
Erdészeti Rendeletek Tára. 
Jegyzőkönyv 

a m. kir . földmivelésűgyi ministerium ügyköréhez tartozó állami erdötisztek 
gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző bizottságának Budapesten 1902. 

évi deczember hó 6-án tartott rendes évnegyedi üléséről. 
Jelen vo l tak : Sóltz Gyula ministeri tanácsos, országos főerdőmester 

elnök, Szenes József erdőtanácsos előadó, Horváth Sándor minis ter i tanácsos, 
Laitner Elek és Havas József erdőigazgatók, Bartha Gyula főerdőtanácsos. 
Simenszky Kálmán erdöfelügyelő és Nagy Károly erdőtanácsos, bizottsági 
tagok: továbbá Gurányi István főerdész, az alap pénztárosa és Kozma István 
főerdész, jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a bizottsági tagokat s az ülést határozatképesnek nyilvá
nítván, megnyitja és megemlíti, hogy távolmaradását Lászlóffy Gábor k i r . 
erdőfelfigyelő, bizottsági tag kimentette. 

I. A pénztáros beterjeszti és felolvassa az alapnak a mult évnegyed 
végén mutatkozott álladókat, a mely szerint v o l t : 

1. Értékpapírokban: 
A magyar leszámítoló és pénzváltó 

bankban elhelyezett 4%-os koronajáradék-
kötvény ._. . . . — . . . . - —. — — 135,600 K . — f. 

II. Készpéit, •ben: 

1. A magyar leszámítoló és pénzváltó 
bankban a 30,208. számú betétkönyv szerint 14.301 K . 18 f. 

2. A z erdészeti házipénztárban... . . . 635 K . 21 f. 14,936 K . 39 f. 

Összesen 150,536 K . 39 f. 
Ebből az összegből es ik : 

1. az alaptökére : 
a) értékpapírokban . . . . . . . . . . . 83,600 K . — f. 
b) takarékpénztári betétekben . . . ._. 1,414 K . 37 f. 85,014 K . 37 f. 

2. a folyó kezelésre : 
a) az 1902/1903. tanévre kiosztandó 

segélyekre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,790 K . — f. 
b) az 1902. évi tiszta jövedelemre. 33,732 K . 02 f. 65,522 K . 02 f. 

Összesen 150,536 K . 39 f. 

II. Előadó bemutatja Basa Lajos m. kir . erdész az iránt tett bejelen
tését, hogy az 1902/3. tanévre 200 korona segélyben részesült Károly nevü fia 
nem lévén 10 éves, a középiskolába nem vétetett fel, tehát az állami elemi 
iskola V . osztályába járatja, a hol a la t in nyelv kivételével ugyanazokat a 
tárgyakat hallgatja, a melyek az 1. gymnasiumi osztályra elő vannak Írva. 

A bizottság határozatkép kimondja, hogy a segély k i nem adható, mert 
az alap segélyében a szabályzat szerint csakis a középiskolában és az erdészeti 
akadémián tanuló fiuk részesülhetnek, az ezen feltétel alapján engedélyezett 
200 korona segélyösszeg tehát az alaptökéhez csatolandó. 



III. Előadó bemutatja Erőaa Gyula ni. kir. erdőszámvizsgáló kérvényét, 
melyben a nevezett azon az alapon, hogy Nagybányáról Zsarnóezára helyez
tetett át, azt kéri, hogy Mariska és Vio la leánya utólagosan segélyben része-
sittessék. 

A bizottság a kérelem figyelmen kivül hagyását határozza el. mert 
utólag segély senki részére nem engedélyeztetik. 

IV. Előadó bemutatja Szabó Kálmán m. kir . erdőszánitiszt kérvényét, 
a kinek Kálmán és József nevü íiai részére az 1902/3. tanévre egyenként 
200—200 korona segély engedélyeztetett és mert körülményeinél fogva József 
nevü fiát középiskolába nem adhatván, polgári iskolába járatja, azt kéri, hogy 
a József fiának adott 200 korona segély is Kálmán fiának engedélyeztessék, 
illetve arra ruháztassák ál. 

A bizottság a kérvényező anyagi viszonyainak mérlegelésével és mert 
3 fiát lakóhelyétől távol iskoláztatja, a kérelmet méltányosnak találja és a kért 
segélyátruházást elhatározza azon oknál fogva is, mert kérvényező az előző 
évben is egy íia után 400 korona segélyben részesült. 

V. Előadó bemutatja Merényi Gyula m. kir . erdőmester kérvényét, kinek 
Laura nevü leánya részére az 1902/3. tanévre 200 korona segély engedélyez
tetett és a ki időközben az eperjesi leánynevelő intézetben üresedésbe jött 
ingyenes kincstári alapítványi helyek egyikét elnyerte. 

Merényi Gyula erdőmester a segély meghagyását kéri, mert az ingyenes 
intézeti hely elnyerése mellett is leánya után több rendbeli olyan kiadásokat 
kénytelen fedezni, a melyek az alapból engedélyezett segélyösszeget tetemesen 
felülhaladják. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy folyamodó erdőmester a leánya 
részére adományozott • intézeti ingyenes hely igénybevétele mellett is rá van 
utalva arra, hogv a gyermeknevelési alapból engedélyezett segélye neki meg-
hagyassék. ezen segély meghagyását elhatározza, kimondván egyúttal azt is, 
hogy hasonló esetekben ezután is azt a szempontot kívánja irányadóul tekin
teni, hogy abban az esetben, ha az érdekelt máshonnan nyert segélyt, anyagi 
viszonyainak ós az iskoláztatással járó költségek mérlegelésével döntendö el 
az a kérdés, vájjon az illető az alap segélyére is ráutaltnak tekinthető-e vagy sem. 

VI. Előadó bemutatja özv. Györké lstvánné kérvényét, a kinek Ilona és 
Mária nevü leányai részére az 1902/3. tanévre egyenként 200—200 korona 
segély engedélyeztetett s minthogy Ilona nevü leánya a polgári iskolai tanító
képzőbe helyszűke miatt fel nem vétetett, kéri, hogy az annak részére meg
adott 200 korona segély is Mariska nevü leánya részére engedélyeztessék. 

A bizottság a segély átruházását elhatározza, mert a kérvényező anyagi 
és családi helyzeténél fogva a kért segélyre tényleg rá van szorulva és mert 
abban az esetben, ha csupán egy gyermek után folyamodott volna segélyérL 
részére a 400 korona segély amúgy is engedélyeztetett volna. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Kmft. 

Szenes József s. k., előadó. Sóltz Gyula, s. k. elnök. 
Kozma István s. k., jegyzőkönyvvezető. 


