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I. Az egylet czélja.
Mint minden takarékpénztárnak, úgy ennek is 

kettős czélja van:
1) A szegényebb sorsú polgárok, iparosok, iparos

segédek, cselédek megtakarított filléreinek biztos elhe
lyezése, a betett összegnek kamatoztatása s ez által a 
takarékosságnak előmozdítása.

2) Az egylet alap- es tartaléktőkéje, valamint az 
egyesek által betett összegek kellő biztosíték mellett 
történendő kikölcsönzése által a szorult helyzetbe jutott 
polgárokon segíteni s ez által vagyonukat végromlástól 
megóvni.

II, A z  egylet alakulása.
Az illető aláírók, mint részvényes tagok, Czegléd 

varosában alapítandó takarékpénztár létesítése végett 
társulatban egyesülnek következő feltételek alatt:

1) A czegledi takarékpénztár 100,000 =  egyszáz
ezer forint alaptőkével alapittatik, mely összeg 1000 
darab 100 frtos részvénynyel fedeztetik.

2) Az ekként kiállított alaptőke az egylet fenállá- 
sáig a részvényesek által fel nem mondható.

3) Minden darab részvény után az alapszabályok 
helybenhagyását követő közgyűlés után 15 napra a 
részvény 10 százalékát vagyis 10 irtot; ezen első befi
zetéstől számítva 30 nap alatt 10 százalékot, vagyis 
10 frtot, ettől ismét 30 nap múlva 10 százalékot 
tartoznak a részvénybirtokosok befizetni. Ekként 30%
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leven befizetve, az igazgatóságra bizatik meg 20 /„ 
befizetését a szükség s az üzlet kívánalmaihoz képest 
elrendelni; ez esetben azonban a részvényesek legalább 
30 nappal előbb helyben szokásos módön, vidékiek a 
hivatalos lapban és más lapokban is leendő közhirrététel 
által értesitendők.

4) Mihelyt a szükség kívánni fogja a még betize- 
tetlen maradó 50 frtos részlet befizetését is, az igazgató
ság indítványa folytán a közgyűlés azonnal el fogja ren
delni. Ezen közgyűlés fogja meghatározni azt is , hogy 
milyen határidők alatt tartoznak a részvényesek a hát
ralevő részvénytőkét befizetni.

5) A mely részvényaláiró az első 10 százalékos 
részvényrészlet befizetését elmulasztja, a részvényesek 
sorából" egyszerűen kitöröltetik és _ részvénye másnak 
fog átadatni. Azon részvényes pedig, ki bár  ̂az első 
részletet befizette is, de a másodikat a szinten eloie 
kitűzött határidőre nem teljesité, a befizetésre neki 
újabban 15 napi határidő engedtetik, mely hatándo- 
hosszabbitás helyben szokásos módoni kihirdetés által, 
úgy a hivatalos lap útján háromszor, a befizetésre kitű
zött zárhatáridőt megelőzőleg 4 héttel közhírré tétetvén , 
a kik kötelezettségeiknek eleget tenni kívánnak, a má
sodik részletet befizethetik, de tartoznak a 6%^ kése
delmi kamatot megtéríteni. Azok, kik ezen határidőre 
sem fizetnének, részvényeiket a befizetett összegekkel 
együtt elvesztik, melyekkel az igazgatóság mint az egy
let tulajdonaival rendelkezik. Hasonló eljárás alá esik 
a harmadik és többi részletfizetés is.

6) A részvény névre állittatik ki s folyószámmal 
jegyeztetik meg, az alaptőke-könyvben külön lapot 
nyer és valamint az intézet nyereményében, úgy vesz
teségében is a részvény erejéig egyaránt osztozik. Ad
dig, mig a részvények névértékűk erejéig befizetve 
nincsenek, a részvényesek csak ideiglenes részvényje
gyeket nyernek, melyek a tettleg befizetett összegekről 
szólván,'eladhatók és az igazgatóságnak teendő jelentés
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folytán a vevőre átirandók. Az eredeti részvényes 
azonban az eladott részvény névértékének 5 0 % -ka 
erejéig a továbbadás után is felelős marad.

A részvények és ideiglenes részvényjegyek az igaz
gató , pénztárnok és könyvvezető által iratnak alá és a 
társaság pecsétjével megpecsételve adatnak ki.

A társulat megalakultalak csak akkor tekinthető, 
ha a részvények 3 0 % -ka tettleg befizettetett.

III. Alapszabályok.
I. FEJEZET.

Az intézet szerkezete,
i- §•

Az intézet ügyeit vezetik: a részvényesek közgyű
lése, az igazgatóság és felügyelő-bizottág.

Kezelését végzik:
a) egy pénztárnok, egy könyvvivő, mint ellenőr, 

és az ügyek szaporodása szerint egy vagy több Írnok.
b) Fogalmazási munkáit egy jegyző, jogügyeit egy 

ügyvéd. A két állomás azonban egy személyben is 
öszpontositható.

2. § •

Az egylet évenként márczius 1-én rendesen, szük
ség esetén egyébkor is , közgyűlést tart; miről a hely
beli részvényesek alkalmas hirdetés, a vidékiek a hiva
talos hírlap útján legalább 15 nappal előbb fognak 
értesittetni. A hirdetményekben a tanácskozási tárgyak 
jegyzéke is közlendő.

3. §•
Minden részvény egy szavazatot képvisel, tíznél 

több szavazatot azonban, bármennyi részvénynyel bírjon 
is valaki, sem saját személyében, sem meghatalmazás 
alapján nem nyerhet.
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Ki a közgyűlésben szavazatát gyakorolni kivánja, 

tartozik részvényeit —  helybeliek a gyűlés napját meg
előző napig, nem helyben laké részvényesek a gyűlés 
megnyitásáig—  az igazgatóságnál bemutatni és csak a 
valóban bemutatott és nevükre kiállított részvény után, 
vagy kellő meghatalmazás alapján fog részükre a szava
zási igazolvány kiszolgáltatni.

Minden részvényes meghatalmazott által is képvi
seltetheti magát, kinek azonban szintén részvényesnek 
kell lenni; különben a szavazás személyesen történik; 
kivétetnek a kiskorúak, kik gyámjuk, nők, kik férjük, 
társulatok és egyletek, melyek főnökük által képviselte
tik magukat.

4. §.
Közgyűlés tartására annyi részvényes jelenléte szük

ségeltetik, hogy összesen 100 szavazattal bírjanak; ha 
ennyi részvényes tag meg nem jelennék, 14 nap múlva 
egy újabb közgyűlés hivandó össze, melyben jelenlevők, 
tekintet nélkül azok számára, érvényesen határoznak, de 
csakis azon tárgyak felett, melyek az első közgyűlés 
napirendjéhez tartoztak.

5. §•
Elnököt minden közgyűlés saját tagjai közül általá

nos szavazattöbbséggel maga választ.

6 . § .

Kiválólag a közgyűlés elé tartozó tárgyak a követ
kezők :

a) az igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjainak, 
valamint a vezérigazgatónak titkos szavazat útján meg
választása, elmozdítása és felmutatása általános szava
zattöbbséggel ;

b) a tisztviselők létszámának a szükséghez képest 
növelése vagy kevesbitése , tiszteletdijak és tiszti fizetések 
megállapítása;

c) az intézet állásáról teendő igazgatósági jelenté-
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sek, felügyelő-bizottsági tudósítások tárgyalása s azokra 
vonatkozó, valamint az egész társulatot kötelező határo
zatok hozatala;

d) a közelebb lefolyt evró'l előterjesztendő' szám
adások és mérleg- megvizsgálása s azok feletti intéz
kedés ;

e) az előbbi év tiszta jövedelméről rendelkezés;
f) a részvények be nem fizetett részletének az 

egylet üzletének szaporodása folytán szükségessé válható 
befizetésének az igazgatóság indítványa nyomán leendő 
elrendelése;

g) a tisztviselők feleletrevonása s a mennyiben az 
alapszabályok kívánnák , elbocsájtása ;

h) az alapszabályok módosítása, a mennyiben ez 
tapasztalás útján czélszerűnek mutatkoznék. Az alapsza
bályok minden módosítása bejegyzés végett az illetékes 
törvényszéknek bejelentendő;

i) az alaptőke leszállítása, vagy felemelése;
k) az egylet feloszlatása iránti határozat s a felszá

molók kirendelése;
l) a h) és k) alatti pontokra nézve teendő indit- 

ványok az igazgatóságnak a közgyűlés tartása előtt 4 
héttel Írásban beadandók; ennek elmulasztása esetében 
a közgyűlés határozatától fog függni, vájjon e végett 
4 hét múlva rendkívüli közgyűlés tartassék-e, vagy a 
tett indítvány tárgyalása a jövő rendes közgyűlésig 
elhalasztassék? de ugyanezen gyűlés, melyben ezen 
indítvány bejelentés nélkül előterjesztetett, vagy előtte 
4 hétnél később tétetett jelentés, e két tárgyban érvé
nyes határozatot nem hozhat.

Mennyiben pedig az alapszabályok módosítása a 
betevők jogaira vonatkoznék; e felöl azok a módosított 
szabálynak a lapokba igíatása és a helyben szokásos 
módoni kihirdetése által is azon hozzáadással értesiten- 
dők, hogy a kihirdetéstől számítandó hat hónap alatt 
betételeiket tetszésük szerint visszavehetik,
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A h) és k) alatti esetekben érvényes határozat 
hozatalára a jelenlevők szavazatának teljes 3/4 része 
szükségeltetik, minden egyéb esetekben pedig csupán 
általános szótöbbséggel kívántatik.

8 .  § .

Egyenlő szavazatmennyiség esetében azon vélemény 
fog határozattá emeltetni, mely az elnök által elfogad
tatott.

9- §•
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és jegyző 

Írják alá, hitelesítése pedig a közgyűlés által kiküldendő 
tagok által történik.

Az egylet minden hirdetményei a magyarországi 
hivatalos hirlap útján is közhirré teendők.

7-  § •

II. FEJEZET.
Az igazgatóságról.

10.

Az igazgatóság a vezérigazgatóból és 20 igazgató- 
sági tagból á ll, kik három évre választatnak a 6. §-ban 
meghatározott módon.

11 . §.

Az igazgatóság elnöke a vezérigazgató, ki közvet
len felügyelője az intézet ügykezelésének s végrehajtója 
az igazgatóság határozatainak.

A vezérigazgató akadályoztatása esetén helyettest 
az igazgatóság saját kebeléből rendel.

12. §.

Az intézet kezeléséhez szükséges minden rendszeres 
kiadások kifizetését igazgatói jelentésre az igazgatóság 
rendeli e l , az utalványozás azonban a vezérigazgató



által történik. Halasztást nem szenvedő kisebb kiadáso
kat 50 frt. erejéig saját felelőssége inellett a vezérigaz
gató utalványozhat és kifizettethet; á havi kiadásoknak 
a pénztárnok által könyvvivői ellenjegyzés mellett készi- 
tendő kimutatása havonként az első igazgatósági ülésnek 
bemutatandó.

13. §.
Minden előforduló ügyekben az intézetet a vezér- 

igazgató s ennek akadályoztatása esetén helyettese kép
viseli ; ennélfogva bármely előforduló kérdésben a 
szükséges felhatalmazást és megbízást jogérvényesen 
adja ki.

14. §.
Az intézet pecsétjét a vezérigazgató kezeli s erről 

ő a felelős; a pecsét körirata leend: „Czeglédi takarék- 
pénztár pecsétje“ és az alakulási évszám.

15. §.
Az intézet tisztviselői s mindazok, a kik csőd 

alá kerültek, vagy tizetéseiket megszüntették a nélkül, 
hogy hitelezőiket tökéletesen kielégítették volna, mind 
azok, a kik ellen bűntény miatt vagy nyervágyból, 
vagy a közerkölcsiség ellen elkövetett vétség miatt 
vizsgálat rendeltetett e l : az igazgatóság és felügyelő
bizottság tagjai nem lehetnek; ha ilyes a hivataloskodás 
tartama alatt bekövetkeznék, közvetlenül az állás elvesz
tését vonná maga után.

16. §.
Az intézet minden tisztviselőjét az igazgatóság 

titkos szavazás útján választja.

17. §.
Az igazgatóság hetenként legalább kétszer előre 

meghatározott napokon, de szükség esetén többször is 
tart ülést. Ezen ülésekben hozandó határozatok érvé

9
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ny ességére az elnök beszámításával 5 tag jelenléte szük
séges.

Az ülés jegyzőkönyvét az elnök és jegyző írja 
alá, hitelesítése pedig a következő ülésben történik.

18. §.
A kölcsön elnyeréséért beadott mindennemű kérvé

nyek igazgatósági ülésben vétetnek fel és intézteinek 
el, valamint minden közgyűlési tárgyalást nem igénylő 
ügyek.

19. §.
Minden határozatok szótöbbséggel keletkeznek s 

egyenlő szavazatok esetében az elnöklő vezérigazgató 
által elfogadott vélemény emeltetik határozattá; azonban 
a kölcsön-előlegezés és váltó-leszámitolásnál (escompt) 
a jelenlevő igazgatósági tagok % -résznyi szótöbbsége 
határoz s minden ily alkalmaknál a szavazás fekete 
és fehér golyók által történik; sőt a kikölcsönzésben 
meg nem egyező tagnak szabadságában áll külön véle
ményét a jegyzőkönyvbe bejegyeztetni,

III. FEJEZET.
A felügyelő-bizottságról.

20. §.
A felügyelő-bizottság 5 tagból á ll, kik három 

évre választatnak. Elnököt saját kebeléből választ, ha
vonként legalább egyszer ülést tart s arról jegyzőköny
vet vesz fel, mit az elnök és az intézet jegyzője ir alá 
s az ülésen jelen volt két tag hitelesít.

21 .  § .

A felügyelő-bizottság ellenőrzi a társaság ügyveze
tését minden ágaiban, e végből jogában áll a társasági 
ügyek menetéről tudomást szerezni, a társaság könyveit, 
iratait és pénztárait bármikor megvizsgálni.
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A felügyelő-bizottság az évi számadásokat és mér

leget, nemkülönben a nyereség felosztását tárgyazó 
indítványokat megvizsgálni és erről a közgyűlésnek 
évenként jelentést tenni tartozik. E  jelentés nélkül a 
közgyűlés a nyereség felosztása iránt érvényesen nem 
határozhat.

22 . § .

Ha a felügyelő-bizottság hivatalos működésében 
a törvénybe vagy az alapszabályokba ütköző intézkedé
seket vagy a társaság érdekeit sértő mulasztásokat 
avagy visszaéléseket tapasztal, a közgyűlést azonnal 
összeliivni tartozik.

23. §.
A felügyelő-bizottság, valamint az igazgatóság tagjai 

netaláni kártérítési igényeik épségben tartása mellett a 
közgyűlés által bármikor elmozdithatók.

IV. FEJEZET.
A tisztviselőkről.

24. §.

Az intézet tisztviselői éltök fogytáig, illetőleg az 
egylet feloszlásáig választatnak s az igazgatóság előtt 
teszik le esküjöket a hűséges hivataloskodásra, miután 
képességüket és a szabályszerű biztositékot kimutatták.

25. §.
Minden tisztviselő, kivévén az Írnokot, annyi biz

tositékot köteles vagy a pénztárba leteendő kész pénz
ben , vagy ezen takarékpénztári részvényekben, érték
papírokban , vagy pedig tehermentes ingatlan vagyonban 
kimutatni kellő bekeblezés mellett, mennyi a közgyűlés 
által meghatározott évi fizetéseikkel kétszeresen felér. 
A biztosítékul letett értékpapírok és okiratok őrizet 
végett a pénztárba letétetnek s a készpénzben letett
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értektől az intézet annyi kamatot fizet, mint a betéte
lektől.

V. FEJEZET.
Az intézet ügykezeléséről.

26. §.
A hivatalos órák, illetőleg a pénztár nyitva tartása 

iránt időszakonként az igazgatóság belátása s a körül
mények szerint intézkedik és e részben hozott határo
zatát a közönséggel szokásos hirdetés által tudatja.

27. §.
A hivatalos órákban a betételek és visszafizetések 

fölött egy biztos ügyel, ki az igazgatóság tagjai közül 
sor szerint megbizatván, a betételi-könyvecskéket alairja 
és az egész ügykezelésre felügyel.

A főpénz- és okmánytár háromszoros, a kézi- 
pénztár kétszeres zár alatt tartatik ■ az elsőnek kulcsai 
a vezérigazgató, pénztár nők és könyvvezető, a kézi- 
pénztár kulcsa pedig az utóbb nevezett két tisztviselőnél 
vannak. Ennélfogva:

a) A  betétekről.

28. §.
A takarékpénztár alkalmat nyújt mindenkinek, 

hogy megtakarított filléreit biztos kezelés mellett a 
legkisebb összegecskétől kezdve kamatozóvá tehesse.

29. §.
Elfogad minden csekély betételi összeget '/4 forint

tól kezdve, azonban a kamatozás 1 forintnál kezdődik.

30. §.
Minden betevő egy könyvecskét kap, melybe a 

betevő neve, a betett összeg mennyisége számmal és



13
betűvel, a betétei napja, valamint a tőke és kamat 
fejében tett visszafizetések feljegyeztetnek.

Minden betétei és visszafizetés a biztos, pénztárnok 
és könyv vivő aláírásaikkal bizonyittatik.

A betételi-könyvek folyószámmal és a betételi-könyv 
illető lapszámával láttatnak e l; azonkívül egy külön 
rovatba beigtattatik a pénztári napló tételének azon 
száma, mely alatt ezen könyvecskére tett minden egyes 
betétei és visszafizetés bejegyezve van.

31. §.
A kamatláb a betételektől az országos pénzviszonyok

hoz képest az igazgatóság által határoztatik meg, vala
mint az idő is , melyben a betétei kamatozása kezdetét 
veszi és megszűnik; ebbeli határozatait azonban tartozik 
a legelterjedtebb módon közhírré tenni.

32. §.
A kamatok kamatai azon kamatlábbal tőkésittetnek, 

melylyel az eredeti tőke.
33. §.

Fölfizetések a betételekhez bármikor ugyanazon 
könyvre — az igazgatóság által a betét idejére meghatá
rozott kamatlábra — elfogadtatnak.

34. §.
Minden betéti-könyvecskéhez az intézet szabályai

nak velős kivonata melléklendő és egy táblás kimutatás, 
melyből kitűnjék, hogy a betételek 1— 100 írtig 20 
év alatt a kamat hozzászámitásával mennyit növek
szenek.

35. §.
A betéti-könyvecskékért dij nem fizettetik.

36. §.
rt

Őrzés végett bármely összegek elfogadtatnak a 
következő őrzési dijak mellett:



1000 frtig % % ,
1000 frtot meghaladó Összegtől 5000 írtig '/4% ;
5000 frtot meghaladó összegtől '/8%.

37. §.
Arany- vagy ezüstpénz oly kikötéssel, hogy akár 

a tőke, akár a kamat szintén ilyen pénzben fizettessék 
vissza, nem fogadtatik el.

b)  Kamatok fizetése és a bennhagyott kamatok tőkésítéséről.

38. §.
A kamatok évenként utólagosan a megelőző évről 

a követő év január 1-én fizettetnek ki vagy tőkésittetnek 
a 32. §. értelmében.

39. §.
Számítás könnyebbsége, de a történhető zavarok 

kikerülése tekintetéből is kamat-krajczárok törtszámai 
számításba nem vétetnek.

c) A betételek visszafizetése és az elvesztett könyvek meg
semmisítéséről.

40. §.
Betételek visszafizetése iránt felmondás 30 frtig 

nem kívántatik; 30 írttól 50 frtig 5 napi; 50 írttól 
100 frtig 10 napi; 100 írttól 500 frtig 15 napi; 500 
írttól 2000 frtig egy hónapi a felmondás és a kijelölt 
határidők leteltével az egylet fizetni köteles.

41. §.
Ha valamely felmondott összeg a felmondási határ

napig föl nem vétetnék, az mint új betétei tekintetik 
s ismét kamatoztatik, kifizetéséhez újabb felmondás 
kivántatván.

14
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42. §.

A takarékpénztári betéti-könyvecskék bizonyos név
re szólnak ugyan, mindazáltal a ki azokkal a hivatal
ban megjelenik s a betett pénz visszafizetését kivánja, 
az a könyvecske törvényes birtokosául s neki a járuló 
összeg a nélkül, hogy a név szerint bejegyzett betevővel 
személyugyanazonosságát igazolni tartoznék, ki is fizet
tetik, hacsak a 45. §. alatti megsemmisitési eljárás, 
vagy bírói tilalom, vagy a 44. §-ban említendő ideig
lenes intézkedés a kifizetést nem gátolja, vagy pedig 
a könyvben megnevezve levő eredeti betevő a könyvek
ben egy e végre tartandó rovatban betétei alkalmával 
figy nem intézkedett, hogy a betett összeg csak neki 
személyesen, vagy engedményesének, vagy megbízott
jának fizettethetik ki.

43. §.

Ha oly betételi-könyvecske, melyben a betevő a 
kifizetést saját szemelyere nezve a 42. §. szerint kikö
tötte, engedmény vagy eladás útján más birtokába 
jutna s az jelennék meg a pénz felvétele végett, köteles 
tulajdonjogát és személyugyanazonosságát igazolni. Az 
engedmények, valamint a megbízások is az itt elősorolt 
esetekben minden törvényes kellékekkel ellátott s köz
jegyzőileg vagy biróságilag hitelesített engedmények és 
megbízó-levelek legyenek.

44. §.

Ha valamely beteteli-könyvecske elvesz s e felől 
az illető az intézetnél jelentést teszen, ezen bejelentés 
a betételi számlakönyvbe bejegyeztetik, minek azon 
hatása  ̂ van , hogy a takarékpénztár az ily könyvecskére 
sem tőkét, sem kamatot nem fizet ki, mig ennek elő- 
mutatója tulajdonjogát kellőkép nem igazolja. Azon 
bejelentés azonban csak 30 napig érvényes, mely idő 
alatt az illető félnek áll kötelességében a szükséges 
biztosítási törvényes lépéseket annálinkább megtenni és
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azt a hivatalnál igazolni, mivel különben a kitett 
határidő eltelte után ezen bejegyzés kitöröltetek.

4 5 . § .
Az elvesztett könyvecskék megsemmisítésének kiesz- 

közölhetése végett az illető fél részére egy betétkönyvi 
kivonat adatik ki, a megsemmisítési okirat elomutatasa 
után pedig téritvénv mellett az elvesztett könyv máso
latát kapja; mely körülmény a betéti-könyvben meg
jegyzendő. ^

Az elvesztett betéti-könyvecske megsemmisítésénél 
ugyanazon eljárás követendő, mely a magán okiratokra 
nézve törvényileg ki van szabva, csupán azon különb
séggel hogy a megsemmisitési határidő nem a törvény
beli’ kiszabott egy év , hanem hat hónap alatt telik el.

d) Az intézet pénzei elhelyezéséről.

4 7 . § .

A takarékpénztár előlegez:
a) Ausztriai államkötelezvényekre s ezekkel egyenlő

természetű más oly hitelpapírokra, melyek a bécsi 
és pesti tőzsdén jegyeztetnek, ezen hitelpapíroknak 
azonban teljesen befizetve kell lenmök. ,

Ezen kivül arany- és ezüst-pénzekre es pedig ng} 
ezek, mint az értékpapírok börzei árfolyamának legfel* 
iebb 3A része erejéig és három hónapra adatik előleg.

b) Leszámítol minden váltóképes egyén által három
névre kiállított váltókat. . . .,

c) Engedmény útján magához vált jelzálogilag
bekeblezett oly magán kötvényeket , melyek szabályszerű
biztositékot nyújtanak. .

d) Kölcsönt ád: telekkönyvezett földbirtokokra,
legyenek azok községeké, testületek- vagy egyeseké.

e) Czeglédi jól épült és tűzkár ellen biztosított há
zakra, továbbá szőllőkre.
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Az előlegek és kölcsönök minden nemeinél 
megtartandó szabályok.

A) A 47. §. a) betűje alatt elősorolt előlegekre nézve.

48. §.

Az előlegek tárgyait az előleget kérő átadja a vezér- 
igazgatónak, vagy annak távollétében a napibiztosnak 
s miután ott ezen tárgyak megvizsgáltattak, az előleg 
azoknak kiszámított árfolyami értékük arányához képest 
a meghatározott kamatok és dijak előre fizetése mellett 
igazgatósági tárgyalás és határozat folytán a folyamo
dónak kiadatik. ‘

. Az előleget nyerő fél köteles a födözetül letett 
papírokon kívül téritvényt adni, melynek erejével köte
lezi magát:

1- ör. Hogy, ha az előlegezési idő lefolyásáig bármi
kor az általa fedezetül letett államkötelezvények és 
ezekkel hasonló értékű hitelpapírok börzei árfolyama 
10 /o-tólival lejebb szállana, a hozzá vagy meghatal
mazottjához intézendő felszólításra a hiányzó 10°/ -tóli 
összeget 24 óra alatt kipótolandja és ha ezen kötelezett
ségét nem teljesítené vagy letett papírját a lejárati időre 
kx nem valtaiiá, jogot ad az intézetnek azokat, vagy 
azokból annyit, a mennyi az összes előleg és költségek 
teljes kielégítésére elégséges, börzei árfolyam szerint

2- or. Ha az előleg pesti kereskedelmi bank, vagy 
itlső magyar általános biztositó társasági részvényekre, 
vagy  ̂ezekhez hasonló természetű papírokra, vagy arany
os ezüst-pénzre adatott és azok lejáratkor ki nem vál
tatnának, kötelezi magát, hogy a letett részvényeket,

pénzeket az intézet a szóbeli bíráskodásra hivatott 
bármely czeglédi hatóság, vagy az intézet által szaba
don választandó bármely más bíróság által tartandó 
közax\erés utján eladhatja a nélkül, hogy az adós

2
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megidéztessék, neki csupán az árverési határidő fogván 
bejelentetni.

3-or. Kötelezi magát az adós azon esetre, hogy ha az 
1-ső és 2-ik pontban érintett és födözetül letett papírokból 
az eladás írtján annyi be nem jönne, mennyi az intézet 
követelésének fedezésére szükséges, a hiányzó összegre 
és költségekre nézve az intézetnek valóságos adósa s 
ezen adósságát minden egyéb vagyonából megtéríteni 
tartozik, mit ha nem teljesítene, jogot ad az intézetnek, 
hogy sommás szóbeli eljárás útján Czegléd városi, vagy 
az intézet által szabadon választandó bármely bíróság 
által teljes kielégítést szerezhet magának.

Ha előlegért nem czeglédi lakos folyamodik, köteles 
egy Czegléden lakó törvényes meghatalmazottat nevezni. 

° A fedezetül letett értékek eladása esetében a pénz
tár kielégítése után fenmaradandó összeg a tulajdonos
nak kamat nélkül visszaadatik.

B) A váltókra nézve.

49. §.
A takarékpénztár leszámítol oly váltókat, melyek 

a jelenlegi birtokosra törvény szerint ruháztattak at 
s három jóhitelű egyén aláírásával fegfeljebb négy 
havi lejáratra vannak kiállítva.

A beadott minden egyes váltónál és mindegyik 
aláirt névre' nézve a hitel mértékének annyiszor, meny
nyiszeri meghatározására fel van hatalmazva az igaz- 
hatóság.

Az elfogadó hitelét 5000 írttal kimeríti, azonban, 
mint kibocsájtó és forgató, összesen 10,000 írtig terhel- 
tethetik, mely összegeken felül bármily hitelű vagy 
vagyonú váltóképes egyénnek nagyobb hitel nem adatik.

50. §.
A kérvényező által vagy az igazgatónak, vagy az 

arra kirendelt biztosnak beadott váltó az igazgatósági



ülésben a váltónak mind törvényes kellékeire, mind 
f  aláirt nevek érték- és hitelállására nézve a 19 S 
értelmében biráltatik meg-.

C) A földbirtokra adandó kölcsönökről. 

ö l .  § .

A telekkönyvezett földbirtokra legfeljebb a törvé- 
nyes beesérték % -része erejéig adathatik —  a jelzálogot 
terhelő régibb adósságok beszámításával —  kölcsön.

Az igazgatósághoz a kérelemmel következő okleve
lek adandók b e :

a) telekkönyvi kivonat;
b) adó-telekkönyvi kivonat hiteles alakban;
c) ha a lekötendő birtok községi vagyon, vagy 

gyám és gondnokság alatti egyének tulajdona: az első 
esetben az illető felsőbb hatósági, az utóbbiban pedig 
gyámhatósági engedély előmutatása is kívántatik;

d) adókönyv.

D) Czeglédi házakra és szőlló'kre adandó kölcsönökre
nézve.

52. §.

Szilárd anyagból épült és tűzkár ellen biztosított 
czegledi házakra, valamint telkekre és ezen város ha 
tárában fekvő jókarban levő szőllőkre a szabályosan 
kimutatott érték ‘/4, sőt a város értékesebb és jövedel
mezőbb téréin és útczáin az érték */3 része erejéig is 
adatik kölcsön. — A kölcsön ez esetben is a jelzálogot 
mar az előtt terhelő adósságok beszámításával annak 
tele értékén túl nem terjedhet.

A kérelemhez melléklendők:
a) telekkönyvi kivonat;
b) törvény értelmében készült becslevél-
c) adókönyv;
d) tűzkár elleni biztosítási kötvény (házaknál).

2*
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5 3 .  § .

A felső javakra kért kölcsönökérti kérvények szin
tén az igazgatósághoz intézendők s az által is vizsgál
tatnak meg, szabadságában állván az igazgatóságnak 
az esetben, ha a bemutatott becslevelet kielégítőnek 
nem találná, kérvényező költségére s ennek beleegye
zésével saját kebeléből két tagot kiküldeni s ezek je
lentése nyomán a kölcsönt vagy utalványozni, vagy 
megtagadni, nem lévén köteles a megtagadás ókát 
nyilvánítani.

5 4 .  § .

Ingatlan javakra az intézet által megállapított 
szerkezet szerint készült és kölcsönvevő költségén betáb
lázott kötelezvényben is kölcsönvevő minden ezen eljá
rás körül előforduló költségek viselésére kötelezi magát.

Egyszersmind a kötelezvény bemutatásakor hiteles 
telekkönyvi kivonattal igazolni tartozik a kölcsönvevő, 
hogy kérvényének beadása óta ellene semmi követelés 
be nem tábláztatott.

5 5 .  § .

A földbirtok- és házkölcsönök az igazgatóság által 
meghatározott időtartamra, ugyanez által megállapítandó 
időszakokban teljesítendő részletfizetések mellett adat
nak ki.

5 6 . § .

Ingatlan vagyonra kölcsönt nyert felek az intézet 
előtt betáblázott adósságok kamatainak, valamint állami 
adójuknak fizetését, a házakra nézve pedig a tűz- 
kárbiztositást tartoznak részletfizetéskor mindannyiszor 
igazolni.

5 7 . § .

Kikölcsönzéseknél váltóknak és fekvőségre szóló köt
vényeknek elsőbbség adatik; azontúl a jelzálogokra s 
elvégre a pénztárállásához képest állam- és egyéb hitel
papírokra fog esetenként figyelem íordittatni.



58. §.
Minden kölcsön-előlegezésnél és leszámítolásnál a 

kamat és uzletdij előre fizetendő, még pedig váltóknál 
lejáratig, kötelezvényeknél az azokban kitett határidők
re, a kamat és íízletdij időszakonként az igazgató
ság által határoztatván meg. —  Az e részbeni határo
zathozatalra azonban a vezérigazgató beszámításával 
az ülésen legalább 11 tag jelenléte szükséges; ha azon
ban az igazgatósági tagok a tárgy kitétele melletti meg
hívás után ily számmal meg nem jelennének, a követ- 
kező gyűlés tekintet nélkül a jelenlevők számára, e 
tárgyban határozatképes.

Ugyanily eljárás követendő a betéti kamatláb meg
határozásánál is.

59. §.
Ha a kamatok és részletfizetések határideje pon

tosan meg nem tartatik, az adós az intézet ügyvéde 
által a IV. szakasz 16. §. C) pontja értelmében előbb 
egy emlékeztető hivatalos levélben megintetik s ha ez 
siker nélkül maradna, a körülményekhez képest nem
csak a kamatok, hanem a tőke befizetésére is szorittat- 
hatik, a tőke felmondottnak tekintetvén.

60. §.
Ha a pénztárhoz az igazgatóság valamely tagja, 

vagy ennek a polgári törvény értelmében meghatáro
zandó 2-ik fokú rokona vagy sógora aláírásával ellátott 
váltó adatik be, vagy ilyen kér ingatlan vagyonára 
kölcsönt, az , midőn beadványa tárgyaltatik, az ülés
ben jelen nem lehet.

A vezérigazgató és fizetéses tisztviselők, habár sa
ját személyükre nézve a kölcsönzésből kizárva nincse
nek, más személyek mellett mindazáltal jótállást semmi 
módon nem vállalhatnak.

21
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VI. FEJEZET.
Az a l a p t ő k é r ő l .

61. §.
A czeglédi takarékpénztár alaptőkéje a II. 1— 5. 

pontok szerint 100,000 =  egyszázezer forint osztrák 
értékben, mely 1000 darab 100 frtos részvényen ala
pul, mely alaptőkének ez idő szerint 5 0 % -ka vagyis 
50,000 frt. van tényleg befizetve.

VII. FEJEZET.
A tartaléktőkéről.

62. §.
A minden év végével mutatkozó tiszta jövedelem 

a részvényesek által tettleg befizetett alaptőke után 
járó 6%  kamatok és a jövedelem arányához képest a 
közgyűlés által jótékonyczélokra határozandó összegek 
levonása után öt részre osztatik, % része a tartalék- 
tőke képzésére fordittatik, % része pedig osztalék fe
jében részvény arányában kiadatik.

Ki lévén az itt 50,000 írtban meghatározott tarta
léktőke egészítve, a közgyűlés határozatától függ, hogy 
a forgalomhoz képest a tiszta jövedelem hányad részével 
és mily összegig neveltessék a tartaléktőke, hogy a köz
szükségnek és forgalomnak tökéletesen megfeleljen.

63. §.
Ha az intézetet valami veszteség érné és az által 

a tartaléktőke csorbulást szenvedne, ez esetben az év 
végével a tiszta jövedelemből először is a tartaléktőke 
hiánya pótoltatik ki és csak az ezután fenmaradó ösz- 
szeg fog osztályra bocsájtatni és jótékony czélokra for- 
dittatni.



Ezen alap- és tartaléktőkék, valamint ezeknek ka
matai és kamat-kamatai fognak az előfordulható bár
mely veszteségek fedezésére és a betételek biztosítására 
szolgálni.

VIII. FEJEZET.
A r é s z v é n y e k r ő l .

65. §.
A részvények száma 1000 (egyezer), minden rész

vény pedig egyszáz forintról szól, bizonyos névre van 
kiállitva; ennélfogva minden részvény birtokosa az in
tézet összes vagyonának yoooo-ed részben tulajdonosa.

A részvények átruházhatók lévén, ily átruházások 
bejegyzésénél az intézet részére minden egyes részvény 
után egy forint átiratási dij fizetendő. —  Az átruházott 
részvények valódiságáért az intézet nem szavatol.

6 6 . § .

Minden részvénynek folyószáma van s minden fo
lyószám alatt a részvénykönyvben egy külön lap áll 
nyitva, melyre a részvénytulajdonos neve és lakhelye, 
a történt átíratások, a tett befizetések és az osztalékok 
kifizetése bejegyeztetik.

67. §.
9

Ha valamely részvény-osztalék egy év alatt tol 
nem vétetik, az az intézet javára kamatoz és a tulaj
donos csak kamat nélkül kapja meg.

6 8 . § .

Ha valaki részvény-osztalékát 32 év alatt ki nem 
vette és annak hovaforditásáról nem rendelkezett, a 
részvény-osztalék elévültnek tekintetik s mintha az in
tézetnek ajándékoztatott volna, a 33-ik év 1-ső napján 
az intézet tulajdonává válik,

64 .  § .
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IX. FEJEZET.

Általános határozatok.
69. §.

Az intézet üzletéről minden év végével zárszáma
dás készíttetik, mely a forgalom- és jövedelem-kimu
tatást s a mérleget foglalja magában, évenként közzé- 
tétetik és a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt az igaz
gatóság által a törvény értelmében az illetékes kir. tör
vényszéknek bemutattatik.

70. §.
Az egylet viszonyaiból eredhető minden kérdések, 

valamint a közlekedő felek bárminemű panaszai a tör
vény szerint illetékes hatóság által intézteinek el.

71. §.
Az intézet czime az illetékes törvényszéknél be- 

jegyeztetik következőkép: „Czeglédi takarékpénztár-
egyesület“, és az egylet czimét aláírják a vezérigazgató 
vagy helyettese és két igazgatósági tag. —  Az igazga
tóság minden tagjának aláírása törvényszékileg szintén 
bejegyeztetik.

X. FEJEZET.
Az egylet feloszlásáról.

72. §.
A czeglédi takarékpénztári részvénytársaság tartama 

1869 ., mint a társulat alakulási évétől számított har- 
mincz évben állapittatik meg, de működését ezen időn 
túl is folytathatja, ha ez a 29-ik évben tartandó köz
gyűlés által a részvényesek 3/4 részének beleegyezésével 
elhatároztatik s e határozat az illetékes hatóságnak be
jelentetik.
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A társulat mindazáltal előbb is feloszlathatik; erre 

azonban szükséges, hogy a ..részvényesek annak felosz
latását  ̂ közgyttlésileg az összes részvényesek kétharmad- 
résznyi szótöbbségével elhatározzák. Ezen határozat 
is törvény értelmében az illető törvényszéknek bejelen-

Feloszlathatik továbbá a társulat, ha az intézetet 
annyi veszteség érné, hogy a tartaléktőkén felül a 
részvénytőke fele is elveszne. Es végre egyesülés, vagy 
csődnyitás következtében; mely utóbbi esetekben ugyan
azon eljárás lesz foganatosítandó, mely az intézet ön
kéntes feloszlatása esetén ezen szakaszban és a törvény
nek erre vonatkozó intézkedéseiben meghatároztatott.

Az intézet feloszlásának esetén az azt terhelő köve
telések kielégitese s a részvények értékeinek levonása 
után fenmaradandó tiszta vagyon három részre fog 
osztatni, % -ad részéről a közgyűlés szabadon rendelke- 
Z1̂ ’ V3 ~a<l része pedig jótékony és közhasznú helybeli 
czélokra leszen fordítandó.

IV. Utasítás
az intézet ügyei vezetése és kezelésére.

A) A vezérigazgató részére.

1- §•
A vezérigazgató főfelügyelője az intézet minden 

ügyeinek, ügykezelésének és minden vagyonának, mi- 
ntdfogva mind a betete! éknél, mind a kivételeknél a 
szabályok értelmében folytonosan őrködik.

2 . § .

A pecsét, melylyel a betéti-könyvecskék és okleve
lek megpecsételtetnek , valamint a hármas zárral ellátott
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főpénztár és oklevéltárnak is egyik kulcsa nála á ll, 
melyet betegség vagy elutazás esetén helyettesének, ez 
pedig hasonló esetben az igazgatóságnak ad át.

3 .  § .

A vezérigazgató a nála megpecsételt betéti-köny
vecskéket időnként s a szükséghez képesti mennyiségben 
elismervény mellett adja át a pénztárnoknak számadás 
alá s ettől ő veszi számon.

4 . § .
A vezérigazgató a pénztárt akár egyedül, akár egy 

vagy több igazgatósági taggal véletlenül gyakran, min
denesetre pedig havonként egyszer megvizsgálja.

5 . § .

A közgyűlés határnapját az igazgatóság egyetérté
sével ő tűzi k i, valamint az igazgatósági ülésekre, mint 
elnök, annak tagjait ő hivatja össze s a kölcsönért 
benyújtott kérvényeket ő utasítja az igazgatósághoz.

6. § .
A váltókölcsönök közül az aláírások miatt támad

ható kérdések megelőzése "tekintetéből hivatala számára 
egy könyvet ta rt, melybe a benyújtott váltón aláirt 
egyének által neveiket saját kezükkel beíratja; melylyel 
azoknak aláírásai szükség esetén összehasonlittathatnák.

7 . § .

Igazgatósági ülésekre az utalványozásnál kellő tá
jékozás végett a könyvvivő heti kimutatása nyomán 
bemutatja a pénztárnak akkori állapotáról készített 
jegyzékét.

8. § .
Felügyel a tisztviselőkre és szolgára, hogy pontosan 

teljesitik-e kötelességeiket s általában mindenre, mit az 
intézet java és érdeke kíván. A hivatalos levelezéseket,
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rendes levelezőkönyv vezetése mellett, ő folytatja s azt, 
a mi elhatározást és orvoslást kíván, az igazgatóságnak 
bejelenti.

9. §.
Az igazgatóság határozatait ő veszi vagy véteti 

foganatba s ezekről az ülésekben szó- vagy írásbeli 
jelentést tesz.

10. §.

A helyettes munkálkodásának csak akkor van 
helye, midőn a vezérigazgató betegség vagy egyéb 
akadályok által gátoltatik.

B) Az igazgatóság részére.

11 . § .
Az igazgatóság tagjai valamikor csak körülményeik 

engedik, kötelesek az ülésekben megjelenni s a törvény 
és ezen szabályok korlátái közt az intézet javára 
közremunkálni.

12 . §.

Sor szerint tartoznak , mint napibiztosok, naponként 
a hivatalos órák alatt a hivatalban jelen lenni s a 
betételi-könyvecskéket aláírni. Ezen sorozat az összes 
névjegyzékből jegyző által hetenként előre kidolgoz
tatván, az igazgató aláírásával az illetőkkel jó eleve 
közöltetik.

13. §.
Igazgatósági ülések a vezérigazgató elnöksége alatt 

hetenként kétszer, szükség esetében többször is tartat
nak. —  Tárgyai:

a) Mindazon kérdések, melyek az intézet kormány
zása körül előfordulnak s a közgyűlés teendői közzé 
nem tartoznak és a vezérigazgató hatáskörén túl ter
jednek. —  Legfőbb feladata pedig az igazgatóságnak 
őrködni a fölött, hogy az intézetnek kölcsönökbe he
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lyezett pénzei alapszabályszerűen biztosítva legyenek 
és a megszabott eljárási formák gondosan megtartassa
nak. ■— Ennélfogva

b) a kölcsönre vonatkozó kérvények tárgyalása al
kalmával a bemutatott okiratokat szigorúan megvizs
gálja, váljon azok a kellő hitelességgel és jogérvény- 
nyel birnak-e és szabályszeríí alakban vannak-e kiál
lítva? —  Továbbá megvizsgálja azt is, hogy nincsen-e a 
becsű túlságosan felvéve, liogy a biztosítékul kitűzött 
vagyon valóban annyit jövedelmez-e, amennyi az ösz- 
szeirásban kitétetik? Végre kötelessége minden igazga
tósági tagnak a kölcsönkérő egyénre nézve részrehajlat- 
lanul és nyíltan kimondani hitelt érdemlő adatokból 
szerzett észrevételeit, ha t. i. az előtte pontatlan rósz 
fizetőségéről, könnyelmű gazdálkodásáról vagy éppen 
mint pazarló volna ismeretes.

14. §.
/

Általában kötelessége az igazgatóságnak mindenre 
felügyelni s tigyeltetni, mi az intézet biztosságát s ügyei
nek törvény- és szabályszerű kezelését illeti. — Minél
fogva nyilvánságban tartja:

a) a pénztár mindenkori készletét s ügyel, hogy 
az kamat nélkül ne heverjen;

b) az ügyvéd havi jelentése nyomán a kamatfize
téseket, hogy azok behajtása el ne mulasztassék;

c) az intézet adósainak állását és hitelét s ügyel, 
hogy ha valamelyikénél az intézet tőkéje veszélyeztet
nék, a szükséges lépések annak idején megtétessenek;

d) a felmondásokat a szükséghez képest elha
tározza ;

e) felügyel, hogy a tisztviselők pontosan teljesítsék 
kötelességeiket, hanyagság vagy hűtelenség eseteiben a 
hanyagot, hűtlent hivatalától felfüggeszti s helyettesíti, 
ellene vizsgálatot tart s annak alapján a közgyűlésnek 
jelentést tesz; —
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ügyel továbbá, bőgj rendben vannak-e a jegyző

könyvek , ivek, tárak, számadások ás a leltár?
f) az intézet gyarapodására és a közlekedők bizal

mának megtartására mindent elkövet, mit e végre czél- 
irányosnak itél.

C) A felügyelő-bizottság részére.

15. §.

A felügyelő-bizottság hatásköre és teendői a törvény 
és ezen szabályok III. fejezetében már körülirvák.

D) A jegyző részére.

16. §.

Valamint a közgyűlések, úgy az igazgatósági és '  
felügyelő-bizottsági ülések jegyzőkönyveit is a jegyző 
viszi. 0  fogalmaz az intézet ügyeiben minden Írásbeli 
munkákat, jegyzőkönyveket, levelezéseket, fölterjeszté
seket , folyamodványokat stb. Kötelességei:

a) A tárgyalás alá tartozó irományokat, oklevele
ket hiven és jó gondviselés alatt tartani, azokat időso
rozat szerint az ülésekben előterjeszteni.

b) A már tárgyalt irományokat, okleveleket, szer
ződéseket, kötelezvényeket a jegyzőkönyv elkészítése 
után a külön zárolt okirattárba tétel végett a vezér- 
igazgatónak átadni.

c) Az általa fogalmazott jegyzőkönyveknek, leve
lezéseknek , minden Írásbeli munkáknak fogalmazványait 
letisztázás után, valamint a tárgyalási irományok közül 
azokat, melyek a zárolt okirattárba nem tartoznak, mi
lyenek a bizottsági tudósítások, véleményes vizsgálatok 
és jelentések, folyamodványok stb. a jegyzői levéltárba 
rendesen elrakni s megőrizni.
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E) Az ügyvéd részére.

17. §.
Az intézet jogügyeit egy köz- és váltó-ügyvéd ve

zeti, kinek kötelességei:
a) az intézet mindennemű adósait folytonosan nyil- 

vánságban tartani és ha hitelt érdemlő adatokból hitel
és értékcsökkenésnek, terhelő perek és betáblázások 
szaporodásának, vagy éppen csődhirdetésnek jön nyo
mára, azt rögtöni intézkedés végett az igazgatóságnak 
bejelenteni, sőt veszélyes esetekben utólagos bejelentés 
mellett a törvényes lépéseket a pénztár biztosítására rög
tön megtenni, mi végből a kezelési könyveket minden
kor megtekintheti;

b) a váltó-adósságokról tartandó névlajstrom nyo
mán figyelemmel tartani a váltó-lejáratokat, s szükség 
esetén a bemutatást, óvatolást és biztosítást idejekorán 
megtenni s átalában ügyelni, hogy a pénztár ügyeinek 
behajtásában a törvényszabta eszközöknek nem, vagy 
nem a kellő időben és módon lett alkalmazása miatt 
kár ne történjék;

c) kiváltképen szakadatlan figyelemmel kisérni a 
kamatok pontos befizetését s az adóst, ha azzal elma
rad, előbb egy emlékeztető hivatalos levéllel meginteni 
s ha ez siker nélkül maradna, a kamatra vagy a kö
rülményekhez képest a tőkére nézve is beperelni s a 
pénztár követeléseit hiány nélkül behajtani;

d) minden havi ülésre bemutatni lajstromát az in
tézet érdekében tett lépéseinek, kimerítő jelentést tévén 
azok sikeréről, az általa bevégzett vagy folyamatba tett 
perekről, azok mibenlétéről és a kamatok behajtá
sáról stb.;

e) az intézetnek minden a fentirtakon kívül is elő
fordulható peres és perenkivüli ügyeit törvény- és kor
mányszékek, bíróságok és hatóságok előtt az igazga
tóságtól vett rendelet szerint az intézet ügyvéde moz
dítja elő.
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F) A kezelő tisztviselők részére általában.

18 . §.

A kezelő tisztviselők általános kötelességei:
a) hűség, egyenesség, tisztakezűség, szoros rend

tartás és pontosság a pénzkezelésben, könyvvitelben, 
szükséges feljelentésekben s mindenben, a mi az intézet 
javát érdekli; különösen pedig tartózkodás és idegenség 
minden haszonleséstől;

b) szorgalom az intézet dolgaiban, a hivatalos 
óráknak pontos megtartása;

c) szolgálati készség illendő bánásmóddal és szük
ség esetén kellő utasításadással;

d) a kezelési könyvekben igazítást, törlést, vaka
rást, csonkítást, szakítást tenni nem szabad, hanem a 
toll- vagy számítási hibák keresztülhúzásával s fölibe 
veres tintávali Írással javítandók ki, hogy vizsgálatkor 
az előtűnjék s a vizsgálók figyelmét ki ne kerülje.

e) Ha igazgatósági rendeletből a hivataloskodásnak 
egyik vagy másik ágán módosítás vagy változás történ
nék , abból az egyik vagy másik tisztviselőre háruló, ha 
szintén új kötelesség alól az magát ki nem vonhatja.

G) A Pénztárnok részére.

19. §.
a) A pénztárnok minden befolyó pénzeket, kamatokat, 

tőke visszafizetéseket saját kezével és felelőssége mellett 
vészén által. —  0  tesz minden kifizetéseket s ezeket az 
általa vezetett pénztárkönyvbe bevezeti. —  Kezelés zá
raikor napi bevételeit és kiadásait összegezi s ezek a 
könyvvivő által ellenjegyzettekkel tételről-tételre össze- 
hasonlittatván, ha megegyeznek, mindkettőjük, t. i. a 
pénztárnok és könyvvivő (ellenőr) aláírása mellett a 
pénztári készlet összege egy külön jegyzőkönyvbe vite
tik, a pénzkészlet pedig következő napig a mindkettő
jük által ellenzárolt kézi pénztárba megszámitva bezáratik.
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b) A betételi-könyvecskéket betételek vagy kivéte

lek alkalmával a napi biztos előttemezése mellett alá
írja; váltók- és egyéb kölcsönökre történt visszafizetése
ket nyugtatványozza; kölcsön kifizetéseket csupán igaz
gatósági határozat folytán szabályosan kiállított váltók
és kötelezvényekre tehet. —  Betételi összeget csupán 
könyvvivői előleges kiszámítás után fizethet ki. Szóval 
a pénztárnok igazgatósági határozat, igazgatói utalvá
nyozás vagy könyvvivői kiszámítás nélkül semmi kifi
zetést nem tehet, kivéve csupán a tisztviselőség és 
szolga rendszeres fizetését.

c) A pénztárnok a hivatal helyiségein és hivatalos 
órákon kívül az intézetet illető pénzeket senkitől sem 
fogadhatja el.

d) A főpénz- és oklevéltár 3 kulcsa, valamint a 
kézi pénztár 2 kulcsa közül egy a pénztárnoknál áll s 
akármi vétetik ki ezekből vagy tétetik beléjük, jelenléte 
szükséges.

e) A betételi-könyvecskéknek megpecsételt példá
nyait az igazgatótól időnként szükséges mennyiségben 
téritvény mellett átveszi s azokról számol.

H) A könyvvivő (ellenőr) részére.

20.  § .

A könyvvivő, ki egyszersmind a pénztárnoknak 
is ellenőre, a pénztár bevételeit és kiadásait ellenjegyzi 
s e részben felelős. —  Továbbá:

a) Ő viszi a főkönyvet, az Írnok segélyével pedig 
a naplót, betételek és mindennemű kölcsönök számla
könyveit, melyekből a zárszámadásokat és évi mérleget 
késziti, mely munkájában neki a pénztárnok is segéd
kezet nyújtani köteles. —  0  viszi továbbá a váltók és 
kölcsönök lejárati könyveit, részvények és folyamodások 
könyveit.

b) Kivételeknél ő számítja ki a szabályos kama
tokat vagy szorosan a felmondási szabályok értelmében,
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vagy a szerint, amint és amennyiben erre az igazgató
ságnak időnkénti határozatai vagy a pénztár állapotát 
folytonosan figyelemben tartó vezérigazgató által uta- 
sittatik.

c) Nyilvánságban tartja a kamatfizetési határnapo
kat, a késedelmes adósok névjegyzékét havonként át
adja az intézet ügyvédének, ki azt utasitásai szerint 
bemutatja az igazgatóságnak.

d) Folytonosan ügyelni köteles a tiszta és szabatos 
számvitelre.

e) Köteles a pénztár által bevett és kiadott pén
zeket nyilvánságban tartani, a pénztár állapotát kimu
tató rovatos kivonatokat az ülések napjain a vezérigaz
gatónak átadni.

f) Számban tartja az intézet mindennemű vagyonát, 
hivatali és háztartási eszközeit, azokról pontos leltárt 
készit s azoktól, kikre ezek bizvák, koronként számba- 
veszi; tisztátlan kezelés, pazarlás vagy csempészkedés 
eseteit az igazgatóságnak bejelenti.

g) Az ellenzárolt főpénztár és okirattár kulcsa kö
zűi eg y , valamint a kézi pénztárnak is egy kulcsa nála 
áll s ha valami az elsőbe betétetik, jelen van; a má
sikba pedig a napi bevételt hivatalos órák után meg- 
számitva a pénztárnokkal együtt teszik be s együtt ve
szik ki onnan, következőleg azért mindketten egyetem- 
leg felelősek.

21 . §•
Pénztárnok és ellenőr betegség vagy akadályoztatás 

esetében az igazgatóság által 24 óra alatt helyettesítendő.

I) Az írnok részére.

22 . § .
Az Írnok a pénztárnok, úgy a könyvvivő segélyére 

van , —  például:
3
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a) ő  írja a betételi-könyvecskékbe a betéteit vagy 

feífizetést. a kölcsönivekbe a kamat- vagy tőke-fizetést.
b) 0  viszi a bevételi és kiadási napló iveket, me

lyekbe minden czim alatti bevételek és kiadások külön 
rovatokba bejegyeztetnek.

c) Ő irja be az utasítóba a közlekedők és kölcsön- 
könyvbe a kölcsönvevők neveit.

d) Délutáni órákban valamint a pénztári kezelés
hez, úgy a jegyzői és ügyvédi hivatalokhoz szükséges 
mindennemű hivatalos leírásokat, jegyzőkönyvek, kve 
lek stb. letisztázását 6  teljesiti, szóval minden reá bí
zottakat pontosan végez.

K) A hivatalszolga részére.

23. §.

Az intézet szolgájának kötelességei:
Az intézet helyiségeinek tisztántartása, a gondvi

selése alá adott tárgyaknak számadás melletti megőrzése 
s általában az intézet dolgaiban vett bármi rendeletek
nek és parancsoknak pontos teljesítése.

Az intézet szolgája más kötelezettség és minőségben 
az intézeten kiviil nem szolgálhat.

Kelt a czeglédi takarékpénztár-egyesületnek 1876. 
évi márczius 1-én tartott rendes és június 11-én tartott 
rendkívüli közgyűléseiből.

Szalai Sándor m k .,
közgyűlési elnök.

(P. H.)
G-orócz Albert mk.,

jegyző.



35
6191. 

p. 1876.

Ezen alapszabályok a kecskeméti e. í. kir. törvény
szék mint kereskedelmi bíróságnak 1876. évi június 
28-án tartott ülésében hozott p>6l|E- sz. végzéssel helyben- 
hagyattak s bejegyeztetni rendeltetnek.

Kelt a kecskeméti kir. törvszék mint keresk. bíró
ságnak 1876. évi június 28-án tartott üléséből.

Szily Lajos mk.,
tan. jegyző.

Gáli Ferencz mk.,
kir. törvszéki elnök.

(P. H.)




