
11. kötet 

 

1883. január 23. (I., rendes) [1-10. p.]  

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Gazdy László ifj., Herczeg István, 

Korsós József, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Ruttkay Sándor, Szilárdy Ödön,  

Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gazdy László id. 

másodbíró, pénztárnok, Fülep István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

1. A kiigazított képviselői névsor felolvasása. – (A legtöbb adót fizetők közül 20 rendes és 5 

póttag, a választott képviselők közül 20 rendes és 5 póttag.) [név szerinti felsorolás] [2-3. p.] 

2. A községi képviselő-testület megalakítása. – (Az elnöki széket a főszolgabíró átadta Kovács 

József községi bírónak.) [3. p.] 

3. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [3. p.] 

4. Olvastatott járási főszolgabírónak 1882. évi 2830. szám alatt felvett jegyzőkönyve, mely 

szerint Kovács József községi bíró, mint az úrbéresek volt elnöke 1875-1881. egész, és 1882. 

évi ½ évre elszámoltatván, számadásai rendben találtattak, s így további számadás, illetve 

felelősség alól felmentetett. – (Zemlinszky Rezső indítványozta, hogy mivel külön testületről van 

szó, a képviselő-testületet felelősség nem terhelheti.) [3. p.] 

5. A községi ügyforgalom kimutatása. – (Tudomásul vették.) [4. p.] 

6. A megyei törvényhatósági bizottság 1882. november 30-án tartott rendes közgyűlésén hozott 

102/1882. számú határozata, mely szerint a vásárrendről szóló szabályokat hiteles másolatban 

60 nap alatt be kell terjeszteni. – (Utasították a községi elöljáróságot a végrehajtásra.) [4. p.] 

7. A megye törvényhatósági bizottság 1882. november 30-án tartott rendes közgyűlésén hozott 

153/1882. számú határozata, mely szerint az 1882. évre készített pótköltségvetésben felvett 

segédjegyző, közgyám, orvos, szülésznő és egy községi szolga részére pótlólag megállapított 

fizetésemeléseket, mivel olyan időszakra vették fel kiadásként, mikor az azok alapjául szolgáló 

szabályrendelet még érvényben nem volt, teljesen törölték. Továbbá az 1883. évi költségvetési 

előirányzatban a II. segédjegyző fizetését 600 forintról 500 forintra csökkentették, a közgyám 

fizetése 50 forint, az orvos fizetésére felvett 500 forintból 400 forintot, a szülésznő fizetésére 

felvett 50 forintból 10 forintot töröltek. – (Sérelmesnek találták és fellebbeztek ellene: a. a 

községben 5 orvos van, így a községi orvos nem tud magánrendelést folytatni, b. a többi 

fizetéscsökkentésnél a község jelentős számú, növekvő lakosságára és forgalmára hivatkoztak, 

c. a költségvetést a törvények alapján állították össze, és senki sem emelt kifogást ellene.) 

[részletes indoklás] [4-5. p.]  

8. A megyei alispán 321/1883. elnöki számú határozata, mely szerint Salgótarján nagyközség 

területére a marha- és hússzemle végzésére Auerhammer János tiszteletbeli állatorvost nevezi 

ki. – (Sérelmesnek találták és fellebbeztek ellene: a. az egészségügy rendezéséről szóló törvény 

a húsvizsgáló kijelölési jogát a községeknek tartja fenn, az alispán csak ellenőrizheti 

tevékenységüket, b. törvény nem írja elő, hogy a húsvizsgálatot csak állatorvos végezheti, c. a 

rendelkezés sérti a község önkormányzatát és anyagi érdekeit, mert a községi orvos fizetését 

jelentősen meg kellene emelni a szemledíjak kiesésével. ) [részletes indoklás] [6-7. p.] 

9. A megyei alispán 12618/1882. számú rendelete folytán járási főszolgabíró által 126/1883. 

szám alatt kiadott felhívása, mely szerint a községi kataszteri bizottság azonnal megalakítandó 

és bejelentendő. Elnök jelenti, hogy a községi kataszteri bizottság még 1875. május 1-én 

megalakult, abból jelenleg csak három tag hiányzott, azonban haladéktalanul jelenteni kellett, 

közgyűlés nem volt egybehívható, ezért az utólagos közgyűlési jóváhagyás reményében a 

három tagot az elöljáróság kijelölte: az elhalt Rubint Károly helyett Markovits Mártont, az 

elköltözött Gömöry Sándor helyett Borbély Lajost, és Zsumbera Sándor helyett Mészáros 



Tibort. – (Tudomásul vették, így a bizottság névsora: Szilárdy Ödön elnök, Pap János jegyző, 

Zemlinszky Rezső, Markovits Márton, Kovács József, Herczeg János, id. Gazdy László, Benyus 

András, Mészáros Tibor, Borbély Lajos, Ponyi György.) [7-8. p.] 

10. Elnök, mint községi bíró jelentése, hogy az 1883. évi fedeztetési idényre két állami mént 

rendeltek Salgótarjánba. Miután úgy azok, mint az alkalmazott legénység elhelyezéséről és 

élelmezéséről a megállapított díjakért a község köteles gondoskodni – bár többszöri kísérlet 

után is a községnek nagyobb kiadásai mutatkozna azon esetben, ha az elhelyezést és élelmezést 

vállalkozónak adnák ki –, célszerűbbnek látta azt községi keretek között megoldani, amiről a 

közgyűlés jóváhagyása reményében intézkedett. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

11. A losonci adóhivatal 4313/1882. számú átirata szerint a Besztercebányai 

Pénzügyigazgatóság 1791/1882. számú intézkedése folytán a cukor, kávé és sör fogyasztási adó 

után a községtől 15 forint 90 krajcár késedelmi kamat fizetése rendelik el. Elnök jelenti, hogy 

ez ellen kellő időben fellebbezést nyújtottak be. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

12. Elnöki jelentés, hogy a bor és hús fogyasztási adó beszedésére vonatkozó, a beszedővel 

kötött szerződés és annak kiadott utasítás beterjesztése után a községtől 43 forint 95 krajcár 

fokozott bélyegilletéket követelnek. Az illeték kiszabása ellen a községi elöljáróság kellő 

időben fellebbezést nyújtott be. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

13. Elnöki jelentés arról, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt zenekara által 100 forint, a 

salgótarjáni izraelita ifjúság által pedig 36 forint 60 krajcár, mint az általuk rendezett 

táncvigalmak tiszta jövedelme, a községi kórház pénztárába befizettetett. – (Tudomásul vették, 

és a szervezőknek jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [8-9. p.] 

14. Olvastatott a baglyasaljai útvonal építésére vonatkozó, a járási főszolgabíró által a 

salgótarjáni és baglyasaljai kiküldöttek jelenlétében felvett jegyzőkönyv. – (A kiküldöttek 

tevékenységét jóváhagyták, a tervek megvizsgálására a vicinális úti bizottságot kérték fel.) [9. 

p.] 

15. Elnöki indítvány, hogy a község földjeihez vezető úton, a Baglyas-patakon át egy hidat 

mielőbb építsenek. – (Mivel a hidat évekkel előbb elvitte az árvíz, és az átjárás üres szekérrel 

is nehéz, a községi föld bérleti értékét pedig ez csökkenti, szükséges a híd építése. A tervek és 

költségvetés elkészítésével a vicinális úti bizottságot bízták meg.) [9. p.] 

16. A megyei törvényhatósági bizottság 1882. november 30-án tartott rendes közgyűlésén 

hozott 149. számú határozata szerint a megyei székház helyreállítási munkálataiból fedezetlen 

maradt 4137 forint 06 krajcárnyi összeg az egyes községekre akként vettetik ki, hogy 1883. és 

1884. években évenként ½ százalékot tartoznak évi költségvetéseik törvényhatóságilag 

jóváhagyott kiadási tételeik, illetve előirányzott összes kiadásaik után a megye pénztárába 

befizetni. – (Tudomásul vették.) [9. p.] 

17. A megyei törvényhatósági bizottság 1882. november 30-án tartott rendes közgyűlésén 147. 

számon a körorvosi díjakról hozott határozata szerint az ezen túl is lélekszám után vetendő ki, 

de 1884. évtől kezdve a községi költségvetések és számadások bevételi és kiadási rovatába fel 

kell venni. A beszedendő összegeket a községi pénztárba be kell vételezni, és onnan a 

körorvosok fizetését negyedévenként pontosan kell kifizetni. – (Tudomásul vették, mert a 

községi orvos fizetése negyedévenként meghatározott összeg.) [9-10. p.] 

18. A megyei alispán 11606/1882. számú határozattal kiadott, a Losoncon felállíttatni tervezett 

közkórház létesítésére vonatkozó felhívása. – (Az alapszabályok megküldése után a 

számvizsgáló bizottság alakítson ki róla véleményt.) [10. p.] 

19. Elnöki indítvány Győr és vidéke részére adomány gyűjtése iránt. – (A község 30 forintot ad 

és gyűjtőívet ad közre.) [10. p.] 

20. Elnöki indítvány, hogy a községi átalakított szabályrendeletek két példányban 

letisztázásáért tiszteletdíjat állapítsanak meg. – (A 38 ív letisztázásáért két személynek 

egyenként 10 forintot fizethetnek.) [10. p.] 

 



1883. február 27. (II., rendes) [11-14. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Grószberger Adolf, Kádas István, 

Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Fülep István 

tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky József községi 

orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

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

22. Az 1882. évi összes pénztári számadások és vagyoni leltár a törvényszabta 15 napon át 

közszemlére volt kitéve a számvizsgáló bizottság által megvizsgálva, ezért további tárgyalás és 

jóváhagyás, valamint a felelősség alóli felmentés megadása végett előterjesztetik. – (id. Gazdy 

László pénztárnoknak, és az utalványozó Kovács Józsefnek 1882. évre megadták a felmentést.)  

[11-12. p.] 

23. A fogyasztási adó bizottság jelentése a beszedési díj megállapítására, illetve Link Bernát 

fogyasztási adószedő díjának emeléséről. – (Elfogadták a bizottság támogató nyilatkozatát.) 

[12-13. p.] 

24. Olvastatott Nógrád Megye Gazdasági Egyesületének felhívása tenyészbika beszerzésére. – 

(Tudomásul vették, de a község alkalmas helyiséggel nem rendelkezik.) [13. p.] 

25. A megyei alispánnak a marha, illetve hússzemlére vonatkozó intézkedése ellen beadott 

fellebbezésre hozott 1342/1883. elnöki számú határozata. – (Tudomásul vették.) [13. p.] 

26. Elnöki jelentés az 1883. évi sorozás alkalmából a katonatisztek és legénység elszállásolási 

és élelmezési költségeinek fedezéséről. – (A korábbi éveknek megfelelően a községi pénztárból 

fedezték.) [13. p.] 

27. Indítvány: Okolicsányi Lajos képviselő kéri napirendre tűzni, hogy a gabonaneműek 

adásvételénél az űrmértékeket szigorúan ellenőrizze az elöljáróság, mivel azokat nem 

használják az eladók, és így a vevők legtöbbnyire csalódnak. – (A rendőrbírót utasították az 

ellenőrzésre. Határozat: Az elöljáróság tegyen jelentést arról, hogy a mércék száma megfelelő-

e, ha nem, a beszerzés módjáról.) [13-14. p.] 

 

1883. április 9. (III., rendes) [14-19. p.] 

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

Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Szalay István, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Fülep István 

tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Pap János jegyző 

 

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

29. Elnök jelenti, hogy egyik megválasztott tanácsnok, Langár Ferenc meghalt – (Sajnálattal 

vették tudomásul.) [15. p.] 

30. A megüresedett községi tanácsnoki állás betöltéséről intézkedés. – (A tisztújításig Fülep 

János helyettesíti, a választott rendes képviselők közé pedig helyére Dr. Tarján Alajos lépett.) 

[16. p.] 

31. Olvastatott Fülep András salgótarjáni lakos nyilatkozata, mely szerint a községházzal 

szomszédos belteleknek őt illető részét a rajta álló épületekkel együtt a községnek 3250 forintért 

szabad kézből felajánlja. – (A község számára előnyös, mert a szűk udvar tűzrendészetileg 

problémát okoz, ezen kívül a község 350 forint bérleti díjat takaríthat meg évenként az ápolda, 

az állami mének istállója, és az azokat ellátó legénység szállása, valamint a tűzoltó szertár 

idehelyezésével. A szerződés megkötésével és a vételár fedezésére javaslattétellel az elöljáróság 

mellett Zemlinszky Rezsőt, Markovits Mártont és Okolicsányi Lajost bízták meg.) [részletes 

indoklás] [16-17. p.] 

32. A múlt közgyűlés 27. számú határozatára elnök jelenti, hogy a községnek piaci használatra 

jelenleg készletben 10 db 50, 6 db 20, 1 db 10, 4 db 5 literes űrmértéke van, és hogy azok 



hiányában fennakadás ne legyen, indítványozza még 11 db 20, 11 db 10, 11 db 5 literes 

űrmérték beszerzését, valamint a vásártéren egy súlymérték felállítását. – (Elrendelték a 

javasolt űrmértékek beszerzését, a súlymértékeket pedig a következő évi költségvetésből.) [17-

18. p.] 

33. Az új vásártér feltöltése, és az ahhoz vezető utak jó állapotba helyezéséről intézkedés. – 

(Elrendelték házi kezelésben való megoldását.) [18. p.] 

34. A megyei alispán 2727/1883. számú felhívása szerint a megyének járások szerinti 

beosztásáról, a szolgabírói székhelyek meghatározásáról április 14-én megyei törvényhatósági 

bizottsági rendkívüli közgyűlés fog tartatni. – (Salgótarján érdeke, hogy a szolgabírói 

székhelyet megőrizze, ezért felkérték a környék megyei bizottsági tagjait, hogy vegyenek részt a 

közgyűlésen, és e szerint szavazzanak.) [18. p.] 

35. Olvastatott a Nógrád Megyei Gazdasági Egyesület 80. számú felhívása, melyben 

nyilatkozatot kér arról, hogy a község, mint egyleti tag kíván-e egy tenyészbikának ingyenes 

kisorsolásában részt venni. Községi bíró jelenti, tekintettel arra, hogy a sorsolás már e hó 12-

én fog megtartatni, és a sorshúzásban részt venni akaró községeknek nyilatkozatukat e hó 10-

ig kellett beküldeni, a közgyűlés jóváhagyása reményében az egylet titkárához igenlő 

nyilatkozatot küldött. – (Tudomásul vették.) [18-19. p.] 

 

1883. május 11. (IV., rendes) [19-27. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Fülep János, Löllbach Gusztáv, 

Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Szalay István, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Jancsik 

Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky József községi orvos, Pap János jegyző 

 

36. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (A 32. és 34. pontra vonatkozólag külön 

indítványokat tettek, melyekről a 47. és 48. napirend alatt döntöttek.) [20. p.] 

37. Olvastatott a 31. számú határozattal kiküldött bizottság jelentése, amely megkötötte az 

adásvételi szerződés. – (A bizottság által megkötött szerződést elfogadták, fedezetként a 

községháza és egyéb alapok, valamint a megtakarított bérleti díjakat jelölték meg.) [20-21. p.] 

38. Fülep János tanácsnok felesketése. – (Az esküt letette.) [21. p.] 

39. A Salgótarjáni Takarékpénztár építése folytán az új épület előtti útnak járdának 

alkalmazásáról intézkedés. – (Zemlinszky Rezső közölte, mint érintett, nem szavaz, ugyanakkor 

előadta, hogy az épület és a patak közötti út alig egy szekérnyi széles, közlekedés azon kocsival 

nem lehet, a takarékpénztár pedig a járdaépítésen túl vállalta, hogy azon a szakaszon a patak 

mederfalát kikövezteti. A képviselő-testület jóváhagyta.) [21-23. p.] 

40. Weiszenbacher János kérelme a községház mellett építendő épületéhez eresz építéséről. – 

(Engedélyezték a vízeresz építését.) [23. p.] 

41. A Kispiac melletti patakon át egy híd építéséről intézkedés – (A közlekedés áradáskor azon 

a helyen veszélyes, ezért megbízták a vicinális úti bizottságot, hogy lehetőleg a takarékpénztári 

járdával egy időben építessen egy erős hidat.) [23. p.] 

42. A községben lévő pocsolyák lecsapolása iránti intézkedés. – (Dr. Polereczky József községi 

orvos és Zemlinszky Rezső indítványára elfogadták, hogy lejtméréseket kell végezni az utcai 

árkoknál, utána pedig ezek partját a háztulajdonosok bazaltkővel kötelesek kirakni a községi 

elöljáróság irányításával. Addig is Zemlinszky Rezső, Okolicsányi Lajos, Kovács József, 

Jancsik Gyula, Dr. Polereczky József és Pap János tagokból álló bizottság mérje fel az 

udvarokat és köztereket közegészségügyi szempontból, intézkedéseik végrehajtását pedig a 

rendőrbíró ellenőrizze.) [részletes indoklás] [23-24. p.] 

43. A nógrádi tűzkárosultak javára adomány megállapítása. – (10 forintot adományoztak.) [24. 

p.] 



44. A megyei alispáni hivatal 2711. számú végzésével megküldött Felvidéki Magyar 

Közművelődési Egyesület alapszabályai. – (A község rendes tagként belépett, és 10 évig évi 2 

forint tagdíjat fizetését vállalták.) [25. p.] 

45. Grószman Adolf kérvénye egy zöldségárus sátornak a vásártéren leendő felállítására. – 

(Elutasították, mert az 1880. évi 53. számú határozat alapján zöldségárusok helyét a Kispiacon 

jelölték ki.) [25. p.] 

46. A Besztercebányai Pénzügyigazgatóság 40216/VI. 1882. számú végzése szerint a községre 

jogtalanul kirótt 43 forint 95 krajcár bélyegbüntetés a községi elöljáróság felszólamlása alapján 

törölték. – (Tudomásul vették.) [25. p.] 

47. Jelentés arról, hogy a múlt évben a község terhére – január-május – vagyis öthavi cukor, 

kávé és sör fogyasztási adó után kiszabott késedelmi kamat a községi elöljáróság felszólamlása 

alapján töröltetett. – (Tudomásul vették.) [25. p.] 

48. A múlt ülés jegyzőkönyve kiegészítéséül: A súlymértékek beszerzése iránti intézkedés (32. 

számhoz) – (Elhatározták, hogy egy külön épületet emelnek a vásárok jövedelméből, melyben 

nagyobb súly mérésére alkalmas százados és tizedes mérleget helyeznek el.) [25. p.] 

49. A járásbíróság idehelyezése iránt lépések megtételére intézkedés. – (Az új szolgabírói 

beosztás alapján, mely „Fülek-Tarján” járásra változtatott nevében is jelzi Salgótarján 

szerepének növekedését, elhatározták, hogy megismétlik az 1876-ban az igazságügyi 

miniszternek beadott kérvényt, hogy a járásbíróság székhelyét Salgótarjánba helyezze át. Az új 

kérvény megfogalmazásával és küldöttségi benyújtásával Zemlinszky Rezsőt, Markovits 

Mártont, Szilárdy Ödönt és Borbély Lajost bízták meg.) [részletes indoklás] [25-27. p.] 

 

1883. július 10. (V., rendes) [27-32. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Grószberger Adolf, Korsós 

József, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Ruttkay Sándor, Szilárdy Ödön, Gazdy László 

id. másodbíró, pénztárnok, Fülep István tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky 

József községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

50. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (39. ponthoz: Szilárdy Ödön bejelentette 

fellebbezését, mint községi nagybirtokos, és a jegyzőkönyvet sem írta alá; 49. ponthoz: 61. és 

62. szám alatti indítványok elfogadásával egészítették ki.) [28. p.] 

51. Wotrasik Henrik községi képviselő elköltözése miatt a megürült képviselői hely betöltése. 

– (Rendes képviselőnek Gönczöl János póttag lépett elő.) [29. p.] 

52. A községi szabályrendeletre hozott 85/1883 számú megyei törvényhatósági bizottsági 

határozat. – (Sérelmesnek találták és fellebbeztek ellene a belügyminiszterhez. A fellebbezés 

megfogalmazását a Szilárdy Ödön, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos és Grószberger Adolf 

tagokból álló bizottságra bízták.) [29. p.] 

53. Az 1882. évi pótköltségvetésre hozott 84/1883. számú megyei törvényhatósági bizottsági 

határozat. – (Sérelmesnek találták és fellebbeztek ellene a belügyminiszterhez. A fellebbezés 

megfogalmazását az előző pontban felsorolt tagokból álló bizottságra bízták.) [29. p.] 

54. A megyei törvényhatósági bizottság közgyűlésének a Fülep Andrástól vett ingatlanra 

vonatkozó szerződésre hozott 79/1883. számú határozata. – (Mivel a szerződést jóváhagyták, 

az elöljáróság a tulajdoni bejegyzést intézze.) [29-30. p.] 

55. A megyei törvényhatósági bizottság 61/1883. számú közgyűlési határozata, mely szerint a 

helyettes bíró és pénztárnoki választást jóváhagyták. – (Tudomásul vették.) [30. p.] 

56. A megyei törvényhatósági bizottság 31/1883. számú közgyűlési határozata, mely szerint 

vásárügyi szabályrendelet készítendő. – (Az elöljáróság mellett Szilárdy Ödönt, Okolicsányi 

Lajost és Korsós Józsefet bízták meg a szabályrendelet elkészítésével.) [30. p.] 

57. Olvastatott az 1883. évi községi pótadó-kivetési tervezet. – (1883. évre minden adóforint 

után 15,5 krajcárban határozták meg a pótadót.) [30. p.] 



58. A Belügyminisztérium 16573/VII.a számú leirata, és ebből kifolyólag a megyei alispán 

5424/1883. elnöki számú intézkedése, illetve a 4. számú Csendőrparancsnokság átirata a 

Salgótarjánba helyezendő csendőrőrs elhelyezéséről. – (Községi bíró jelentette, hogy a rövid 

határidő miatt, utólagos jóváhagyással a Fülep-féle házat ajánlotta évi 300 forint bérleti díjjal.) 

[27-32. p.] [30. p.] 

59. Olvastatott az állami állatorvos átirata a vágóhíd és marhavásártér áthelyezése tárgyában. – 

(A marhavásártér elhelyezését kifogásolta, és javasolta, hogy az újonnan vásárolt vásártérre 

helyezzék át, a vágóhíd elhelyezését elfogadta.) [30-31. p.] 

60. A Baglyas-patak rendezéséről felvett 1656/1882. számú szolgabírói végzés, illetve 

jegyzőkönyv. – (Utasították az elöljáróságot, hogy az építendő híddal együtt a községet érintő 

patakrészt is rendeztesse.) [31. p.] 

61. A 49. számú intézkedés pótlásául indítványozták, hogy a járásbíróságnak idehelyezése iránt 

beadott kérvény benyújtása alkalmával Budapesten az igazságügyi miniszternél megjelent 

küldöttségben részt vett három elöljárósági tag részére a szabályrendeletben megszabott 

napidíjat és utazási költséget kiadják. – (Elfogadták.) [31. p.] 

62. Ugyanazon ügyből kifolyólag: az igazságügyi miniszterhez beadott kérvény aláíratása 

céljából a községeket a községi bíró utazta be, és eközben egyik lova a túlhajtás következtében 

megbetegedett, azt el is veszítette. Miután kára a község érdekében tett eljárásból eredt, Szilárdy 

Ödön képviselő indítványozza, hogy a községi képviselő-testület a községi bíró kára 

megtérítéséről intézkedjék, ezért az ügyet a jövő közgyűlés napirendjére kitűzetni javasolja. – 

(Elfogadták és felvették a következő közgyűlés napirendjére.) [31-32. p.] 

Napirenden kívül:  

63. Korsós József bejelenti, hogy a községi elöljárósághoz egy kérvényt nyújtott be a házuk 

mellett elvonuló, de tulajdonát képező, eddig közös útnak használt 20 négyszögölnyi terület 

saját céljára használhatása ügyében. Amennyiben kérvényét a közgyűlés napirendjére nem 

vették fel, kéri ennek okát a községi elöljáróság által indokoltatni, és a benyújtott kérvény iránt 

intézkedni. – (Az elöljáróság bemutatta, hogy a kérvényt kiadta az építkezési bizottságnak, mely 

a kérvényező szempontjából kedvezőtlen határozatot hozott. A képviselő-testület megerősítette 

a szakbizottság határozatát.) [32. p.] 

 

1883. augusztus 14. (VI., rendes) [33-38. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Gönczöl János, Grószberger 

Adolf, Okolicsányi Lajos, Ruttkay Sándor, Szalay István, Unger Gusztáv a Salgótarjáni 

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

a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Herczeg 

János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky József községi orvos, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

64. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [34. p.] 

65. Az 1882. évi községi pénztári számadásokra hozott megyei törvényhatósági bizottság 

közgyűlési 88/1883. számú jóváhagyó határozata. – (Tudomásul vették.) [34. p.] 

66. Az 1884. évi községi költségvetési előirányzat, illetve a községi elöljárósági tanács által 

felvett jegyzőkönyvi javaslat. – (Jóváhagyták 5152 forint 71 krajcár bevétel mellett 12330 

forint 55 krajcár kiadással, és 15,5 %-os pótadóval fedezendő 7177 forint 84 krajcár hiánnyal.) 

[34-35. p.] 

67. A községnek hússal való ellátása állandó biztosítására a húsvágási iparág gyakorlását 

szabályozó intézkedés. – (A mészárosok sokszor nem tartják be azt az előírást, hogy iparuk 

megszakítása előtt 3 hónappal azt be kell jelenteni az iparhatóságnak, hanem csak az év 4-5 

hónapja alatt működnek, amikor kisebb állatokat kell vágni, és szarvasmarhát nem vágnak. Így 

bizonytalan a lakosság folyamatos hússal való ellátása. Határozat: kérjék fel a megyei 



törvényhatóságot, hogy saját jogkörében rendelje el: azon mészárosok, akik marhákat vágnak 

300 forint, azok, akik csak kisebb állatokat 100 forint letétet kötelesek fizetni iparuk 

megkezdésekor, s annak megszüntetésének szabályszerű bejelentésekor kaphatják vissza 

kamataival együtt ezt az összeget.) [részletes indoklás] [35-36. p.] 

68. Olvastatott a vicinális utak építéséről és fenntartásáról szóló szabályrendelet. – (Tudomásul 

vették.) [37. p.] 

69. Jelentés arról, hogy Nógrád Megye Községi és Körjegyzői Egylete szeptember 8-án 

Salgótarjánban fogja megtartani közgyűlését, e célból a tanácsterem átengedése és a szokásos 

fogadtatás iránti intézkedés. – (Tudomásul vették, és a tanácstermet átengedték.) [37. p.] 

70. A községi közgyűlés 62. számú határozata folytán a községi bírónak a község érdekében 

tett utazása alkalmával elhullott lova kártalanítása iránti intézkedés. – (Elfogadták.) [37. p.] 

71. Vásárjog bérlő kérelme a július hóban megtartott – és esőzés miatt – rosszul sikerült vásár 

helyett egy pótvásár megtartására. – (Elfogadták.) [37. p.] [37. p.] 

72. Jelentés arról, hogy Márkus Lajos bányafőmérnök a községet a jelenlegi állapotnak 

megfelelően akarja felmérni, és térképet készíteni, melynek egy példányát a községnek 

felajánlja. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy a munkálatokhoz adja meg 

a szükséges segítséget.) [37. p.] 

73. A költségvetésnek a szegényalapra előirányzott összeg tárgyalásánál Zemlinszky Rezső 

községi képviselő indítványozza, hogy a község saját szegényei ellátásáról kellőleg 

gondoskodjék. Ne engedje meg a házanként vagy bárhol koldulást, az idegen koldusokat pedig 

a községi elöljáróság esetről esetre fogassa el és toloncoltassa ki. Egyidejűleg ilyen esetekről 

felsőbb helyen jelentést tegyen olyan célból, hogy az illető községi közegek, amennyiben saját 

szegényeik ellátásáról nem gondoskodnak, kérdőre vonassanak. – (Elfogadták.) [37-38. p.] 

 

1883. augusztus 31. (VII., rendes) [38-41. p.] 

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

Grószberger Adolf, Jungmann Mihály, Markovits Márton, Szilárdy Ödön, Fülep István 

tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky József községi 

orvos, Pap János jegyző 

 

74. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták a 75. és 76. napirendben 

foglalt kiegészítésekkel.) [39. p.] 

75. A 69. szám alatti határozathoz pótlás. – (A résztvevők fogadásával Kovács József községi 

bírót, Szilárdy Ödönt és Gönczöl Jánost bízták meg.) [39. p.] 

76. A 70. számú határozathoz Szilárdy Ödön képviselő indítványozza, hogy amennyiben a 

tervbe vett magánúton való kártalanításból a községi bíró kára nem fedezhető, a hiányt 

közköltségből pótolják. – (Ha magánúton nem sikerül a kárpótlást elérni, a közgyűlés újra 

foglalkozzon az üggyel.) [39. p.] 

77. A megyei alispán 7297/1883. számú leirata alapján nyilatkozzon a község arról, hogy az 

1884. évi fedeztetési idényre kíván-e az állami teleptől fedeztetési állományt. – (Két mént 

igényelt a község.) [39-40. p.] 

78. Olvastatott a kolerajárvány megakadályozására vonatkozó óvintézkedésről kiadott rendelet 

(24. sz. Hivatalos Közlöny). – (A községi orvos és az elöljáróság jelentette, hogy az előírt 

óvintézkedéseket megtették.) [40. p.] 

79. Olvastatott a veszettség elleni óvintézkedésre vonatkozó rendelet (24. sz. Hivatalos 

Közlöny). – (A községi orvos és az elöljáróság jelentette, hogy a lakosságot falragaszon 

tájékoztatták, a kóbor ebeket pedig lehetőség szerint befogatják.) [40-41. p.] 

Napirenden kívül:  

80. Olvastatott a belügyminiszter 3484/883. elnöki számú leirata az országban nagyobb 

kiterjedést nyert zavargások megakadályozására. – (Utasították az elöljáróságot, hogy 



fokozottan figyeljen a rend betartására, és a kirendelhető karhatalomról egyeztessen a 

főszolgabíróval.) [41. p.] 

81. Községi jegyző a képviselő-testületet a megyebeli jegyzői testület szeptember 8-án 

Salgótarjánban tartandó közgyűlésén való megjelenésre felkéri, mivel az 1871. évi XVIII., a 

községek rendezéséről szóló törvénycikk módosítása tárgyában benyújtandó emlékiratot is 

tárgyalják. – (Megköszönték a meghívást.) [41. p.] 

 

1883. szeptember 15. (VIII., rendes) [42-46. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Grószberger Adolf, Korsós 

József, Ruttkay Sándor, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

82. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [43. p.] 

83. Elnöki jelentés a szeptember 6-án, a kitörhető zavargások megakadályozása céljából tartott 

értekezleten tett intézkedések végrehajtásáról. – (A községi bíró jelentését a megtett 

intézkedésekről, és arról, hogy nem történtek rendbontások, tudomásul vették. Ugyanakkor 

felkérték a főszolgabírót fegyelmi eljárás indítására Simon József tanácsnok ellen, aki 

vonakodott a községi bíró intézkedéseit teljesíteni.) [43. p.] 

84. Gerczer Ferenc községi képviselő elköltözése miatt megüresedett rendes képviselői helyre 

egy póttag előléptetése. – (Mivel a póttagok közül már mindenki rendes tag lett, a választási 

jegyzőkönyvek alapján legtöbb szavazatot kapott Dokupil Vilmos lett rendes tag.) [44. p.] 

85. Ugyancsak elköltözés miatt a különféle szakbizottságok kiegészítése. – (A közegészségügyi 

bizottságba pótlólag Dr. Polereczky József községi orvos, a szépészeti bizottságba Gerczer 

Ferenc helyére ifj. Weiszenbacher János, a tanügyi bizottságba Nikolényi Géza és Kablay 

István helyére Kopcsák József és Rozlozsnyik János, póttagnak pedig Schlezinger Ármin, a 

fogyasztási adóügyi bizottságba Gerczer Ferenc helyére Bőhm Béla, az építészeti bizottságba 

Gerczer Ferenc és Petrovics András helyére ifj. Weiszenbacher János és Márkus Lajos 

bányafőmérnök.) [44. p.] 

86. Olvastatott a községi közgyűlés 56. számú határozatával kiküldött bizottság által készített 

vásártartási szabályrendelet, és az erre vonatkozó bizottsági jegyzőkönyv. – (Jóváhagyták.) [44-

45. p.]  

87. A megyei törvényhatósági bizottság közgyűlése 20. számú szabályrendelete a 

Balassagyarmat és Losonc városok részére katona-beszállásolási teher kártalanítása fejében 

adandó egyenként 10 ezer, összesen 20 ezer forint összegnek kivetéséről, beszedéséről és 

kezeléséről. – (Amennyiben jóváhagyták már, tudomásul veszik. Felvetették azt, hogy esetleg 

előnyösebb volna a községre állandó katonaság itteni elhelyezése, amelynek tanulmányozására 

Grószberger Adolffal és Szalay Istvánnal kiegészítve az építészeti bizottságot kérték fel.) [45. 

p.] 

88. A megye alispánja 6749/1883. elnöki számú végzése, mely szerint Okolicsányi Lajos 

salgótarjáni kereskedőnek a consum-adó kivető bizottság határozata ellen beadott fellebbezése 

miatt a felszólamlási bizottságot szeptember 20-án délelőtt 10 órára összehívja 

Balassagyarmatra. – (Pap János községi jegyzőt bízták meg a község érdekeinek képviseletével, 

de előtte az elöljáróság keresse a megegyezést Okolicsányi Lajossal, úgy, hogy ajánlja fel az 

összeg fele részének elengedését.) [45-46. p.] 

Napirenden kívül:  

89. Pap János községi jegyző bejelenti, hogy az Országos Központi Jegyzői Egylet gyűlésére 

szeptember 16-tól három napra Budapestre utazik, távolléte alatt a jegyzői teendők vezetésével 

Bogányi Károly segédjegyzőt bízza meg, valamint bejelenti Dr. Polereczky József hivatalos 

távollétét ugyanazon időre. – (Tudomásul vették.) [46. p.] 



 

1883. október 19. (IX., rendes) [47-50. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Grószberger Adolf, Markovits 

Márton, Okolicsányi Lajos ifj., Unger Gusztáv a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat és 

fogyasztási szövetkezet képviselője, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Fülep István tanácsnok, 

Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky József községi orvos, Pap 

János jegyző 

 

90. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [47. p.] 

91. A megye közigazgatási bizottságának 847/1883. számú határozata szerint Grószman Adolf 

felszólamlása folytán a községi szépészeti bizottságnak 45. és 882. (sic!) számú végzéseit 

megsemmisítették, ezért a községi képviselő-testületnek első fokú határozatot kell hozni. – (A 

szépészeti bizottságnak adták ki a felek meghallgatására és jelentéstételre.) [47-48. p.] 

92. A Besztercebányai Pénzügyigazgatóságnak 28495/VIII. 1883. számú átirata, melyben a 

község által a bor és hús, valamint a cukor és sör fogyasztási adók megváltására kötött 

szerződéseket 1884. évre felmondták. – (Tudomásul vették.) [48. p.] 

93. Olvastatott a losonci pénzügyőri bizottság 2136. számú értesítése, mely szerint a bor és hús, 

valamint a cukor és sör fogyasztási adóknak 1884., esetleg 1885. és 1886. évekre biztosítása 

céljából az egyeztetést október 22-én délelőtt 9 órára tűzték ki. – (A tárgyalásra Lépes Miksát, 

Thomásch Jánost és Grószberger Adolfot küldték ki.) [48. p.] 

94. Grószberger Adolf és Deutschberger Mór salgótarjáni kereskedők jegyzőkönyvbe vett 

kérelme, hogy a vasárnapi, illetve a vásár és heti vásárokon kívüli vásárszerű árulást azonnal 

tiltsák be, illetve az erre vonatkozó községi határozat hajtsák végre. – (Elutasították, mert az 

erre vonatkozó szabályrendelet jóváhagyás végett a megyei hatóság előtt van. Zemlinszky Rezső 

indítványozta, hogy pótszabályrendeletbe foglalják azt a szokásjogot, hogy a vásárok előtti 

vasárnap déltől már lehessen árulni, hogy a munkások is be tudják szerezni szükségleteiket. 

Markovits Márton támogatta az előző indítványt, kiegészítve azzal, hogy minden vasár- és 

ünnepnapon 9-11 óra között az üzletek legyenek zárva. Elfogadták.) [részletes indoklás] [48-

49. p.] 

95. Olvastatott a cukor, kávé és sör fogyasztási adó felszólamlási bizottság határozata 

Okolicsányi Lajos 1882. évi fogyasztási adója megállapításáról. – (Az eljáró pénzügyőri közeg 

61 forint 98 krajcárral kevesebb összeget állapított meg a kivető bizottság által előírtnál, ezzel 

kárt okozott a községnek, ennek megtérítéséért a Besztercebányai Pénzügyigazgatósághoz 

kérvényt adtak be.) [49. p.] 

96. Jelentés arról, hogy a katonaságnak itteni állandó elhelyezése tárgyában a kiküldött 

bizottság szakszerű munkálatait még nem fejezte be. – (Tudomásul vették.) [50. p.] 

 

1883. november 23. (X., rendes) [50-54. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Fülep János, Grószberger Adolf, 

Markovits Márton, Ruttkay Sándor, Gazdy László id. másodbíró, pénztárnok, Herczeg János 

tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Polereczky József községi orvos, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

97. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták azzal, hogy a 91. és 96. számú 

határozatra a bizottsági jelentést a következő közgyűlésre be kell terjeszteni.) [51. p.] 

98. A községi vásártartási szabályrendelet jóváhagyására vonatkozó megyei törvényhatósági 

bizottság közgyűlési 148/1883. számú határozata – (Elfogadták a módosítást.) [51-52. p.] 

99. Olvastatott a községi közgyűlésnek 94. számú határozata alapján szerkesztett „vásártartási 

pótszabályrendelet”. – (Szótöbbséggel elfogadták.) [52. p.] 



100. Grószberger Adolf és Deutschberger Mór salgótarjáni kereskedőknek a vasárnapi 

vásárszerű árulás beszüntetésére beadott szóbeli kérvényükről felvett jegyzőkönyv, és arra 

hozott községi elöljárósági határozat. – (Az elvileg jóváhagyott szabályrendelet alapján 

utasították az elöljáróságot, hogy tiltsák be a vasárnapi vásárszerű árulást.) [52-53. p.] 

101. Olvastatott az újabban vett községi házban egy lakrész bérbeadásáról kötött bérleti 

szerződés. – (Elfogadták.) [53. p.] 

102. Olvastatott a Lippe és Keszler cég bormérési jog bérlők kérvénye, melyben a bérletnek 

Hecht Ignác salgótarjáni lakosra átruháztatását kérelmezik. – (Utasították az elöljáróságot, 

hogy ha hajlandók a biztosítékot letenni, a kérvény alapján járjon el.) [53. p.] 

103. Olvastatott a salgótarjáni kereskedelmi ifjúság táncrendező bizottsága értesítése, mely 

szerint az október 25-én, a helybeli kórházalap javára tartott táncestély tiszta jövedelme 15 

forint 20 krajcár, mely összeget a községi pénztárba be is fizették. – (Tudomásul vették, és 

jegyzőkönyvi köszönetet mondtak a szervezőknek.) [53. p.] 

104. Olvastatott az úgynevezett „cigány patak” mentén lakók kérvénye, mely szerint ott gyalog 

közlekedési utat létesíteni, és az utcában lámpát elhelyezni kérnek. – (A szépészeti bizottság 

elvileg támogatta.) [54. p.] 

105. Elnöki jelentés a községi utcai lámpák szaporításáról. – (Még négy lámpa felállítását 

határozták el: a Pécskő-patak mentén, a bányakolóniára vezető út közép táján, a Kis utca 

közép táján, a Schleicher-féle ház és a szénrakodóra vezető vasút között.) [54. p.] 


