
10. kötet 

 

1882. január 9. (I., rendes) [1-3. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Czotel Ernő, Fülep János, Gazdy László ifj., 

Grószberger Adolf, Kádas István, Korsós József, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, Lővinger 

Rezső, Luby Géza, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Porázik György, Ruttkay Sándor, 

Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ferenc, Unger Gusztáv a Salgótarján Vasfinomító Társulat és 

fogyasztási szövetkezet képviselője, Wotrasik Henrik, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Dokupil Vilmos tb. rendőrbíró, Gerczer Ferenc 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc 

tanácsnok, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

1. A községi képviselő-testület megalakítása – (A 20 legtöbb adót fizető és 20 választott, 

összesen 40 tagból álló testület megalakulását kimondták.) [1. p.] 

2. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése – (Jóváhagyták.) [1. p.] 

3. A választandó községi elöljáróság kijelölése – (A főszolgabíró ismertette a jelölteket: községi 

bírónak Kovács József, albírónak és pénztárnoknak Gerczer Ferenc, rendőrbírónak Barella 

Henrik, Györffy József, Jancsik Gyula, pótülésen jelölték ifj. Okolicsányi Lajost, 

tanácsnokoknak Simon József, Langár Ferenc, Fülep István, Herczeg János, közgyámnak 

Kovács József.) [2. p.] 

4. A kijelölés után Simon József kijelölt tanácsnok a napidíjak felemelésére, Kovács József 

kijelölt közgyám a gyámi fizetés megállapítása tett javaslatot. – (Zemlinszky Rezső indítványára 

a következő közgyűlés napirendjére vették.) [2. p.] 

 

1882. február 8. (II., rendes) [3-7. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep János, Gazdy László ifj., Grószberger 

Adolf, Kádas István, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Dr. 

Vajda Ferenc, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

5. A községi tisztújítási jegyzőkönyv felolvasása. – (Tudomásul vették.) [4. p.] 

6. A megválasztott községi elöljáróság felesketése. – (Az esküt letették.) [4. p.] 

7. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [4. p.] 

8. Dr. Vajda Ferenc községi orvos írásbeli bejelentése, hogy a községi orvosi tisztségről 

lemond. – (Tudomásul vették.) [4. p.] 

9. Plachy József járási főszolgabíró átirata, melyben Dr. Vajda Ferenc községi orvos lemondása 

miatt megürült községi orvosi állás betöltésére a választást február 14-én délelőtt 9 órára kitűzi. 

– (Tudomásul vették.) [5. p.] 

10. (kimaradt – téves számozás!) 

11. A községi képviselő-testületnek az elöljáróság megválasztása miatt megüresedett helyeinek 

betöltése. – (Négy választott tag helyére Thomásch János, Müller János, Seyman Antal és Dr. 

Tarjáni Alajos lépett.) [5. p.] 

12. A községi szabályrendelet értelmében 12 tiszteletbeli tanácsnok megválasztása. – (Az 

eddigiek meghagyása mellett az elköltözöttek helyére Dr. Vajda Ferencet, ifj. Okolicsányi 

Lajost, Borbély Lajost és Unger Gusztávot választották.) [5. p.] 

13. A községi képviselő-testületnek szakbizottságokra beosztása. – (Számvizsgáló- és 

pénztárfelügyelő, közegészségügyi, szépítészeti, tanügyi, adóügyi, fogyasztási adóügyi, községi 

építkezési.) [név szerinti felsorolás] [5-6. p.] 

14. Az 1881. évi ügyforgalmi kimutatás. – (Tudomásul vették.) [6. p.] 



15. A községi elöljáróság rendezése, javadalmazása, és a napidíjak megállapítása céljából 

szabályrendelet készítése. – (A szabályrendelet módosítására vonatkozó javaslattételre a 

számvizsgáló bizottságot kérték fel.) [6. p.] 

16. A megyei alispáni hivatal 499. számú leirata Pusztakatalin község árvíz károsultjai részére 

adomány gyűjtése iránt. – (A község 5 forintot adott, a gyűjtés szervezésével az elöljáróságot 

bízták meg.) [7. p.] 

17. A megyei alispáni hivatal 741. számú leirata Tóth Kálmán költő emlékére emelendő 

ércszobor felállítására gyűjtés elrendeléséről. – (A község 5 forintot adott, a gyűjtés 

szervezésével az elöljáróságot bízták meg.) [7. p.] 

18. A megyei alispáni hivatal 742. számú leirata, melyben a Szent István szobor alapja javára 

gyűjtést rendel el. – (A község 10 forintot adott, a gyűjtés szervezésével az elöljáróságot bízták 

meg.) [7. p.] 

 

1882. március 6. (III., rendes) [8-9. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep János, Gazdy László ifj., Grószberger 

Adolf, Korsós József, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Reisinger Imre Rubint Károlyné 

képviselője, Ruttkay Sándor, Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, 

Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Dr. Polereczky 

József községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

19. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [8. p.] 

20. A községi bíró jelentése a községet érintő ügyekről. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

21. Az 1882. évi költségvetésre hozott megyei törvényhatósági bizottsági végzés. – 

(Fellebbezés mellőzésével felvilágosító jelentést kértek az elöljáróságtól.) [8. p.] 

22. A sorozó bizottság működését illetőleg. – (Az előző évi közgyűlési határozatot érvényben 

hagyták.) [8-9. p.] 

23. A községi szegényalapra vonatkozó belügyminiszteri 31668. számú leirat. – (Tudomásul 

vették.) [9. p.] 

24. Gerczer Ferenc községi másodbíró és pénztárnok lemondó levele. – (Tudomásul vették, és 

Markovits Márton javaslatára jegyzőkönyvi köszönetet mondtak a 8 éves tevékenységéért.) [9. 

p.] 

25. Olvastatott járási főszolgabíró átirata, melyben a megüresedett albíró és pénztárnoki állás 

betöltésére a választást március 18-án délelőtt 9 órára tűzte ki. – (Tudomásul vették, és a 

jelölésre március 17-re rendkívüli közgyűlést hirdettek.) [9. p.] 

 

1882. március 17. (IV., rendes) [10-12. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep János, Gazdy László ifj., Grószberger 

Adolf, Huszár Sándor, Jankovich Miklós, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton, 

Okolicsányi Lajos, Porázik György, Reisinger Imre Rubint Károlyné képviselője, Ruttkay 

Sándor, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ferenc, Unger Gusztáv a Salgótarjáni 

Vasfinomító Társulat és fogyasztási szövetkezet képviselője, Wotrasik Henrik, Zemlinszky 

Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Dokupil Vilmos tb. rendőrbíró, 

Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, 

Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

26. (kimaradt – téves számozás!) 

27. Az 1881. évi összes pénztári számadások és vagyonleltár megvizsgálása. – (A számvizsgáló 

bizottság jelentése alapján jóváhagyták, és Gerczer Ferenc pénztárnoknak, valamint Kovács 

Józsefnek, mint utalványozónak a felmentést megadták.) [10-11. p.] 



28. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták) [11. p.] 

29. A megürült községi másodbíró és pénztárnok állásnak március 18-án tartandó választás 

útján betöltésére a jelölés. – (id. Gazdy Lászlót és ifj. Okolicsányi Lajost jelölték.) [11. p.] 

30. A baglyasaljai útvonal és patak szabályozásáról intézkedés. – (A vicinális úti bizottságnak 

jelentéstételre kiadták.) [11. p.] 

31. A salgótarjáni evangélikus hitközség elnökének kérelme a március 30-án tartandó sorsjegy-

húzáshoz a tanácsterem átengedésére. – (Egyhangúlag átengedték.) [11. p.] 

 

1882. március 21. (V., rendkívüli) [13-14. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep János, Gazdy László ifj., Jungmann 

Mihály, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi Lajos, Unger Gusztáv a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat és fogyasztási szövetkezet képviselője, Wotrasik Henrik, Fülep István tanácsnok, 

Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Gerczer Ferenc, Langár Ferenc tanácsnok, Dr. 

Polereczky József községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

32. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [13. p.] 

33. Az újonnan választott községi pénztárnok és másodbíró felesketése. – (Kérdésként merült 

fel, hogy a választás ellen beadott óvás miatt az esküt leteheti-e a választott. Szótöbbséggel az 

eskü mellett döntöttek.) [13. p.] 

34. A pénztárnoki óvadék letétele. – (id. Gazdy László és felesége fedezetül ingatlant ajánlott 

fel, amíg azonban a tehermentességről és a bejegyzésről szóló telekkönyvi iratokat nem szerzik 

be, 2000 forint értékű váltót állítsanak ki, hogy március 27-én megtörténhessen a pénztár 

átadása.) [13-14. p.] 

 

1882. április 25. (VI., rendes) [14-17. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Markovits Márton, Gazdy László id. 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Langár Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

35. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [15. p.] 

36. A községi elöljáróság bejelentése, hogy a cukor, kávé és sör fogyasztási adókezelést 

megváltás útján 1882. évre 3827 forintért a község részére megtartották. – (Tudomásul vették.) 

[15. p.] 

37. Olvastatott a Pénzügyigazgatóság leirata, mely szerint a bor és hús fogyasztási adónak 

jelenlegi kezelési módját helyben hagyta. – (Tudomásul vették.) [15. p.] 

38. A pénztárvizsgáló bizottság jegyzőkönyvének felolvasása, mely szerint Gerczer Ferenc volt 

pénztárnok a községi pénztárat id. Gazdy László pénztárnoknak átadta. Az átadásnál a pénztár 

rendben találtatott, és az új pénztárnok ideiglenesen egy db 2000 forintos, a bizottság által 

elfogadhatónak talált, váltót óvadékként letett, mely megőrzésre a községi bírónak átadatott. – 

(Tudomásul vették.) [15. p.] 

39. A megyei alispán 2653. számú végzése, mely szerint a február 14-én történt községi orvos 

választást jóváhagyták. – (Tudomásul vették.) [15. p.] 

40. A községi bormérési, helypénzszedési és vadászati jogok újbóli bérbeadása. – (Az árverés 

lebonyolítására Unger Gusztáv, Okolicsányi Lajos és Korsós József képviselőket jelölték ki.) 

[15-16. p.] 

41. A vásártér feltöltéséről intézkedés. – (Az új vásártér megvételére kiküldött bizottságot 

jelölték ki.) [16. p.] 

42. A vicinális úti bizottság megválasztása, és az útépítésről intézkedés. – (A bizottság tagjai: 

Pfaff Gusztáv, Gerczer Ferenc, Márkus Lajos, ifj. Weiszenbacher János, Bergfeszt Géza. 

Útépítésre a Kis utcát, a Baglyasaljára vezető, és a vásártérre vezető utat javasolták a községi 

beltelkeken lévő gödrök feltöltése mellett.) [16. p.] 



43. Olvastatott az adóbehajtásnál eljáró községi közegek napidíjai megállapításáról szóló, a 

megyei alispánhoz beadandó kérvény. – (Jóváhagyták.) [16. p.] 

44. A községi bíró jelentése a közegészségi törvény értelmében jéghasználati díj 

megállapításáról. – (A múlt évben a rendesnél nagyobb mennyiségű jég fogyott, a beszerzési 

árak növekednek, ezért 12 forint helyett 20 forintban állapították meg.) [16-17. p.] 

45. A tanácsterem melletti helyiségnek a községi orvos részére rendelő szobának átengedéséről 

intézkedés. – (Mivel az orvosnak nem tudtak addig biztosítani megfelelő lakást, ideiglenesen a 

szobát a rendelkezésére bocsátották.) [17. p.] 

 

1882. május 26. (VII., rendes) [17-19. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László ifj., Grószberger Adolf, 

Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Dr. Vajda Ferenc, Unger Gusztáv a Salgótarjáni 

Vasfinomító Társulat és fogyasztási szövetkezet képviselője, Gazdy László id. másodbíró, 

pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Pap János jegyző 

 

46. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [18. p.] 

47. A járási főszolgabíró 1638. számú átirata, mely szerint a március 18-án tartott községi 

másodbíró és pénztárnoki választást megsemmisítették, az új választást június 15-én délelőtt 9 

órára a községházba tűzte ki. – (Tudomásul vették.) [18. p.] 

48. Olvastatott a cukor, kávé és sör fogyasztási adó megváltására vonatkozó szerződés, mely 

szerint 1882. évre feltétlenül, 1883. és 1884. évre pedig feltételesen évi 3827 forint megváltási 

díj mellett a fogyasztási adó megváltatott. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, 

hogy az öt havi összeget a községi pénztárból fizesse be.) [18. p.] 

49. Olvastatott a község, mint erkölcsi testület terhére az 1881. évi XXVI. törvénycikk 

intézkedése folytán kiadott fizetési ív, mely szerint 1882. évre 189 forint 56 krajcár, 1881. évre 

visszamenőleg 125 forint 97 krajcár, és így összesen ez évre 315 forint 53 krajcár egyenesértékű 

adót róttak ki. – (Utasították az elöljáróságot, hogy az esedékes összeget fizesse be, erről 

pótköltségvetést készítsen, és a pótadó-kivetésénél vegyék figyelembe ezt az összeget is.) [18-

19. p.]  

 

1882. május 30. (VIII., rendkívüli) [19-21. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László ifj., Kádas István, Okolicsányi 

Lajos, Szalay István, Szilárdy Ödön, Fülep István tanácsnok, Gazdy László id. másodbíró, 

pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Pap 

János jegyző 

 

50. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [20. p.] 

51. A községházban bérbe adott lakosztály újbóli bérbeadásáról intézkedés. – (A pénzügyőrök 

által használt szobák közül egy a segédjegyző, a többi pedig a községi orvos elhelyezésére 

szükséges, ezért a bérleti szerződést a község felmondta.) [részletes indoklás] [20-21. p.] 

Napirenden kívül:  

52. Községi jegyző bemutatja a követválasztók összeírását végző küldöttség elnökének átiratát, 

mely szerint a választók névsora Salgótarján községét illetően június hó 3-án fog kiigazíttatni. 

– (Tudomásul vették.) [21. p.] 

 

1882. július 20. (IX., rendes) [21-23. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Gazdy 

László id. másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Dr. 

Polereczky József községi orvos, Pap János jegyző 

 



53. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [22. p.] 

54. A Besztercebányai Pénzügyigazgatóság átirata szerint a lakbérleti szerződés felmondását 

elfogadták, ugyanakkor elnök bejelentette, hogy a pénzügyőri biztos a lakbérlet egy havi 

meghosszabbítását kérte. – (Meghosszabbították szeptember végéig.) [22. p.] 

55. Az 1881. évi községi számadások jóváhagyására vonatkozó megyei törvényhatósági 

bizottság közgyűlési 46/1882 számú határozat. – (Tudomásul vették.) [22. p.] 

56. Az 1882. évi költségvetési előirányzat elutasítása ellen beadott fellebbezésre hozott megyei 

törvényhatósági bizottság közgyűlési határozat. – (Tudomásul vették.) [22. p.] 

57. Az adóbehajtásban eljáró községi elöljárók napidíjai emelésére beadott kérvényre hozott 

alispáni 3319. számú határozat. – (Tudomásul vették.) [22. p.] 

58. Olvastattak a község jogai bérbeadásáról tartott árverésekről felvett jegyzőkönyvek, és 

Grószberger Adolf kérvénye, mely szerint az általa bérbe vett egyik bormérési jogbérletét 

Grószberger Ignácra átruházni kéri, kijelentvén, hogy a jótállást elvállalja. – (Jóváhagyták.) 

[23. p.] 

59. Olvastattak a községi jogbérlőkkel kötött bérleti szerződések. – (Jóváhagyták.) [23. p.]  

60. Az 1882. évre kivetendő községi pótadó-kivetési tervezet. – (Jóváhagyták.) [23. p.] 

61. A községi ideiglenes ápolda berendezése iránti intézkedés. – (A jelenlegi bérlemény nem 

megfelelő, legalább kétszobás ház és még 2-3 ágy beszerzése szükséges. Az intézkedéssel 

Kovács József bírót, Jancsik Gyula rendőrbírót és Dr. Polereczky József községi orvost bízták 

meg.) [23. p.] 

 

1882. augusztus 17. (X., rendes) [24-27. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gerczer Ferenc, Herczeg István, Markovits 

Márton, Okolicsányi Lajos, Szalay István, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv a Salgótarjáni 

Vasfinomító Társulat és fogyasztási szövetkezet képviselője, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és 

a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Fülep István tanácsnok, Gazdy László id. 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky 

József községi orvos, Pap János jegyző 

 

62. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [25. p.] 

63. A 61. számú közgyűlési határozattal az ideiglenes ápolda helyiség felvétele, és berendezése 

iránt kiküldött bizottság jelenti, hogy két szoba és konyhából álló alkalmas helyiséget talált évi 

120 forint bérfizetés mellett. – (Utasították a községi bírót, hogy október 1-től egy évre vegye 

bérbe a házat, a községi orvos pedig gondoskodjon a felszerelésről.) [25. p.] 

64. Olvastatott a folyó évi 4., illetőleg 15. számú közgyűlési határozattal a községi elöljáróság 

javadalmazása és napidíjai megállapítására és a községi szabályrendeletnek átdolgozására 

kiküldött bizottság által elkészített új szabályrendelet, illetve az elfogadására vonatkozó 

jegyzőkönyvi jelentés. – (Elfogadták a második segédjegyző alkalmazását, és a községi orvos 

500 forintos fizetését, szótöbbséggel. Szeptember 1-től léptették életbe a javadalmazások 

változását, ezért az elöljáróságot utasították pótköltségvetés elkészítésére.) [25-26. p.] 

65. Olvastatott a salgótarjáni evangélikus egyházi elöljáróság átirata arról, hogy a salgótarjáni 

evangélikus templom felszentelése Dr. Szeberényi Gusztáv superintendáns által augusztus 20-

án fog megtartatni, melyre a községi képviselő-testületet meghívja. – (A superintendánsnál 

tisztelgő látogatásra Plachy József főszolgabíró vezetésével küldöttséget jelöltek ki.) [26. p.] 

66. A Belügyminisztérium 38780. számú leirata szerint a községi pénztárnoki választásra 

vonatkozó ügyiratokat a megyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés elé utasították elintézés 

végett. – (Tudomásul vették.) [26. p.]  

67. Olvastatott Polacsek Ignác és társai, salgótarjáni kereskedők kérvénye, melyben a helybeli 

kereskedők részére a helypénz elengedését kérelmezik. – (Mivel a vásártér vételét a helypénz 

bevételéből törlesztik, s a kereskedők érdeke a vásártér használata, elutasították a kérvényt.) 



68. A járási főszolgabíró 2776. számú végzése, melyben Herczeg János tanácsnokot hivatalától 

felfüggeszti. – (Tudomásul vették.) [27. p.] 

 

1882. szeptember 6. (XI., rendes) [28-32. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László ifj., Szilárdy Ödön, Gazdy 

László id. másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. 

Polereczky József községi orvos, Pap János jegyző 

 

69. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [29. p.] 

70. A községi képviselő-testületnek folyó évi 4. és 15. számú határozatai folytán átalakított 

községi szabályrendelet jóváhagyása. – (Jóváhagyás végett felterjesztették a megyei 

törvényhatósági bizottsághoz.) [29-30. p.] 

71. Tárgyaltatott a községi képviselő-testületnek 49. és 64. számú határozatai alapján 1882. 

évre készített pótköltségvetés. – (Jóváhagyták.) [30. p.] 

72. Tárgyaltatott az 1883. évi községi költségvetési előirányzat. – (Jóváhagyták a 3996 forint 

66 krajcár bevétel és 11359 forint 30 krajcár kiadást, a 7362 forint 64 krajcár hiányt pedig 

pótadóból fedezik.) [részletes indoklás] [30-32. p.] 

73. Kovács József községi bíró, mint a képviselő-testület elnöke, bemutatja járási főszolgabíró 

határozatát, mely szerint, mint a volt úrbéresek elnöke és pénztárnoka, elszámoltatván, a 

további felelősség és számadás terhe alól felmentetett. – (A következő közgyűlésre áttették.) 

[32. p.] 


