
Az unitárius vallásközönség kebelében felállí-
tandó nyugdíj- és segélyintézet alaptervezete. 

I. A z in téze t c z é l j a . 

A z intézet czélja: önhibájokon kivül, sors csapása, vagy élet-
koruk miatt munkaképtelenekké vált belső emberek és tanárok 
számára nyugdijt, valamint az elhalálozottak árváinak és özvegyei-
nek segedelmet nyújtani. 

II. Az intézet tagja i . 
a) A nyugdíj- és segély-intézetnek tagjai: az unitárius vallás-

közönség kebelében papi, tanári és felekezeti néptanítói minőség-
ben szolgáló személyek. Név szerint: a püspök, rendes papok, ta-
nárok, mesterek s felekezeti népiskolai tanitóink közül azok, kik 
a néptanítók nyugdíjazásáról szóló 1875-ik XXXII-ik törvényczikk 
intézkedése mellett is valamely okból országos nyugdíj élvezésére 
nem számithatnak s arra jogosítva nincsenek. 

b) Az előbbi a) pont alatt megnevezett személyek közül azok, 
kik 50-ik életévöket még be nem töltötték, a nyugdíj- és segély-
intézetnek tagjai lenni kötelesek. 

c) Ellenben az a) pont alatt megnevezett személyek közül 
azoknak, kik 50-ik életévöket már betöltötték, de a 60-ikat még 
nem, saját tetszésöktől függ: hogy tagjai legyenek-e az intézetnek? 

III. Az intézet alaptökéjének forrásai. 
1. R e n d e s f o r r á s o k : 

a) Az intézetnek minden tagja az első évben fizet beiratási 
dijul egyszer mindenkorra 1 frtot o. é. 

b) Rendes részvónydijul a köteles tag fizet 15 évig évenkint 
5 frtot két részletben, úgymint: jafiuár és julius hónapokban, min-
denikben 2 frt 50 krt o. é. 

c) A Il-ik pont c) betűje alatt emiitett Önkéntes tagok fizet-
nek 5 év alatt évenként 15 frtot o. é. 

d) A nyugdíj- és segélyintézetnek oly köteles tagjai, a kik 
ezután lépnek állomásaikra, abban az évben fizetik a beiratási 1 
frt dijt, a melyben állomásaikat elfoglalják s ugyancsak ebben az 
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évben kezdig fizetni 15 évig az évenkénti 5 frt rendes részvény-
dijt is. 

e) Ekklezsiáink együttesen fizetnek 15 évig évenként 530 fo-
rintot o. é. 

2. M e l l é k e s f o r r á s o k . 
a) Minden bázasodás alkalmával, az összeesketéskor a felek 

— ha a házasság vegyes, akkor is •— együttesen fizetnek 50 krt o. é. 
b) Válóper kezdésével a pecsétet váltó fél fizet 1 frtot o. é. 
c) Püspöki, egyh. főjegyzői, esperesti ós környéki jegyzői, fő-

és alpapi széki birói hivatalra lépéskor fizet a püspök 10 frtot, egyh. 
főjegyző, s főpapi szék birái 5—5 fortot, az esperest 2 frtot, környéki 
jegyző, s alpapi szék birái s a főpapi széki házasságvéd 1—1 frtot. 

d) Yallásközönségünk számára tüzetes czél és rendeltetés nél-
kül teendő kegyes adományoknak és hagyományoknak 10 százaléka. 

e) Minden ekklózsia által 15 év lejárta után évenként fize-
tendő 1 frt o. é. 

f) Az állam által egyházi czélokra adni szokott összegből éven-
ként legalább 400 forint o. é. 

g) Emberbarátok által e czélra gyűjtendő vagy teendő kegyes 
adományok. 

IV. A nyugdíj- és segélyintézet kezelése. 
a) A nyugdij- és segélyintézet az egyházi főtanács főfelügye-

lete és gondozása alatt áll. 
b) Az intézet alaptőkéit és minden pénzeit egy, a főtanács ál-

tal e czélra külön választandó pénztárnok kezeli az egyh. képv. 
tanács közvetlen felügyelete alatt. 

c) A pénztárnok minden uj év elején, az elmúlt évről tiszta 
és okmányokkal ellátott számadást ad bé az egyh. képv. tanácshoz, 
mely azt megvizsgáltatja és felülvizsgálat végett észrevételeivel 
együtt főtanács eleibe terjeszti. Köteles ezen kivül a pénztárnok 
az alap állásáról mindannyiszor, valahányszor szükséges, tiszta ki-
mutatást adni. 

d) A pénztárnoknak egyelőre fizetése nem lesz. 
e) Mindenik egyházkör választ a maga kebeléből egy 3 tagu 

bizottságot, mely bizottságnak elnöke hivatalból az esperest és a 
választandó 3 tagból egynek legalább világinak kell lenni, 

f) E bizottság szedi be a környékben a rendes és mellékes 
forrásokból bejönni kellető összegeket. A környékből bevárandókat 
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nyilvántartja. A beszedett összegeket a pénztárnok keze alá hala-
dék nélkül beszolgáltatja. 

g) A rendes források e) és annak idejében a mellékes forrá-
sok szintén e) betűje alatt emiitett összegeket mindenik egyház-
környéknek közgyűlése saját kebelében maga veti ki az egyes ekk-
lézsiákra, tekintetbe vévén ezeknek képességét, vagyoni állását és 
más helyi körülményeit, oly módon, hogy mindenik egyházkörnyék-
ben legyen összesen annyiszor 5 forint kivetve, a hány ekklézsiája 
van a környéknek. S igy az egész vallásközönségünk kebelében levő 
106 ekklézsiára, ezeknek vagyoni állása és más körülményei sze-
rint felosztva évenként 15 évig 5X106 forint vagyis=530 frt o. é. 

h) Azoknak, a kik a rendes részvénydij fizetése közben a 15 
év eltelte előtt elhaláloznak, gyermekei, illetőleg özvegyei jogositva 
vannak akár a részvény-dijt a megállított módon és időig folytatólag 
fizetni s ez által a segedelemben való részesedést magoknak biztosí-
tani, akár az elhalálozott által betett összeget — a beiratási dijon kí-
vül — kamat nélkül visszavenni. Mindkét esetben félév lejárta előtt 
kötelesek akár a pénztárnokot, akár a környéki bizottságot értesíteni. 

i) A ki tartozását valamelyik évben pontosan le nem fizeti, 
a következő év január 1-től fogva be nem fizetett tartozása után 
a befizetés napjáig 10°/e kamatot fizet. 

k) A ki tartozásaival két egész évig hátralékba marad, az in-
tézet jótéteményének élvezetéből kizáratik s ahoz többé sem ő, sem 
özvegye, sem gyermekei jogot nem formálhatnak. Az ilyen által be-
tett összegek az intézet javára maradnak. 

V. A nyugdíj- és segély-intézet megnyitása. 
a) Jelen alapszabályok életbe lépnek és teljesedésbe vétet-

nek 1876. január 1-től fogva. 
b) A nyugdíj, vagy segedelem nyújtás megkezdésére 1876. ja-

nuár 1-től számítandó 15 óv állíttatik meg, az alaptőke nagyságára 
való tekintet nélkül. Önként értetik: fennmarad az egyh. Főtanács-
nak az a joga, hogy ha véletlen szerencsés körülmények nyomán 
az alaptőke tetemes gyarapodást nyerne, 15 év előtt is a nyugdíj 
és segedelemadást megkezdhesse. 

c) Minden részvényes egyenlő mértékben részesedvén az inté-
zet terheiben, egyenlő mórtékben részesedik annak jótéteményeiben is. 

d) A fennebbi pontban foglalt általános elvnek alkalmazásá-
val, a nyugdíj adásra és segély-nyujtásra nézve a részletes módo-
zatokat annak idejében az egyh. Főtanács állapítja meg. 




