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A HAJDU-BÖSZÖRM KNYI

TÁKAMÉIFÉNZTÁR
A L A P S Z A B Á L Y A I .

V) Az intézet alakulásáról.

1. §. A takarékpénztárak kisebb tőkepénzesek javára fel
állított intézetek. — Czéljok s irányok a munkás és szolgáló 
köznépnél a szorgalmi ösztönt s takarékosságot ébreszteni, ser
kenteni és ápolni, s alkalmat nyújtani arra, hogy ez beszerzett 
vagyonának fölöslegét szükség, tehetetlenség s balesetek idejére 
félretehesse, s azt a takarékpénztárak tőle átvévén , számára 
biztosítsák és kamatok s ezek kamatjai által neveljék, úgy in
tézvén ebbeli működéseiket, hogy mikor a tulajdonos tőkéjét, 
s kamatjait visszakivánná, mindenkor képesek legyenek azokat 
visszaszolgáltatni.

A takarékpénztárak tehát a szegényebb néposztályra is a 
jóllét boldogitó malasztját árasztván, legczélszerübb eszközök 
a földmivelésés hazai ipar s kereskedés fölemelésére, s egyszers- 
mind legerősebb védfalak az elszegényedés és ínség ellen.

2. §. Ezen meggyőződéstől vezéreltetve H.-Böszörmény 
város közönsége 1863. év november 4-én tartott közgyűlésé
ben 278. szám alatt elhatározta, miszerént államkölcsön kötvé
nyeinek felsőbb engedelemmel történt darusításának befolyt
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tőkevagyonából 50,000 frtot o. é. egy takarékpénztárnak H.- 
Böszörmény városban leendő felállítására fordít, mely összeg 
egy — három hónapi felmondási határidő mellett — kiállított 
s kellőleg biztosított kötelezvényekre ki van adva kamatra, s 
mely összeg mindaddig az intézet alaptőkéjét fogja tenni és 
képviselni, míg a 121. §. értelmében a tiszta jövedelemből kép
zendő tartaléktőke az alaptőke magasságára, azaz 50,000 frtra 
nem fog növekedni.

3. §. A takarékpénztár tiszta jövedelme a 121. §-ban 
elősorolt arányban fog felosztatni, s az ugyanott megnevezett 
ezélokra fordittatni.

4. §. Az intézet „hajdú-böszörményi takarékpénztár“ czí- 
met visel, s Böszörmény város czimerét tartalmazó -pecsétjén 
ugyanezen körirat alkalmaztatik.

B) Az intézet szerkezete.
5. §. Az intézet ügyeit egy igazgató, vagy ennek akadá

lyoztatása esetében helyettese, az aligazgató vezeti egy 24 tag
ból álló választmánynyal együtt.

6. §. Kezelő tisztviselők a következők:
a) egy könyvvivő, egy pénztárnok, egy ellenőr és 

egy Írnok.
b) egy titoknok, ki egyszersmind az intézet ügyvéde is 

legyen, kinek kötelessége a közgyűlések és választmányi ülések 
jegyzőkönyveit s az ezekkel járó minden hivatalos irományokat 
szerkeszteni s mint ügyész az intézet peres ügyeit vezetni;

c) egy szolga.
7. §. Az intézet levelei és pénzei Wertheim-féle szekrény

ben tartatnak, melynek egyik kulcsa a napi biztosnál, másik 
a pénztárnoknál, a harmadik az ellenőrnél áll.
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A k ö z g y í ié s e k r ő l .

8. §. Miután Böszörmény város közönsége, mint a böször
ményi birtokosság érdekei képviseletével törvény és törvényes 
gyakorlat értelmében megbízott testület a rendelkezése alatt 
álló hajdu-birtokossági vagyonból alapította ezen intézetet, 
ennek közgyűlése a városi képviselő testület s a tanács tagjai
ból, továbbá az igazgatóból, aligazgatóból és a választmány 
tagjaiból áll, ezen közgyűlés elnöke mindig a város rendsze
rinti főhadnagya, vagy ennek akadályoztatása esetében a he
lyettes hadnagy.

9. §. Közgyűlés rendszerént évenként csak egyszer tart
ható, azonban az elnök a kerületi hatóság útján rendkívüli köz
gyűlést hívhat össze, s az összehívás a szokott módon történik, 
azonban hivatalos hírlap útján is közhírré teendő.

10. §. Rendkívüli közgyűlést az elnök, az igazgató vagy 
a választmány kívánságára négy—tiz közgyűlési tag írásban be
adott és kellőleg indokolt kérelmére köteles egybehívni, ha t. i. 
a választmány indítványából vagy a kérelmezők előterjesztésé
ből világosan kiderül, hogy az intézetet veszély fenyegeti, me
lyet el kell hárítani, vagy a választmánynak oly felhatalmazá
sára lenne szüksége, mi az intézetre nézve előnyösnek mutat
koznék.

11. §. Közgyűlésekben a 8. §-ban megnevezett tagok sze
mélyenként egy-egy szavazattal bírnak.

12. §. A közgyűlés elnökének jogában áll a közgyűlésnek 
az intézet életkérdéseibe vágó határozatától netalán eltérő véle
ményét jegyzőkönyvbe iktatni, s azt szükség esetén felsőbb 
helyre is fölterjeszteni.

13. §. Az intézetre nézve kötelező erővel bíró határozato
kat a közgyűlés hozza, mely határozatok a jelen nem lévő és 
nem szavazó tagokra nézve is kötelezők.

14. §. A közgyűlésen, az igazgatón és a választmányi ta 
gokon kiviil, a városi képviselők felénél legalább egygyel több
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nek kell jelen lenni, ha pedig az alapszabályok módosítása 
szándékoltatnék a közgyűlésben eszközlésbe vétetni, akkor a 
képviselők két harmadának múlhatatlanul jelen kell a közgyű
lésbe lenni.

15. §. A közgyűlés tárgyai:
a) Az igazgatónak és választmány tagjainak titkos 

szavazattal s szótöbbséggeli megválasztása a 22. és 23. §. 
értelmében.

b) A tisztviselőknek szintén titkos szavazattal és szó
többséggel választása.

c) Az intézet állapotáról teendő igazgatói, választmányi 
és bizottmányi tudósítások.

d) A tisztviselők fizetéseinek és biztosítékainak megha
tározása, s a szolga bérének megállapítása.

e) Időközben merített tapasztalás után netalán czélsze- 
rütleneknek bizonyult szabályok megváltoztatása, nemkülönben 
az alkalmatlan vagy hűtlen tisztviselőkről! intézkedés, azonban 
az e feletti határozat a magyar királyi ministeriumnak felje
lentendő.

f) Az intézet feloszlatása felett határozni.
gj A betételek kamatlábának fölemelése vagy leszállí

tása felett tanácskozni és határozni.
h) Rendkívüli igazgatási költségek engedélyezése, a 

számadási és kezelési könyvek időszakonkénti vizsgálatára s 
ezeknek egymással! összehasonlítására a közgyűlés saját kebe
léből — a nem választmányi tagok közzül —  évenként 5 tag
ból álló bizottmányt választ, mely munkálkodásának könnyebb 
és tisztább vitele tekintetéből évnegyedenként összeül. Érvényes 
működésére 3 tag jelenléte szükséges.

16, §. Az e) és f) alatti pontokra vonatkozó indítványok 
a választmánynak a közgyűlés előtt 4 héttel benyújtandók. Ha 
ez elmulasztatott, vagy ha az indítvány csak a közgyűlésben 
tétetett, úgy a közgyűlés csak a felett határozhat, valljon az 
illető indítvány végett 4 hét múlva rendkívüli közgyűlés hivas-
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sék-e össze, avagy a közelebbi rendes közgyűlésig napoltassék 
el a tárgy.

17. §. Minden határozat általános szótöbbséggel hozatik, 
a szavazatok egyenlősége esetében az elnök szavazata dönt, a 
134. §. alatti esetben, ha az intézet feloszlatása feletti határo
zathozatal végett a megkívántaié szavazatok két harmada nem 
jönne össze, a kérdés eldöntése a legközelebbi közgyűlésig 
elhalasztatik.

18. §. A közgyűlés jegyzőkönyvei az elnök s a közgyűlés 
által e czélra kinevezett két közgyűlési tag s a jegyző által 
iratnak alá.

19. §. A lefolyt évről készített üzlet- és mérleg-kimutatás 
közhírré teendő, s a földmivelés, ipar és kereskedelmi ministe- 
riumhoz felterjesztendő. -- Ezen kimutatásban a betevők száma, 
a betett tőkék összegei, ezeknek miképpeni elhelyezése, a felek 
töke- és kamatkövetelései, az intézet javára tartalék-tőkéül eső 
fölösleg s a kezelési költség, egyszersmind pedig ezen tételek
nek a múlt év eredményéveli összehasonlítása pontosan kimu
tatandó.

A v á l a s z t  m á n y r ó 1.

20. §. A választmány a közgyűlés állandó bizottmányát 
képezi, mely annak jogait —  az egyik rendes közgyűléstől a 
másikig közben eső időtartam alatt gyakorolja.

21. §. A választmányi tagok, az igazgató és napi biztos 
kötelességeit az alapszabályok, az ügyleti rendtartás s a ré
szökre netalán kiadandó külön utasítások szabályozzák.

22. §. A választmány 24 tagból áll, kik a városi képvise
lők közül a közgyűlés által titkos szavazattal választatnak; ha 
azonban ezen szám a helybeli körülmények miatt — a meny
nyiben a képviselők átalában földbirtokosok s a választmányi 
tagság elvállalásától vonakodhatnak -— a képviselők közül ki 
nem telnék, a közgyűlésnek jogában álland a hiányzó tagokat 
a helybeli birtokosok és azon értelmesebb lakosok közül válasz
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tan i, kiknek a takarékpénztári alaptőkéhez, mint hajdu-közbir- 
tokossági tulajdonhoz, birtokaránylagos joguk van.

23. §. Az intézet tisztviselői, s azok, kik csőd alá kerültek 
vagy fizetéseiket megszüntették, anélkül, hogy hitelezőiket tel
jesen kielégítették volna, továbbá azok, kik ellen bűntény 
miatt, vagy nyereségvágyból, vagy a közerkölcsiség ellen elköve
tett vétség , vagy kihágás miatt vizsgálat rendeltetett el, s ár
tatlanoknak nem nyilváníttattak, a választmány tagjai nem 
lehetnek. Ha az itt elősorolt esetek valamelyike a hivatalosko
dás tartama alatt valamelyik választmányi tagra nézve előfor
dulna, az illető állásától az igazgató által azonnal elmozdítandó.

24. §. Ha egy választmányi tag a hivatalos működés tar
tama alatt kilép vagy meghal, helyébe azon képviselő vagy 
közbirtokos lép , ki az utolsó választáskor a legtöbb szavazat
tal birt.

25. §. A választmányi tagok hivataloskodása 3 évig tart, 
és pedig a megújítás tekintetéből következő feltételek mellett, 
jelesül: a választmány tagjai közöl egy harmadrész évenként 
kilép, kik az intézet fennállásának első és második évében a 
sors, későbben pedig 3 évi működési idejűk lejárta által hatá- 
roztatnak meg. A lelépett tagok azonban újra megválaszthatók.

26. §. Az igazgató és aligazgató, titkos szavazat utján, 
három évre választatnak. Letelvén a három év, az igazgatók 
hivatalukról lemondanak, s helyeik a közgyűlés által betöltet
nek, azonban a kilépett igazgatók ismét megválasztathatnak.

27. §. Az igazgató és aligazgató szintén állandó tagjai a 
választmánynak.

28. §. A választmány, az igazgató vagy aligazgató elnök
lete alatt, minden héten legalább egyszer egybegyül, saz előfor
duló tárgyakat az alapszabályok s a közgyűlés által részére ki
adott vagy kiadandó külön utasításokhoz képpest intézi.

29. §. A választmány, munkafelosztás tekintetéből, ha 
ennek szüksége forogna fenn —1 három osztályra is oszolhat, 
mely osztályok a választmány által havonként megállapitandó
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sorozatban teljesitik a 28. §-ban elősorolt teendőket ; azonban 
a választmány minden tagjának fennhagyatik, minden ülésben 
soron kívül is megjelenni és a tanácskozásokban résztvenni.

30. §. A választmányban a koronkénti napi biztosnak is 
van ülése és szavazata. (46. §.)

31. §. Ha a körülmények úgy kívánják, az igazgató vagy 
aligazgató a választmányt rendkívüli ülésre is összehívhatja,

32. §. A választmány minden határozatait átalános szava
zattöbbséggel hozza.

33. §. A választmány határozatainak érvényességére, az 
igazgatón vagy aligazgatón kívül, hat tag szükséges, kivéve a 
96. §. a) pontja alatti üzleteket.

34. §. A választmány tanácskozásairól jegyzőkönyv veze
tendő, mely az igazgató vagy aligazgató és egy e czélra kijelelt 
választmányi tag s a jegyző által aláírandó.

35. §. Minden választmányi tagnak szabad a határozattól 
eltérő véleményét a jegyzőkönyvben külön fölvétetni.

36. §. A választmányi tagok az oly tanácskozásokban, me
lyek személyöket vagy ügyvitelöket illetik, be nem folyhatnak.

37. §. A választmány főfeladata a kölcsön és leszámíto
lási üzletet az alapszabályok értelmében az intézet előnyére 
vezetni. Megvizsgálja az üzletre vonatkozó okmányokat, a hely 
sziliére kiküldendő tagok által megtéteti a netalán szükséges 
szemléket és vizsgálatokat; szakértő férfiak, mint kereskedők, 
jogtudósok stb. tanácsával élve, szóval miden eszközt felhasz
nál, melyet a kölcsön biztosítása s az intézet érdeke meg- 
kiván.

Az i g a z g a t ó r ó l .

38. §. Az igazgató az intézet vezetője, s az alap- és ügy
rendszabályok értelmében hozott határozatok fővégrehajtója.

39. §. Azon esetben , ha az igazgató vagy aligazgató, hi
vatalos működésének tartama alatt, meghal, vagy lemond, he
lyébe az állomásnak a közgyűlés által leendő betöltéséig ideig
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lenesen azon választmányi tag lép, ki az utolsó választáskor a 
legtöbb szavazatot nyerte utána (24. §.), ha azon tag a meg
ürült állomás betöltésére elegendő képességgel bir.

40. §. Az igazgató tiszti foglalkozásai különösen:
a) Választmányi üléseken elnököl.
b) Szükség esetén rendkívüli választmányi ülést hiv össze.
c) Ha rendkívüli közgyűlés tartásának szüksége me

rülne fel, annak összehívása iránt a közgyűlés rendes elnökét, 
a városi főhadnagyot megkeresi, valamint az évi közgyűlés 
határnapját is kihirdetés végett a főhadnagynak tudtára adja.

d) Az alapszabályok pontos megtartása, s különösen az 
üzleti forgalom felett őrködik, joga van minden tisztviselőt, ki 
köteleségét nem teljesíti, vagy hűtlenül kezel, hivatalából fel
függeszteni, s úgy ezen — valamint a tisztviselő betegsége ese
tében is, helyére képességgel biró más egyént helyettesíteni, 
miről a választmánynak utólagosan jelentést tesz.

e) A levelezést titoknok által kezelteti.
f) A közgyűlésnek az üzleti forgalomról s minden föl

merült eseményről jelentést tenni köteles.
g) A választmányi ülésekben az eldöntendő kérdéseket 

szavazásra tűzi ki, mi rövid „igen“ vagy „nem“-mel történik.
h) Szavazatok egyenlőségénél az igazgató szavazata dönt.
i) Az intézetet a hatóságok előtt és harmadik szemé

lyek irányában képviseli.
k) A pénztárt —- mikor szükségét látja — két választ

mányi tag közreműködésével megvizsgálja.

Az a l i g a z g a t ó r ó l .

41  §. Az aligazgató az igazgató rendes helyettese s távol
léte vagy akadályoztatása esetében, minden jogát gyakorolja, 
egyébiránt a választmányi ülésekben helylyel és szavazattal bir.

42. §. Az intézet minden költsége az aligazható utalvá
nyára fizettetik ki.
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43. §. Az intézet minden jogügye, akár mint felperes, akár 
mint alperes lép fel azokban, az intézet minden illetékes bíróság 
elébe az aligazgató neve alatt vitetik és döntetik el, ennélfogva 
az aligazgató által ily esetekre nézve az egyleti ügyész részére 
kiállított meghatalmazvány mindenütt teljes jogérvényü liatály- 
lyal bir.

44. §. Az intézet igazgatója és aligazgatója hivataloskor 
dásuk ideje alatt a takarékpénztári pénzek használatából kizá- 
ratnak, s kölcsönökre nézve az intézettel mint adósok viszony
ban nem léphetnek.

A  n a p i  b i z t o s r ó l .

45. §. Az intézeti működés és kezelés kellő ellenőrzése 
tekintetéből egy választmányi tag az üzleti órák alatt a hivatal 
helyiségeiben, mint pénztári biztos naponként jelen vau, s 
ezen kötelességét tartozik minden választmányi tag a választ
mány által megállapított szór és rend szerént teljesíteni.

46. §. A választmányi vagy pénztári biztos foglalkozása 
napján minden betéteti könyvecskét, a bejött és kifizetett pén
zek jegyzékét, valamint minden egyéb előforduló üzleti okmá
nyokat aláír, a kézi pénztárat naponként berekeszti, s a bere
kesztés előtt az összes pénzkészletet a pénztárnok által előszóin 
láltatja s azt a pénztár kulcsával (7. §) s a hivatalos pecséttel 
együtt — melyet ő vesz őrizet alá — utódának átszolgáltatja ; 
a napközben benyújtott folyamodványokat átnézi, az érkezés 
napját rájegyzi, s a sürgetősebbeket, melyeknek tárgyalása 
el nem halasztható, az igazgatónak, a választmány összehívása 
végett, átszolgáltatja, s átalában az ügykezelésre felügyel.

. 47. §. A napi biztos, a pénztárnok hozzájárulásával, a 
pénztári készlet állásához képest 50 írtig terjedő előleget ad
hat ; nagyobb előlegek pedig az igazgató beleegyezésével, vagy 
a választmány engedelmével adhatók.

48. §. A napi biztos foglalkozási köre egy külön hivatali



utasításban van körülírva, melynek pontos megtartására minden 
napi biztos köteleztetik.

A t i s z t v i s e l ő k r ő l  és h i v a t a l i  s z o l g á r ó l .

49. §. A tisztviselőket a közgyűlés (15. §.), a hivatali 
szolgát, az intézet állandó megmaradásának föltétele mellett, a 
választmány véglegesen választja.

50. §. A tisztviselők és szolga a takarékpénztári pénzek 
jövedelmező elhelyezésében! részvételtől tartózkodnak, s köl
csönöket illetőleg az intézettel mint adósok viszonyba soha 
nem lépnek.

51. §. A pénztár nők és ellenőr okmányilag kötelezik ma
gukat, hogy hűtlen, vagy hanyag kezelés esetében az okozott 
károkat megtéritendik, s e végből tartoznak egy elfogadható 
biztos kezest állítani, azonfelül kötelesek fizetéseikkel kétsze
resen felérő biztosítékot készpénzben, vagy ötös kamat állam
papírokban, avagy árva-biztositékú fekvő birtokban nyújtani» 
vagy letenni, mely biztosításokról szóló okmányok a három 
kulcsú pénztár-szekrényben őrzendők.

52. §. A biztositékúl letett készpénz, vagy jövedelmező 
papírok kamat-jövedelmét az illető biztosíték adó élvezi, s a 
készpénzben letett biztosítékért maga az intézet 5 %-ot fizet.

53. §. A könyvvezető vezeti a pénztári ellenkönyvet, a 
tőke-, bevételi és kölcsön-könyvet, a főkönyvet és átalában 
minden könyvet, mely a kezelés nyilvántartására szükséges. 
Havonként kivonatot s évenként főszámadást készít, s azt az 
igazgatónak átadja. Könyvei az évi zárszámadás bevégezte után, 
a 15. §. ily pontja értelmében kinevezendő bizottmány által 
megvizsgáltatnak.

54. §. A pénztárnok a naponként kifizetett s befolyt 
pénzekről jegyzéket vezet, mely a pénztári biztosnak, a 
pénztár berekesztésénél alapúi szolgál. A pénztárnok vezeti 
a pénztári főkönyvet s őrzi a pénztár egyik kulcsát (7. §.)•

12'
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Utalványozás nélkül pénzt sem elfogadni, sem kifizetni nem 
szabad.

55. §. A napi szükségletet felülhaladó pénz a pénztárba 
tétetik, hol a könyv is őriztetik, melybe azon betételek és ki
fizetések feljegyeztetnek.

56. §. A pénztár három kulcsa közül egyet az ellenőr 
(7. §.), egyet a napi biztos, egyet a pénztárnok vesz őrizet alá.

57. §. Az ellenőr az irományok lemásolását eszközli s az 
iktató könyvet vezeti, a könyvvezetőnek segít, s a szolga kísé
retében a szükséges pénzbehajtásokat végzi.

58. §. A titkár kötelessége az ülés elébe terjesztendő tár
gyak előadása, az összes jegyzőkönyvek szerkesztése s a leve
lezés vezetése, s a határozatok kiadása.

59. §. Az ügyész az intézet jogait védi, jogi kérdésekben 
felvilágosítást és véleményt ad, s az intézet követeléseit a bí
róságok előtt érvényesíti. Szükséges, hogy az ügyész képvise
lésre feljogosított ügyvéd legyen.

60. §. A tisztviselők és szolga kihágásai az alapszabályod 
az ügyleti rendtartás s a részökre netalán kiadandó külön uta
sítások tekintetbe vételével, a törvény szabályai szerént itélen- 
dők meg. Sikkasztási esetek, törvényes megfenyités végett, a 
hatóságnak feljelentendők.

61. §. Sürgős esetekben a hivataltól és fizetéstől való 
rögtöni felfüggesztést az igazgató eszközli ugyan, s azt a köz
gyűlésnek csak utólagosan jelenti be, azonban a végleges elbo
csátás, vagy nyugdíjazás átalában a közgyűlés hatáskörébe 
tartozik.

62. §. A hivatalszolga a meghívásokat végzi, postára jár, 
a hivatali helyiség tisztaságáról, világításáról és fűtéséről gon
doskodik, az ellenőrt a pénzbehajtásoknál kiséri, s minden 
egyéb hivatalos járást és szolgálatot teljesít, magános szolgála
tokra azonban nem alkalmazható.

63. §. A tisztviselők és szolga, a részökre kiadott külön 
utasítást pontosan és lelkiösméretesen kötelesek megtartani.
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64. §. A tisztviselőknek nem szabad a felektől illeték czi- 
men működéseikért díjt követelni vagy elfogadni.

C) Kezelési rendszabályok.
65. §. A takarékpénztár a betételek és kivételek elfoga

dására naponként nyitva áll reggeli 9 órától délutáni 1 óráig, 
kivéve a vasárnapokat és ünnepeket, továbbá nagy-pénteket 
és nagy-szombatot, s a pénztári zárt számadások napjait, junius 
30-at és december 31-et.

I. A betételekről.

66. §. A takarékpénztárba mindenki beteheti pénzét.
67. §. A legkisebb összeg, melyet az intézet betételkép 

elfogad, 25 kr. o., a kamatfizetés azonban csak 1 forinttól 
kezdődik.

68. §. Egyszeri vagy többszöri betétellel ugyanazon fél 
részére, vagy egy könyvecskére kamatoztatás végett csak 2000 
frtig terjedhető összeg fogadtatik el; az ezenfelül szándéklott 
betételeket az intézet, visszautasíthatja.

69. §. Ha azonban az intézet czélszerünek találná a 68. 
§-ban fenntartott jogával nem élni, s hajlandó lenne a betétele
ket a meghatározott maximumon felül is elfogadni, ez esetben 
kisebb kamatlábat használhat, a 2000 frtig terjedő betételek 
részére megállapítottnál.

70. §. Kamat és betéteitől 2000 frtig 5 %, ennél nagyobb 
összegtől 4 % já r, az intézet azonban fen tartja magának a 
jogot ezen kamatlábat a körülményekhez képest a betételek 
mennyisége szerént lejebb szállítani. Ha az intézet a kamatláb 
leszállítását szükségesnek találná, akkor azt köteles a hivatalos 
hírlapok utján közhírré tenni, miszerént a betevőknek szabad
ságában áll betételeiket meghatározandó kellő határidő alatt 
visszavenni.
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71. §. A hónap első felében történt betételek után a ka
matok ugyanazon hó 16-tól, a másik felében történteké pedig a 
következő hónap első napjától számíttatnak. Ezen számítási 
rend a visszafizetéseknél is alkalmazandó.

72. §. A tőke-visszafizetések, valamint a kamatfizetések 
is a betéteii könyvecske előmutatása mellett történnek.

73. §. A kamatfizetés közönségesen félévenként, és pedig 
január 16-tól utolsóig és julius 16-tól utolsóig, történnek. A 
kijelelt idő alatt fel nem vett kamatok a következő hónap 1-ső 
napjától kezdve a tőkéhez csatoltatnak s tovább kamatoztatnak.

74. §. Ha a betevő a félévi kamatokat a betétei napjától 
kívánja számíttatni és felvenni, ezen kívánságát a hétéveskor 
előjegyeztetni tartozik.

II. A betételek visszafizetéséről.

75. §. A betevő 10 forintot meg nem haladó tőkéjét 
minden előjelentés nélkül azonnal visszafizettetheti magának, 
azontúl:

50 frtig felmondás nélkül
50 frttól 100 8 nap.

100 „ 200 n 15 „
200 „ 500 n 30 „
500 „ 1000 n » 1 % hónap.

1000 „ 1500 r) 2
1500 „ 2000 2 ‘A »
2000 „ 3000 Tj

3 hónapi felmondási
határidő határoztatik.

Az intézet is felmondhatja a betételeket, csak hogy ez
esetben a betételek visszafizetésére fent kijelelt idő fele is kije
lelendő , és hogy a legkisebb tételnél is legalább három napi 
határidőnek helye van

76. §. A takarékpénztár csak oly betételek után fizet ka
m atot, melyek legalább 15 napig az intézetnél hagyatnak.



16

77. §. Minden betevő egy betételi könyvecskét kap, mely 
a betevő nevét, az összeget szám és betű szerént, a betétei 
napját, úgyszintén a százalékot — melylyel az kamatozhatik — 
s a tőke és kamatok visszafizetésére való rovatot tartalmazza.

Minden betétei és kivétel a napi biztos (46. §.) és a pénz
tárnok által iratik alá, s az intézet pecsétjével hitelesítte
tik meg.

A betételi könyvecskék azonkívül folyó számot kapnak, 
melyeknek meg kell azon számokkal egyezni, melyek alatt a 
betételek számlái az intézeti könyvekben bejegyeztetnek, to
vábbá a pénztári napló tételszáma is beleiratik, mely alatt min
den egyes betétei és visszafizetés történik.

78. §.' Minden takarékpénztári könyvecskéhez, az alap
szabályok rövid kivonata, a felmondási határidő és a kamatláb 
csatolandó, melyből látható legyen, hogy 1— 100 frtig való 
betételek, a kamatok és ezek kamatai hozzászámitásával meny
nyit fognak jövedelmezni a következő 20 év mindenik éve alatt.

79. §. A betételi könyvecskékért járó díj a betétei magas
ságához aránylag állapittatik meg, jelesül egy forinton alóli 
betételek díjmentesek.

1 forinttól 10 forintig 2 krajczár.
11 50 4 „
51 100 15 „

101 ;; 500 20 „
501 1000 n 25 „

1001 2000 35 „
ezenfelül határozatlan összegig 1 forint fizetendő.

80. §. Minden betevőnek jogában áll betett tőkéjét a meg
illető kamatokkal együtt a 75, 76. §-ok szem előtt tartása mel
lett bármikor fölvenni.

81. §. A takarékpénztári könyvecskéknek meghatározott 
nevekre kell ugyan kiállítva lenni, mindazáltal mindenik köny
vecske birtokosa vagy előmutatója, személye ugyanazonosságá
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nak igazolása nélkül jogszerű birtokosnak tekintetik, s mind a 
tőkét, mind a kamatokat kiveheti, ha csak a kfizetést a 84. és 
85 §-ok értelmében eszközlött inegsemmisités vagy bírói tila
lom, avagy a 8b. §-ban foglalt ideiglenes előjegyzés nem gá
tolná, és a bejegyzett tulajdonos a könyvecskébe be nem irta 
volna abbeli fentartását, hogy a betétei csak neki személyesen, 
vág} engedményesének, avagy meghatalmazottjának fizettessék 
ki. lüzen leutartásra a takarékpénztár könyveiben külön rovat 
nyittatík s a könyvecskére is feljegyeztetik, ha valljon a betétei 
ily fentartás mellett történt-e, vagy a nélkül.

82. §. Ha a fentebbi szakaszban érintett fentartást tar
talmazó könyvecskék átruháztatnak, vagy eladatnak, az átru
házott könyvecskék bemutatója köteles kilétét, birtokczimét 
igazolni.

Ily könyvecskék átruházása, valamint az abban foglalt 
összegek fölvételére való meghatalmazás, a betevő és átruházó, 
nemkülönben az engedményes sajátkezű aláírásával, két tanú 
eiőttemezése mellett, a könyvecskébe vezetendő.

83. §. Ha valamely takarékpénztári könyvecske, vagy 
letéti s egyéb okmány elvesz, azt a betevő vagy tulajdonos az 
intézetnél, a könyvecske lapszámával, a betevő neve s polgári 
állásának megnevezésével, bejelenteni köteles, mely bejelentés 
mindazonáltal csak 14 napig érvényes, mely idő alatt az illető 
káros félnek áll kötelességében a szükséges biztosítási törvé
nyes lépéseket annál inkább megtenni, s azt az intézetnél iga
zolni, mert különben a kitett határidő eltelte után a tilalom 
bejegyzése kitör ültetik.

84. Elveszett takarékpénztári könyvecskék megsemmi
sítésénél a magány okmányokra nézve törvényesen előirt eljá
rás követendő, a megsemmisítési határidő azonban 6 hónapra 
van megállapítva.

85. §. A törvényes- inegsemmisités kieszközölhetése végett 
az illető fél megkeresése folytán — a főkönyvi kivonat s a bírói

megsemmisítési okmány átadása alkalmával az elveszett taka-
2
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rékpénztári könyvecske másolata adatik ki, elösmervény mel
lett, mi a főkönyvben megjegyzendő.

86. §. A hátralékos kamat követelésnek 3 év alatt elévü
lése a takarékpénztári betételek kamataira nem alkalmaztatik; 
oly esetekben mindazonáltal, hol a fel nem vett kamatok az 
eredeti főadósság erejéig elszaporodnak a nélkül, hogy a betevő 
ez idő alatt a pénztárnál magát jelentette volna, a takarékpénz
tár fel van jogositva a követelés további kamatoztatásának 
megszüntetésére.

87. §. A takarékpénztári betételek elévülését az átalános 
törvényes szabályok határozzák meg; mindazáltal az elévülési 
határidő, mely az utolsó betétei idejétől számittatik, s minden 
uj betétei által megszakad, 40 évre van megállapitva.

88. §. A betevőveli végszámoláskor, a visszafizető elis
mervénynyel ellátott könyvecskének visszaadása uyugtatványúl 
szolgál a pénz felvételéről.

89. §. A kifizetett s visszaadott betételi könyvecskék a 
számoláshoz csatolandók, s a számbiráló bizottmány által 
átvizsgálandók, s a netalán felfedezett hibákért az illető 
tisztviselő igazolás alá vonandó, s a károsodott fél pedig 
kárpótlandó.

90. §. A könyvecskék a végkivételtől számítandó egy 
egész év alatt megtartandók, csak ezen év letelte után sem- 
misitendők meg, mely idő alatt a pénzét kivett félnek ne- 
taláni csonkittatása miatt követelését érvényesíthetni joga 
fenmarad.

91. §. A kivevő félnek a fizető asztalon meg kell olvasni 
a pénzét, mert eltávozta után kártalanításnak helye nem lehet.

III. Az intézet üzletköréről.

92. §. A betételek kamatoztatásáról az intézet üzletei kö
vetkezők : előlegezés, kiszámitolás, kölcsönzés és vétel.
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Az e l ő l e g e z é s r ő l .

93. §. Előlegez az intézet:
a) Osztrák államkötvényekre, s ezekkel egyenlő ter

mészetű hitelpapirokra, u. m.: földtehermentesitési kötvényekre; 
továbbá Eszterházy-féle sorsjegyekre, az osztrák nemzeti bank 
részvényeire, a földhitel-intézet értékpapírjaira s más jelzálo- 
gilag biztosított hitel- és értékpapírokra, melyek a pesti és bé
csi pénz- és értékpapir-börzén árúkba bocsáthatók, s a nyilvá
nos árkeleti lapba bejegyezhetők: három havi időtartamra, az 
illető papírok árkeleti értékének 3/4 része erejéig 6 % kamatra, 
mi az irat-díjakkal együtt havonként előre felszámittatik, s a  
zálogba adott értékpapírok tulajdoni jogának —  ha szükségel
tetnék — igazolása mellett. De ha a letett értékpapírok árfo
lyama időközben oly csökkenést szenvedne (p. o. 10 % vagy 
többet), hogy azok a szabályszerű biztosítéknak többé meg nem 
felelnének, köteles az adós az igazgatóság felszólítására az ár
különbséget azonnal pótolni, mit ha teljesíteni elmulasztana, az 
intézet fel van jogosítva a letett értékpapírokat az adós rová
sára eladni, s a befolyt pénzből az intézet követelését kielégí
teni , az adósnak csak a fenmaradt többletet szolgáltatván k i ; 
azon esetben pedig, ha az eladott értékpapírokból az intézet 
követelése nem telnék k i : a letevő a ki nem elégített összeg 
erejéig az intézet adósa maradt,

b) Az intézet mellett fenálló s külön ügyleti szabályok
kal ellátandó zálogháznál cs. kir. aranyakra, továbbá arany- és 
ezüstnemüekre, legfeliebb három hónapra a szakértő és becslő 
által meghatározandó beiérték 3/4 része erejéig, tekintet nél
kül a munka becsére; azonban megkivántatik, miszerént a zá
logtárgy oly értékű legyen, hogy arra legalább 5 frtot lehessen 
előlegezni, mi elkülönítve kezeltetik. — Ez esetben a kamato
kon és írásdíjjakon felül, különös mérsékelt becslési díj is kifi
zetendő, és pedig az utóbbi egyszer-mindenkorra.

2*
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94. §. Ha a kiszabott határidő lejár, és sem az előlege
zés meghosszabbítása ki nem eszközöltetett, sem pedig a fede
zetül letett tárgy ki nem váltatott : kötelességében álland a 
takarékpénztári választmánynak — az intézetnél elzálogosított 
értékpapírokat, törvényes közvetítés nélkül börzeszerüen eláru
sítani: más tárgyakat pedig a törvényes biró közbejövetele 
mellett —- árverés mellett — a legtöbbet Ígérőnek eladhatni, s 
mindkét esetben mind az előlegezett összegre s annak kama
taira , mind az eladási és bírói költségekre nézve az intézetet a 
befolyt pénzből kielégíteni.

A fenmaradó összeg az illető félnek adandó ki.
95. §. Minthogy a bizonyos határidőre szabott kötelezett

ség teljesítése néha a felek hibája nélkül nehéznek vagy épen 
lehetetlennek mutatkozik, s a felekre — tudva körülményeiket 
— méltatlan költség hárulna, másfelől pedig nem egy könnyen 
tehető fel, hogy az árfolyam oly ingadozó legyen, miszerént az 
elárúsitandó tárgy egy időrei megtartása által az intézet köve
telését veszélyeztetné: a lejárt határidőn túl az intézet részéről 
az árverés legalább 48 óráig vagy 3 napig elmarasztatik, s 
eközben a történendő lépésről, valamint annak megtörténtéről s 
eredményéről a fél irásilag értesítendő.

97. §. Előlegez még a takarékpénztár:
a) A zálogházaknak ;
b) más közhasznú intézeteknek, melyek a kölcsönösség 

elvén alapulnak és melyeknek a takarékpénztárnál a pénzfor
galommal arányban lévő meghatározott összegén hitelt nyitni 
szabad.

A l eszúrni  t o l á s r ó l .

97. §. Az intézet leszámítol:
a) Idegen és saját váltókat, — ezen üzletet a választ

mány viszi (93.§.); határozat hozatalánál 5 tagnak, ezek között 
legalább két szakférfinak s az igazgatónak vagy aligazgatónak



21

jelen kell lenni; a szavazás nyilván történik, s az átalános szó
többség dönt.

A benyújtott váltóknak következő kellékekkel kell el
látva lenni:

1. Mindenik váltó osztrák értékre kiállítandó, — vagy 
arra kellőképen átszámítandó s legalább 200 írtról kibocsátandó,

2. Lejártáig 4 hónapnál hosszabb időre nem szólhat,
3. Hajdú-Böszörményben legyen fizetendő.
4. Három váltóképes és jó hírben álló egyén által legyen 

aláírva, kiknek legalább egyike böszörményi állandó lakos 
legyen.

Saját váltót csak akkor fogadhatnak el, ha a kibocsátó 
czim a váltótörvényszéken be van jegyezve.

b) Leszámítol még az intézet állam-, központi, pénztári 
utalványokat, s leszámítolás útján megszerezhető belföldi állam
papírokat,

A k ö l c s ö n z é s r ő l .

98. §. A takarékpénztár kölcsönöz 0 % kamat, az árva
pénzek elhelyezésénél szokásos biztosíték és a fenforgó körül
mények szerént megállapítandó egy—három és hat hónapi fel
mondási határ mellett ingatlan birtokra, és pedig egyelőre:

1. A hajdú-kerület határában eső ingatlan birtokokra, 
továbbá a Szabolcs és Bihar megyék területéhez tartozó, de ki
zárólag hajdú kerületi lakosok által birt pusztai fekvő földbirtokra.

2. Hajdú-városi ingatlan birtokokra, hol rendes telekkönyv 
vitetik.

3. A hajdú-városoknak mint községeknek oly közhasznú s 
az illető hatóság által helybenhagyott czélokra tett adósságok 
törlesztésére, mely adósságok törlesztése a község összes tag
jainak hozzájárúltával eszközlendő.

4. Hajdúvárosoknak, melyek közpénztárral és saját tulaj
donukhoz tartozó fekvő birtokkal bírnak.

99. §. Mihelyt az intézet üzlete nagyobb terjedelmet nyer.
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s az igazgató választmány a takarékpénztár üzletkörének kiter
jesztését szükségesnek látja, a közgyűléshez teendő okadat olt 
jelentés alapján az intézet hitelt nyit, a hajdú kerülettel határos 
megyék és királyi városok területein eső ingatlan birtokokra is.

100. §. A választmányhoz kölcsönért intézendő folyamod
ványhoz melléklendők:

a) a telekkönyvi hiteles kivonat;
b) az adó-telekkönyv kivonata, ha a kölcsönző nem 

h.-böszörményi lakos;
c) A fenálló törvények értelmében készült s hitelesített 

becslevél, melyben az épületek, gazdasági készületek, marhák, 
szőllők befoglaltathatnak ugyan, de kölcsön mértékéül nem vé
tethetnek ;

d) bizonyítvány az adó lefizetéséről;
e) bizonyitvány arról, hogy a kölcsönt kérő átírási szá

zalékkal nem tartozik;
f) ha a kölcsön házra kéretik, még a tűzkár biztosításá

ról, valamely jó hitelű tüzkármentesitő társulat által kiállított 
bizonyitvány vagy jegy.

101. §. Fekvő jószágoknál a telekkönyvi kivonatnak iga
zolni kell, miszerént a birtok a kölcsönkérő kétségtelen tulaj
dona, s hogy a jószággal való rendelkezhetési jog sem hitbizo- 
mány, sem végrendelet, sem semmi más akadály által nem kor- 
látoztatik, s hogy perek ellene folyamatban nincsenek.

Továbbá az összeírásban a majorsagi birtok hóid számát 
minden részletében meg kell jelölni, nevezetesen ki kell tenni, 
hogy a szántóföldek, kaszállak, rétek, erdők, szőllők stb. kü- 
lön-külön hány holdat tesznek, s azonfelül minden egyes hold 
értékét, valamint a termények legközelebbi piaczi árát kellőleg 
és világosan ki kell mutatni.

Végre ha a választmány szükségesnek találná, két kikül
dött tagja által az összeírás helyességéről a helyszínén magának 
meggyőződést szereztethet, mi ellen a kölcsönkérő semmi kifo
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gást nem tehet; azonban a helyszínem ezen felvétel költségeit 
a takarékpénztár viseli.

102. §. Városi ingatlan birtokoknál a javak becsűje s bér
jövedelmük helyessége felől a választmány két kiküldött tagja 
által szintén tudomást szerezhet magának, mely esetben a ki
küldöttek beadandó jelentésükbe felderítik, hogy minő terhek 
vannak az ingatlan vagyonra betáblázva, mennyire rúg az adó 
és javítási költség, valljon a városnak szép és lakályos részén 
esik-e a ház, jövedelmező-e a telek, nincsenek-e különös hát
rányai? továbbá hogy jó hírben áll-e? a kölcsönkérő nem ke
zel-e nyilvános pénztárakat? Végre ki kell mutatni, hogy a bir
tok a kölcsönkérő nevére van telekkönyvezve, s elemi károk 
ellen a kölcsön tartamáig kellően biztosítva van, ■— és hogy pe
rek ellene nincsenek folyamatban.

103. §. Az elősorolt kölcsönadásoknál, mint maximum sza
bályul vétetik a házak törvényes becsii szerénti félér téke,  
az értékét a jövedelem, nem pedig a becs után számítva; a 
m í v e l é s  a l a t t i  f ö l d e k n é l  p e d i g  a holdak száma, egy 
1600 □  öles holdat a föld minőségének osztályzata szerint 
20—80 o. é. frtba véve. Magától értetik egyébiránt, hogy az 
említett ingatlanok értékének azon fele részében, melynek ere
jéig a kölcsön adatik, azon követelések is beszámitandók, melyek 
a kérdéses jelzálogot már azelőtt bármi tekintetben terhelték.

104. §. A takarékpénztár jelzálog! adósai évenként egy
szer, és pedig novemberben kötelesek, — tőke felmondás terhe 
alatt kimutatni, hogy az intézet követelését netalán megelőző 
tételek kamatait megfizették s az épületeket biztosították.

105. §. Az ingatlanokra adott kölcsönöknél szabályul szol
gál, hogy azok -  ha azok visszafizetése az időközben történt 
felmondások következtében előbb nem eszközöltetnék — rész
letekben legalább 10 °/0 évi törlesztéssel visszafizetendők.

106. §. Oly kötelezvények, melyek a fentebbi szakaszokban 
elősorolt kellékekkel bírnak, az intézet által szabályszerűen és 
teljes értékükben engedmény utján is átvállaltalak.
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Az é r t é k p a p í r o k  vé t e l é ről .

107. §. Az intézet vétel utján megszerez kama toló kincs
tári vagy testületi kötvényeket, zálogleveleket és hitelpapírokat.

D) Átaiáoos rendszabályok,
108. §. Ha valamely választmányi tag személyére vagy há

zára stb. szóló vagy a polgári törvények értelmében meghatáro
zandó harmadik fokozatú rokona vagy sógora aláírásával ellá
tott v á l t ó  f e l e t t  k e l l  h a t á r o z n i ,  az ily választmányi 
tag a tanácskozásban részt nem vehet.

109. §. Minden takarékpénztári választmányi tag, kellő 
biztosíték mellett az intézetből törvényes kamatra kölcsönt kap
hatván, az ily kölcsönt kérő tagnak azon tanácskozásban, mely 
ezen s a polgári törvények értelmében meghatározandó harma
dik fokú rokona, vagy sógora által kért kölcsön e n g d é 1 y e- 
z és é r ő i  határoz: — jelen lenni nem szabad.

110. §. Kölcsönkérő több folyamodó közül, a mennyiben 
mindnyájan nem elégittethetnének ki, — azé az elsőség, ki az 
intézetnek a legnagyobb biztosítékot nyújtja, különben a folya
modvány előbbi benyújtása ad elsőbbséget,

111. §. Kölcsönöknél a felmondási határidő mindkét rész
ről 3000 frtig 3 hónapra, azonfelül pedig, bármilyen nagy legyen 
is az összeg, félesztendőre van meghatározva.

112. §. A választmány kölcsön vagy leszámítolási üzletbe 
hozott helytálló vagy elmozdító határozatát a felek irányában 
indokolni nem köteles.

113. §. Leszámítolásoknál a választmány a körülmények
hez képest határozza meg a kamatlábat, melynek azonban a tör
vényes 6 % kamatot túlhaladnia soha sem szabad,

114. §. Minden 200 irtot meghaladó váltó-leszámitolástól 
külön íratdíjjak is fizetendők, melyeket, mint a kamatokat, min
dég előre le kell tenni.
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115. §. A letéti díjak következőleg állapíttatnak m eg:
1000 fe r t ig ............. 1 °/0.
1001 írttól 5000-ig % °/0.
5000 forinton felül V4 °/0,

116. §. Az előadottak szerént a takarékpénztár bevételeit 
képezik:

a) az alap- és tartaléktőke kamatai;
b) a felek betételei;
c) az ezekutáni kamatok;
d) az iratdíjjak, a meimnyiben azok beszedése az alap

szabályokban meg van engedve;
e) a letéti díjak.

117. §. Az intézet saját pénzeit és a kezelésére bízott ősz- 
szegeket semmi nyerészkedő vállalatokba nem fektetheti, hanem 
köteles azokat, szabályaihoz képest (98. §.) biztos kamatozásra 
kiadni.

118. §. Az intézet kiadásait képezik:
a) a betételek visszafizetése és a kamatok kifizetése;
b) a tisztviselők és szolgák fizetése;
c) igazgatási költségek, u. m. szállásbér, világítás, fa, 

írószerek, nyomtatási és postai költségek,
119. §. A pénztár naponként berekesztetik, s a pénztári 

készlet a pénzszekrénybe tétetik, mely az ellenőr, a napi biztos 
és pénztárnok háromszoros zára alatt van. A kézi pénztárban 
a pénztárnok, szintén az ellenőr és napi biztos ellenőrsége mel
lett, csak annyit tart meg közvetlen saját őrizete alatt, mennyi 
az üzletfolyamhoz képpest a napi kiadásokra szükséges.

120. §. Minden félév végével, t. i. junius 30-án és decem
ber 31-én pénztári főzárlat, s egyszersmind átalános kezelési 
mérlegezés történik.

121. §. Az egész évi kezelésből eredő tiszta jövedelem há
rom egyenlő részre osztatik: melyből '/3 rész az alaptőke után, 
a b ö s z ö r m é n y i  h a j d ú - b i r t o k o s s á g i  p é n z t á r  ré
szére osztalékúl jut, egy harmada a takarékpénztár netalán vesz-

*



teségei fedezésére, a t a r t a l é k t ő k é h e z  csatoltatik mindad
dig, míg az az alaptőkével egyenlő összegre nem növekedett, 
egy harmada pedig j ó t é k o n y  és k ö z h a s z n ú  h e l y i  czé-  
l o k r a ,  mint a helybeli reformált és görög kathol. iskolák gyá- 
molitására s a felállítandó szegény- és beteg-ápolda javára, s 
Böszörmény város közösügyei előmozdítására s felvirágoztatásá
nak elősegítésére fordittatik.

122. §. Ha a tartaléktőke az alaptőke felére növekedett, s 
tökéletesen biztosítva van az intézetet alapitó hajdú közbirtokos
ság pénztára, a takarékpénztár alapjáúl befektetett tőkéjéből 50 
% -ot visszavesz, a másik 50 %-ot pedig akkor veszi vissza, 
midőn a tartaléktőke 50,000 frtra felszaporodott, mely esetben 
a tartaléktőke helyettesíti a tőkét, a böszörményi hajdú-birto- 
kossági pénztár mindazáltal továbbra is élvezi az őtet — az 
alaptőkéhez képest — megillető előnyöket.

123. §. Ezentúl a tiszta jövedelem egy harmadának csak 
fele csatoltatik a tartaléktőkéhez, másik fele pedig a választ
mány ítéletéhez képest , arra fog fordittatni, hogy belőle, — a 
mennyiben a tartaléktőke tulajdonképeni rendeltetésének meg
óvása megengedi — szorgalmas és becsületes íöldmivelők és 
iparosok kamat nélküli kölcsönt kapjanak, vagy hogy szegé
nyebb sorsuak betételei magasabb kamatokban részesittesse- 
nek, végre hogy a 121. §-ban elősorolt jótékony és közhasznú 
ezélok és intézetek nagyobb mérvben gyámolittassanak, mely 
esetben a választmány indítványa alapján a közgyűlés határozandó

124. §. Az intézet a 121. és 123. §-ban megirt ezélokra 
fordítandó ajándékokat és hagyományokat is elfogad, s azokról 
külön könyvet vezet.

Az i n t é z e t  b í r ó s á g a .

125. §. Egyes betevőknek szabályellenes eljárások miatti 
panaszaik a h. kerület közgyűléséhez intézendők, honnan az elin- 
tézésseli meg nem elégedés esetére, a felebbezés útján a magy.kir. 
földmivelési, ipar s kereskedelmi minisztériumhoz nyitva marad.

26
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Minden más esetben, midőn a takarékpénztár mint fölpe
res vagy alperes lép fel: az intézet peres ügyei az illető tör
vényhatóság bíróságai előtt intézteinek.

126. §. Az intézet üzleti viszonyaiból származó nem ma
gán jogi viszonyokra nézve, melyek a választmány és az intézet 
közt támadhatnak, a vitás kérdés eldöntése, a fennálló hazai tör
vények értelmében választandó 5 tagú bíróságra bízandó, az 
igazgatóság és a választmány közt felmerülhető viszálkodások 
pedig a közgyűlés által intézenddk el.

127. §. A takarékpénztár ellen netalán intézendő végre
hajtás mindenekelőtt az intézet tartalékalapja ellen vétetik foga
natba, ennek kimerültével pedig a tartalékalapi letételekre.

Az a l a p s z a b á l y o k  v á l t o z t a t á s á r ó l .

128. §. Az alapszabályok változtatását változott körülmé
nyek vagy más fontos okoknál fogva csak a magy. kir. földmi- 
velés, ipar és kereskedelmi minisztérium beleegyezésével lehet 
foganatosítani.

A f e l s ő b b  f e l ü g y e l e t r ő l .

129. §, Az évi üzlet- és mérleg-kimutatás, úgy a közgyű
lések jegyzőkönyvei a földmivelés, ipar s kereskedelmi magyar 
kir. minisztériumhoz fölterjesztendők, mely ha szükségesnek lá- 
tandja esetről-esetre kiküldendő miniszteri biztos által gyako
rolja felügyeleti jogait.

A miniszteri biztos jogában áll a gyűlésekben jelen lenni, 
alapszabályok elleni határozatok végrehajtását felfüggeszteni s a 
társaság könyveibe betekintés által magának az üzlet állásáról 
s a pénztár állapotáról biztos tudomást szerezni.

Az i n t é z e t  p e c s é t j é r ő l  és e z i mér ő l ,

130. §. A takarékpénztár a 4. §-ban körülirt pecsétet 
használ, s az ugyanott megnevezett czimet viseli, mely a debre- 
czeni kir. váltótörvényszéknél bejegyzendő.



Az i n t é z e t  f e l o s z l á s á r ó l .

131. §. A hajdú-böszörményi takarékpénztár feloszlása 
csak közgyülésileg, és pedig csak akkor határoztathatik el, ha 
teljes számú közgyűlés legalább %-da kívánja azt. A feloszlásra 
a magy. kir. földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztérium jó
váhagyása kikérendő, mely alkalommal a feloszláshoz szükséges 
hatósági engedély elnyeréséért benyújtandó folyamodványhoz, a 
felosztási terv és a számolás eredménye is csatolandó, valamint 
azon eszközök is pontosan kimutatandók, melyek a felek irá
nyában fennálló minden kötelezettség tökéletes kiegyenlítésére 
szükségesek.

132. §. Az összes tartozás kiegyenlítése után fenmaradó 
tiszta vagyonnak '/,-dát az intézet, közgyűlési határozat alap
ján, helybeli jótékony vagy közhasznú czélokra fogja fordítani.

Kelt Hajdú-Böszörményben, az 1868-ik évi márt. hóban 
tartott közgyűlésből. H.-Böszörmény város közönsége, Lengyel 
Imre mk. főhadnagy. Kiadta Karap Imre mk. jegyző. (P. H.)

6358. szám.

Ezen alapszabályok a földmivelés, ipar és kereskedelem
ügyi magyar kir. minisztériumnak a törvény értelmében bemu
tatottak.

Kelt Pesten 1868. május hó 5-én. Gorove István mk. 
(P. H.)
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