A NAGYKUNSÁGI

TAKARÉKPÉNZTÁR
ALAPSZABÁLYAI.

DEBRECZEN
NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDA IÁ RAN.

1870. Mj.

A Nagykunsági Takarékpénztár
a la p sz a b á ly a i.
T. S z é k h e ly é , c z é g e és czélja.
]. §. Nagykunsági takarékpénztár czég alatt részvénytársulat
alakittatik, melynek székhelye Kisújszállás, és czége váltótörvényszékileg he leszen jegyezve.
2. §. A takarékpénztár czélja a kevésbé vagyonos néposztálynak alkalmat nyújtani a rra , hogy megtakarított vagyonuk felesle
gét szükség idejére félretegye, s kamatok s ezek kamataival sza
poríthassa. Czélja továbbá: előlegek és kölcsönök adásával az ipa
rosok és földbirtokosok érdekeit előmozdítani.

II. A la p v a g y o n a .
a) R é s z v é n y t ő k e.
3. §. A takarékpénztár alapvagyonát 100,000 frtban megál
la p íto tt részvénytőke képezi , mely 1000 db. 100 o. é. frtos rész
vény kibocsátása által hozatik létre.
4. §. Az alakitó közgyűlés napjától számítandó 5 hónap alatt
minden részvény után 50°/n azaz 50 frt fizetendő, minek megtör
téntével a takarékpénztár működését megkezdendő
A fenmaradt 50 frtra nézve az ./• alatti minta szerint köte
lezvény állítandó ki minden részvényes által, mely az intézet fő
pénztárába fog őriztetni. Megjegyeztetik mindazáltal, hogy minden
részlet fizetésére legalább 14 napi határidő engedendő, és az a
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magyarországi hivatalos és kereskedelmi lapban háromszor egy
másután közzéteendő.
5. §. Ha valamelyik részvényes e határidő alatt a 4. §-ban
megállapított 50% befizetést nem eszközölné, személyéhez intézett
írásbeli felhívással négyheti határidő kitűzése mellett fizetési köte
lességének teljesítésére és fi % késedelmi kamatok megtérítésére felszólittatik.
Ha e határidőt is elmulasztja, akkor — hacsak az igazgató
ság az elmaradt fizetést törvény utján behajtani jónak nem látja —
minden további igényt elveszít, és a takarékpénztár ily részvény
helyett újat bocsáthat ki, s azt a napi árfolyam szerint eladhatja.
6. §. Minden részvény bizonyos névre van kiállítva, úgy, hogy
egyes részvény birtokos részvény összege erejéig az intézet összes
vagyonának tulajdonosa. Addig azonban, mig e részvény értéke tel
jesen befizetve nincsen, csak ideiglenesen, szinte bizonyos névre,
s a tettleg lefizetett részvény összegéről szóló rész jegyek 2 ./■ a.
minta szerint bocsáttatnak ki.
7. §. A részvények és ideiglenes részjegyek engedmény, örö
kösödés , s a törvény által engedményezett egyéb szerződési mó
don átruházhatók, azok átruházhatása azonban csak a törvényes
szerződési mód igazolása után eszközölhető, megjegyeztetvén, mi
szerint az eddigi részvényes, hátralékos összegének erejéig, mind
addig felelős m arad, mig a felelősség alól a társulat által az uj
részvényesnek elismerése, és a részvények átírásával fel nem oldatik.
8. §. A részvények átírásáért 1 frt. dij fizetendő.
9. §. Minden részvénynek folyó száma van, minden folyó
szám alatt a részvénykönyvben egy külön lap áll nyitva, melyre a
részvény tulajdonosának neve, a történt átiratások, s az osztalék
nak lefizetése feljegyeztetik.
10. §. Az ekkép alakult alaptőke az egylet fenállásáig fel nem
mondható. A részvényes az egylet nyereményeinek azon részében,
melyről az alapszabályok másként nem rendelkeznek, valamint
veszteségeiben is részeltetik, ez utóbbiban csakis a részvény öszszeg erejéig, s azontúl nem, és pedig úgy, hogy egy teljesen befi
zetett részvénynek tulajdonosa utófizetésre bármily czim alatt sem
kötelezhető.
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b) T a r t a l é k t ő k e .
11. §. A tartaléktöke, melynek rendeltetése az, hogy belőle
a netáni veszteségek pótoltassanak,
1- ször. a 107-ik §-ban említett tiszta jövedelem 25 % -ból, és
2szor, és az átírási dijakból (8. §.) képeztetik, s kamatjaival
együtt mindaddig szaporittatik, mig az alapszabályilag megállapí
tott részvénytőke 50% -jára emelkedik.
3szór. Valamely részvényes az 1-ső részlet beíizetése u tán :
a további részlet befizetéseket. vagy ezek valamelyikét nem telje
sítené , a már befizetett részlet a tartaléktöke javára esik.
12. §. Ha a tartaléktőke az előbbi §-ban irt összeget eléri, a
részvényesek kötelezvényei visszaadatnak, és az ideiglenes részje
gyek 100 írtról szóló részvényekkel cseréltetnek fel 3 ./• minta
szerint.
13. §. Ha az alaptőke ekként alapszabályilag megállapított
100,000 írtra kiegészíttetett, a tiszta jövedelemből évenként csak
10% fog a tartaléktőkére fordittatni saz utóbbi kamatjaival együtt
addig szaporittatni, inig a teljesen befizetett alaptőke összegére
nevelkedik.
14. §. Ez eset beálltával a tartaléktőke csakis saját kamat
jaival szaporittatik.
15. §. Azon esetben, ha a tartaléktöke veszteségek által ki
sebbre olvadna le , a tiszta nyereményből mindenek előtt a tarta
léktőke egészítendő ki.
16. §. A tartaléktőke külön kezelendő és a 108. §-bán emlí
tett üzlet, s mérleg kimutatásban szinte külön kiteendö.

I I I . T a k a r é k p é n z tá r ü zletkö re.
17. §. A takarékpénztár üzletköre következő osztályokra
oszlik :
1) Betéteinek kamatozás végett! elfogadása.
2) Előlegezési üzlet,
3) Kölcsön üzlet.
4) Váltóleszámitolási üzlet.
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A) Betételek kamatozás végetti elfogadása.
18. §. A legkisebb összeg, melyet az intézet betéteiként el
fogad 50 kr. A kamatfizetés azonban csak 1 írttól kezdődik.
19. §. Azon összeg, mely egyszer — vagy többszöri betétei
egy — és ugyanazon fél részére, vagy egy könyvecskére kamato
zás végett elfogadtatik, 2000 írtban állapittatik meg, az intézet
nek jogában áll, ennél nagyobb összegeket visszautasítani.
20. §. A kamatláb minden betéteire a fenn megállapított leg
nagyobb összeg 2000 írtig: 5 u/0
Az intézet azonban fenntartja magának ezen kamatlábat a kö
rülményekhez képest leszállítani vagy felemelni.
Ha az intézet a kamatláb leszállítását találná szükségesnek,
akkor azt közgyűlési határozat alapján azon hozzáadással köteles
közzé tenni, hogy a mennyiben ezen kamatleszállítás a korábbi be
tevők kamatélvezetét csökkentené: annyiban azoknak szabadságá
ban áll betételeiket meghatározandó kellő időben visszavehetni.
21. §. A hó első felében történt betételek után a kamatok
ugyanazon hó 15-től; a második félében betetteké után pedig a
a jövő hó 1-ső napjától számittatik.
A visszafizetések felszámításánál, visszaható alkalmazás mel
lett, ugyanazon időarány tartatik meg.
22. §. A tőkének egészben, vagy részben visszafizetése, úgy
a kamatfizetések is , a betételi könyvecske előmutatása, vagy viszszaadása mellett történnek.
23. §. A kamatfizetés rendesen félévenként, és pedig január
16-tól 31-ig, és julius 16-tól a hó utoljáig történik.
E kitűzött határidőben fel nem vett kamatok az illető hó 1-ső
napjától a tőkéhez csatoltatnak, és tovább kamatoztatnak.
24. §. Ha a betevő fél az évi kamatokat a betétei napjától
kívánja számítani, és felvenni, — ebbeli kívánságát a betevéskor
előjegyeztetni tartozik.
25. §. A betételek visszafizetése 1 forintól 5 0 forintig felmon
dás nélkül.
50 forinttól 100 forintig 5 napi,
100 forinttól 500-ig 15 napi —

500 forintól 1000-ig 30 napi
1000 forintéi 2000-ig 90 napi felmondás mellett történik,
vagy előbb is , ha a körülmények megengedik, a mennyiben t. i.
a takarékpénztár és a betevő közt kölcsönös megegyezés jó létre.
26. §. A takarékpénztár csak oly kölcsönöktől tizet kamato
kat, melyek legalább 15 napig az intézetnél hagyatnak.
27. §. Minden betevő egy betételi könyvecskét kap, melynek
a betevő nevét, a betett összeget szám és betű szerint, a betét
napját, úgy a száztólit is , melylyel az összeg kamatoztatik, s a
tőke és kamatok visszafizetését tárgyazó rovatokat kell tartalmaznia.
28. §. Minden betétei, és minden visszafizetés a takarék
pénztári könyvelő, pénztárnok és napi biztos által iratik alá, —
s az intézet pecsétével megerősittetik.
29. §. A betételi könyvecskék folyó számot, azonfelül lap
számot is kapnak, melynek azzal kell megegyeznie, mely alatt a
bevételek számlái az egyleti könyvekbe bejegyeztetnek. Beleiratik
továbbá a pénztári napló tételszáma i s , mely alatt minden betétei
és visszafizetés történik. A fennemlifett lapszámok mennyisége az
első lapon kitüntetendő, azonfelül a lapok zsinórral összefüzendők,
ennek vége a hivatalos pecséttel lepecsételendő.
30. §. Minden takarékpénztári könyvecskéhez hozzá mellékel
tetik az egylet alapszabályának kivonata, ugyszinte egy nyomatott
mutató tábla, mely kitünteti, hogy 1-tol 100 forintig való betéte
lek , a kam atok, és ezek kamatjai hozzászámitásával mennyit fog
nak jövedelmezni 20 év alatt.
31. §. Az öt forintot felülhaladó takarékpénztári betételeknél
a könyvecskéért külön dij fizetendő , és pedig
20 forintig terjedő betéteinél 2 krban
5 forintól
50
„
»
20
»
4
r>
»
n
8
100
„
50
n
n
500
„
„
12
100
r>
r>
„
16
„
500
r>
r> 1000
1000 forinton felüli összegről 20 krban állapittatik meg.
32.
§. Ámbár a takarékpénztári könyvecskéknek bizonyos
névre kell szólniok, mégis minden ily könyvecske birtokosa vagy
elömutatója, személye azonosságának igazolása nélkül, jogszerű
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birtokosnak tekintetik, s neki a tőke, valamint a kamatok is klizettetnek, a mennyiben annak kifizetését, megsemmisítését, bírói
letiltás, vagy ideiglenes előjegyzés nem gátolná, ha a könyvekbe
bejegyzett tulajdonos azokban saját beiratával abbeli fenntartását
ki nem fejezte volna, hogy a betétei neki csak személyesen, vagy
engedményesének, vagy meghatalmazottjának fizettessék ki.
Ezen minden betevőnek szabadságában álló fenntartásra a ta
karékpénztár könyveiben külön rovat tartatik nyitva, s a köny
vecskében is különösen megjegyeztetik, vájjon a betétei ily fenntar
tás mellett, vagy anélkül történt-e ?
33. §. Ha a takarékpénztári könyvecskék, melyek a betevők
abbeli fenntartásukat tartalmazzák, hogy betételeik egyedül nekik
fizettessenek k i, engedményeztetuek, vagy eladatnak, az ilykép
engedményezett takarékpénztári könyvecskék előmutatójának —
ha a visszafizetésért jelentkezik — személye azonosságát iga
zolnia kell.
Ily könyvecskék engedményezése, ugyszinte az azokra betett
összegek felvételére való meghatalmazás a betevő saját aláírásával,
ugyszinte azéval, a kinek részére az engedményezés történik, két
tanú előttemezése mellett magára a könyvecskére vezetendő.
34. §. Ha egy takarékpénztári könyvecske elvész, tulajdono
sának kötelessége azt a lap és név pontos előadása mellett az in
tézetnél jelenteni, mely árról kellő előjegyzést vezetni köteles. —
Ezen előjegyzésnek az a foganatja, hogy a takarékpénztár ily
könyvecskére annak, ki a könyv törvényes birtoklását igazolni
nem képes, sem tőkét, sem kamatot nem fizet.
35. §. Ezen előjegyzés azonban csak 14 napig érvényes, mely
idő alatt az illető tulajdonosnak kötelessége a kellő biztosítási in
tézkedéseket a biztossági, vagy fényitő hatóságoknál, vagy pedig
az illető polgári törvényszéknél kieszközölni, mert ellenkező eset
ben a 14 nap eltelte után az előjegyzés ki fog töröltetni.
36. §. Elveszett takarékpénztári könyvek megsemmisítésénél
a magán okiratokra nézve előirt törvényes eljárás figyelemben ta r
tandó. — A megsemmisítési határidő azonban 6 hóra van meg
állapítva.
37. §. A törvényes megsemmisítés kieszközölhetése végett az
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illető félnek megkeresése folytán a főkönyvi kivonat, s a bírói
megsemmisítési okmány átadása alkalmával az elvesztett takarékpénztári könyvecske másolata adatik ki elismervény mellett , mi a
főkönyvben megjegyzendő.
38. §. A hátralékos kamatkövetelések elévülése a takarékpénztári betételek kamataira nem alkalmazta tik. Mindazonáltal oly
esetekben, hol a fel nem vett kamatok az eredeti betétei összege
erejéig felszaporodnak, a nélkül, hogy a betevő ez idő alatt magát
a pénztárnál jelentette volna, a takarékpénztár tel van jogosítva a
követelés további kamatozásának megszüntetésére.
39. §. A takarékpénztári betételek elévülésére nézve az átalános törvényes határozatok érvényesek, miudazáltal az elévülési
határidő, mely az utolsó betétei idejétől számittatik, s minden tij
betétei, vagy kivétel által megszakad, 40 évre állapittatik meg.
Elévült követelések a takarékpénztár tartaléktőkéjének javá
ra fordittatnak.
40. §. Betételek és visszafizetések naponta reggeli 9 órától
délután 1 óráig történhetnek, — kivétetnek a vasár- és ünnep
napok , s a pénztárnoki főszámlazárlat napja.
41. §. A betevőveli végszámadáskor, a visszafizetési elismer
vénynyel ellátott könyvecskének visszaadása nyugtaként szolgál a
pénz felvételéről. Nehogy azok, kik a takarékpénztárba pénzeiket
elhelyezik, azon esetben, ha tőkepénzüket a kamatokkal együtt
kiveszik, netáni hibás számítás által rövidséget szenvedjenek, megtiltatik a takarékpénztári könyvecskéknek azonnal a betétei kivé
tele utáni megsemmisítése, miáltal a netaláni hibás számításnak
minden nyoma elenyésztetnék.
Ezen takarékpénztári könyvecskék tehát a számadáshoz csato
landók , a fellelt hibákért az illető tisztviselő igazolás alá vonandó;
a károsodott fél kárpótolandó.
A könyvecskék ezenfelül a végkivételtöl számítandó egy egész
éven át fenntartandók; s csak ezen év lefolyta után semmithetők
meg; mely idő alatt a pénzét kivett félnek netáni megcsonkítása
miatt követelésének érvényesithetési joga fennmarad, melynek iga
zolásául a betéteit felvevőnek oly jegyzék kézbesittetik, mely az

illető könyvecskének számát, a betétek tőke, s a kifizetett kama
tok összegét tartalmazza.
42. §. A félnek a fizető asztalnál meg kell pénzét olvasnia, —
mert e nélkül távozta után kártalanításra nem számíthat,
B) Előlegezést üzlet.
43. §. A takarékpénztár előlegez :
1) A pesti értékpapír-tőzsde, vagy a bécsi nyilvános tőzsde
hiteles árfolyam lapjában jegyzett oly hitelpapírokra, melyek ér
téke teljesen befizettetett; és pedig előlegesen fizetendő fi % mel
lett, melyek, ha az előlegezés három hónapnál rövidebb időre ada
tott , az egész időre, ellenkező esetben pedig évnegyedenként előre
felszámittatnak.
Az előlegek a zálogbaadott értékpapírok háromnegyedrésznyi
árfolyamszerinti értékét túl nem haladhatják.
Azonfelül az előlegezést élvezni akaró félnek kötelezettséget
kell vállalnia az irá n t, hogy ő mihelyt az elzálogitott értékpapírok
árkelete 1 0 % -el csökken, a kívánt utánpótlást a hozzá intézett
felszólítástól számítandó 24 óra alatt kifizeti, különben jogában
áll az intézetnek saját biztosítása végett a papíroknak azonnali el 
adásáról valamelyik kereskedő háznál gondoskodni, és azok érté
kéből magát kielégíteni.
Ha az elegendő nem volna, a kötelezettség elvállalója ennek
erejénél fogva a maradék tartozásra nézve az intézetnek továbbra
is adós marad.
2) Belföldi arany- és ezüstpénzekre a becsérték % részéig
szintén előlegesen fizetendő 0% mellett,
3) Áruk- és termesztményekre, mindazonáltal a romlás alá
vetett, vagy a könnyen gyulhatókat szorosan kivéve — melyeket
tüzmeutesitvén — folyó értékük feléig. és csak akkor, ha a köl
csönvevő magát a kamatokon túl még, a ra k tá ri, alkusz- és biz
tosítási dijak fizetésére is kötelezi.
4) Előlegez, és engedmény utján magához vált jelzálogilag
bekeblezett oly magán-kötelezvényeket, melyek teljes, és tökéle
tes biztosítékot nyújtanak, fele érték erejéig.
44. §. Jóllehet előlegezések csak 1— 3 hóra adatnak, át él
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megkeresésére mégis e határidő 3 hóval meghosszabbítható, az
esetben azonban, ha az előleg a kitűzött határidő alatt nem fizet
tetett vissza, vagy ha annak meghosszabbítása nem eszközöltetett,
jogában és kötelességében áll a bizottmánynak, az intézetnél elzá
logosított értékpapírokat törvényes közvetítés nélkül tőzsdeszerüen
eladni, az arany és ezüst pénzek, úgy az áruk, vagy termények
és kötelezvények értékesítését pedig az illető bíróság utján eszkö
zöltetni , s mindkét esetben, mind az előlegezésre nézve, mind an
nak kamataira, s egyéb bírói, vagy eladási költségekre magát a
befolyt pénzből kielégíteni. — A befolyt pénz feleslege a félnek
kiadandó.
45. §. A 43. §-ban elősorolt üzleteknél a G"/(l kamaton kívül
iizletdij is fizetendő, mely 100 írtől 3 hóra
%-ban állapit tatik meg.

C.) Kölcsön-üzíd.
46. §. Az intézet ad kölcsönöket telekkönyvezett földbirtokra,
oly módon mégis, hogy azon kölcsönök a jelzálogot már az előre
térhető adósságok betudásával a becsárnak felerészén túl sohase
terjedjenek, e végett a választmányhoz czimzendő folyamodvány
hoz következő okiratok melléklendők :
a) hiteles birtok- és
b) hiteles adó-telekkönyvi kivonat;
c) törvény értelmében készült hiteles becslevél, melyben az
épületek, gazdasági készletek, marhák, szőllők, erdők benfoglaltatnak ugyan, de a kölcsön mértékéül nem vétetnek fel;
d) ha a lekötendő birtok községi vagyon, vagy gyám- vagy
gondnokság alatti árvák tulajdona: az első esetben az illető felsőbb
hatósági, az utóbbiban pedig a gyámhatósági engedély előmutatása
kívántatik.
47. §. A kölcsönért beadott folyamodványok választmányi
ülésben, beadási sorozat szerint vétetnek fel, szabadságában álJván a választmánynak a körülmények megvizsgálása végett kelje
iéből egy küldöttséget nevezni k i, az intézeti ügyész véleményét
kikérni; a vélemény mindig írásban lesz előterjesztendő.
48. §. Ingatlan javakra az intézet által előirt szerkezet sze-
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rint kiállított, a kölcsönvevő kölcségén betáblázott kötelezőre szolgáltatik ki az utalványozott összeg.
49. §. Az intézet fekvő jószágra rendszerint részletes fizetés
feltétele a latt, a körülményekhez képest azonban legalább 3 havi
előleges felmondás mellett is ád kölcsönöket.
50. §. A takarékpénztárból kölcsönt élvezők tartoznak az in
tézet előtt betáblázási elsőbbséggel biró adósságuk kamatainak
rendes fizetését minden kamatfizetés alkalmával igazolni.
51. §. A kölcsönért folyamodó több egyének közül, a meny
nyiben mind kielégíthetők nem volnának, az elsőség azt illeti, ki
az intézetnek a legnagyobb biztosítékot nyújtja, egyébként pedig a
kérvénynek előbbi benyújtása ad elsőbbséget.
52. §. A bizottmány a kölcsönkérvények iránt vagy a leszá
mítolási üzlet körül hozott helytadó — vagy elmozdító határoza
tát a félek irányában nem tartozik indokolni.
53. §. Kölcsönöknél a kamaton kívül a 45. §-ban megállapí
tott iizletdij fizetendő.
D) Váltóleszámitolási üzlet.
54. §. A takarékpénztár leszámítol idegen váltókat. A be
nyújtott váltóknak következő kellékekkel kell ellátva lenniök :
a) minden váltónak legkevesebb 50 írtról k e l l , és legtöbb
6000 frtról l e h e t szólnia,
b) lejáratának ideje 4 hónapnál több nem lehet;
c) az intézet székhelyén legyen fizetendő;
d) három, elismert jó hitelű váltóképes egyén aláírásával le
gyen ellátva.
55. §. Leszámítol: állam -központi, pénztárutalványokat, és
más leszámítolás utján megszerezhető belföldi állampapírokat.
56. §. A kamatláb rendszerint 6 % , -— szabadságában áll
azonban a választmánynak magasabb kamatlábat is megállapítani.
Váltó leszámítolásoknál az üzlet lij 100 frt. után havonként
25 krajezár.
57. §. A bizottmánvi tagok, vagy azoknak a polgári törvé
nyek értelmében meghatározandó 3-dik foku rokonai, vagy sógo-

rai által szorgalmazott kölcsön, vagy váltóleszámitolási ügyletek
nél a. 75 §. határozatai szolgálnak zsinórmértékül.

IV. A ta k a rék p é n ztá r szervezete és
igazgatása.
58. §. A takarékpénztár ügyeit igazgatják :
a) közgyűlés,
b) a választmány;
c) az igazgatóság.
A közgyűlésről.
59. §. A közgyűlések rendesek és rendkívüliek. Évenként egy
rendes közgyűlés tartandó, és pedig az év első két havának vala
melyikéhen.
A közgyűlés napja annak megtartása előtt 4 héttel az inté
zet helyiségének kapujára kiszegezendő hirdetményi táblán, és a
magyarországi hivatalos és kereskedelmi lapok utján tétetik köz
hírré , felsoroltatván benne azon tárgyak, melyek tanácskozás alá
fognak vétetni.
60. §. Azon esetben, ha valamely körülmény rendkívüli köz
gyűlés összehívását tenné szükségessé: e jog az igazgatót, s ennek
akadályoztatása esetében annak helyettesét illeti; a rendkívüli
közgyűlés egybehivását az országos fejedelmi biztos is kívánhatja.
Ilynemű közgyűlés egyébiránt akkor is egybehívandó, ha az.
összes részvények '/, 0-ed részét tevő részvényesek által kívánta
tik , és annak czélja az igazgatóságnak kellőleg indokolva írásban
kijelentetik. Rendkívüli közgyűlések azon módon hivatnak egybe,
mint a rendesek.
61. §. A közgyűlés megtartása előtt, egy a választmány által
saját köréből, s általa szótöbbséggel választott 3 tagból álló kül
döttség minden felhatalmazási okiratot megvizsgálni, s azok érvé
nyessége felett döntőleg határozni tartozik. De az ezen határozat
tal meg nem elégedő félnek a közgyűlésre! fellebbezési joga fenntartatik.
62. §. Hogy a közgyűlés minden részvényesre érvényes hatá
rozatot hozhasson, szükséges, hogy abban a választmányi tagokat
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ide nem értve, legalább is 24 részvényes legyen jelen, kik az öszszes részvények /, részét bírják; a szavazati jog akár személye
sen
akái meghatalmazott által, kinek szinte részvényesnek kell
lennie, gyakorolható; az alapszabályok megváltoztatására azonban
a kibocsátott részvények 2/ f-mad részét képviselő részvényesnek
beleegyezése kívántatik. Ha a részvényesek a fennt megállapított
számban meg nem jelennének, 14-ed napra második közgyűlés
hivatik egybe, melyben a jelenlevők a meg nem jelent részvénye
sekre való minden tekintet nélkül határozatképesek, — magában
értetődvén, hogy ily közgyűlés csak azon tárgyak felett hozhat
éivényes határozatot, melyek már az első közgyűlés napi rendé
hez tartozván, az illető hirdetménybe felvétetnek, — ezen szabálv
egyébként minden közgyűlésnek zsinórmértékül szolgál.
63. §. A közgyűlés határozatai a jelen nem levő, és nem sza
vazó tagokra is kötelezők.
64. §. A közgyűlésben minden részvény bírása egy szavaza
tot biztosit. Tíznél több szavazatot azonban sem saját, sem pedig
más részvényes nevében senki nem gyakorolhat.
65. §. Minden közgyűlés első teendője saját elnökének átalános szótöbbséggeli megválasztása, ki a tárgyalásokat vezeti.
A közgyűlés teendői közé tartozik továbbá különösen :
a) az igazgatási jelentést elfogadni, mely az igazgató — vagy
ennek akadályoztatása esetében ennek helyettese által előterjesztetik;
b) az igazgatót és ennek helyettesét titkos szavazás utján
átalánós, a választmányt pedig viszonylagos szótöbbséggel meg
választani ;
c) a választmány által tett intézkedések megbirálása, azok
nak elfogadása, vagy megváltoztatása.
d) a közelebb lefolyt évi számadások, és mérleg megvizsgá
lása , és az azok feletti intézkedés; továbbá a következő évi szám
adások előleges megvizsgálására, és jelentéstételre egy küldöttség
nek viszonlagos szótöbbséggeli megválasztása, melyben választ
mányi tag részt nem vehet.
Ezen küldöttség a számadásokat, és kezelési könyveket idő
szakonként megvizsgálja, azokat egymással összehasonlítja, s eb
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beli munkálata eredményét a választmány utján a közgyűlésnek
bemutatja. Tagjainak számát a közgyűlés határozza meg.
e) egy háromtagú leltározó bizottmánynak szinte viszonylagos
szótöbbséggeli megválasztása, melynek feladata az oklevelek nyo
mán megvizsgálni, ha vájjon meg van-e valósággal azon vagyon,
mely a számadásban kitétetik ?
f) az előbbi évi tiszta jövedelemről szabályszerű intézkedés, s
az osztalék meghatározása;
g) az alapszabályok módosítása, a mennyiben az tapasztalás
utján, vagy más fontos oknál fogva czélszerünek és szükségesnek
mutatkozik;
h) a tisztviselők fizetéseit és biztosítéki összegét, úgy a
napi biztosok napidijait meghatározni;
i) az egylet feloszlása felett határozni;
k) a betételek kamatlábának felemelése, vagy leszállítása fe
lett tanácskozni, és határozatot hozni;
l) rendkívüli, a folyó szükségletet meghaladó igazgatási költ
ségeket engedélyezni;
m) titkárt és ügyvédet választani.
A g) és 1) alatti határozatok a magyar kir. minisztériumnak
bejelentendők.
66. §. Hogy egy részvényes a közgyűlésben önállólag vala
mely indítványt tehessen, szükséges, hogy azt írásban, s legalább
is 10 részvényes által aláírva legfeljebb január 1-ső napjáig az
igazgatónak bemutassa.
Ha ezen eljárás elmulasztatott, vagy ha az csak magában a
közgyűlésben tétetett, akkor ez utóbbi csak a felett határozhat,
vájjon az illető indítvány végett 4 hét múlva hivassék-e egybe
rendkívüli közgyűlés, vagy pedig a közelebbi rendes közgyűlésig
elhalasztassék-e azon tárgy ?
67. §. Minden közönséges közgyűlési határozat átalános szó
többséggel hozatik, a szavazatok egyenlősége esetében azon véle
mény emeltetik határozattá, mely az elölülő által elfogadtatott. Az
alapszabályok megváltoztatására, s az intézet feloszlatására vonat
kozó határozatok érvényességére azonban az ilynemű esetben a
62. §-ban említett számú részvényesek két harmadának beleegye
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zése szükséges; lia ez el nem éretnék, a kérdés eldöntése a köze
lebbi közgyűlésig elhalasztatik.
68. §. Az elnök s jelenlevő részvényeseknek jogukban áll
ugyan a közgyűlés határozatától eltérő véleményeiket Írásbeli nyi
latkozatuk alapján jegyzőkönyvbe vezettetni, ily külön vélemény
azonban a szótöbbséggel szabályszerüleg hozott határozat érvé
nyességét megingatni vagy felsőbb helyréi felterjesztését megálla
pítani nem képes.
69. §. A közgyűlés jegyzőkönyvei a közgyűlési elnök, s két,
a közgyűlés által e czélra kinevezett részvényes, és a titkár által
jogérvényesen iratnak alá.
Ezen jegyzőkönyvek egy példánya az évi üzlet s mérleg ki
mutatással együtt a m. k. minisztériumhoz felterjesztendő.
A választmányról.
70. §. Az egyleti választmány a közgyűlés külön állandó bi
zottságának tekintendő, mely annak törvényes jogait átalában az
egyik rendes közgyűléstől a másikig közbeeső idő tartama alatt
gyakorolja.
A választmányt, tisztviselőket és szolgákat kötelező szava
tosság az alapszabályok, az ügyeleti rendtartás s a részükre netán
kiadott utasítások figyelembevétele mellett , a törvény szabályai
értelmében itélendi meg.
71. §. A választmány 24 tagból áll, kik a részvényesek kö
zűi , tekintet nélkül az azok birtokában levő részvények számá
ra , a 65. §. szerint választatnak.
A választmányi tagok kétnegyed részének az intézet szék
helyén kell laknia.
Iíivataloskodásuk idejére egy saját nevére szóló részvényt
tartoznak biztosítékul az intézeti pénztárba letenni.
Az intézet tisztviselői, s mind azok, kik csőd alá kerültek,
vagy fizetéseiket megszüntették anélkül, hogy hitelezőiket töké
letesen kielégítették volna, továbbá mindazok, kik ellen bűntény
miatt vagy a közerkölcsiség ellen elkövetett vétség, vagy kihágás
miatt vizsgálat rendeltetett e l, s ártatlanoknak nem nyilvánitattak,
a választmány tagjai nem lehetnek.
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Ha ily eset a hivataloskodás tartama alatt következnék b e :
közvetlenül az állás elvesztését vonná maga után.
72. §. Ha egy tag a hivatalos működés tartama alatt kilép,
vagy meghal, helyébe azon részvényes jő , ki a legutóbbi válasz
táskor legtöbb szavazattal birt.
73. §. A választmányi tagok 3 évre választatnak meg.
A választmány megújítása végett évenként 8 tag fog kilépni,
kik addig is, mig azok szolgálati idejük lejárása által kijelöltetné
nek , sors által lesznek meghatározandók.
A kilépő tagok ismét megválaszthatok.
74. §. A választmány minden hó 1-ső napjaiban ülést tart,—
ezen ülésben
a) előterjesztetik az üzlet havi kimutatása,
b) megvizsgáltatnak a bizottmány intézkedései;
c) szükség esetében utasítások adatnak.
A választmány hatásköréhez tartozik különösen az intézet
94. §-ban említett tisztviselőinek és szolgáinak átalános szótöbbséggeli megválasztása, úgy szinte minden tisztviselő- és szolgának
elbocsátása, továbbá az ügy- s kezelési rendnek kidolgozása, a
tiszta jövedelem felhasználása iránt a közgyűlés elé terjesztendő
javaslat, ezenfelül a részvények elismerése, és azok átírásának
eszközlése.
75. §. A választmány minden határozata a jelenlevő tagok
általános szótöbbségével hozatik, a szavazatok egyenlősége esetében azon vélemény emeltetik határozattá, mely az előlülő ál
tal elfogadtatott; határozatok érvényességére mindazonáltal 7 tag
nak jelenléte szükséges.
A választmány jegyzőkönyvei az igazgató — vagy helyettese,
egy választmányi tag és a titkár által aláirandók, és a legköze
lebbi választmányi ülésben hitelesitendők. A választmányi tagok
nak minden tanácskozmányokban, melyek saját személyük —
vagy ügyvitelükre vonatkoznak, a szavazattól magukat tartóztatniok kell.
76. §. A választmány az intézet közvetlen igazgatására — és
a kölcsönelőlegezés — és a leszámítolási üzlet vitelére kebeléből
általános szótöbbséggel 10 tagot választ, kik a bizottmányt képezik.
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77. §. Az igazgató és helyettese a bizottmány állandó tagjai.
78. §. Ezen bizottmány al-bizottmányokra oszlik, melyek
felváltva a választmány által megállapítandó sorozatban az igaz
gató — vagy helyettesének elnöklete alatt minden héten legalább
egyszer, s ha a szükség megkívánja többször is öszszegyülnek, az
előforduló tárgyakat az alapszabályok — s a számukra netán ki
adott külön utasításokhoz képest —- elintézik.
79. §. A bizottmány mindegyik tagjának fenhagyatik a jog,
minden ülésben soron kívül is megjelenni, s a tanácskozmányban
részt venni.
80. §. A választmány tagjai, az általuk hozott határozatokra
nézve az intézet irányában felelősök és a mennyiben ezen határo
zatok az alapszabályokba ütköznének, kártérítésre szoríthatók.
Oly esetekben, midőn valamely tárgy felett nem egyhangúlag,
hanem szótöbbséggel hozatik határozat, a kisebbségben maradt
választmányi tagok, ha ellenkező nézeteiket a jegyzőkönyvbe iktattatják, a felelősség alól felmentetnek.
81. §. A bizottmány határozatainak érvényességére az igaz
gatón , vagy helyettesén kívül 3 tag jelenléte szükséges.
82. §. A bizottmányban minden határozat, tekintet nélkül a
részvények számára, melyekkel valamely tag bir, átalános szó
többséggel hozatik, — a szavazatok egyenlősége esetében azon
vélemény emeltetik határozattá, mely az előlülő által elfogadtatott.
— Ezen s a 81. §-ban foglalt határozatok a váltó leszámítolások
ra azonban nem alkalmazhatók, mert ezek az 57. §. tartama sze
rint eszközlendok.
83. §. A bizottmány tanácskozásáról jegyzőkönyvek vezettet
nek, melyek szinte a legközelebbi bizottmányi gyűlésben hitelesitendők.
A bizottmánynak azon tagja, ki szabályszerinti kölcsönt szor
galmaz, vagy kinek sajátkezű vagy czége alatti váltólevelének el
fogadása forog kérdésben, az errőli tanácskozásban részt nem ve
het. Ugyanezen szabály áll, ha valamely bizottmányi tagnak a pol
gári törvények szerint számítandó 3-mad foku rokona vagy sógo
rának váltóüzleti, vagy ingatlanra! kölcsönzési ügye jő szőnyegre.
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84. §. A bizottmány feladata a kölcsön és leszámítolási üzle
teit az alapaszabályok megtartásával s az intézet előnyére vezetni.
Ez vizsgálja meg az üzletre vonatkozó okmányokat, a hely
színére kiküldött tagok által, ez téteti a netán szükséges vizsgála
tokat; szakértő férfiak, mint jogtudósok, kereskedők tanácsával
él, szóval minden megengedett eszközt felhasznál, melyet a kölcsön
biztonsága s az intézet érdeke megkíván.
85. §. A választmány tagjainak kötelességük, hogy közülük
egy, naponként felváltva, az üzleti órák a latt, a hivatal helyisé
geiben — mint napi biztos jelen legyen, s a hivataloskodás felett
őrködjék. A napi biztosságra kirendelt egyén akadályoztatása ese
tére magát saját felelősségének terhe alatt más választmányi tag
által is helyettesítheti.
86. §. A napi biztosnak minden betételi könyvecskét a na
ponként befolyt és kifizetett pénzeknek jegyzékét, valamint min
den egyéb üzleti okmányokat aláírnia, a kézi pénztárt naponként
berekesztenie, az összes készletet a pénztárnok által maga elébe
számíttatni, s annak a 100 §-ban előirt eszközlése után fenn
maradó részét a kézi és főpénztár általa őrzött kulcsával, s a hi
vatalos pecséttel együtt, melyet ő vesz őrizete a lá , utódának át
kell szolgáltatni; a nap közben benyújtott kérvényeket átnézni, a
benyújtás keltével ellátni, s azokat, melyeknek tárgyalása el nem
mulasztható, a választmányi — illetőleg bizottmánvi ülés azonnali
egybehivása végett az igazgatónak átadni az ő kötelessége.
87. §. A napi biztosi minőségben működő választmányi tagok
bárczákat (megjelenési jegyeket) kapnak, melyek az évenkint tar
tandó rendes közgyűlés határozatához képest a 100. §. figyelembe
vétele mellett beváltatnak.

Az igazgatóságról.
I g a z g a t ó.
88. §. Az igazgató az intézet főnöke, s azok élén áll, kik az
alap s rendszabályok értelmében hozott határozatok végrehajtására
hivatvák, hivataloskodásuk idejére saját nevére szóló 5 társulati
részvényt biztosítékul letenni kötelesek. Az igazgató 3 egymásutáni
évre választatik.
2*
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89. §. A 80. §. rendeletéi az igazgató s aligazgatóra is fog
nak alkalmaztatni.
90. §. Azon esetben, ha az igazgató hivatalos működésének
tartama alatt meghal, vagy hivataláról lemond, helyébe annak
helyettese lép, annak helyét pedig az pótolja, ki az utolsó válasz
táskor a legtöbb szavazatot nyerte; ha pedig mind az igazgató,
mind helyettese meghal, vagy állásáról lemond, uj választás vé
gett haladéktalanul közgyűlés hivandó egybe.
91. §. Az igazgató tiszti foglalkozása különösen:
a) a választmány minden gyűlésén elnökölni,
b) rendkívüli közgyűléseket, valamint rendes és rendkívüli
választmányi és bizottmányi gyűléseket egybehívni, s az évi ren
des közgyűlés határnapját kitűzni;
c) az alapszabályok pontos megtartása — különösen pedig az
üzlet forgalma felett őrködni, fel van jogosítva minden tisztviselőt,
ki kötelmét nem teljesíti, vagy hűtlenül kezeli, állásától felfüg
geszti , s úgy ezen, valamint a tisztviselő megbetegedése esetében
ő t , más képességgel bíró egyén által helyettesíteni, s azt azután
a választmánynak bejelenteni,
d) a levelezést a titkár segítségével véghezvinni;
e) köteles a közgyűlésnek az üzlet forgalomról, s minden ese
ményről jelentést tenni;
f) a választmányi ülésekben a kérdést kitűzni, melyeknek el
döntése igen — vagy nem-mel történik;
g) szavazatok egyenlőségénél az ő szavazata döntő sulylval
bir annyiban, a mennyiben ezen esetben azon vélemény emeltetik
határozattá, mely az előülő által elfogadtatott;
h) az egyletet a 93. §. korlátái közt hatóságok és harmadik
személyek előtt képviseli. Ha jónak találja, két választmányi tag
közreműködésével, bármikor pénztári számadást tart, kötelezve
leven azonban havonként legalább egyszer ily vizsgát véletlen
eszközölni;
i) az intézet bármely meghatározott kiadása csak az ő utal
ványára fizettetik k i;
k) ő őrzi a pénztár egyik kulcsát.
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Aligazgató.
92. §. Az aligazgató az igazgató rendes helyettese, s távol
létében , vagy akadályoztatásában annak minden jogait gyakorolja;
különben a választmány minden gyűlésében üléssel és szavazattal
bir. Hivataloskodása idejére 5 saját nevére szóló társulati részvényt
biztositékul letenni köteles. Az aligazgató is 3 évre választatik.
93. §. Az intézet minden jogügyei, akár al- akár felperesként
lépjen fel, azokban az intézet minden illetékes bírósága elé, a he
lyettes neve alatt vitetnek, és döntetnek e l; ennélfogva az általa
ily eseteki’e nézve az intézet ügyésze — részére kiállított meghatalmazványnak mindenütt teljes jogérvénye s hatálya van.
A t á r s u l a t i h i v a t a l n o k o k és s z o l g á k .
94. §. A könyvelő, pénztárnok, segéd- s a hivatalszolga a
bizottmány indítványára, melynek jogában áll a pályázókat képességi vizsga alá venni, a választmány által, és pedig rendszerint az
intézet fennállásának idejére, illetőleg|'szolgálati képességük tar
tamára, s a 74. §. tartamának figyelembe tartása mellett, végle
gesen választatnak meg.
95. §. A könyvelőnek, pénztárnoknak és segédnek fizetéseik
kel kétszeresen felérő biztosítékot készpénzben, vagy 5°/0 állam
papírokban , vagy kétszeres biztositéku földbirtokban kell adniok.
A biztosíték kamatjövedelmét a biztositékadó élvezi.
96. §. A tisztviselőknek bármely müködésökért a felektől bár
minemű dijt, illeték czimen, vagy ajándékot semmi alkalommal,
akár követelniük, akár elfogadniok különben fegyelmi eljárás ter
he alatt nem szabad.
97. §. Ha a tisztviselők vagy a szolga elbocsátása jő kérdés
be határozat hozatalnál, az összes választmányi tagok % -dának
kell az elbocsátásra szavaznia.
Ilynemű határozatok felebbezhetők a közgyűléshez. Sikkasz
tások törvényes megfenyités végett a hatóságnak feljelentendők.
98. §. Valamint az intézet igazgatója és helyettese, úgy egyes
tisztviselői, ki vannak zárva a takarékpénztári pénzek haszonvéte
létől , s az intézettel adóssági viszonyban nem állhatnak.
99. §. A könyvelő a pénztári ellenkönyvet, a tőke s betételi
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kölcsönkönyvet és a főkönyvet vezeti, általában minden könyveket,
melyek a kezelés nyilvántartására szükségesek.
ő viszi végbe a részvények átíratását is. Havonként kivona
tos , évenként főszámadást kell készítenie, s az igazgatónak átadni;
könyvei minden év végével számadás után a 64. §. d) pontja értel
mében választandó küldöttség által megvizsgáltatnak.
A kézi pénztár egyik kulcsának őrizete őt illeti.
100. §. A pénztárnok a naponként kifizetett, s befolyt pén
zekről naplót vezet, mely a napi biztosnak a kézipénztár berekesz
tésénél alapul szolgál, ő viszi a pénztári főkönyvet, s őrzi a fő —
valamint a kézi pénztár egyik kulcsát. Utalványozása nélkül pénzt
sem elfogadni, sem kifizetni nem szabad.
101. §. A kézi pénztár minden nap berekesztetik, s a pénz
tári készlet kerekszámmal a főpénztárba tétetik, ezenkívül a napi
szükségletre meg nem kivántató pénz is esetről-esetre a kézi pénz
tárból a főpénztárba szolgáltatók be, hol a könyv is őriztetik,
melybe a betételek s kifizetések jegyeztetnek.
102. §. Valamint a fő — úgy a kézi pénztár is 3-mas zárral
van ellátva, a főpénztár három kulcsa közül egyet az igazgató,
vagy helyettese, egyet a napi biztos, s egyet a pénztárnok; a kézi
pénztár 3 kulcsa közül pedig egyet a napi biztos, egyet a könyvelő,
s egyet a pénztárnok vesz őrizete alá.
103. §. A segéd az okmányok lemásolását eszközli és az igtató könyvet vezeti. Segédkezek a könyvelőnek, s a szolgával a
szükséges pénzbehajtásokat foganatosítja.
104. §. Minden ülésben a titkár teszi az első terjesztéseket,
ő szerkeszti az összes jegyzőkönyvet, viszi a levelezést, kiadja a
határozatokat.
105. §. Az ügyész az intézet jogait védi, jogkérdésekben fel
világosítást , s írásban véleményt ad, az egylet követeléseit a bí
róság előtt érvényesíti, neki a képviselésre feljogosított köz- és
váltó ügyvédnek kell lennie.
106. §. A hivatal szolga a meghívásokat, posta járásokat tel
jesíti, a hivatal helyiség tisztaságáról, s fűtéséről gondoskodik, a
segédet a pénzbehajtásnál kiséri, s minden egyéb hivatalos szolga-

lattal összekötött járást elvégez; azonban magánszolgálattételre
nem használható.

Az intézet tiszta jövedelmének felosztása.
Z á r s z á m a d á s.
107. §. Az intézet tiszta jövedelmét azon összeg képezi, mély
a betevőket illető folyó és tőkésített kamatok, kezelési és egyéb
költségek levonása után fennmarad.
A tiszta nyeremény következőkép osztatik fel :
Mindenekelőtt a tettleg lefizetett részvénytőke után számítan
dó 6 % kamatok levonatnak, s a részvényeseknek kiszolgáltatnak.
Az ezután fennmaradó jövedelemből 25% a tartalékhoz csatolandó,
10% a napi biztosok megjelenési jegyeinek beváltására a közgyű
lés leendő határozatához képest, 65°/0 pedig jótékony czélokra, és
a részvények arányában kiosztandó osztalékra fordítandó.
108. §. Minden félév végével junius 30-kán és deczember
31-kén a pénztári főzárlat, és az egész kezelés mérlegezése törté
nik. A forgalom és mérleg kimutatása évenként közzé teendő, és
egy példányban a földmivelés ipar és keresk. m. királyi miniszté
rium elé terjesztendő.
109. §. P a n a s z o k e l d ö n t é s e .
Egyes betevőknek szabályellenes eljárás miatti panaszai az
illetékes törvényhatóság elé vienclők.
A takarékpénztár minden esetben, hol fel- vagy alperesként
lép fel, a törvényes hatóság alatt áll.
110. §. A kormány felügyeleti jogát szükség esetében kikül
dendő biztos által gyakorolja; a miniszteri biztos jogában áll az
ülésekben részt venni, az alapszabályok pontos megtartására
ügyelni, alapszabályellenes határozatokat felfüggeszteni, és magának
az üzlet állásáról, s a pénztár állapotáról biztos tudomást szerezni.
Az i n t é z e t f e l o s z l á s a .
111. §. A takarékpénztár tartama 30 évben állapittatik meg,
szabadságában állván azonban az idő lefolyása után jelen alapsza-

24 —
bály ok újólagos megerősítéséért folyamodni. — A társulat mind
azonáltal előbb is feloszolhat, ha t. i. az intézetet anyagi veszteség
érné, hogy a tartaléktőkén felül a részvénytőke egy harmada is
elveszne.
Ez esetben, úgy akkor is , ha a részvényesek az intézet fel
oszlatását elhatároznák, a földmivelés- ipar- s kereskedelmi mi
nisztériumhoz jelentés teendő, valamint az eszközök is pontosan
kimutatandók, melyek az intézetnek a felek irányában fennálló
minden kötelezettségének tökéletes kiegyenlítésére szükségesek.
Az összes tartozás kiegyenlítése és a részvénytőke visszafize
tése után fennmaradó tiszta vagyon 3 részre fog osztatni. Egy har
madrész a közgyűlés által meghatározandó helyi czélokra fog szen
teltetni, két harmadrész pedig, mint a részvényesek tulajdona,
ezeknek szabad rendelkezése alá bocsáttatni.
% minta.
K ötelezvény.
Alulírott ezennel kötelezem magamat, s jogutódaimat, misze
rint a nagykunsági takarékpénztár.......................számú részvénye
után az alapszabályok 4. § sa értelmében általam be nem fizetett
második 50% részletet, azaz 50 frtot oszt. ért., a közgyűlés ez
iránti határozata esetében az említett §-ban kitűzött két heti ha
táridő alatt az intézet pénztárába befizetendem.
Egyúttal felhatalmazom az intézet igazgatóságát, hogy azon
esetre, ha fizetési kötelezettségeimnek egészben, vagy részben nem
felelnék meg, ezen 50 frtnyi összeget késedelmi kamatokkal tör
vényes utón behajthassa; alávetvén magamat egyúttal a szabadon
választandó bármely sommás bíróság előtt legrövidebb utón hozan
dó ítéletnek.
Kelt stb.
2 / minta.
Ideiglenes részvén y.
.............lap.

....

szám.

A nagykunsági takarékpénztár részvénytársulat ezennel bizo
nyítja, miszerint...................................................... urnak igénye van

egy 100 frtról szóló r é s z v é n y h e z , melyre általa az alapszabá
lyok 4. §-sa értelmében az 50 frt befizettetvén. 50 írtról pedig kö
telezvény állíttatván ki, ő minden jogoknak részese, melyek a
nagykunsági takarékpénztár részfényeseit az alapszabályok szerint
illetik.
Ezen ideiglenes részjegy egy végleges részvénynyel ki fog cse
réltetni, a midőn az alapszabályok 12. §-sában említett, esett beáll
K e l t ...................
választmányi tag.

igazgató.

pénztárnok.

0% minta.
.............. . . .

szám.
R észvény.

A földmivelés- ipar- s kereskedelmi m. kir. minisztérium által
engedély ezett u ag y k u n s á g i t a k a r é k p é n z t á r i részvény tár
sulat ezennel nyilvánítja, h o g y ................................................... ....
vagy ennek törvényes jogutóda. s birtokosa ezen okmánynak az
alapszabályszerü száz forintnyi betét következtében, melyre ráfi
zetésnek soha helye nem lehet, a .............számú részvény tulaj
donosa lett, s annálfogva mind azon jogok részese, melyek a nagy
kunsági takarékpénztár részvényeseit az alapszabályok értelmében
illetik.
Kelt stb.
választmányi tag.

igazgató.

pénztárnok.

8 6 9 1 . szám .

Ezen alapszabályok a földmivelés- ipar és kereske
delemügyi m. kir. minisztériumnak a törvény értelmé
ben bemutattattak.
Kelt Pesten 1870. ápril hó 28.
(P. H.)
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