
Erdészeti Rendeletek Tára. 
Jegyzőkönyv 

a földmivelésügyi m. Icir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó 
állami erdötisztek gyermekeinek nevelését seyélyezö alap intéző bizott
ságának Budapesten 1898. évi márczius hó 26-án tartott rendes 

üléséről. 

Jelen voltak: Soltz Gyula, ministeri tanácsos, elnök. Belházy 
Emil főerdőtanácsos, a bizottság előadója Tavy Gusztáv főerdő
tanácsos, Bartha Gyula erdőfelügyelő, Törzs Kálmán és Szenes 
József erdőtanácsosok, bizottsági tagok; dr. Hoftmann Gyula erdész, 
az alap pénztárosa és Doroszlai Gábor erdész, jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést hatá
rozatképesnek nyilvánítván, azt megnyitja; továbbá megemlíti, 
hogy Szabó Adolf, Tomcsányi Gyula, Havas József és Simenszky 
Kálmán bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

I. Előadó bemutatja az alapnak a felelős számadók által össze
állított 1897. évi zárószámadását. 

A zárószmadás megvizsgálására, valamint egyúttal az alap 
pénztárának megrovancsolására is, az előadón kivül Bartha Gyula 
erdöfelügyelő és Szenes József erdőtanácsos bizottsági tagok kül
detnek ki azzal az utasítással, hogy eljárásuk eredményéről a leg
közelebbi ülésen jelentést tegyenek. 

Ezzel kapcsolatosan elhatároztatott, hogy a zárószámadás 
megvizsgálása után, ha az rendben találtatik, a jövő 1898 9 tanév
ben kiosztható segélyek iránti pályázati felhívásnak közhírré tétele 
végett szükséges intézkedések az előadó részéről a kellő időben 
megtétessenek. 

A pályázati felhívás megszerkesztésénél leendő figyelembe 
vétel végett a bizottság már ez alkalommal felhívja az előadót, 
hogy a következő tanévben kiosztandó segélyek iránti folyamod
ványok tájékoztató kimutatásában minden egyes kérvényre vonat
kozólag tüntesse ki, hogy a mennyiben egynél több gyermek van, 
azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá, hogy van-e 
valamelyik gyermeknek ösztöndija, vagy más ilynemű állandó 
segélye s ha igen, mily nagy ennek az összege, kiktől és honnan 
kapja azt? 



II. Előadó bemutatja az 1897 évvégen mutatkozott pénztári 
álladókról szóló kimutatási, mely szerint az alap tulajdonát képezik. 

/. Értékpapírokban: 
A magyar leszámitoló és pénzváltó 

bankban 30.000 korona névértékű korona
járadék 15.000 frt — kr. 

II. Készpénzben : 
1. A pesti első hazai takarékpénztárban 

a 39443, e. sz. könyv szerint . . . . . . . . . . . . 5.000 frt — kr. 
2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó

bankban a 16425. sz. könyv szerint . . . .... 15.000 frt — ki'. 
3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó

bankban a 20042. sz. könyv szerint . . . . . . 8.390 frt — kr. 
4. Az erdészeti házipénztárban . . . ... 41 frt 33 kr. 

Összesen 43.431 frt 84 kr. 
. Ebből az összegből esik: 

1. Az alaptőkére: 
a) értékpapírokban . . . 15.000 frt — kr. 
h) takarékpénztári be

tétekben . . . 4.917 frt 57 kr. 19.917 frt 57 kr. 

2. A folyó kezelésre: 
a) az 1897 98. tanévre 

engedélyezett segélyekre . . . 8.875 frt — kr. 
b) az 1898 99. tanévre 

kiosztható segélyekre . . . . . . 14.630 frt — kr. 
c) különféle kisebb ki

adásokra 8 frt 76 kr. 23.513 frt 76 kr. 
Összesen 43.431 frt 33 kr. 

Bemutatja továbbá az ülés napján mutatkozó pénztári álla-
dékról szóló kimutatást, amely szerint az alap tulajdonát képezik: 

/. Értékpapírokban : 
A magyar leszámitoló- és pénzváltó

bankban 30.000 korona névértékű korona
járadék 15.000 frt — kr. 



II. Készpénzben : 

1. A pesti hazai első takarékpénztár 
ban a 39.443 e sz. könyv szerént . . . „ 

2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó 
bankban a 16.425. sz. könyv szerónt ___ ... 

3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó 
bankban a 21.847. sz. könyv szerént . . . ... 

4. Az erdészeti házi pénztárban . . . 
Összesen ___ ... 

Ebből az összegből esik: 

1. Az alaptőkére: 

a) értékpapírokban . . . 15.000 frt — kr. 
b) takarékpénztári be

tétekben 4.917 frt 57 kr. 19.917 frt 57 kr. 

2. A folyó kezelésre: 
a) az 1897/8. tanévre 

megszavazott 14.500 forint 
segélyből még ki nem fize
tett összeg... . . . . . . . . . . . . 4.635 frt — kr. 

V) az 1897/8. évi tiszta 
jövedelemre 19.472 frt 14 kr. 24.107 frt 71 kr. 

Összesen . . . 44.024 frt 14 kr. 

A bizottság a pénztári jelentéseket tudomásul vette. 
III. Előadó bemutatja az apatini magyar kir. erdőhivatalnak 

3924 897. sz. jelentését, melylyel az erdöhivatal kerületében alkal
mazott erdötisztek ellátatlan gyermekeinek névjegyzékét beterjeszti. 

A jelentés, illetve a csatolt névjegyzék annak idején leendő 
használatra az előadónak kiadatik. 

IV. Előadó bemutatja Pech Dezső m. kir. erdőmester folya
modványát, melyben Ida nevü leánya részére pénzsegélyt kér. 

Folyamodó kérelme figyelembe nem vehető, mert a segély
összegek a folyó tanévre már kiosztattak, a további segélyezésre 
nézve pedig csak a jelen tanév végével nyert iskolai bizonyit-

5.000 frt — kr. 

15.000 frt — kr. 

8.896 frt 50 kr. 
128 frt 21 kr. 

44.024 frt 71 kr. 



ványnyal felszerelt s az annak idején közzéteendő pályázati fel
hívásra benyújtott kérvények lehetnek érdemleges elbírálás tárgyai. 

A kérvény tehát ez értelemben elintézve visszaküldendő a 
folyamodónak. 

Miután más indítvány vagy jelentés nem tétetett, elnök az 
ülést bezárja. 

Kmf. 

Belházy Emil s. k., 
előadó. 

Sóltz Gyula s. k., 
elnök. 

Doroszlai Gábor s. k., 
jegyzőkönyvvezető. 


