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„F ő városi Szegény - Gyermekkert - Egylet“ 

ALAPSZABÁLYAI.

Módosítva az 1894. április hó 24-én tartott évi rendes közgyűlés 
vonatkozó határozata alapján.

i- S-
Az egylet czime.

»Fővárosi szegény-gyermekkert-egylet.«'

2. §.

Az egylet czélja.

A »Fővárosi szegény-gyermekkert-egylet« Ő Fel
ségeik I. Ferencz József apostoli király és Erzsébet 
királyné ezüst menyegzői ünnepélye emlékének meg- 
örökitésére alapittatott a czélból, hogy a főváros terü
letén 3— 6 éves korban levő szegény, elhagyott és árva 
gyermekek számára az általa íentartott gyermekkertekben 
és kisdedovókban menhelyet nyújtson, hol ezen zsenge 
korban levő szegény gyermekek szellemi és erkölcsi 
alapnevelése magyar szellemben, okleveles kisdedovónők 
által eszközöltetik. A  nevelés tanügyi felügyeletét 
kisdedovódai felügyelő-bizottság, mely az 1891. XV. t.-cz.
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és 44000/91 sz. miniszteri rendelet értelmében alakulj 
gyakorolja. Ezen bizottságnak a kerületi orvos hivatal
ból tagja.o J

Az egylet ez élj a továbbá általa létesített és fenn
tartott gyermekmenedékkázban (árvakázaiban) ?iyomoi'ból 
kimentett gyermekeket élelemmel, fedéllel, ruházattal ellátni, 
testi és szellemi nevelésben részesíteni és eze?i (árva) 
gyermekek jövőjére később is gondot fordítani.

—  3. §.

Az egylet tagjai.
a) rendesek; b) pártolók; c) alapítók; d) tisztelet

beliek. •
4- §•

Az egylet tagja lehet minden fedhetlen életű 
egyén és minden törvényesen elismert testület.

5. §•
Rendes tag az, a ki magát 5 éven át évenkinti

5 korona járulék fizetésére kötelezi,

6. §.
Pártoló tag az, a ki magát 5 éven át évenkinti

10 korona járulék fizetésére kötelezi.

7. §.
Alapító tag az, aki az egylet tőkéjéhez legalább 

50 korona adománynyal járul.

8. §.
Örök időre alapítványok létesithetők az adakozó 

neve alatt, ha egyszersmindenkorra 400 koronát vagy
ezt meghaladó összeget adományoz az egylet részére.
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Ezen összeg alapítványként fog kezeltetni oly formán, 
hogy a töke kellő biztosítási intézkedések mellett ép
ségben tartandó és annak kamatai az alapitó ajánlatának 
tekintetbe vétele mellett minden 400 koronát tevő 
alapítvány után egy-egy gyermeknek alapszabályaink 
értelmében ellátására lesz fordítandó.

9. S-
A „Fovárosi szegény-gyermekkert-egylet“ m e n e d é k -  

h á z á b a n  ( á rv a h á z )  e g y  á g y -a la p ítv á n y  2000  
k o r o n a . Az ily alapítványt tevő neve a menedékházban 
feltűnő helyen megörökítendő és egy gyermekágy örök időre 
az alapítványt tevő nevét viseli. Az alapítványi helyre az 
alapítványozÓ7iak betöltési joga van,

10. §.
Tiszteletbeli tagokat a választmány azok sorából 

választ, kik maguknak a közügyek, különösen pedig a 
jótékonysági és közoktatási intézmények körül különös 
érdemeket szereztek.

Külföldi egyéneknek tiszteletbeli tagokká meg
választásához a kormány jóváhagyása utólag kikérendő.

11. §.
Minden rendes, pártoló és alapitó tag a közgyűlés

ben részt vehet, tanácskozási és szavazati joggal és úgy 
cselekvő, mint szenvedő választóképességgel bir.

1 2 . §.
Az alapitó tagoknál a tagsági jogok gyakorolhatása 

az alapitó tagsági járulék lefizetésével kezdődik és élet
fogytiglan tart.
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18. §.
Minden rendes és minden pártoló tagnak jogában 

áll egy, minden alapitó tagnak két szegény gyermeket 
a választmánynak az egylet által fentartott ovódákba 
felvételre ajánlani; a felvétel felett a választmány 
határoz.

14. §.

Az egylet bevételeit képezik:

a) A  rendes tagok és a pártoló tagok évi járulékai;
b) az adományok és alapítványok járulékai; c) vég- 
rendeleti hagyományok és örökségek.

15. §.
Az egylet bevételei az alapszabályok 2. §-a értel

mében körülirt czélok megvalósitására íorditandók.

16. §.
Az egylet tisztviselői a következők: 1. egy a férfi 

tagok sorából választott diszelnök; 2. egy elnök; 3. két 
alelnök; 4. egy ügyész; 5. egy gondnok; 6. egy pénz
tárnok; 7. két ellenőr; 8. egy kisdedovódai atya; 9. 
egy gazda; 10. egy irodafőnök; 11. egy a nők sorából 
választott diszelnöknő; 12. egy elnöknő; 13. két al- 
elnöknő; 14. egy gazdanő; 15. egy kisdedovódai anya; 
16. egy menedékhá^i gondnok; 17. egy menedékházi 
gondnoknő.

Ezek képezik az egylet elöljáróságát.

17. §.
Az egylet ügyeit vezetik: 1. az egylet elöljárósága;

2. a választmány, mely az elöljáróságon kiviil 50 férfi 
és 50 női tagból áll; és 3. a kisdedovódai felügyelő-



bizottság, melynek szervezésére és működési hatás
körére a kisdedóvásról szóló 1891. XV. t.-cz. végre
hajtása tárgyában 1892. évi m’ körrendelettel a
kir. tanfelügyelők számára kiadott utasitás 33— 34 és 
folytatólagos §§-ai irányadók.

18. §.
Az elnök képviseli az egyletet a hatóságok és 

harmadik személyekkel szemben; összehivja a választ
mányt és közgyűlést rendes és rendkivüli ülésekre, 
azokban elnökei és aláirja a választmány által meg
szavazott kiadásokra szóló utalványokat. Sürgős esetben 
az elnöknek jogában áll 50 koronáig terjedő kiadásokat 
utalványozni és a választmány utólagos jóváhagyását 
kikérni.

19. §.
Az aleln'ók helyettesíti az elnököt, azon köteles

ségekkel és jogokkal, melyek ezen alapszabályokban 
előirvák, annak távollétében, vagy ha kötelességének 
teljesítésében másképen akadályozva volna.

20. §•
A nőtagok sorából választott elnök azon ülések

ben fog elnökölni, melyekre a választmány nőtagjai, 
mint albizottság egybehivatnak a reájok bizott teendők 
elintézésére. Akadályoztatása esetére az alelnöknő he
lyet tesiti.

21. §.
A pénztáritok kezeli a pénztárt, átveszi a be

folyt pénzösszegeket és teljesiti az alapszabályszerüleg 
utalványozott fizetéseket. A  pénztárnok köteles a pénz
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tár állapotáról rendes pénztárkönyvet vezetni és az 
elnök, ellenőrök és a választmány kivánatára a pénztári 
állományt barmikor felmutatni.

22. §.
Az ellenőrök kötelesek arra ügyelni, hogy a 

tagok havi járulékai, úgyszintén az egylet összes jö 
vedelmei pontosan beszedessenek. Kötelességükben áll, 
továbbá a pénztárnok pénztárkönyvével tökéletesen 
megegyező pénztárnaplót vezetni és az összes pénztári 
okmányokat a maguk részéről is aláirni.

23. §.
A gazda a választmány részéről elrendelt összes 

beszerzéseket teljesiti és az elrendelt munkák keresztül
viteléről gondoskodik. Jogában áll sürgős esetekben 
10 koronáig terjedő kiadásokat tenni, azonban köteles 
ily kiadások iránt a választmány utólagos jóváhagyását 
kikérni.

24. §.
Az ügyész az egylet jogügyi képviselője és jogi 

tanácsadója.
25. §.

A kisdedovódai atya és kisdedovódai anya teen
dője az intézeti gyermekek nevelése, étkezése, gon
dozása és ruháztatására ügyeletet gyakorolni. Ezen 
tisztükben, mint a kisdedovódai felügyelő-bizottság ál
landó meghatalmazottjai járnak el.

26. §.
Az egylet intézetei törvényszerű orvosi felügyelet 

alá fognak helyeztetni; az illető orvostudorokat a kisded-
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ovódai felügyelő-bizottság fogja a felügyelettel megbízni, 
mig azoknak esetleges tiszteletdiját megállapítani a 
választmány jogosult.

27. §.
A  tisztviselők és a választmányi tagok mind dij 

nélkül működnek.

28. §.
A  választmány havonként rendes ülésre és azon

kívül, valahányszor az elnök azt szükségesnek tartaná, 
vagy pedig 10 választmányi tagnak Írásbeli kérelmére, 
rendkívüli ülésre összehivatik.

A  választmány határozatképes, ha annak legalább 
10 tagja az ülésen jelen van.

Ha a választmány tagjai nem jelentek meg oly 
számban, hogy a választmány határozatképes volna, 
8 nap múlva uj választmányi ülés tartandó, a mely a 
megjelent tagok számára való tekintet nélkül határo
zatképes.

A  választmány kezeli az egylet vagyonát, meg
szavazza a kiadásokat az elöljáróság javaslatai alapján, 
és határoz a napirend tárgyai, valamint a választmány 
egyes tagjai részéről netalán beterjesztendő indítványok 
felett.

A  választmány üléséről jegyzőkönyv vezetendő 
és az elnök, valamint két jelenlevő választmányi tag 
aláírása által hitelesítendő.

29. §.
A  mely választmányi tag igazolás nélkül három 

hónapon keresztül a választmány üléseiből elmarad, és 
a mely választmányi tag a választmányi határozat#
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alapján reábizott teendőket végezni indokolatlanul vo
nakodik, a választmányból kilépettnek tekintendő és 
helyette egy póttag behivandó.

30. §.
Az egylet hivatalnokait és szolgáit az elnökség 

saját hatáskörében és felelősségére alkalmazhatja és 
elbocsáthatja. A  kisdedovónök alkalmazása, dijazása, 
fegyelmi elbocsájtása az 1891. évi XV. t. ez. ide vo
natkozó §§-ai és az 1892. évi 44000. sz. utasitás 37., 
38., 39. és 40. §£-ainak betartási kötelezettségével a 
kisdedóvódai felügyelő-bizottság hatáskörébe tartozik.

31. §.
Ha a 16. §-ban felsorolt tisztviselői állások 

valamelyike üresedésbe jönne, a választmány ezen 
állást az elnökség javaslatára a jövő közgyűlésig a 
választmányi tagok sorából ideiglenesen betölti. Ezen 
intézkedés alól a kisdedóvónők kivételt képeznek.

32. §.
Az egylet lehetőleg az év első negyedében ren

des közgyűlést tart.
A  rendes közgyűlés napirendjének tárgyai a kö

vetkezők :
1. Az évi jelentés felolvasása és a számviteli mér

leg bemutatása.
2. A  számvizsgáló bizottság jelentésének felolva

sása és a felmentvény megadása.
3. Egy háromtagú számvizsgáló bizottság megvá

lasztása.
4. Egy öttagú szavazatszedö bizottság megvá

lasztása.
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5. Három tagnak megválasztása a közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére.

6. Az egész tisztviselői testület megválasztása 
minden 6-ik évben, és 50 férfi és 50 női választmányi, 
valamint 10 férfi és 10 női póttag megválasztása szin
tén minden 6-ik évben. A  választmányi tagok fele 
minden harmadik évben kisorsoltatik és helyük uj vá
lasztással töltendő be.

7. A  választmány és a tagok netáni inditványai 
felett való határozathozatal.

33. §.
Az egész tisztviselői testület megválasztása köz- 

felkiáltással vagy legalább 10 tag kívánságára, titkos 
szavazás utján és a jelenlevők absolut többségével 
történik.

Ha valamely tisztviselői állásra a jelöltek közül 
absolut többséget egyik sem nyert volna, a legtöbb 
szavazatot nyert két jelöltre azonnal ujabb szavazás 
történik, melyben a relatív többséget nyert jelölt meg
választottnak tekintendő. A  szavazatok egyenlősége 
esetében a sors dönt.

34. §.
A  közgyűlésen mindazon egyleti tag bir cselekvő 

és szenvedő választójoggal, ki a közgyűlést megelőző 
év deczember 31-ig bármely választmányi ülésben 
taggá felvétetett.

35. §.
Rendkívüli közgyűlés* az elnök által egyetértőleg 

a választmánynyal, vagy pedig 50 tagnak Írásbeli meg
keresésére hivatik egybe.
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36. §.
Minden közgyűlés határozatképes, ha legalább 

40 tag van jelen. Ha a tagok határozatképes számban 
meg nem jelentek, akkor 14 nap múlva uj közgyűlés 
hivandó egybe, mely a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül határozatképes.

37. §.
Ha az egylet bevételei idő múltával annyira csök

kennének, hogy az egyleti elöljáróság az egylet vagy 
az egylet által fentartott jótékony intézetek fennállását 
komolyan veszélyeztetve látná, akkor az elöljáróság, 
egyetértve a választmánynyal, rendkivüli közgyűlést 
fog egybehívni és abban az egylet feloszlását javaslatba 
hozni. Ezen feloszlási inditvány, valamint az egylet 
activ vagyonának hovaforditása iránt jogérvényes hatá
rozat csak a jelenlevők kétharmad többsége által mon
datik ki.

Az egylet feloszlása és vagyonának hovaforditása 
tárgyában esetleg hozandó közgyűlési határozatok foga- 
natositás előtt a nagyméitóságu magy. kir. belügymi
nisztériumhoz felterjeszt endök.

38. §.
Az egylet hivatalos nyelve, úgyszintén az egylet 

intézeteiben a társalgási nyelv a magyar.

39. §.
Minthogy az egylet 0  Felségeik I. Ferencz József 

király és Erzsébet királyné ezüst menyegzője ünnepélyének 
megörökítésére alapittatott, mi?iden év április havának 
24-ik napján az egylet alapítása, az egyleti intézetek 
helyiségeiben meg fog ünnepeltetni.
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40. §.
Az egylet feletti felügyeletet a nagyméltóságu m. 

kir. belügyminisztérium gyakorolja. Azon esetben, ha 
az egylet az alapszabályokban meghatározott czélt vagy 
eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. 
kormány által, a mennyiben működésének tovább foly
tatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik 
és a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat 
eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy 
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, 
különben feloszlatás terhe alatt köteleztetik.

41. §.
Ezen alapszabályok módosítását az illetékes köz

gyűlés inditványózhatja, de csak a nagyméltóságu bel
ügyminisztérium jóváhagyásával eszközölhető.

K. m. f.

Fővárosi Szegény Gyermekkert Egylet

C s illa g  M á té
titkár.

D r . G ró s z  S á n d o r
elnök.



99539. szám.

V. b. 1894.

Látta a magyar kir. belügyminiszter a 28. §-nak azzal a ki
egészítéssel, hogy a választmányi jegyzőkönyv hitelesített másolata 
a m. kir. tanfelügyelőnek megküldendő, —  s azzal a megjegyzéssel, 
hogy a 25. §-ban előforduló »iskolaügyi« helyett »kisdedóvódai< 
értendő.

Budapesten, 1894. évi deczember hó 3-án.

A miniszter helyett

R e is z ig
államtitkár.




