
1. kötet 

 

1873. január 7. ( I., rendkívüli)  [1-4. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Béres János plébános, Gazdy 

László, Grószberger Adolf [kereskedő], Grószberger Márton, Herber Ágoston, Hochberger 

József, Korsós József, Köröskényi Bálint, Mészáros János, Polácsek Dávid, Rubint Károly 

[gyógyszerész], Schiller Károly, Schvajczer Dávid [fogyasztási adószedő], Seyman Antal, 

Simon József [bormérési jog bérlő], Dr. Vajda Ignác [községi orvos 1873. januárig], 

Veiszenbacher A., Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Flamm Ignác tanácsnok, Fülep János 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg István rendőrbíró 

 

1. A kolerajárvány megakadályozására hivatott kolerabizottság megválasztása. – (Elrendelték 

a belügyminiszter 26289/1872., és az alispán 4346/1872. határozatában foglalt 

rendszabályokat. Ezek betartására megválasztott bizottság tagjai a község területén: Szilárdy 

Ödön, Béres János, Gazdy László, Kovács József, Herczeg István, Köröskényi Bálint, Korsós 

József, Barella Henrik, Grószberger Adolf, Veiszenbacher A., Flamm Ignác, Mészáros János. 

A kőszénbánya telepen: Zemlinszky Rezső, Herber Ágoston, Oláh Ödön. A vasfinomító 

gyártelepen: Gömöry Sándor, Borbély Lajos, Okolicsányi Lajos. Utasították a községi bírót, 

hogy egy halottas kamrát építtessen, és egy házat alakíttasson át ideiglenes kolerakórháznak. 

A bizottság jogosult volt a járvány megakadályozása szempontjából minden intézkedés 

meghozatalára, naponként délután 4 órakor ülést tartott, erről jegyzőkönyvet vezetett. 

Tanácskozásait nem a jegyzői lakásban, hanem a bányatelepi iskola egyik termében tartotta.) 

[részletes indoklás] [1-3. p.] 

2. A községi szabályrendeletek elkészítésével megbízott háromtagú bizottság munkálatának 

előterjesztése, felolvasása és jóváhagyása. – (Elkezdték a felolvasást, de a sok tárgy miatt 

félbeszakították, és a következő közgyűlésre halasztották a folytatást. Rubint Károly 

képviselőnek eddigi tevékenységéért köszönetet mondtak.) [3. p.] 

3. Az 1873. évi községi előzetes költségvetés megállapítására egy bizottság kiküldése. – 

(Megválasztott tagok: Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, Gömöry Sándor, Köröskényi Bálint, 

Schvajczer Dávid, Rubint Károly, Béres János.) [3. p.] 

4. Dr. Vajda Ignác községi orvos lemondó levelének előterjesztése. – (Elfogadták, s 

ideiglenesen Jungmann Mihály orvost bízták meg a községi orvosi állás ellátásával.) [3-4. p.] 

5. A község javadalmához tartozó rét és korcsmáltatási jog haszonbérbe adása. – (A községi rét 

haszonbérbe adásának nyilvános árverésével az elöljáróságot bízták meg, a korcsmáltatási jog 

csak szeptember 29-étől esedékes, ezért az árverését elhalasztották.) [4. p.] 

6. A fogyasztási adószedővel kötött szerződés bemutatása, jóváhagyás végett.– (Jóváhagyták.) 

[4. p.] 

 

1873. január 27. (II., rendkívüli) [5-7. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik, Béres János plébános, Grószberger Adolf [kereskedő], 

Grószberger Márton, Herber Ágoston, Hochberger József, Korsós József, Köröskényi Bálint, 

Lővy Henrik, Mészáros János, Polácsek Dávid, Rajner Gábor, Schiller Károly, Simon József 

[bormérési jog bérlő], Szilárdy Ödön, Vajda Ignác [orvos], Veisz Mátyás, Zemlinszky Rezső 

[bányaigazgató], Flamm Ignác tanácsnok, Fülep János másodbíró, pénztárnok, Herczeg István 

rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok 

 

7. Az 1873. évi előzetes költségvetés jóváhagyása. – (Három tétel megváltoztatásával 

elfogadták.) [5. p.] 

8. A község javadalmához tartozó rét haszonbérbe adásáról felvett árverési jegyzőkönyv 

jóváhagyása. – (Elfogadták, és utasították az elöljáróságot a szerződés megkötésére.) [6. p.] 



9. A fogyasztási adó kezeléséről hozott községi határozatok alapján a pénzkezelésre vonatkozó 

kisebb változtatásokról elnöki jelentés. – (Határozat: minden héten a Salgótarjáni 

Takarékpénztárba kell befizetni, az adóhivatali befizetés előtt pedig 8 nappal értesíteni kell, 

hogy megfelelő összeg álljon rendelkezésre.) [6. p.] 

10. A kolerabizottság jelentése a lefolyt eseményekről. – (Tudomásul vették.) [6. p.] 

11. A községi szabályrendeletek felolvasásának folytatása. – (Köröskényi Bálint észrevételét a 

következő közgyűlés elé utalták.) [6. p.] 

12. A számadások és az előzetes költségvetés újbóli megvizsgálása. – (A számvizsgáló 

bizottságot február 5-re hívták össze.) [6. p.] 

13. Schvajczer Dávid községi fogyasztási adószedő bejelenti, hogy a fogyasztási adó 

átvételénél van még behajtandó összeg, ez kit terhel, valamint a regálébérlők ellen egy 

tényleírást vett fel, melyet beterjesztett, de választ még nem kapott. – (Utasították az 

elöljáróságot, hogy a válaszok érdekében keresse meg a pénzügyi biztosi hivatalt.) [6-7. p.] 

 

1873. április 1. (III., rendes) [7-12. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Béres János plébános, 

Gömöry Sándor, Grószberger Márton, Hochberger József, Mészáros János, Polácsek Dávid, 

Rubint Károly [gyógyszerész], Schvajczer Dávid [fogyasztási adó-szedő],  Simon József 

[bormérési jog bérlő], Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab [építőmester], Dr. Vajda Ignác [orvos], 

Veisz Mátyás, Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Flamm Ignác tanácsnok, Fülep János 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg István rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Langár Ferenc 

tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

14. A segédjegyzői állás betöltése. – (Pályázat kiírásával a jegyzőt bízták meg.) [8. p.] 

15. Az 1872. évi számadások és az 1873. évi előzetes költségvetés előterjesztése. – (Határozat: 

a következő évi előzetes költségvetést az elöljáróság mindig november végéig, a számadásokat 

pedig január 31-ig terjessze be; a hátralékokat és a felmentéseket május végéig terjessze be.  A 

dobolási díj rendezése. Az alapítványi pénzek ellenőrzésére bizottságot küldtek ki, melynek 

tagjai: Gömöry Sándor, Barella Henrik, Schvajczer Dávid. A vízipuska beszerzésére és 

elhelyezésére utasították az elöljáróságot. A községi orvosnak kimutatást kellett készítenie, 

hogy a községi kórházban mennyi és miféle beteget kezelt. Az útfenntartási előirányzat a kiépítés 

után használható fel. A községi pótadó késedelmes befizetése után adóforintonként 11 krajcárt 

szedjenek be. A hajdúk lakásának hiányos felépítésének megvizsgálásával Szilárdy Ödönt, 

Barella Henriket és Szvoboda Jakabot bízták meg. A községház építési alappal kapcsolatos 

tevékenységéért Köröskényi Bálintnak és Diószeghy Tádénak köszönetet mondtak.) [részletes 

indoklás] [8-10. p.] 

16. A vicinális [helyi jellegű] és községi utak kiépítése tárgyában háromtagú bizottság 

megválasztása. – (Tagok: Barella Henrik, Szvoboda Jakab, Köröskényi Bálint.) [10. p.] 

17. Az új adótelekkönyv elkészítésére intézkedés. – (Az elöljáróság szólítsa fel Okolicsányi 

Istvánt, hogy teljesítse kötelességét.) [10. p.] 

18. Temető helyének kijelölése. – (Új temető kijelölésére bizottságot küldtek ki: Szilárdy Ödön, 

Zemlinszky Rezső, Gömöry Sándor, Béres János, Vajda Ignác, Barella Henrik, Rubint Károly.) 

[11. p.] 

19. A 68. számú őrháznál épített út átvétele. – (Az út építésénél a köztérből egy részt elfoglaltak, 

erre fenntartják a község követelési jogát. A belügyminiszterhez kérvényt küldenek, hogy a 

vasútépítéshez kiásott gödröket temessék vissza, mert közegészségügyileg veszélyes.) [11. p.] 

20. A házak újbóli számozása. – (Az elöljáróságot bízták meg.) [12. p.] 

21. A vásár-haszonbérről jelentés. – (Tekintettel arra, hogy január 2-án kiütött a kolerajárvány 

Salgótarjánban, a vásárok gyengék voltak.) [12. p.] 

 



1873. április 19. (IV., rendkívüli) [12-14. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Gazdy László, Gömöry 

Sándor, Herber Ágoston, Hochberger József, Korsós József, Polácsek Dávid, Schvajczer Dávid 

[fogyasztási adószedő], Szvoboda Jakab [építőmester], Veisz Mátyás, Veiszenbacher A., 

Flamm Ignác tanácsnok, Fülep János másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, 

Jungmann Mihály községi orvos, Pap János jegyző 

 

22. A segédjegyzői állásra hirdetett pályázatra beérkezett pályázati folyamodványok 

megvizsgálása, és a segédjegyző megválasztása. – (Kijelölési sorrend: Straub Károly, Breznay 

Dénes, Balázs Gáspár, Szilvássy György; szavazással Straub Károlyt választották 

segédjegyzőnek.) [13-14. p.] 

 

1873. május 23. (V., rendkívüli) [14-18. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Fülep István, Gömöry Sándor, 

Grószberger Adolf [kereskedő], Györffy József [Luby Géza gazdatisztje],  Hochberger József, 

Korsós József, Schvajczer Dávid [fogyasztási adószedő], Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ignác 

[orvos], Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Flamm Ignác tanácsnok, Fülep János másodbíró, 

pénztárnok, Herczeg István rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, Ponyi György 

közgyám, Pap János jegyző 

 

23. A község által megvett vásártérről kötött adásvételi szerződés jóváhagyására, a megyei 

alispán 2188/1873. számú végzése alapján, községi határozat csatolandó. – (Eladó, Szilárdy 

Ödön kijelentette, hogy ha az újonnan választott képviselő-testület a szerződést a községre 

nézve hátrányosnak tartja, kész az eladott területet visszavenni. A képviselő-testület jóváhagyta 

a szerződést.) [részletes indoklás] [15-17. p.] 

24. A fogyasztási adó ügyében a Pénzügyminisztériumhoz 1872. december 3-án 67539/3489. 

szám alatt a község által beterjesztett kérvényre a Besztercebányai Pénzügyigazgatóság 

12000/VIII. szám alatt hozott határozatának közlése. – (Tudomásul vették, de kinyilvánították, 

hogy a községre nézve sérelmes.) [17. p.] 

25. Schvajczer Dávid fogyasztási adószedő bejelentése, hogy a saját használatra behozott 

borokkal visszaélést tapasztalt. – (Határozat: a saját fogyasztásra behozott bor után is meg kell 

fizetni a fogyasztási adót.) [17-18. p.] 

26. A megyei hatóság elé jóváhagyás végett beterjesztendő községi alapszabályok jóváhagyása 

és aláírása. – (A hiányok pótlása miatt elhalasztották.) [18. p.]   

27. Az országút és vicinális utak építéséről. – (Az országút kiépítésére a főispánhoz kérvényt 

intéznek, melyet Szilárdy Ödön, Kovács József és Pap János küldöttségileg adjon át. A vicinális 

utak építésére a közmunkaváltságot használják fel.) [18. p.] 

 

1873. június 6. (V. (téves számozás!), rendkívüli) [19-22. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep István, Györffy József [Luby Géza 

gazdatisztje], Herber Ágoston, Hochberger József, Korsós József, Lővy Henrik, Simon József 

[bormérési jogbérlő], Dr. Vajda Ignác [orvos], Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Fülep János 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, Pap János 

jegyző 

 

28. A vasúti anyaggödrök betöltéséről. – (A község részéről a Közmunka és Közlekedési 

Minisztériumhoz folyamodványt terjesztettek fel, hogy küldjön ki egy orvosi, műszaki és 

közigazgatási tagból álló bizottságot Salgótarjánba, amely kivizsgálja, és műszaki tervet készít 

az anyaggödrök betemetésére; ezt egy kérvény kíséretében terjesszék fel az alispánhoz 



továbbítás végett; a megszerkesztésre kijelölték Pap Jánost, Dr. Vajda Ignácot, Zemlinszky 

Rezsőt és Köröskényi Bálintot.) [19-20. p.] 

29. A község belső területén létező posványok betöltése. – (Határozat: a beltelkek tulajdonosait 

utasították, hogy 8 nap alatt töltsék be a gödröket, a vályogvetést beltelkeken megtiltották, a 

mellékutak feltöltésére a közmunkaváltság alapot használják fel, a munkák elvégzésére Gerczer 

Ferencet kérték fel. Utasították az elöljáróságot, hogy kérje a vasgyár engedélyét, hogy erre a 

célra a kihányt salakból a község és magánosok is részesülhessenek. A megyei út melletti 

árkokban lévő víz elvezetésére kérték fel a megyei főmérnököt még egy vízáteresz 

beiktatásával.) [20-21. p.] 

30. A kolerakórház építése. – (A kiújult járvány miatt szükséges egy fából készítendő 

kolerakórház. A Mészáros János vállalkozó által beadott tervet módosításokkal elfogadták.) 

[21-22. p.] 

31. Zemlinszky Rezső kérdése az elöljárósághoz: van-e tudomásuk arról, hogy Schvajczer 

Dávid fogyasztási adószedő több napra eltávozott a községből, s hagyott-e maga helyett valakit. 

– (Az elöljáróságnak nincs tudomása erről; meg kell inteni a fogyasztási adószedőt, hogy a 

jövőben ilyen ne történjen.) [22. p.] 

 

1873. június 22. (VI., rendkívüli) [23-27. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Fülep István, Gazdy László, 

Gömöry Sándor, Grószberger Adolf [kereskedő], Györffy József [Luby Géza gazdatisztje], 

Herber Ágoston, Hochberger József, Korsós József, Lővy Henrik, Mészáros János, Polácsek 

Dávid, Simon József [bormérési jog bérlő], Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab [építőmester], Dr. 

Vajda Ignác [orvos], Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Flamm Ignác tanácsnok, Fülep János 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg István rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Jungmann 

Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző, 

Sallay István Füleki járási szolgabíró 

 

32. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (28. ponthoz: a közmunka és közlekedési 

miniszterhez küldendő folyamodvány szövegét jóváhagyták. 29. ponthoz: a posványok 

betöltésének ellenőrzésére bizottságot küldtek ki Szvoboda Jakab, Korsós József és Simon 

József tagokkal. A vasgyár igazgatóságának köszönetet mondtak a salak elhordásának 

engedélyezéséért. A vicinális utak építési bizottságba az elhunyt Köröskényi Bálint helyett Pfaff 

Gusztávot választották meg.) [részletes indoklás] [23-25. p.] 

33. A vízár okozta károk miatti intézkedés. – (Szakértők szerint a vízár azért pusztított, mert az 

újonnan épített vasúti hidak akadályozták lefolyását, ezért az elöljáróság a lakosság nevében 

kérvényezze az alispántól egy bizottság kiküldését a helyzet kivizsgálására. Akik kárt 

szenvedtek, azoknak elengedték az adóját. Az ügyből eredő jogi perekben a község 

képviseletével Derbinszky Gyula füleki ügyvédet bízták meg.) [25-26. p.] 

34. A temető helyének kijelölésére kiküldött hetes bizottság jelentése. – (A vételárban nem 

történt megállapodás, a bizottság tovább tevékenykedik.) [26. p.] 

35. Községi jegyző jelenti, hogy az 1873. évi költségvetést mai napon olyan utasítással küldte 

vissza a megyei hatóság, hogy a kiadásban a szegényalapra is irányozzanak elő bizonyos 

összeget, és hogy rendes 15 nap után közgyűlésileg jóváhagyva küldjék vissza. – (A 

szegényalapra 100 forintot irányoztak elő.) [26. p.] 

36. Községi bíró jelenti, hogy a vágóhidat a víz elvitte. – (Egy új községi vágóhidat kell építeni 

a marhavásártér szélén, és az építési költséget bérbeadásból kell törleszteni.) [26-27. p.] 

37. Pap János községi jegyző jelentése, hogy június 20-án, a nagy árvíz alkalmával, Herczeg 

István községi rendőrbíró – akkor mikor őt a községi és megyei hídfák összeszedetésére 

felszólította, és ilyen elemi csapások alkalmával megszabott kötelességére figyelmeztetette – 

publikus helyen, több községi képviselő hallatára – őt durva kifejezésekkel illette, hivatalos 



eljárásaiban megsértette. – (Rosszallását fejezte ki a képviselő-testület, és az ügyet a következő 

gyűlés napirendjére vette.) [27. p.] 

 

1873. július 8. (VII., rendkívüli) [28-34. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Béres János plébános, 

Hochberger József, Korsós József, Lővy Henrik, Mészáros János, Simon József [bormérési 

jogbérlő], Dr. Vajda Ignác [orvos], Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Flamm Ignác 

tanácsnok, Fülep János másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jungmann Mihály 

községi orvos, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

38. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (29. ponthoz: a beltelki posványok kitöltését 

a tulajdonosok nem teljesítették, ezért utasították a községi bírót, hogy a tulajdonosok költségén 

teljes szigorral tegye azt meg. 27. ponthoz: Gerczer Ferenc a vicinális utak feltöltését 840 

forintért vállalta.) [28-29. p.] 

39. A temető kérdésében. – (A bizottság a jelenlegi temetővel szemben Szilárdy Ödön 

legelőjéből ajánlott 10 holdat megvásárolni, a hozzá vezető híd helyett pedig a vasgyár felől 

feljáratot kialakítani. A temető utak kialakítását pedig Gerczer Ferenc vállalkozóra bízták. A 

régi temetőben álló halottaskamrát szét kell szedni és átszállítani az újba. A vételárat a 

következő évi költségvetésbe kell tervezni.) [részletes indoklás] [29-31. p.] 

40. A folyó évi előzetes költségvetés jóváhagyása. – (A szegényalapra 100 forintos előirányzat 

ellen nem érkezett kifogás, ezért a megyei hatósághoz be lehet terjeszteni.) [31. p.] 

41. A vágóhíd építése. – (Elrendelték az építést a Gábory Mihály ácsmester által beadott terv 

szerint, versenyzésre a salgótarjáni ácsmestereket össze kell hívni.) [31. p.] 

42. A vízipuska szín építése. – (Elrendelték az építést a Gábory Mihály ácsmester által beadott 

terv szerint, versenyzésre a salgótarjáni ácsmestereket össze kell hívni.) [31-32. p.] 

43. A község jogához tartozó ¼ évi korcsmáltatási és vásárjog haszonbérbe adása. – (Árverés 

útján kell bérbe adni, az árverést a megyei hivatalos közlönyben közzé kell tenni; bizottsági 

tagokul kinevezték Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt, Béres Jánost, Barella Henriket és Dr. 

Vajda Ignácot.) [32. p.] 

44. Fülep János és társai salgótarjáni lakosok egy gyaloghíd építését kérik. – (Zemlinszky Rezső 

javasolta, hogy a bányatelepre vezető út töltésének átvágásával a víz elvezethető a vasúti töltés 

és az út közötti területről, és a széles nagy vasúti híd alatt átvezethető, amely a vásártér 

víztelenítését is megoldaná. Így az úton kellene építeni hidat. Javasolta, hogy csak ideiglenes, 

felszedhető gyaloghidat építsenek, s az ismertetett tervet csatolják az alispánnak címzett 

kérvényhez. Elfogadták.) [32-33. p.] 

45. Pap János községi jegyző panasza Herczeg István rendőrbíró ellen. – (A községi jegyző 

jelentette, hogy a rendőrbíró megkövette őt.) [33-34. p.] 

 

1873. október 23. (VIII., rendes) [34-42. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Györffy József [Luby Géza gazdatisztje], 

Korsós József, Szvoboda Jakab [építőmester], Dr. Vajda Ignác [orvos], Flamm Ignác 

tanácsnok, Fülep János másodbíró, pénztárnok, Herczeg István rendőrbíró, Herczeg János 

tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

46. Az 1874-re szóló előzetes költségvetés, melyet az 1871. évi XVIII. törvénycikk 112.§-a 

értelmében a községi elöljáróság elkészített, azon jelentéssel terjeszti elő, hogy 15 napig a 

községi hivatalban közszemlére kitéve volt, és az ellen senki észrevétellel nem élt. – (Az 

előzetes költségvetést elfogadták azzal a kitétellel, hogy az 1873. évi pénztári maradványt a 

községháza építésére kell fordítani.) [részletes indoklás] [35-40. p.] 



47. A vásárjog és korcsmáltatási jog bérbeadására kötött szerződések előterjesztése. – 

(Határozat: jóváhagyási záradékkal ellátták.) [40. p.] 

48. A vágóhíd kezelése. – (Az év végéig községi kezelésben marad; vágási díjak megállapítása, 

melynek beszedésével a fogyasztási adószedőt bízták meg, a tisztaságra felügyelni pedig a 

rendőrbírót.) [40. p.] 

49. Községi jegyző jelenti, hogy a vágóhíd és a vízipuska szín építéséhez szükséges 

faanyagokat Zemlinszky Rezső bányaigazgató szerezte be, jutányosan, s ezzel a községnek nem 

csak szívességet tett, de tetemes anyagi hasznot is hajtott. – (Tudomásul vették, és köszönet 

szavaztak meg Zemlinszky Rezsőnek.) [41. p.] 

50. Községi jegyző jelenti, hogy a megyei folyó évi 48. számú szabályrendelet értelmében egy 

1200 négyszögöles hold területű faiskolát kell kijelölni. – (Következő közgyűlés napirendjére 

vették.) [41. p.] 

51. Községi jegyző jelenti, hogy a községben felesleges számú kutyát tartanak, melyek 

közrendészeti szempontból a lakosságra nézve veszélyesek. – (Az ügyben szabályrendeletet kell 

alkotni, melyet a következő közgyűlés napirendjére vettek.) [41. p.] 

52. Dr. Vajda Ignác képviselő indítványozza, hogy a megvett vásártér használhatóvá tételéről, 

vagy értékesítéséről intézkedjenek. – (Következő közgyűlés napirendjére vették.) [41. p.] 

53. Dr. Vajda Ignác képviselő indítványozza, hogy az új temetőben temetőőrt alkalmazzanak. 

-  (Következő közgyűlés napirendjére vettek.) [42. p.] 

 

1873. december 13. (IX., rendkívüli) [42-52. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Borbély Lajos a „vasgyár 

képviselője”, Gazdy László, Grószberger Adolf [kereskedő], Györffy József [Luby Géza 

gazdatisztje], Herber Ágoston, Hochberger József, Korsós József, Lővy Henrik, Mészáros 

János, Polácsek Dávid, Schvajczer Dávid [fogyasztási adószedő], Simon József [bormérési jog 

bérlő], Szvoboda Jakab [építőmester], Dr. Vajda Ignác [orvos], Veisz Mátyás, Veiszenbacher 

A., Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Herczeg István rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, 

Jungmann Mihály községi orvos, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

54. A Salgótarjáni Vasfinomító Gyár képviselője, Borbély Lajos – azzal a kijelentéssel, hogy 

felszólalása a napirendtől eltérő, de sürgős elintézést igényel – bejelenti, hogy a salgótarjáni 

kéményseprő a gyártelepen kötelességét rendetlenül teljesíti. A mulasztásokért már a községi 

elöljáróságnál és a járási szolgabíróságnál is bejelentette, melyek folytán már többször 

figyelmeztetve lett kötelezettségei pontos teljesítésére. Ennek dacára, mulasztása miatt egy 

kémény ma éjjel is kigyulladt. Miután így a nagyobb szerencsétlenség is történhet, és nagyobb 

károk is keletkezhetnek, kéri a képviselő-testületet, hogy Salgótarján községbe egy másik, 

rendes kéményseprőmester alkalmazzon. – (Utasították az elöljáróságot, hogy szerződtessen 

egy másik kéményseprőmestert, valamint mielőbb egy szabályrendeletet készítsen.) [43-44. p.] 

55. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [44. p.] 

56. A vágóhíd kezeléséről intézkedés. – (A bevételek ismertetése után úgy határoztak, hogy 

továbbra is községi kezelésbe maradjon, mert haszonbérletből sem várható nagyobb bevétel. A 

befolyt összeget a községház építési alapba utalják. Ha a vér felfogható, a sertések vágása a 

házaknál is lehetséges, de a pörkölést a szalmatetős házaktól 50 ölnyire [kb. 95 méter] kell 

végezni, ezek ellenőrzése a rendőrbíró feladata.) [45. p.] 

57. A faiskoláról intézkedés. – (A terület meghatározására egy bizottságot küldtek ki, melynek 

1875. január 20-ig kell a javaslatot megtenni; tagjai: Kovács József, Zemlinszky Rezső, Béres 

János, Györffy József, Barella Henrik, Gazdy László, Müller János, Gönczöl János, Porázik 

György.) [45-46. p.] 



58. A községben túlszaporodott veszedelmes kutyák gyérítése. – (A szabályrendelet megyei 

jóváhagyását megvárják, de az elöljáróságot utasították, hogy az intézkedésekről tegyen 

jelentést 1875. január végéig.) [46. p.] 

59. Temetőőr alkalmazásáról döntés. – (A halottasházat belülről tégláztassák ki, kályhát 

állítsanak be, s a temetőőr ott lakjon, akinek feladata felügyelni a temetőre, sírokat ásni, az 

ebből befolyó összeget megkapja, így egyéb fizetést nem állapítanak meg.) [46. p.] 

60. A Tarján-patak szabályozása iránt beadott kérvény megsürgetése. – (A fél éve beadott 

kérvény intézését meg kell sürgetni, mert újabb vízár veszélye fennáll; kiegészítve azzal, hogy a 

munkálatokat az ínségmunka alapból lehetne fedezni.) [47. p.] 

61. A salgótarjáni útvonal fenntartásáról intézkedés. – (Az alispáni hivataltól kérni kell a 

Salgótarjánon átvezető út kiegészítését a következő év tavaszán, illetve azt, hogy a 

fenntartásáról intézkedés történjen.) [47. p.] 

62. A Salgótarjánból Fülek felé vezető úton a vízár által elhordott hidak felépíttetéséről 

intézkedés. - (Az alispáni hivataltól kérni kell az 1873. június 20-iki vízár által elsodort 

Salgótarján és a vasgyár közötti, valamint a Vadaskertnél, a megyei úton lévő híd újjáépítését, 

mert a közlekedést veszélyezteti; addig is a község melletti nagyhíd javítására a községi 

útalapból 25 forintot utaltak ki.) [47-48. p.] 

63. Az 1874. évre számvizsgáló bizottság megalakítása. – (Tagok: Szilárdy Ödön, Zemlinszky 

Rezső, Gömöry Sándor, Béres János, Rubint Károly, Barella Henrik, Schvajczer Dávid.) [48. 

p.] 

 64. A község által megvett vásártér használható állapotba hozása, esetleg más módon 

értékesítése. – (Kérvényezzék a megyei hatóságtól, hogy a vásártér feltöltéséhez az 

ínségalapból 4000 forint kölcsönt nyújtson. A munkák irányítására és a hasznosításra 

bizottságot állítottak fel, tagjai: Kovács József, Zemlinszky Rezső, Barella Henrik, Lővy Henrik, 

Grószberger Adolf, Dr. Vajda Ignác, Schvajczer Dávid. A vételár 1874. évre eső részét csak 

akkor utalványozzák, ha a községre lesz tulajdonilag átírva a vásártér területe.) [48-49. p.] 

65. A községi legtöbb adót fizetők névsorának kiigazítása. – (Járási szolgabírót felkérték, hogy 

a januári közgyűlésen már az új tagok is részt vehessenek.) [49. p.] 

66. A községi jegyző és segédjegyző közötti hivatalos viszony meghatározása. – (A segédjegyző 

a képviselő-testület által választandó meg, de a községi jegyző rendelkezése alatt áll, aki 

használhatatlansága esetén elbocsátását kérheti a képviselő-testülettől. Straub Károlyt hanyag 

munkavégzés miatt megdorgálták.) [50. p.] 

67. A jegyzői fizetés emelése. – (A Salgótarjánban lévő nagy drágaság miatt, s mivel nincs a 

kézpénzen kívül egyéb javadalma, az évi 800 forintos fizetést 200 forint drágasági pótlékkal 

egészítették ki.) [50. p.] 

68. Simon József, a községi bormérési jog bérlője, kérvénye a haszonbér leszállítása iránt. – 

(Mivel még nem járt le az év, a veszteség sem mutatható ki, az év lejárta után a folyamodó 

mutassa ki veszteségét. Elhatározták, hogy 1874-ben a község három helyen gyakorolja a 

korcsmáltatási jogot. Az alispánhoz beadott kérvényre a válasz megsürgetése, mely szerint a 

községi bormérési jogot az úri regálé joghoz viszonyítva – melyet 24 helyen gyakorolnak – több 

helyen gyakorolhassa, mivel jelentősen növekedett a község lakossága.) [51. p.] 

69. Schvajczer Dávid községi fogyasztási adószedő kérvénye a fogyasztási adószedés után járó 

1873. évi járadéka utalványozására. – (A községi bírót felhatalmazták erre a számadás 

elkészülte után.) [51. p.] 

70. Grószberger Adolf kérvénye, hogy a vásártéren egy zsemleáruló fabódét állíthasson. – 

(Engedélyezték a szokásos illeték megfizetésével.) [51-52. p.] 

71. Bírói jelentés a rendőri ügyekről és a pénztárkezelésről. – (A pénztárnok betegsége miatt 

nem jelenthetett, ezért függőben hagyták.) [52. p.] 

72. Községi jegyző felolvassa a Belügyminisztériumnak 29481. számú, Nógrád megye 

közönsége útján másolatban e hó 1-én érkezett értesítését, miszerint a salgótarjáni vasút melletti 



anyaggödrök betöltése iránt a község által beadott kérvény alapján a Közmunka és Közlekedési 

Minisztériumot megkereste, hogy a szükséges intézkedéseket saját ügykörében rendelje el. – 

(Tudomásul vették.) [52. p.] 

 

1873. december 27. (X., rendkívüli) [53-56. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Barella Henrik, Gazdy László, Györffy József 

[Luby Géza gazdatisztje], Korsós József, Nagy István, Simon József [bormérési jog bérlő], 

Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab [építőmester], Dr. Vajda Ignác [orvos], Veisz Mátyás, 

Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Fülep János másodbíró, pénztárnok, Herczeg István 

rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, Pap János jegyző 

 

73. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Módosításokkal jóváhagyták.) [53-54. p.] 

74. A jegyzői fizetésre vonatkozó közgyűlési határozata alapján a megyei törvényhatósági 

bizottsághoz felterjesztendő jegyzőkönyv. – (Jóváhagyták.) [54. p.] 

75. A temetőőrrel kötött szerződés felolvasása. – (Jóváhagyási záradékkal ellátták.) [55. p.] 

76. A községi hivatalos helyiség iránti intézkedés. – (Az 1874. évi költségvetésben a bérleti 

díjra megállapított 150 forint kevés, ezért még 50 forintot az előre nem látható kiadások terhére 

átcsoportosítottak.) [55. p.] 

77. A megyei törvényhatósági bizottságtól visszaküldött szabályrendelet előterjesztése. – (A 

megyei törvényhatósági bizottság észrevételeit figyelembe véve újra be kell terjeszteni.) [55. p.] 

78. A megyei törvényhatósági bizottságtól visszaérkezett 1871., 1872. évi számadások 

előterjesztése. – [A 79. ponttal együtt tárgyalták.] [55. p.] 

79. Ugyanazon visszaérkezett 1873., 1874. évi költségvetési előirányzatok előterjesztése. – (A 

számadásokat és a költségvetési előirányzatokat az észrevételek elintézésére a számvizsgáló 

bizottsághoz áttették.) [55. p.] 

80. Községi orvosi jelentés a közegészség és közrendőri ügyek kezeléséről. – (Az elöljáróságot 

utasították a községi alapszabályok szigorú betartatására.) [55-56. p.] 

81. Fülep János községi pénztárnok kérvénye, melyben az 1873. évi zárszámadások 

befejeztével hivatala alól kéri felmenteni magát. – (Elfogadták, és a szolgabírót kérték, 

intézkedjék a funkció betöltéséről.) [56. p.] 


