
                  
Vidéki városaink községi üzemei. 

Azokkal az óriási eredményekkel szemben, ame- 
lyeket Angliában, Németországban és az Egyesült- 
Államokban a községesités terén elértek, a mi vidéki 
városaink községi üzemei igen szegényes keretek kö- 
zött mozognak. Az indusztriálizálódás alacsonyabb 
foka az, amely e jelenségnek iőfokát alkotja. Magyar- 
ország lakosságának csak 20.7%,-a él meg az iparból 
és kereskedelemből. A mezőgazda népesség aránya 
nemcsak vidéken nagyobb, mint a nyugati államokban, 
hanem városainkban is. Szeged, Hódmező-Vásárhely, 
Kecskemét stb. lakosságának jelentékeny része mező- 
gazda és ép oly kevéssé müveit, fogékony és haladó 
szellemű, mint általában a vidéki földműves népesség 
nagy része. Az ilyen városokban községi üzemek létesí- 
tése természetesen sok nehézségbe ütközik. És valóban, 
azt is tapasztaljuk, hogy a községiesítés terén azok a 
városaink vezetnek, amelyekben az ipari fejlődés erő- 
teljesebb, így főleg Temesvár és Pozsony. 

A községi üzemeknek vidéki városainkban való 
elterjedését még más nehézségek is lassítják, így pl. 
városaink relatíve kis lakossága. Ismeretes, hogy pl. 
a vízvezetéki és a világítóművekben az álló tőke van 
túlsúlyban és ily körülmények között az ezek létesíté- 
sére és fenntartására irányuló vállalat csak az esetben 
jár haszonnal, ha nagyszámú fogyasztóközönség biz- 
tosíttatik. További nehézség származik községeink ked- 
vezőtlen hitelviszonyaiból. Érdekesen mutat rá erre 
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című most megjelent kitűnő könyvének második része, 
amely jelen dolgozatnak alapul szolgált. Az a négy 
magyar nagybank, amely a városaink felhasználta 
kölcsönösszegek több, mint háromnegyed részét nyúj- 
totta, kartellben egyesült. A mi kisvárosaink teljesen 
ki vannak szolgáltatva e kartellnek, mert nem nyerhet- 
nek kölcsönöket a külföldi pénzpiacokon, mint ahogyan 
azt a főváros tette. A súlyos állami adók is nyomasz- 
tóan hatnak városaink pénzügyi viszonyaira. Egy adó- 
alanyra a rendezett tanácsú városokban 88, a törvény- 
hatósági joggal felruházott városokban pedig 121.14 Κ 
közvetlen állami adó esik. 

Mindezen mostoha körülmények ellenére is 
városainkban bizonyos községiesítő tendencia tapasz- 
talható. Ez a tendencia onnan ered, hogy bizonyos 
községi üzemek létesítésével épen a bevételi forrásokat 
akarják, szaporítani és hogy továbbá kisebb városaink 
épen a nagyobbak példájából tapasztalták, hogy köz- 
hasznú vállalatoknak községi tulajdonba, illetőleg 
községi üzembe vétele előbb-utóbb nem lesz elkerülhető, 
már pedig ez sokkal nagyobb költségekkel jár, ha csak 
később és nem mindjárt kezdettől fogva történik. Köz- 
ségi üzemek alapítása sok esetben nemcsak célszerűnek 
látszott, hanem elkerülhetetlen is volt. Előfordult, hogy 
magánvállalkozó egyáltalán nem akadt vagy nem 
akart a városra nézve akceptábilis feltételek elfogadá- 
sába belemenni. 

Az összesen 136 magyar város közül 134-ben volt 
községi üzem. 1 üzem van 19 városban, 2 van 32-ben, 
3 van 51-ben, 4 van 18-ban, 5 van 17-ben, 6 van 5-ben, 
7 van 6-ban, 7-nél több van szintén 6-ban. A főbb köz- 
ségi üzemek a következőképen oszlanak el. Vágóhíd 
van százhuszonnégy, csatornahálózat nyolcvanegy, 
vizmü negyven, fürdő harminckilenc, téglagyár har- 
minckét, vendéglő huszonhárom, villanytelep tizen- 
nyolc, kőbánya tizenkét, jéggyár tizenkét, szálloda ti- 
zenegy, gázmű nyolc, vigadó hét városunkban etc. Az 
összes községi üzemek száma 452. Ezek közül számra 
és elterjedtségre nézve a legelső helyet a közigazgatási 
üzemek foglalják el, főképen pedig a közegészségügy 
szolgálatában álló üzemek. Ilyen üzem (vízmű, csa- 
tornahálózat, fürdő, vágóhíd, vásárcsarnok, fertőtlenítő 
intézet) összesen 300 van, vagyis ilyen az üzemek 66%-a. 
Azokban a városokban, amelyekben 1-3 községi üzem 
van, vagyis községi üzemekkel rendelkező városaink 
61.2%,-ában többnyire csakis ily természetű községi 
üzemek fordulnak elő. Már sokkal gyengébben állunk 
a pénzügyi és szociálpolitikai célokat szolgáló községi 
üzemek (gáz- és villanyművek, téglagyárak, városi és 
helyiérdekű vasutak, takarékpénztárak, stb.) dolgában. 
Ilyen üzem csak 75 van. 

Ha már most sorba vesszük főbb községi üze- 
meinket, azt találjuk, hogy vízmű volt 47 magyar vá- 
rosban, tehát városaink 34.6%,-ában. A legtöbb vizmü 
van a 10.000-nél kevesebb és a 30.000-nél több lakossal 
rendelkező városainkban, vagyis a legkisebbekben és a 
legnagyobbakban. Ellenben igen kevés van a 10.000 
usque 30.000 lakossal bírókban. Az összesen 47 vizmü 
közül 40 van községi tulajdonban és üzemben, összesen 
tehát 85%. A mi a víz árát illeti, legdrágább a víz 
Segesvárott, Eperjesen, Szolnokon, Maros-Vásárhelyen 
és Brassóban. Ellenben ingyen adják a vizet Kismar- 
tonban, Bártfán, Késmárkon, Leibicen, Ólublón és 
Poprádon. A vízművekből városainknak kevés finan- 
ciális hasznuk van. Kettőre ráfizet a város, kettőnél ép, 
hogy a kiadások megtérülnek, a többinél a haszon átlag 
a befektetett tőke 1.5%-os kamatának felel meg. 

Gázvilágítás kevés magyar városban van. Csak 
a nagyobb városainknak van gázművük; összesen hu- 
szonhatnak, vagyis városaink kevesebb, mint egy ötöd- 
részének. De ennek a kisvárosok az okai. 50.000-nél 
több lakossal rendelkező városaink közül ellenben már 
83%-ban van gázmű. A legnagyobb részüket a múlt 
század ötvenes éveitől egészen a nyolcvanas évekig lé- 
tesítették. Az újabban fejlődésnek indult városaink 
jobb szeretik a villanyvilágítást bevezetni. A gázművek 
közül csak nyolc van községi üzemben. A gázművek a 
befektetett tőke után igen kis kamatokat hoznak; min- 
denesetre mégis nagyobb haszonnal járnak, mint 
amekkorák azok az ellenszolgáltatások, amelyeket a 
magántársaságok a koncessziók fejében a városoknak 
nyújtanak. Hisz ezek közül a magánvállalatok közül öt 
egyáltalában nem is nyújtott a városnak ellenszolgál- 
tatást, a többi pedig néhány fillérrel olcsóbban adta a 
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gázt az utcák és középületek világításához, mint a ma- 
gánosoknak. Mindössze három társaságtól kapott a 
község financiális 10%-ot a tiszta nyereségből, ha az 
a 6%-ot meghaladja. A város a magánfogyasztókat 
legalább is oly olcsón látja el gázzal, mint a magán- 
tulajdonban álló üzemek. 

Villanyvilágítás sokkal több városunkban van, mint 
gázvilágítás. Villanymű van 78 városban, azaz városaink 
57.6%-ában és pedig az 50.000-nél kevesebb lakossal 
bíró városok közül négyben, azaz e városok 15.3%- 
ában, az 5-10.000 lakosú városok közül 18-ban, 
vagyis e városok 90.9%-ában, a 100.000-nél több la- 
kosú városok közül 19-ben, vagyis e városok 
57.5%-ában, a 20-30.000 lakosú városok közül 14- 
ben, vagyis e városok 66.6%-ában, a 30-50.000 la- 
kosú városok közül 12-ben, vagyis e városok 70.5%- 
ban, az 50-100.000 lakosú városok közül 10-ben, 
vagyis e városok 90.9%-ában, a 100.000-nél több la- 
kossal bíró városaink közül l-ben, ami, minthogy csak 
egy ilyen vidéki városunk van, 100%rnak felel meg. 
A magánkezekben levő villanyművek közül 15-től a 
város egyáltalán nem nyer ellenszolgáltatást; 29 ol- 
csóbban adja a villanyt a városnak, mint a magáno- 
soknak, és csak 7 vállalat ad a városnak bruttó jöve- 
delméből 1/2 usque 5%-ot. 

Közúti vasút kevés magyar városban van, e vá- 
rosok csekély lélekszáma és aránylag kis kiterjedése 
következtében: összesen csak 14 városban. Ε 14 város- 
ban 15 vállalat van (Újpesten van tuniillik kettő). Ε 
tizenöt vállalat közül mindössze csak egy, a temesvári 
közúti vasút van városi kezelésben. Ε villamos vasút 
pályának hossza 10.9 km. A vállalat 33 kocsival ren- 
delkezik, amelyeken 5,241.989 személy utazott. Ε vil- 
lamos vasútba 2,653.792 Κ tőkét fektettek be; a be- 
vétel 577.255 K, a kiadás 536.024 K; a tiszta nyereség 
tehát 41.231 K, ami a befektetett tőke 1.5%-ának felel 
meg. A kiadásokban az amortizációra (18.286 K.) és a 
kamatfizetésre (110.203 K.) fordított összegek is benn- 
foglaltatnak. A magánvállalatok közül csak egy része- 
siti a várost is a nyereségben és pedig 2500 Κ erejéig. 
Azonkívül még két helyi vasút van városi kezelésben (a 
szentesi és a túrkevei). 

Községi takarékpénztár összesen hat varosban 
van. A debreceni takarékpénztárról nincsenek ada- 
taink, a karcaginak a befektetett tőkéje 200.000 K, 
tiszta vagyona 250.000 K; a kisújszállásinak a befek- 
tetett tőkéje 293.000 K, tiszta vagyona 263,489 ív; a 
nagykörösi befektetett tőkéje 294.000 K, tiszta vagyona 
297.000 K, a hajdúböszörményire vonatkozólag ez 
adatok hiányoznak, a nagyi/anyainak a befektetet tő- 
kéje 500.000 K, tiszta vagyona 607.400 K. 

Községi zálogkölcsönzőintézet szintén 6 váro- 
sunkban van. A kamatláb a zálogtárgyak szerint vál- 
tozik. Arany és ezüst tárgyak elzálogosítása esetén a 
kamat Baján és Szombathelyen 12%, Kecskeméten és 
Temesvárott 15%, Zilahon 14%. Értékpapírok elzálo- 
gosítása esetén Kecskeméten 5.5-8%, Zilahon 7%, Te- 
mesvárott és Szombathelyen 8%, Baján 12%. Egyéb 
tárgyak elzálogosítása esetén Kecskeméten és Szombat- 
helyen 15%, Baján, Temesvárott és Zilahon 18%. 
Brassóban mind a három esetben egyenlő nagy a ka- 
mat, t. i. 147n%. 

35 városunkban összesen 39 községi fürdő van. 
Legnagyobbak: a barijai, amelybe 1,173.200 Κ tőkét 
fektettek. A bevétel 113.550 K, a kiadás 141.839 K, a 
bevételi „többlet” tehát: – 28.289 K. Azután követ- 
kezik a szegedi, amelynél a befektetett tőke 502.252 K, 
a bevétel 37.630 K, a kiadás 36.920 K, a bevételi több- 
let 710 K; a selmec- és bélabányai, amelynél a befek- 
 

tetett tőke 481.890 K, a bevétel 34.460 K, a kiadás 
27.001 K, a bevételi többlet 7.459 Κ és a szabadkai, 
amelynél a befektetett tőke 312.629 K, a bevétel 52.626 
K, a kiadás 46.044 K, a bevételi többlet 6.582 K. 

Községi téglagyár 32 városban van. A befektetett 
tőke a legnagyobb az aradi téglagyárnál, t. i. 270.000 K. 
Ε téglagyár bevétele 115.734 K, kiadása 82.111 K, be- 
vételi többlete 33.623 K. A temesvárinál a befektetett 
tőke 220.000 K, a bevétel 100.346 K, a kiadás 98.541 K, 
a bevételi többlet 1.825 K. A marosvásárhelyinél a be- 
fektetett tőke 210.000 K, a bevétel 30.431 K, a -kiadás 
11.655 K, a bevételi többlet 18.779 K. 

A községi üzemekbe általában befektetett tőkék 
szempontjából a városaink közül a legjelentősebb he- 
lyeket a következők foglalják el. Temesvár. – Községi 
üzemeinek száma 8, a befektetett tőke 6,200.899 K, 
tiszta bevételi többlet 103.1908 K. Pozsony. – Községi 
üzemek száma 4, befektetett tőke 5,027.041 K, tiszta 
bevételi többlet 37.457 K. Kolozsvár. – Községi üze- 
mek száma 4, befektetett tőke 4,150.732 K, tiszta be- 
vételi többlet 144.538 K. Nagy-Várad. – Községi üze- 
mek száma 4, befektetett tőke 3,909.722 K, tiszta be- 
vételi többlet 128.064 K. Debrecen. – Községi üzemek 
száma 6, befektetett tőke 2,842.623 K, a tiszta bevételi 
többlet 126.848 K. Arad – Községi üzemek száma 4, 
befektetett tőke 2,600.000 K, tiszta bevételi többlet 
82.576 K. Szeged. – Községi üzemek száma 3, befek- 
tetett tőke 2,447.785 K, tiszta bevételi többlet 108.147 K. 

Ha eltekintünk azoktól a városoktól, amelyeknél 
a községi üzemekből eredő nagyobb financiális haszon 
a különleges könyvvezetési módnak tulaj donitható, 
akkor megállapítható, hogy három község ráfizet a 
községi üzemekre, a többiekben pedig a községi üze- 
mekbe fektetett tőke átlag csak 2.3%-os kamatot hoz 
(0.6% és 4.4% között), vagyis a vidéki városokban el- 
ért eredmények a főváros által elért eredmények mö- 
gött maradnak. Valószínű, hogy vidéki városaink né- 
pességének szaporodása, az indusztriális fejlődés 
erősbödése, valamint hitelviszonyaink kedvezőbb ala- 
kulása lehetővé fogja majd tenni, hogy vidéki váro- 
sainkban e tekintetben kedvezőbben alakuljanak a vi- 
szonyok. 

Vajda Mihály. 




