ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
JEGYZŐKÖNYV.
A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó államerdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának
1910. évi márczius hó 31-én tartott rendes évnegyedes üléséről.
Jelen voltak: Horváth Sándor n.iniszteri tanácsos, elnök; Nagy Károly m.
kir. főerdőtanácsos, előadó; Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsos, Lászlóffy
Gábor, Pech Kálmán, Nagy Vincze, Csik Imre, Téglás Károly m. kir. főerdőtanácsosok; Kovács Gábor m. kir. erdőtanácsos, bizottsági tagok; Huttya Pál
mj. kir. erdőszámellenőr, az alap számvivője és Spettmann János m. kir. erdőmérnök,
az alap helyettes jegyzője.
Elnök üdvözli a megjelent tagokat s az ülést határozatképesnek nyilvá
nítván, azt megnyitja; egyúttal megemlíti, hogy Havas József miniszteri tanácsos,
Kócsy János és Simenszky Kálmán m. kir. főerdőtanácsosok, bizottsági tagok
hivatalos elfoglaltság miatt az ülésen meg nem jelenhettek.
1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed végén, vagyis az 1909.
évi deczemberhó 31-én mutatkozó álladékára vonatkozó kimutatást. (L. 436. lapon.)
A bizottság a jelentést tudomásul veszi és egyúttal az előadó indítványára
elhatározza, hogy a takarékbetétek feleslegéből 12.000 (tizenkettőezer) korona
névértékű 4°/o-os koronajáradékkötvényt vásárol, illetőleg ennek foganatosítására
a magyar leszámítoló és pénzváltó bankot felkéri.
2. Előadó bejelenti, hogy a leszámítoló és pénzváltó banknak az alap intéző
bizottságához előterjesztett értesítése szerint nevezett bank 1910. évi január
hó 1-től kezdve a nála folyó számlára elhelyezett betétek után járó tőkekamat
adót sajátjából fogja viselni, de ennek folytán a nevezett naptól fogva az eddigi
bruttó kamatláb helyett a megfelelő nettó kamattételt fogja téríteni.
A bizottság az értesítést tudomásul veszi.
3. Előadó bemutatja az alapnak 1909. évi zárószámadását.
A zárószámadás az alapszabályzat 8. szakaszának 2. pontja értelmében
való megviszgálás végett Lászlóffy Gábor és Csik Imre bizottsági tagoknak és
Nagy Károly előadónak adatik ki.
4. Előadó bemutatja özvegy Szőts M'klósné kérvényét, melyben annak
bejelentése mellett, hogy az alapból 300 korona segélyben részesített Margit
nevü leánya 1910. év január hó 6-án kelt orvosi bizonyitványnyal igazolt betegség
miatt megszűnt a nagyszebeni tanítónőképző növendéke lenni, kéri, hogy a
segély élvezetében továbbra is meghagyassák.
Minthogy a szabályzat 22. szakaszának rendelkezése szerint az adományo
zott segélyösszeg havi részletei csak abban az esetben szolgáltathatók ki, ha a
gyermek a szabályzat 18. szakaszában felsorolt tanintézetek valamelyikét tényleg
látogatja, a bizottság a bejelentés tudomásulvétele mellett kimondja, hogy özv.
Szőts Miklósné kérelmét nem teljesítheti s ennek folytán a Margit nevü leányának
adományozott segélyösszegnek további kiszolgáltatását 1910. évi január hó végével,
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vagyis azon hó végével, amely hónak folyamán nevezett leány megszűnt az illető
tanintézet tanulója lenni, megszünteti. Tekintettel azonban arra, hogy az 1909/10.
évi segélyösszegek kiosztása alkalmával nevezett özvegynek nemcsak Margit, hanem
Klára nevü lánya is segélyben részesült, még pedig ugy, hogy egyik 300, másik
200, együtt 500 (ötszáz) korona segélyt kapott és tekintettel továbbá arra, hogy
bár a két leány között az összeg ugy osztatott meg, hogy a 300 koronás segélyt
Margit, mint nagyobbik leány, a 200 koronás kisebb segélyt pedig Klára, mint
kisebbik leány kapta, mindamellett a kiosztás megfordítva is történhetett volna,
annyival is inkább, mert például az előmenetel tekintetében Klárát illette meg az
előny: az intéző bizottság méltányosnak találta elhatározni, hogy a Margit és
Klárának együtt engedélyezett 500 K segélyből f. évi január hó végével csak a
200 koronának megfelelő havi részletek beszüntetését s ehez képest Klára részére
ezen időtől kezdve a 300 korona segélynek megfelelő havi részletek folyósítását
fogja javasolni.
A beszüntetett havi részletek az alaptőkéhez csatolandók.
5. Előadó bemutatja Tompa Ferencz m. kir. főerdőmérnök beadványát,
melyben bejelenti, hogy az alapból 200 K segélyben részesített Valéria leányát,
jóllehet őt a temesvár-józsefvárosi zárdába beíratta volt, 1909. év szeptember
havától magánúton taníttatja.
Minthogy az alapszabályzat 22. szakasza értelmében a segély első rész
lete kiszolgáltatandó, mihelyt a gyermek az illető tanintézetbe felvétetett, a
bizottság a bejelentést tudomásul véve elrendeli, hogy nevezettnek az első részlet
kiutaltassák annál is inkább, mert az előadó magánértesülései szerint nevezett
növendék egy napot tényleg töltött is az intézetben; egyúttal kimondta, hogy a
segély kiszolgáltatása a második részlettől kezdve beszüntetendő s a visszatartott
részletek az alaptőkéhez csatolandók.
T ö b b tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
K. m. f.
Nagy Károly s. k.
Horváth Sándor s. k.
m. kir. főerdőtanácsos, előadó.
miniszteri tanácsos, elnök.
Spettmann János s. k.
m. kir. erdőmérnök, jegyző.
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