlés mellőzve a tanács előterjesztését, a tanács több 
tagja által benyújtott különvélemény elfogadásával elhatározza, 
hogy a statisztikai hivatal szakkönyvtárát a fővárosi könyvtárral 
egyesíti s annak igazgatását a statisztikai hivatal igazgatójának 
vezetésére bizza, s egyúttal a könyvtár szervezési szabályzatát, az 
alábbi szövegezésben megállapítja: 

Szabályzat 
a fővárosi könyvtár szervezetéről és kezeléséről. 

1- §• 
A fővárosi könyvtár czélja egyrészt a közigazgatás menetét általában, más

részt a statisztikai hivatal feladatát különösen elösegiteni. továbbá a fővárosra 
vonatkozó mindennemű irodalmi termékeket gyűjteni. Ehhez képest a fővárosi 
könyvtár egyszersmind a statisztikai hivatal könyvtára. Kzen könyvtár részére 
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kizárólag csak közigazgatási érdekű, avagy olyan könyvek, folyóiratok stb. szerez
hetők be, a melyek a fővárosra bármi tekintetben vonatkozással bírnak, vagy a 
melyekre a székesfőváros statisztikai hivatalának, többi hivatalainak és intéze
teinek van szükségük. 

± §. 

A székesfőváros hivatalaiban és intézeteiben létező külön szakkönyvtárak 
vagy kézi könyvtárak, hacsak a fővárosi tanács ezeknek megszüntetése s a fő- • . 
városi könyvtárba való bekebelezése iránt külön nem intézkedik, továbbra is 
fenmaradnak. 

A tanácsnak jogában áll az egyes szakkönyvtárakból vagy kézikönyvtárakból 
bármely művet a fővárosi könyvtárba áthelyeztetni. 

A már létező és ezután esetleg létesítendő szakkönyvtárak vagy kézi könyv
tárak állománya azonban — a fővárosi iskolák könyvtáraiban létező könyvek kivéte
lével — a fővárosi könyvtárban nyilvántartandó, mely czélra az összes meglevőr 
valamint az ezentúl beszerzendő munkák jegyzékbe vétel czéljából bejelentendők. 
A szakkönyvtárakban, vagy általában a fővárosi hivatalokban feleslegessé vált egyes 
munkák a könyvtárba való elhelyezés czéljából a fővárosi könyvtárba beküldendők. 

3. §. 

A székesfőváros tanácsa a könyvtár felügyeletére külön bizottságot küld ki, 
mely a közoktatási osztályt vezető tanácsnok elnöklete alatt tiz tagból áll. 

A könyvtári bizottság felügyeletet gyakorol a könyvtár kezelése felett, a 
könyvtár ügyeit és állapotát testületileg, avagy kiküldött tagjai által bármikor 
megvizsgáltatja és véleményt mond mindazon kérdésekben, melyeket a tanács 
hozzá utasít. 

4. & 

A statisztikai hivatal szakkönyvtára a jelen szabályzat életbelépésekor a 
fővárosi könyvtárral egyesittetik. Tekintetlel arra, hogy ennélfogva a fővárosi 
könyvtár egyszersmind a statisztikai hivatal szakkönyvtárául szolgál, a statisztikai 
hivatal igazgatója egyszersmind a fővárosi könyvtár igazgatója s mint ilyen, a 
könyvtár közvetlen elöljárója, ü képviseli a könyvtárt a fővárosi és [külföldi hatósá
gokkal, valamint harmadik személyekkel szemben. A könyvtárt illető bármely 
ügyben csak az ő véleményének meghallgatása után történhetik intézkedés: ő teszi 
meg az előterjesztéseket személyes és minden más ügyekben: intézkedik a könyv
beszerzések iránt és azokat ellenőrzi. Ö felelős a könyvtárnak tudományos 
alapon való vezetéseért. 

A fővárosi könyvtár igazgatásában a fővárosi statisztikai hivatal igazgatóját 
a statisztikai hivatali aligazgató helyettesíti. 

A fővárosi könyvtár igazgatója vagy helyettese a könyvtár-bizottságnak hiva
talból tagja. 

5- 5-
A fővárosi könyvtár személyzete egy könyvtárosból, egy könyvtári tisztből 

és megfelelő szánni szolgákból áll. 
A könyvtáros a kiadott utasítások értelmében felügyel a könyvtár összes 

helyiségeire, a könyvtári személyzetre és ellenőrzi annak hivatalos működését. A 
könyvállomány épségeért, az intézeti rendért elsősorban ő felelős. Ő vizsgálja át 
és igazolja a számlákat és ö tesz előterjesztést az igazgatónak, ;i könyvtár részére 
szükséges beszerzésekre nézve. 

A fővárosi könyvtár működési köréhez tartozik a főváros összes kiadványainak 
kezelése, valamint más belföldi vagy külföldi hatóságokkal való csereviszony gya
korlása. E végből a kezelési nyomtatványokat kivéve mindenféle nyomtatvány a 
fővárosi könyvtár igazgatója által a kinyomatás előtt előre megállapítandó példány
számban a könyvtárnak megküldendő. A beküldött nyomtatványokból egy példány, 
a mennyiben az az 1. §-ban körülirt czéloknak megfelel, a könyvtár állományába 
iktatandó, mig a többi minden esetben a főváros nyomtatványainak külön gyűjtemé
nyébe helyezendő el. 

A tanács a fővárosi könyvtár igazgatójának előterjesztéseié megállapítja 
azoknak a különböző hatóságoknak, tudományos és egyéb intézeteknek névjegy
zékét, melyekkel a székesfőváros nevében csereviszony folytatandó. A fennálló 
•sereviszonyról a szakhivatalok kettős megküldések elkerülése végett ;' 
könyvtár részéről értesitendök. 
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7- §. 
Minden, akármily utón a főváros hatósága czimérc érkező nyomtatvány a 

fővárosi könyvtárhoz beküldendő és a könyvtárban elhelyezendő. Mindazok a nyom
tatványok azonban, melyeket valamely hivatal, illetőleg szakközeg önállóan beszer
zett, valamint a melyek hozzá czimezve érkeznek be, az illető szakkönyvtárban 
maradhatnak, azonban jegyzékbe vétel végett a fővárosi könyvtárnak bejelentendők. 

8. §. 
A fővárosi könyvtár részére könyvbeszerzésekre költségvetésileg előirányzott 

hitelnek a költségvetési évben fel nem használt része a következő évre mindenkor 
fentartandó. 

A könyvtár vezetése és kezelése körül felmerülő apróbb kiadások fedezésére 
az igazgató előleget kap. 

A könyvbeszerzések iránt a statisztikai hivatal köuyvszükségletére a fővárosi 
szervezési szabályrendelet szerint megállapított 500 korona erejéig az igazgató 
intézkedik. Azonkívül évenkint 1000 korona utólagos elszámolás kötelezettsége 
mellett elölegkép az igazgató rendelkezésére bocsáttatik. A többi könyvek beszer
zéséhez a tanács engedélye szükséges. 

Az összes beszerzésekről évenkint a tanácshoz jelentés teendő. 
Azok az ügyosztályok, hivatalok és intézetek, a melyek vezetői különböző 

művek vagy folyóiratoknak a könyvtár részére leendő beszerzését óhajtják, valamint 
a könyvtár igazgatója a szükséges könyvbeszerzésekre nézve, minden év november 
havában kötelesek a tanácshoz előterjesztést tenni. A tanács a könyvtári igazgató 
és a könyvtári bizottság véleményének meghallgatása után határoz. 

A könyvbeszerzésekre költségvetésileg előirányzott hitelösszeg felosztása 
alkalmával valamely összeg a tanács által fentartandó az év folyamán szükséges 
sürgős könyvbeszerzésekre. Az ilyen könyvek beszerzése tekintetében az egyes 
ügyosztályok-, hivatalok- és intézeteknek a tanács közoktatási ügyosztályát vezető 
tanácsnok által láttamozott megkeresése alapján a fővárosi könyvtár igazgatója 
rövid utón intézkedik. 

Ki. & 

A könyvtárnak szóló minden hagyomány és ajándék a tanácsnak bejelen
tendő : a mennyiben az ajándék vagy hagyomány, avagy az ahhoz fűzött feltételek 
a könyvtár czéljának nem felelnének meg, azok elfogadása előtt a könyvtári 
bizottság véleménye kikérendő. Az ajándékozott könyveken az ajándékozó neve 
feltüntetendő. 

11. §• 
Könyvek kicserélését vagy eladását az igazgató előterjesztésére a tanács 

engedélyezheti. 

12. §. 
A könyvállományról a következő jegyzékek vezetendök: leltári napló, betűrendes 

könyvjegyzék, szakszerinti könyvjegyzék, elhelyezési könyvjegyzék és a könyvtárból 
kikölcsönzött könyvek jegyzéke. Az általános betűrendes könyvjegyzéken kívül 
külön betűrendes jegyzék vezetendő a Budapestre vonatkozó müvekről. 

13. §• 
A könyvtári órákat s a nyilvántartás idejét a könyvtári igazgató előterjesz

tésére s a könyvtári bizottság javaslata alapján, mindenkor a tanács állapítja meg. 

14. §. 
A könyvtárból, az alólirott feltételek alatt könyveket kölcsön kapnak: 
a) a főpolgármester: 
b) a fővárosi törvényhatósági bizottság tagjai; 
c) a tanács tagjai és a főtisztviselők: 
d) a fővárosi hivatalok, ügyosztályok, szakosztályok és intézetek főnökei 

és a törvényhatósági bizottság által választott tisztviselők: a tiszti személyzet 
többi tagjai az illető hivatal, ügyosztály, szakosztály vagy intézet főnökének 
aláírására és felelősségére; 

e) a statisztikai hivatal szakszemélyzete: 
f) a hazai és külföldi hatóságok és tudományos intézetek: 
g) a tudományos czélból kutatók, az igazgató engedélyével. 

12 
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Hat kötetnél többet egyszerre senki sem vehet ki a könyvtárból. 
Ki nem kölcsönözhetők: 
a) olyan munkák melyeket a könyvtárban gyakran használnak; 
6) diszművek és ritka vagy drága munkák; 
c) szótárak, encyklopédiák, törvény- és rendeletgyűjtemények, politikai 

lapok, térképek, tervek", szépirodalmi munkák és olyan művek, a melyekre a 
fővárosi hivatalok vagy intézeiek személyzetének rendszerint gyakran van szükségük. 

d) kötetlen, vagy a könyvjegyzékbe még fel nem vett könyvek, folyóiratok 
vagy füzetes munkák. 

15. §. 
A ki a könyvtárból valamely könyvet használatra kivett, azt két hónapon 

belül visszaadni köteles. A könyv7 azonban, feltéve, hogy arra időközben más valaki 
magát elő nem jegyezte, uj téritvény és a könyv bemutatása mellett két hónapra 
ismét kiadható. Ha azonban valamely kivett könyvre a főváros hivatalainak hivatalos 
czélra szükségük van, a kölcsönző azt ez iránti felszólításra rögtön visszaadni 
tartozik. 

U>. §. 
A mennyiben később a törvényhatóság a jelen szabályzatot olyanképen vál

toztatná meg, hogy a statisztikai hivatal igazgatója fölmentetnék a fővárosi 
könyvtár igazgatása alól, a statisztikai hivatal szakkönyvtára újból felállítandó s 
abba mindazok a művek áthelyezendők lesznek, a melyekre a statisztikai hivatalnak 
az igazgató által teendő előterjesztés szerint szüksége lesz. 

17. §. 
A jelenlegi szabályzatban megállapitott szervezet életbeléptetése, valamint a 

könyvtár belső kezelésére vonatkozó részletes rendszabályok megállapítása iránt 
a könyvtár-igazgató javaslata alapján a tanács intézkedik. 

. 

Végül felhívja a közgyűlés a tanácsot, hogy a javaslatba hozott 
tiszti szolgai állások szervezése iránt tegyen utólag előterjesztést; a 
fenti szabályzat életbeléptetése, valamint a könyvtári belső kezelésre 
vonatkozó részletes rendszabályok megállapítása iránt pedig saját 
hatáskörében mielőbb intézkedjék. 

!90. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 2859/1902—VII. 
számú előterjesztése: a VII. kerületi 2. számú iskolaszék területén 
elemi iskolaépítése czéljára szükséges telek megszerzése tárgyában. 

A pénzügyi és gazdasági bizottmány, valamint a tanács előter
jesztése alapján a közgyűlés a VII. ker. Nefelejts-utczai elemi iskola 
végleges elhelyezése czéljára egyezségileg megszerzi a Peterdy- és 
Hernád-utczák sarkán ^=^11. hrsz. a. fekvő 239 y-0o D-ölnyi kiterje
désű, dr. Szivák Imre tulajdonát képező telket •-ölenként 250, szóval 
Kettőszázötven korona vételárban, továbbá a vele szomszédos s a 
Peterdy-utczában Í ^ 7 3 . hrsz. a. fekvő 269 ,40° D-ölnyi kiterjedésű, 
Bachruch Károly és neje Hirschfeld Emma tulajdonát képező telket 
•-ölenként 170, szóval Egyszázhetven korona vételárban. 

A két teleknek összesen 105.573 K-t kitevő vételárát a köz
gyűlés a 100 millió koronás kölcsön terhére, önálló czimen való el
számolás mellett eugedélyezi. 

Ezen határozat felsőbb jóváhagyás végett a m. kir. belügy
miniszter úrhoz felterjesztendő. 

!91. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 221.521/1902—VII. 
számú előterjesztése: az 1902. évi költségvetés kiad. LVI. 3. czimén 
jelentkező túlkiadás fedezete iránt. 

A tanács előterjesztése alapján tudomásul veszi a közgyűlés, 
hogy az 1902. évi költségvetés LVI. 3. „Vallásügyi kiadások, segé
lyek egyházi és hitoktatási czélokra — a róm. kath. egyházi ható
ságnak hitoktatásért" fejezet és czim alatt 8182 K 50 f, szóval 
Nyolczezeregyszáznyolczvankettő korona 50 fillér túlkiadás merült 
fel, s hogy ezen túlkiadásnak az előirányzottnál nagyobb mértékben 
szükségessé vált osztályszaporitás az oka. 


