967

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Suszter Rezső kir. főerdészt a zágrábi
erdőii^azgatóság kerületéből, Urbanszky István és Zudor Béta kir. erdészeket a
vinkovczei kir. főerdőhivatal kerületéből a susaki kir. erdőhivatal kerületébe,
Ott Károly kir. erdészt a susaki erdőhiv.ital kerületéből Vinkovczére helyezte át
és Suszter Rezsőt az otocsiczi ellenőrködői, Urbanszky Istvánt és Ott Károlyt
a pénztár-ellenőri teendők ellátásával, Zudor Bélát pedig a ljeszkováczi erdő
gondnokság vezetésével, végül Rischner Rezső kir. főerdészt a susaki erdő
hivatalnál a pénztárosi teendők ellátásával bízta meg.
*
A m. kir. földrmvelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi és
némely más erdőket és kopár területeket kezelő erdőtisztek létszámában áthelyezte
Jancsó István m. kir. erdészjelöltet Csíkszeredáról Temesvárra, Gaál Imre m. kir.
erdőgyakornokot Beszterczéről Csíkszeredára, Dienes Béla m. kir. erdészjelöltet
pedig Kaposvárról Görgényszentimrére, az ottani erdőőri szakiskolához.
Egyszersmind Bechine Ferencz városi erdőgyakornokot kinevezte ideiglenes
minőségű m. kir. erdőgyakornokká a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz.
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ERDÉSZETI RENDELETEK TARA.
A m. kir. pénzügyminiszter 1907. évi 22107. számú
RENDELETE
a szolgálati biztosítékok megszüntetéséről szóló 1904: VII. törvényczikk végrehajtása tárgyában.
A szolgálati biztosítékok megszüntetéséről szóló 1904. évi
VII. t.-cz. 3. §-a az iránt rendelkezik, hogy a letett szolgálati
biztositékok a törvény életbelépte napjától számított legkésőbb 5
év alatt a biztosítéki kötelék alól feloldandók. Ugyanez a törvény
szakasz továbbá felhatalmazást foglal magában arra nézve, hogy
a visszafizetés módozatait a pénzügyminiszter rendeleti uton álla
pithassa meg.
A biztositékok feloldásánál, azok visszafizetésénél, valamint a
visszafizetés sorrendjénél követendő eljárást a törvény fönnebb
idézett rendelkezései folytán a következőkben állapítom meg.
a) Elsősorban a szolgálati biztosítékok képzésre az illető tiszt
viselők fizetéseiből levont, gyümölcsözőleg azonban el nem helyezett,
letétben őrzött részletek az illető igényjogosultaknak azonnal
visszaszolgáltatandók.
b) Másodsorban kifizetésre kerülnek a felelős számadói minő
ségben nem működött tisztviselők gyümölcsözőleg elhelyezett
szolgálati biztosítékai, mely célból azok minden további tárgyalás
nélkül hivatalból a biztosítéki zár alól feloldandók s a szabályszerű
felmondás és visszafizetés iránt a szükséges intézkedések késedelem
nélkül megteendők.
c) Ezek után a felelős számadói minőségben alkalmazva volt,
vagy alkalmazásban álló tisztviselők szolgálati biztositékainak zár
alól való feloldása fog megtörténni, még pedig olyképen, hogy
előzőleg és lehetőleg még az 1907. év folyamán az illető tisztviselők
tulajdonát nem képező, vagyis helyettük harmadik személyek által
letett biztositékok, azután pedig az illető tisztviselők saját tulaj
donát képező biztositékok fognak a zár alól feloldatni és kifizet
tetni. Ez utóbbiak kifizetésének sorrendjére nézve a biztositékok
összege irányadó olyképen, hogy a magasabb összegű biztositékok
a kisebb összegűek előtt kerülnek kifizetés alá.
Az idézett törvény 3. §-ának harmadik bekezdése szerint a

969
visszafizetés időpontjáig jogérvényesen megállapított téritmények
fedezésére a letett szolgálati biztositékok bármikor egészben vagy
részben igénybevehetők. Az ezidőszerint még ténylegesen szolgá
latban álló felelős számadók szolgálati biztosítékai a törvény most
idézett rendelkezésére való tekintettel — a szolgálati biztosítékokról
szóló és az 1897. X X . t.-czikk végrehajtására vonatkozó utasítás
függelékét képező utasítás 29. §-ában előirt tárgyalások mellőzésével
ugyan, mindazonáltal a visszafizetés időpontjáig jogérvényesen
megállapiott téritmények levonásával, a biztosítéki kötelék alól
hivatalból oldandók fel és fizetendők vissza.
Oly esetekben, midőn a biztosítékra a felettes hatóság mellé
rendelt számvevőségnél oly téritmények vagy hiányok vannak
feljegyezve, amelyekre nézve a tárgyalás még folyamatban van,
vagyis amelyek megtérítésére még jogérvényes határozat nem
hozatott, a téritmény, illetve hiány fedezésére szükségelt összeg a
biztosítékból visszatartandó s a vonatkozó tárgyalás befejezéséig
letétbe helyezendő, a téritménymentes rész azonban az igény
jogosultnak kiszolgáltatandó.
A tényleges szolgálatban már nem álló felelős számadókat
esetleg terhelő számadási téritmények megállapítása czéljából az
idézett utasítás 29. §-ában előirt tárgyalások azonnal hivatalból
inditandók meg s a felmondás és a visszafizetés ezen tárgyalások
eredményéhez képest foganatosítandó.
A biztositékok visszafizetése után a felelős számadók terhére
esetleg megállapítandó téritmények, amennyiben azonnal be nem
fizettetnek, az illető felelős számadó fizetésére és személyi pótlékára
feljegyzendők és a fizetésből és személyi pótlékból való levonás
utján fognak behajtatni.
Budapest, 1907 június 25.
A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott
m. kir. miniszterelnök helyett:

Popovics s. k., államtitkár.
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