
A KECSKEMÉTI

JÓTÉKONY NÖEGYLET

KECSKEMÉTEN,

SZILÁDY KÁROLY ÉS FIA NYOMDÁJA.

1870.





I. Az egylet neve és czélja.

1. §•
Az egylet neve: „Kecskeméti jótékony nő

egylet."
2. §.

Czélja: Kisdedóvodáknak czélszerü felállítása ás fenn
tartása.

3. §.
Árva gyermekek és gyámoltalan sorsú beteg család

fők segélyezése, és különösen árva leánykák neveltetése 
s kiházasítása.

4. §.
Az egylet erejéhez és körülményeihez képest szüksé

ges nönöveldék felállítása és azok feletti felügyelet.

5. §.

Jutalmak kitűzése által a nőcselédeknek hűség és 
szorgalomra serkentése és javítása. Végre



6. §.
A jótékonyság mindazon nemeinek üdvös gyakorlása, 

a melyekre a társadalom és egyesek üdve előmozdításá
nak érdekében a nöinem leginkább hivatva van.

II. Az egylet alakulása.
7. §.

Az egylet egyelőre három évre alakul.

8. §.
■ •
Az egylet tagjai kétfélék: alapítók és részvényesek.

9. §•
Az alapítók egyszer mindenkorra tiz — í 0 frt. ala

pító tőkét, a részvényesek pedig három éves időtartamra 
évenként előlegesen egy — 1 frt. részvénydíjat fizetnek.

10. 8.

Az egyletnek rendes tagja minden nő, ki a három 
éves időtartamra akár mint alapító, akár mint részvényes 
az alakulás előtt és alatt magát aláírta és kötelezte. Ala
kulás után legalább két rendes tag ajánlata mellett a 
választmány eszközlendi az egyleti felvételt.



Férfiaktól s általán mindazoktól, kik nem tagjai az 
egyletnek, köszönettel fogad adományokat az egyesület, s 
az ily pártolók neve az „adakozók^ névsorába iktattatik.

12. §.

Az egylet megalakulásához legalább 50 alapító és 
100 részvényes tag igényeltetik.

III. Az egylet szerkezete.

13. §.

Az egylet működik: közgyűlése, választmánya és tiszt
viselői által.

IV. Közgyűlés és választmány.

14. §.

A közgyűlésnek minden egyleti tag: alapítók és rész
vényesek, tagja s abban egyenlő szavazattal bír.
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15. §.

Az egylet ügyei közgyűléseken és választmányi ülé
seken átalános szavazattöbbséggel intézteinek el.

16. §.

Egyenlő szavazatok esetében az elnök szavazata dönt.

17. §.

Közgyűlési érvényes határozathozatalra — feloszlatás 
esetét kivéve — legalább 50 rendes tag jelenléte szük
séges. Szavazatjogát mindenki csak személyesen gyako
rolhatja.

18. §.

Közgyűlés évenként, tisztújító közgyűlés minden 3-dik 
évben, és pedig mindkettő Május havában tartandó. A 
rendes közgyűlések egybehivására az elnöknő van feljo
gosítva ; rendkívüli közgyűlések azonban csak a választ
mány egyetértő határozata folytán hívhatók egybe. A köz
gyűlések cgybehivása mindenkor hirdetés és egyenkénti 
felhívás által eszközöltetik. — A választmányi tagok csak 
egy évre választandók.
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19. §.

A közgyűlés tárgyai és jogai:
a) alapszabályok alkotása és megváltoztatása;
b) a választmánynak kötelező utasításokkal el

látása ;
c) a választmányi jegyzőkönyvek megvizsgálása 

és hitelesítése;
dj az évi számadások átnézése s megvizsgálására 

3 tagú bizottság kirendelése, a mely bizottság 
tagjaiul az előbbeni választmány tagjai nem 
választhatók;

e) az egyleti elnöknek, két alelnöknek és választ
mányi tagoknak megválasztása. Ezen választás 
érvényességéhez a jelenlevők szavazatának áta- 
lános többsége igényeltetik;

f) oly tiszteletbeli tagok megválasztása, kik az 
egylet vagy a társadalom iránt kitűnő érdeme
ket szerzettek.

20. §.

A választmány, az elnök és két alelnökön kívül, 
harminczhat — 3 6 rendes és négy — 4 póttagból álland.
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Az elnök, két alelnök és választmányi tagok nők; 
a titkár (egyszersmind jegyző) és a pénztárnok férfiak.

22. §.

A választmány tagjai az alapító és részvényes tagok
ból választatnak.

23. §.

Köz- és választmányi-üléseken az elnök vagy vala
melyik alelnök elnököl.

24. §.

Az időközben kilépő tisztviselők helyetteseiről, úgy- 
szinte a működni ideiglen akadályozottak helyettesítéséről 
a választmány gondoskodik.

25. §.

Választmányi ülés rendesen havonként egyszer — a 
felmerülendő szükséghez képest többször is tartathatik. Az 
összehívás joga mindenkor az elnököt illeti.
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26. §.

A választmány kötelességei és jogai:

a) közgyűlési határozatok végrehajtása;

b) javaslatokat tesz a közgyűlésnek az egylet 
érdekeire nézve;

c) körvonalazza a tisztviselők eljárását;

d) titkos szavazás útján átalános többséggel egy- 
leti titkárt és pénztárnokot választ;

e) számot vesz a pénztár állapotáról s azt időn
ként megvizsgáltatja;

f) év végével az évi bevételekről és kiadásokról 
részletes jelentési tesz a közgyűlésnek s a 
pénzkészletet időnként a helybeli takarékpénz
tárba helyhezteti kamatozás végett;

g) segélyezésnél, jutalmazásnál, óvodák és iskolák 
felállítása- s fenntartásánál, szóval: minden 
határozatnál egyedüti tényező, egyedüli intéz
kedő s elhatározásait az egylet tisztviselőivel 
hajlatja végre.
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V. Elnök, jegyző és pénztárnok.

27. §.

Az elnök, vagy akadályoztatása esetén valamelyik 
alelnök, a köz- és választmányi-üléseknek rendes elnö
kei s a tárgyalandó ügyek sorrendjét ők állapítják meg.

28. §.

Mind a közgyűléseken, mind a választmányi gyűlé
seken , egyenlő szavazat eseteiben, a többség általok 
azon részen mondandó ki, mely mellett mint elnökök 
eldöntőleg nyilatkoznak.

29. §.

Az egylet nevében leveleket és szerződéseket alá
írnak.

30. §.

A végzések teljesítését szorgalmazzák s részben foga
natosítják; felügyelnek az egylet állapotára; elnöki tisz
tükben áll a pénztárt gyakrabban és véletlenül megvizs
gálni és megvizsgáltatni; az egyletet hatóságok és egy 
harmadik személy irányában képviselni és képviseltetni.
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31. §.

Felügyelnek a befolyó dijak- s jövedelmekre, azokat 
az egylet nevében szorgalmaztalak; szükség és késede
lem esetén a kimaradást a választmánynak bejelentik s 
annak határozatához képest törvényes behajlás iránt is 
intézkednek. Az elnökség és választmány az egylet jöve
delmeinek szaporítása és jótékonyságának nagyobb mérv- 
beni gyakorolhatása iránt gondoskodni és intézkedni egyen
lően tartoznak. — Sürgős esetek vagy egyéb szükségle
teknél az elnök öt — 5 frtig terjedhető kiadásokat tehet, 
melyről utólagosan a választmánynak jelentést tenni 
tartozik.

32. §.

A jegyző (titkár) a köz- és választmányi-gyűlések 
végzéseit jegyzőkönyvbe foglalja és mindenkor aláírja.

33. §.

A levelezéseket és szerződéseket elkészíti, helyben
hagyás és aláírás végett az elnökségnek bemutatja s ren
deltetésük helyére juttatja.
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34. §.

Az egylet ügyiratait rendben tartja s aláírás elölt a 
jegyzőkönyveket a választmányi ülésekkel hitelesítteti. — 
Végre:

35. §.

Az elnökség és választmány által törvényes behaj
tásra rendelt illetékek iránti eljárást vagy közvetlenül 
eszközli és eszközölteti, vagy ha a teendők az egylet 
részéről más megbízotthoz utaltattak, az eljárást gyor
sítja és kellőleg ellenőrzi.

36. §.

A pénzlárnok vezérli az egyletnek bevételi és kia
dási számtételeit s azokat az igazgató választmánynak 
bemutatja.

3 7. §.

A kirendelt 3 tagú számbizottság a számadásokat 
megvizsgálja, észrevételeivel ellátja, és az igazgató választ
mánynak visszamutatja, mely ismét jelentés kíséretében 
mind a megvizsgálandó, mind a már számbizottságilag 
megvizsgált számadást a közgyűlésnek bemutatja s az 
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illető pénztárnok a felelősség alól közgyűlési határozat 
által mentetik fel.

38. §.r
Az egylet tisztviselői általában dij nélkül szol

gálnak.

VI. Vegyes intézkedések.

39. §.

E jelen alapszabályok megerősítés végett a nm. magy. 
kir. Belügyminisztériumhoz felterjesztendők.

40. §.

Az esetben, ha az egylet bármikor feloszlanék, a 
közgyűlés elhatározásához tartozik, hogy az egylet vagyona 
mely jótékony czélra fordíttassék.

41. §. ♦
Az egylet feloszlását kimondó határozathozatalra egy 

— kizárólag e czélra összehívandó közgyűlés igényelte— 
tik, s hogy a feloszlatás érvényre emeltethessék: a köz
gyűlésen a tagok kétharmad részének jelenléte és a jelen
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levők kétharmadának beleegyezése szükséges. Ezen hatá
rozat a nin. magy. kir. Belügyminisztériumhoz szinte fel
terjesztendő.

42. §.

Az egylet saját pecsétjét ezen körirattal használja: 
„Kecskeméti jótékony nőegylet.“

Ezen alapszabályok az 1870. Május hó 9-én 
tartott alakulási közgyűlésen felolvastatván, elfo
gadtattak.

Laiikó Károly,
egyleti titkár.

Horváth Döméné,
egyleti elnök.

4689. szám.
R.

Látta a magyar királyi l) élügy miniszter. 
Budán 1870. évi julius hó 24-kén.

Hajnei* Pál.






