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A czeg'lédi kaszinó-egylet alapszabályai,

a ) á l t a l á n o s  h a t á r o z a t o k .

1. §.
A czeglédi kaszinó illedelmes társalgás, hasznos 

olvasás, törvényileg nem tiltott mulatságos időtöltés 
által a vélemény és helyzetben különbözők közeledé
sét, az értelmiség és erkölcsiség előmozdítását czélzó 
egylet, melynek tagja lehet minden feddhetlen jellemű 
és tisztességes magaviseletű önálló egyén.

2. § .

Az egylet fennállásának biztosítására tagjai kö
telezik magukat három évre a közgyűlésileg évről- 
évre megállapított tagdíjat negyedévenként előre az 
egylet pénztárába befizetni és nemfizetés esetén alá
vetik magukat az egylet által szabadon választandó 
bíróság előtti sommás szóbeli eljárásnak. Ezúttal a kö
telezettség 1877. év deczember 31-ig terjed, mely 
időtartamig a később felveendő tagok is kötelezve 
lesznek.

Az időközben tagokul jelentkező egyének felvé
tele a választmány hatásköréhez tartozik.
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Minden egyleti tag köteles az alakulási ivet sa
játkezűig aláírni.

3. § .

Minden károm év leteltével a kaszinó egyes 
tagjai fizetési kötelezettségüket megújíthatják és az 
egylet csak tagjai s/4 részének kívánságára oszolhat 
fel véglegesen.

4. §·
Rövid ideig helyben tartózkodó egyéneket a vá

lasztmány hónapról-hónapra terjedő kötelezettség mel
lett is vehet fel kivételképen tagokul.

A városból véglegesen eltávozó egyének ha egy
szersmind kaszinói tagságuk megszüntetését is óhajt
ják , tartoznak azt az igazgatónak bejelenteni, minek 
elmulasztása esetén kötelezettségük a legközelebbi új 
alakulásig fennálland.

A czeglédi illetőségű vidéki felsőbb tanintézetet 
látogató tanulók a szünidő tartama alatt díjtalanul lá
togathatják az egylet helyiségeit.

5. § .

Az egylet helyiségébe vidéki vendéget bármelyik 
-tagnak joga van bevezetni; a vendégjog egyfolytá
ban csak egy hónapig tarthat. Állandóan Czegléden 
lakó egyének a vendégjogot nem élvezhetik.

6. §.

Hogy az 1. §-ban kitűzött czélok egyike eléres
sék , az egylet hírlapokat járat és hasznos könyvek 
megszerzéséről gondoskodik.

—  4 —



7. §·

Az egylet vagyonához sem az önként kilépő, 
sem a kirekesztett tag jogot nem tarthat.

b ) a z  e g y l e t i  ü g y e k  v e z e t é s e . .

8 . § .

Az egylet ügyeit a közgyűlés és választmány 
intézi. — A határozatok végrehajtását pedig a tisztvi
selők: elnök, igazgató, jegyző, pénztárnok és könyv
tárnok teljesítik.

A közgyűlésről.

9. §.
Közgyűlés rendesen évenként egyszer és pedig 

január hóban tartatik. Sürgős és fontos ügyekben 
azonban a választmány vagy az egyleti tagok ré
szének a választmányhoz benyújtandó Írásbeli kivána- 
tára rendkívüli közgyűlések is tartathatnak.

Az alakulási időtartam lejárta előtt legalább 2 
hóval rendes közgyűlés tartandó, mely az egylet fen- 
állása vagy feloszlása iránt a 3. §. értelmében határoz.

10. § .

A közgyűlés az elnök által az arra kitűzött nap 
előtt legalább 14 nappal kibocsájtandó és az egylet 
helyiségében kifüggesztendő hirdetmény által s ezzel 
egyidejűleg a helybeli tagokhoz küldendő körlevél ál
tal hivatik egybe.
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11. §.
A közgyűlés hatásköréhez tartozik:
a) az évi tagdíj megállapítása;
b) a hírlapok szám- és czim-szerénti megállapítása ;
c) a számadások megvizsgálása, melyet a kebe

léből választandó három-tagú bizottság által eszkö
zölhet ;

d) a számvizsgálás eredménye alapján a felment- 
vénynek megadása vagy megtagadása;

e) a jövő évi költségterv megállapítása;
f) a tisztviselők és 12 választmányi tag választása;
g) az alapszabályoknak felső jóváhagyás melletti 

megváltoztatása, mire nézve a közgyűlésen jelenlevő 
tagok 3/4 részének igenlő szavazata kívántatik;

h) az egylet feloszlása iránti határozat a 3. §. 
értelmében.

12. § .

Közgyűléseken az előző §. g) és h) pontok alatt 
foglalt kérdések kivételével, melyek iránt a 3. és 
11. §§-ban foglaltatik különös szabály, jogérvényes 
határozat hozatalára általános szótöbbség kívántatik.

A határozatok általában nyilvános, 10 jelenlevő 
tag kivánatára azonban titkos szavazás útján hozatnak.

A jelenlevők határozata a meg nem jelenteket 
is kötelezi.

13. §.
Ha a közgyűlésen a kitűzött határidőre az egy

leti tagoknak egyharmad része meg nem jellenne, 8 
napra új közgyűlés hirdetendő, mely tekintet nélkül 
a jelenlevők számára határozatképes.
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Α választmányról.

14. §.

A tisztviselők — az elnök kivételével — és 12 vá
lasztmányi tag képezi együttvéve a választmányt, 
mely rendesen havonként egyszer az igazgató által 
kitűzendő napon ülést tart. Szükség esetében azonban 
az igazgató vagy 3 választmányi tagnak szóbeli kivá- 
natára rendkívüli ülések is tartathatnak.

A választmányi ülések — az egyleti tagokra szo
rítkozva — nyilvánosak.

15. §.
A választmány határozatának érvényességéhez 

megkíván tátik', hogy tagjainak fele jelen legyen; ha
tározatot általános szótöbbséggel, — és pedig 3 tag 
kivánatára titkos szavazás mellett — hoz.

16. § .

A választmány hatásköréhez tartozik:
a) a kaszinó ügyeinek rendes kezelése, hova a 

közgyűlés hatásköréhez nem sorozott minden házi ügy 
is számittatik ;

b) a közgyűlési határozatok foganatosítása, a 
könyvtár és a hírlapoknak az egylet helyiségén kívüli 
használatára vonatkozó szabályok alkotása ;

c) könyvek vásárlása;
d) az egylet helyiségében a rend és illem fenn- 

tai-tása feletti szigorú őrködés;
e) tagok felvétele és kirekesztése;
f) azon esetben, ha valamely tisztviselői állomás



időközben üresedésbe jönne, a közgyűlés e tárgybani 
intézkedéséig az a választmány által fog betöltetui.

17* §.
A tagul belépni kívánók a társaság valamely 

tagja által a választmánynak bejelentetnek s ez a fel
vétel fölött azonnal vagy a legközelebbi ülésben 
határoz.

Uj tag felvételénél egy választmányi tag szóbeli 
kívánatéra a titkos szavazás mindenkor elrendelendő s 
bárom megtagadó szavazat esetében az ajánlott tag
nak fel nem vehető. A felvételt megtagadó határozat 
nem indokoltatik.

18. -§.

Az egyletnek egyik czélja lévén az illedelmes 
társalgás, a vélemény és helyzetben különbözők egy- 
máshozi közeledése, — ha valamelyik tag ezen üdvös 
czéllal ellentétben magát az illedelmi szabályokhoz 
nem alkalmazná s durva vagy erkölcstelen magavise
leté által az egylet egyes tagjait vagy magát az egy
letet megsértené s ennek csendjét, békéjét, megza
varná,, a választmány által az egyletből kirekesztet
hetik. —- Kirekeszthető az oly tag is., ki az egylet 
iránti kötelezettségének egy év lefolyta után sem tesz 
eleget.

19. §.

Az egyleti tisztviselők teendői:

Elnök
felügyeletet gyakorol az egylet fölött, elnököl a köz
gyűléseken , képviseli az- egyletet hatóságok és harma
dik személy irányában.
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Az igazgató
elnököl a választmányi üléseken, a hozott végzések
nek foganatot szerez, az elnököt ennek akadályozta
tása esetén helyettesíti, az előre nem látható szüksé
ges s tételenként 30 forintot meg nem haladó kiadá
sokat a választmány jóváhagyása mellett utalványozza, 
a rendes kiadások számszerűleg meg nem határozott 
részleteinek kifizetését pedig ellen jegyzi.

A jegyző
minden ülésen jelen van és a jegyzőkönyveket vezeti. 

A pénztárnok
az egylet pénztárát felelősség mellett kezeli, a tagdíj 
fizetéseket elfogadja és nyugtatja, a választmány vagy 
igazgató utalványozására fizetéseket tesz, az egylet 
vagyonára leltár vezetése mellett felügyel s az év vé
gével számolni tartozik.

A könyvtárnok
az egylet könyveire felügyel s azoknak mind kiadá
sát, mind bevételét az arra rendelt könyvbe bevezeti.

20. §.

Az egyletnek a 3. §. értelmében! feloszlása ese
tében, annak vagyona a feloszlató gyűlés által meg
határozandó helybeli köz- vagy jótékony ezélra fog 
fordittatni s ezen eset beálltával az egylet feloszlása a 
vagyon feletti rendelkezéssel együtt a nagyméltóságú 
m. kir. beltigyministeriumnak bejelentendő.
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ai. §.
Azon esetben, ha az egylet vagy annak képvi

selete az alapszabályokban meghatározott ezélt és el
járást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a m. kir. 
kormány által a mennyiben további működésének 
folytatása által az állam vagy az egyleti tagok va
gyoni érdeke veszélyeztetnék, felfüggesztethetik s a 
felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat 
eredményéhez képest végleg fel is oszlattathatik vagy 
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartása kü
lönbeni feloszlatás terhe alatt köteleztethetik.

Kelt a czeglédi kaszinó-egyletnek 1876. márczius 
5-én tartott rendkívüli közgyűléséből.

(P. H.) Szalay Sándor, s. k.
elnök.

G-orócz Albert, s. k.
egy1· jegyző.

35,570. szám.

Látta a m. kir. belügyminister. Budapesten, 
1876. évi julius hó 30-án.

A minister helyett
(P· H.) B. K em ény , s. k.






