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Erdészeti Rendeletek Tára. 
Jegyzőkönyv 

a földmivelésüyyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó 
állami erdótiszteJc gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságának Budapesten, 1898. évi június hó 18.-án tartott rendes 

üléséről. 

Jelen voltak: Sóltz Gyula ministeri tanácsos, elnök, Bartha 
Gyula föerdőtanácsos, Toracsányi Gyula erdőigazgató, Simenszky 
Kálmán erdőfelügyelő, bizottsági tagok, Törzs Kálmán erdőtanácsos, 
helyettes bizottsági tag, Nagy Károly erdőtanácsos, a bizottság elő
adója, dr. Hoffmann Gyula erdész, az alap pénztárosa és Doroszlai 
Gábor alordőfelügyelő, jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést 
határozatképesnek nyilvánitván, azt megnyitja, továbbá megemlíti, 
hogy Szabó Adolf és Havas József bizottsági tagok távolmaradá
sukat kimentették. 

I. Az alap pénztárosa beterjeszti és felolvassa az alapnak 
az 1898. évi márczius hó 31.-én mutatkozott pénztári álladékáról 
szóló kimutatást, a mely szerint az alap tulajdonát képezik. 

I. Értékpapírokban: 

A magyar leszámítoló- és pénzváltó 
bankban 30.000 korona névértékű korona
járadék 15.000 frt — kr. 

27. készpénzben: 

1. A pesti első hazai takarékpénztárban 
a 39443 e. sz. könyv szerint . . . . . . . . . . . . 5.000 frt — kr. 

2. A magyar leszámítoló- és pénzváltó
bankban a 16425. sz. könyv szerint . . . . . . 15.000 frt — kr. 

3. A magyar leszámítoló- és pénzváltó
bankban a 21487. sz. könyv szerint 7.696 frt 50 kr. 

4. Az erdészeti házipénztárban . . . ___ 1.277 frt 66 kr. 

Összesen 43.974 frt 16 kr. 
Ebből az összegből esik: 



789 

1. Az alaptőkére: 

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

tétben 4.917 frt 57 kr. 19.917 frt 57 kr. 

3. A folyó kezelésre: 
a) az 1897 98. tan

évre megszavazott 14.500 
forint segélyből még ki 
nem fizetett összeg . . . . . . 4.585 frt — kr. 

b) az 1898. évi tiszta
jövedelemre 19.471 Irt 59 kr. 24.056 frt 59 kr. 

Összesen . . . . . . 43.974 frt 16 kr. 

Bemutatja és felolvassa továbbá az ülés napján mutatkozó 
pénztári álladókról szóló kimutatást, mely szerint van: 

/. Értékpapírokban: 

A magyar leszámitoló- és pénzváltó
bankban 30.000 korona névértékű korona
járadék 15.000 frt — kr. 

II. Készpénzben : 

1. A pesti hazai első 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 —• kr. 

3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó
bankban a 21487. sz. könyv szerint . . . . . . 9.821 frt 50 kr. 

4. Az erdészeti házipénztárban . . . ___ 49 frt 77 kr. 

Összesen 44.871 Frt 27 kr. 
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. 
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2. A folyó kezelésre: 

a) az 1897,8. tan
évre megszavazott 14.000 
forint segélyből még ki 
nem fizetett összeg ___ _„ 260 frt — kr. 

b) az 1898. évi tiszta
jövedelemre 24.693 frt 70 kr. 24.953 frt 70 kr. 

Összesen 44.871 frt 27 kr. 

A bizottság a pénztári jelentéseket tudomásul veszi s egy
úttal, arra való tekintettel, hogy a jövedelemből az alaptőkét 
megillető 1/s-rész az alapszabályok 4. §-a értelmében, magyar 
állampapírokban helyezendő el s másfelől, hogy a folyó kezelésre 
eső pénzösszeg is kedvezőbben kamatozzék: utasítja az alap 
pénztárosát, hogy a takarékpénztárban elhelyezett, fent II. 1. és 
2. tételszám alatt kimutatott 20000 frtot, melyben az alaptökére 
eső 4917 frt 57 kr is benfoglaltatik a pénztári készletből, az ár
folyamhoz képest kiegészítvén 100 (egyszáz) drb. 200 korona név
értékű 4° o-os koronajáradék értékpapírt és 100 (egyszáz) drb. 
100 frt névértékű 4 1 /2%-kal kamatozó regále-kártalanitási kötvényt, 
összesen mintegy 20,005 írtért vásároljon s ezen értékpapírokat a 
Magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban helyezze el. 

II. Előadó az 1898. évi márczius hó 26.-án tartott ülés 
jegyzőkönyvének I. pontjára való hivatkozással bemutatja és fel
olvassa az 1897. évi zárószámadás megvizsgálására és az alap 
pénztárának rovancsolására kiküldött bizottság jelentését a mint 
következik: 

„Tekintetes bizottság! Alulírottak megbízatásuk értelmében 
megvizsgálván az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését se-
gélyző alap 1897. évi zárószámadását, azt minden részletében 
helyesnek találtuk és ennélfogva számadók részére, a szokásos 
fentartással, a felmentvény megadását javasoljuk. Tisztelettel je
lentjük továbbá, miszerint a házi pénztárt f. évi április hó 21.-én 
váratlanul rovancsoltuk és azt rendben találtuk s midőn az erre 
vonatkozó 2 drb. rovancsolási leletet bemutatjuk, egyúttal van 
szerencsénk az előbb emiitett zárószámadas főbb eredményét 
magában foglaló zárószámadási összeállitást tisztelettel ide csa-
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tolni azzal a kéréssel, miszerint az 1898.9. tanévben segélyezésre 
fordítható összegképen a zárószámadásban kimutatott 14600 frtot 
méltóztassék megállapítani. Budapest, 1898. évi április hó 30.-án. 
Bartha Gyula s. k. kir. erdőfelügyelő, Szenes József s. k. m. kir. 
erdőtanácsos." 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s az 1898/9. tanév
ben segélyezésre fordítható összeget a maga részéről is 14600 
forintban állapítja meg; továbbá felhívja az előadót, hogy a záró
számadásnak és jelentésnek, az alapszabályok 5. §-a értelmében 
a földmivelésügyi m. kir. minister úrhoz való előterjesztése iránt 
megfelelően intézkedjék. 

III. Előadó jelenti, hogy az 1898 9. tanévben kiosztható 
pénzsegélyek iránti pályázati felhívás az alapszabályok értelmében, 
valamint a legutóbbi ülés jegyzőkönyvének 1. pontjában foglaltak 
szerint szövegezve, a földmivelésügyi m. kir. ministerium f. évi 
36433. ügyszám alatt közhírré tétetett. 

Tudomásul vétetik. 
Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Nagy Károly s. k. Doroszlai Gábor s. k. Sóltz Gyula s. k. 
előadó. jegyzőkönyvvezető. elnök. 


