
Erdészeti Rendeletek Tára. 
J e g y z ő k ö n y v 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyzöalap intéző bizottságának Budapesten, 

1901. évi márczius hó 2-án tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen vol tak: Sóltz Gyula minist, tanácsos, elnök, Szenes József erdő-
tanácsos, a bizottság helyettes előadója, továbbá Bartha Gyula föerdőtanácsos, 
Laitner Elek, Havas József erdőigazgatók, Törzs Kálmán erdötanácsos, Lászlóíl'y 
Gábor erdőfelügyelö, bizottsági tagok, Gurányi István erdész az alap pénztárosa 
és Szabó József főerdész, jegyzőkönyvvezető. 

Klnök megnyitva az ülést, üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s meg' 
említi, hogy Simenszky Káinián bizottsági tag távolmaradását kimentette, Tavi 
Gusztáv föerdőtanácsos, bizottsági előadó pedig hivatalosan el lévén foglalva, 
a tárgyalandó ügyek előadására Szenes József bizottsági tagot kéri fel. 

I. Az alap pénztárosa beterjeszti és felolvassa az alapnak az ülés napján 
mutatkozó 'pénztári álladékáról össszeállitott kimutatást, a mely szerint van : 

/. Értékpapírokban: 

A magyar leszámítoló és pénzváltóbankban elhelyezett 
a) 90,000 korona névértékű 4°/o-os korona-

járadék-kölvény 90,000 K. — f. 
b) 20,000 korona névértékű 41,'2°/o-os regáte-

kártalanitási kötvény _. 20,000 K. — f. 110,000 K. — f. 

II. Készpénzben : 

1. a magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban 
a 28.240. sz. betétkönyv szerint . . . 23,244 K. 34 f. 

2. az erdészeti házipénztárban 258 K. 09 f. 23.503 K. 03 f. 

Összesen 133.503 K. 03 f. 

E b b ő l a z ö s s z e g b ő l e s i k : 

1. alaptőkén' : 
a) értékpajiirokban . . . „ ' . — — 70,000 K. — f. 
b) takarékpénztári beletekben 2,857 K. 97 f. 72,857 K. 97 f. 

3 folyókezelésre : 

o) az 1900/1901. tanévre engedélyezett ínég 
ki nem osztott segélyre 11,350 K. — f. 

b) az 1901/1902. tanévre kiosztható segélyre 
(zárszámadás szerint).... 38,500 K. — f. 

c) az 1901. évi tisza jövedelemre . . . _ 10,795 K. 0(i f. 00.045 K. 06 f. 

Összesen 133.503 K. 03 f. 

A bizottság a pénztári jelentést tudomásul veszi. 



Ii . Előadó bejelenti, hogy az lí)00. év április lió 21-én tartott bizottsági 
gyűlés határozata folytán az alap pénztárát kezelő erdötisztek teendőit szabá
lyozó részletes utasítás még mindig nem készült el s igy ;i m. kir. földmivelés
ügyi miniszter urnák 1899. évi 58,662 számú magas leiratában a pénztár-
ellenőri teendők ellátása iránt adott utasítását végrehajtani ez ideig sem lehetett. 

A bizottság megbízza előadót, hogy a jelzet! javaslat szorgalmazása iránt 
a földmivelésügyi minisztérium elnöki osztályánál a szükséges lépéseket 
megtegye. 

III . Előadó bemutatja a segélyző alap 1900. évi zárszámadását és az 
1902. évi állami költségvetés indokolásába felveendő évi jelentést s javasolj*, 
hogy a zárszámadás a szabályzat 5. §-a értelmében az előadó és még 2 bizott
sági tagból álló 3 tagú bizottságnak adassék ki megvizsgálás és jelentéstétel 
végett. 

A bizottság a zárszámadás megvizsgálásával Tavi Gusztáv 1'őerdőtnuácsos, 
előadót. Szenes József és Nagy Károly bizottsági tagokat bízza meg. 

IV. A segélyző alap szabályzatának érvényben lévő ,'!. §-ában foglalt 
rendelkezéssel az államerdészet szolgálati kötelékében álló erdészeti közegekre 
szolgálati uton kiszabott bírság vagy büntetéspénzek az állami erdötisztek 
gyermekeinek nevelését segélyző alap javára lettek lekötve, azonban a ni. kir. 
földmivelésügyi miniszter urnák mult évi 11447. eln. számú rendelete szerint 
az Erzsébet-kórháznál telt 2 ágyalapitvány létesítésére többek között a tiszt
viselőkre és alkalmazottakra fegyelmi uton vagy azonkívül kirótt rendbírságok 
vagy büntetéspénzek is felhasználandók lévén, a jelzeit ellentétből felmerülő 
kérdés tisztázása végett a megelőző bizottsági ülésen hozott határozatra előadó 
bejelenti, hogy ez ügyben a tárgyalások megindittattak. 

Szerzett értesülése szerinl előreláthatólag az említett kórházi ágyala
pitvány másnemű büntetéspénzekhől rövid időn belül együtt leend, s igy a 
segélyző alap szabályzatának 3. §-ában a büntetéspénzek hová fordítására 
nézve foglalt rendelkezés megváltoztatása végett intézkedni egyelőre nem 
szükséges. 

Előadó egyúttal bejelenti, hogy az erdészeti alkalmazottakra szolgálati 
uton kiszabott bírság vagy büntetéspénzek ezidőszerint is a segélyző alap 
javára vételeztetnek be. 

A bizottság a bejelentési: ludomásul veszi s előadót megbízza, hogy a 
szóbanforgó ügy végleges elintézéséről annak idején a bizottságnak jelentést 
tegyen. 

V. Előadó bemutatja Njegován Miklós kir. erdőszámvizsgálónak Dusán 
nevü fia részére rendkívüli segély engedélyezése iránt benyújtott kérvényét. 

Az intéző bizottságnak korábban hozott elvi jelentőségű határoznia értei
mében az elkésett vagy időközben beadott folyamodványok figyelembe vehetők 
nem lévén, a bizottság Njegován Miklós kérelmét nem teljesítheti. 

Ezen határozatról folyamodó megfelelően értesítendő. 
VI . Előadó bejelenti, hogy a folyó tanévre feltételesen segélyzell gyer

mekek közül Szondi János m. kir. erdöszámellenőrnek János nevü fia, az 
apatini m. kir. erdöhivalalnak mult évi 4409. számú jelentése szerint, az 



apatini polgári iskola I. osztályát ismétli s igy nevezett tanulónak mult tanévi 
előmenetele a szabályzatban foglalt követelményeknek meg nem felelvén, de 
különben is csak gymnasíumi vagy reáliskolai rendes tanulók lévén segélyez-
hetők, előadó javasolja, bogy a feltételesen megszavazott segély beszüntettessék. 

A bizottság a segély beszüntetését és az alaptökéhez való csatolását 
elhatározza. 

VII. Előadó felhatalmazást kér, hogy az 1900. évi zárszámadás meg
vizsgálása után, ha az rendben találtatik, s amennyiben időközben ujabb 
bizottsági ülés nem tartatnék, a jövő 1901/1902. tanévben kiosztható segélyek 
iránti pályázati felhivás közzététele végett a szükséges intézkedéseket kellő 
időben meglehesse. 

A bizottság a kért felhatalmazást megadja. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. K. m. f. Sóltz Gyula s. k. 

elnök, Szenes József s. k. előadó, Szabó József s. k. jegyzőkönyvvezető. 


