
12. kötet 

 

 

1885. január 8. (I., alakuló) [1-2. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Czotel Ernő, Dapsy Gyula, 

Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Janik Ede, Jónásch Antal, Kádas István, Korsós József, Lesko 

Miksa Rubint Károlyné képviselője, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton plébános, Márkus 

Lajos az SKB Rt képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Troján Alajos, Unger Gusztáv, 

Fülep István tanácsnok, id. Gazdy László másodbíró és pénztárnok, Herczeg P. János 

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

Plachy József járási főszolgabíró 

 

1. A községi képviselő-testület megalakítása. – (20-20 rendes és 5-5 póttaggal a legtöbb adót 

fizetőkből és választott képviselőkből megalakult a képviselő-testület. Markovits Márton és 

Márkus Lajos, aki az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt képviselője, mindkét csoportban érintett, és 

mindketten a legtöbb adót fizető alapot választották.) [1. p.] 

2. A választandó községi elöljáróság jelölése. – (Községi bíró: Kovács József; helyettes bíró, 

pénztárnok és adószedő: Schleicher Emil; rendőrbíró és tanácsnok: Barella Henrik, Jancsik 

Gyula, Fülöp István; mezei rendőrbíró és tanácsnok: Fülöp István, Nagy István; fizetéses 

tanácsnokok: Jancsik Gyula, Fülöp János, Herczeg János, Fülöp István, Simon József, Nagy 

István; közgyám: Kovács József.) [1-2. p.] 

3. A községi tisztújítás határidejének kitűzése. – (1885. január 20-án 9 órakor a községházán.) 

[2. p.] 

 

1885. január 8. (II., rendkívüli) [2-4. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Czotel Ernő, Dapsy Gyula, 

Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Janik Ede, Jónásch Antal, Kádas István, Korsós József, Lesko 

Miksa Rubint Károlyné képviselője, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton plébános, Márkus 

Lajos az SKB Rt képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Troján Alajos, Unger Gusztáv, 

Fülep István tanácsnok, id. Gazdy László másodbíró és pénztárnok, Herczeg P. János 

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

 

4. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [3. p.] 

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

6. Olvastatott Grószberger Adolf községi képviselő kérvénye, hogy Veisz Lázár által a községi 

képviselő-testülethez beadott kérvényt a járási szolgabírói hivatalhoz tegyék át. – (Helyt adtak 

a kérvénynek.) [3. p.] 

7. Előterjesztették az 1882. évi pótköltségvetést. – (Tudomásul vették, hogy a megyei 

törvényhatósági bizottság 270/1884. számú határozatával jóváhagyta.) [4. p.] 

8. Előterjesztették az 1885. évre esedékes katonai beszállásolási költségek kivetési alapját 

képező, a megyei alispáni hivatal által 9374/1884. szám alatt kiadott tervezet. – (Feliratot adtak 

be az alispánhoz a főkönyvi kivonatok csatolásával, s az alapján kérték a kivetés 

megállapítását.) [4. p.] 

9. A megyei alispán 13000/1884. szám alatt kiadott, a Sopron megyei Sobor község 

vízkárosultjai részére adomány gyűjtésére gyűjtőív. – (Köröztették, a községi pénztárból 5 

forintot adtak.) [4. p.] 

 

1885. február 12. (III., rendes) [5-14. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Czotel Ernő, Dokupil Vilmos, 

Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, Markovits Márton plébános, Márkus Lajos az SKB 



Rt képviselője, Okolicsányi Lajos, Porázik György, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Barella 

Henrik rendőrbíró, Fülep István tanácsnok, Herczeg P. János tanácsnok, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Nagy István tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil 

másodbíró, pénztárnok, Pap János jegyző 

 

10. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv) [1-2. p.] 

11. Bemutattatott a községi közgyűlés 112/1884. számú határozata alapján Zemlinszky Rezső 

volt képviselőnek átnyújtandó jegyzőkönyvi kivonat díszpéldánya. – (Tudomásul vették.) [6. 

p.] 

12. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.)  [6. p.] 

13. Olvastatott a községi elöljáróság választásáról felvett jegyzőkönyv. – (Tudomásul vették.) 

[7. p.] 

14. A megválasztott községi elöljáróság azon tagjainak, akik a hivatalos esküt nem tették le, 

felesketése. – (Esküt tett Jancsik Gyula, Herczeg János, Nagy István.) [7. p.] 

15. Fülep János községi képviselőnek községi tanácsnokká megválasztása miatt egy póttagnak 

rendes képviselővé előléptetése. – (Sorrend szerint Herczeg István lépett előre.) [7. p.] 

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

pénztárfelügyelő, közegészségügyi, szépészeti és magánépítkezési, adóügyi, tanügyi, 

fogyasztási adóügyi, községi építkezési, községi útépítési, tűzrendőri, vízművekre felügyelő, 

szegényügyi bizottság.) [7-8. p.] 

17. Az 1884. évi ügyforgalmi kimutatás. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

18. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 1885. évi első számú 

jegyzőkönyvi jelentése a községi pénztár átadásáról. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

19. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 1885. évi második számú 

jegyzőkönyve, mely szerint a cukor, kávé és sör fogyasztási adó beszedéséért 1881., 1882. és 

1883. évekre az állam által beszedési jutalék címén fizetett, és a községi fogyasztási 

adópénztárba bevételezett összesen 231 forint 51 krajcárt a községi jegyzőnek fizessék ki, mivel 

a jutalékok mindenütt azon egyén kapja, aki a kezelési munkálatokat végzi. – (Mivel nem 

tartozik a jegyző feladatai közé az adókezelés, a 251 forint 51 krajcár jutalékot kiadták neki.) 

[8-9. p.] 

20. Előterjesztették az 1885. évi fedeztetési idényre kötött szerződést, és annak jóváhagyására 

vonatkozó miniszteri leiratot. – (Tudomásul vették.) [9. p.] 

21. Olvastatott a méntelep parancsnokság 16/1885. számú átirata, mely szerint a mének 

kiválasztását február 15-re tűzték ki. – (A kiválasztásra Plachy József főszolgabírót kérték fel, 

akadályoztatása esetére Szilárdy Ödönt.) [9. p.] 

22. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 1884. december 22-én tartott rendes 

közgyűlésén hozott 127. számú határozata alapján a községi jegyzői fizetésemeléséről a megyei 

törvényhatósághoz beküldendő felterjesztést.– (1885. január 1-től 1200 forintra emelték, mert 

a növekvő lakosság miatt gyarapodó munka és a piaci drágaság mellett csekély egyéb 

jövedelemmel rendelkezik, valamint ebből kell fizetnie a segédjegyzőket, illetve azok ellátását, 

az adót és egyéb járulékokat. Így nem tud társadalmi állásának megfelelő háztartást vezetni. 

Pap János jegyző 1870. január 1. óta tölti be tisztségét, mely idő alatt a község vagyona 

jelentősen gyarapodott, az 1869. évi pár ezer forint értékről 1884 végére 101494 forint 65 ½ 

krajcárra. Időközben a pótadó 24%-ról 13%-ra csökkent.) [részletes indoklás] [9-13. p.] 

23. A Belügyminisztériumnak 67260/V-a/884. számú leirata, illetve ennek alapján a megye 

alispánja által 14264/1884. elnöki szám alatt kiadott határozata Kohn Hermann salgótarjáni 

lakos segély iránt a királyhoz beadott kérvényre vonatkozó intézkedésre. – (Véleményezésre a 

községi szegényügyi bizottságnak kiadták.) [13. p.] 

24. Előterjesztették a balassagyarmati illeték kiszabási hivatal 852/1884. számú fizetési 

meghagyását, mely szerint Gerczer Ferenc és nejére azon ingatlan után, melyet a községnek 



eladtak, fele részben, vagyis 200 forint vételárra a jogi illetéket kiszabták. – (A községi 

pénztárból kifizetik a 8 forint 60 krajcárt.) [13. p.] 

25. Zagyvaróna község elöljárósága kérvénye, melyben építendő iskolájuk építési költségeire 

adományt kérnek. – (10 forintot adtak.) [13. p.] 

26. Előterjesztették a januárban érkezett Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [13. p.] 

Indítványok: 

27. Porázik György községi képviselő indítványa, miszerint Zemlinszky Rezső volt községi 

képviselőnek átadandó jegyzőkönyvi kivonat díszpéldányában helyesírási hibák vannak, ezért 

kijavítás végett Pátner Károly vállalkozói cégnek küldjék vissza. – (Márkus Lajos képviselő 

vállalta a kiigazítást.) [13. p.] 

28. Okolicsányi Lajos képviselő indítványa a Vadász Szálloda előtti őrháznál egy közbeeső 

személy le- és felszálló vasúti állomás létesítésére. – (A következő közgyűlés napirendjére 

felvették.) [14. p.] 

29. Porázik György községi képviselő indítványa a polgári iskola létesítése tárgyában. – (Egy 

bizottságnak már ki van adva.) [14. p.] 

30. Porázik György községi képviselő indítványa a házankénti koldulás megakadályozására. – 

(A kiadott szabályrendelet betartását elrendelték.) [14. p.] 

 

1885. február 23. (IV., rendkívüli) [14-18. p.] 

Jelen vannak: Dokupil Vilmos, Lépes Miksa, Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, 

Markovits Márton plébános, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Barella Henrik 

rendőrbíró, Herczeg P. János tanácsnok, Schleicher Emil másodbíró és pénztárnok, Pap János 

jegyző, Deutsch Mór rabbi 

 

31. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [15. p.] 

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

33. A megyei alispán 999/1885. számú rendelete a javító intézetek igénybe vételéről, valamint 

az intézetek számára kiadott alapszabályokról. – (Markovits Márton indítványára, mivel 

javaslatot ismeret hiányában nem tudtak tenni, kiadták a szegényügyi bizottságnak, azzal, hogy 

jelöljék ki a javító intézetbe küldendőket, illetve később minden esetről tegyenek jelentést.) [15-

16. p.] 

34. A járási szolgabírói hivatalnak a megyei alispáni hivatal 13378/1884. számú rendelete 

folytán kiadott felhívása a vadászterületeknek az 1883. évi XX. törvénycikk értelmében árverés 

útján 6 évre bérbeadásáról. – (A község vadászterületeire érvényes bérleti szerződés van 1885. 

december 31-ig, az 1886. január 1-től 6 éves időtartamra történő árverést később, a község 

egyéb javai bérbeadásával együtt tartják.) [16-17. p.] 

35. Okolicsányi Lajos községi képviselő indítványa a Vadász Szálloda előtt közbeeső személy 

le- és felszállási vasúti állomás létesítésére. – (Okolicsányi Lajos kijelentette, hogy tájékozódás 

után, mivel javaslata nagy nehézségekbe és költségekbe kerülne, visszavonja indítványát.) [17. 

p.] 

36. Olvastatott Barella Henrik községi rendőrbíró jelentése, mely szerint – tekintettel arra, hogy 

Kivovics Bernátné és Veisz Lázárné helybeli zöldségárusok egymással folyton civakodnak, 

civakodásuk közben az illemet legnagyobb mérvben sértő kifejezésekkel élnek, nemcsak, de 

magukat oly módon viselik, mely közmegbotránkozást szül, s maholnap tisztességes nő, de még 

férfi is kerülni kénytelen, hogy közelükbe jusson – a közel lévő szomszédokat pedig 

folytonosan inzultálják – miután dacára többszöri figyelmeztetésnek ilynemű viselkedésükkel 

fel nem hagytak – a botrányok megszüntetése céljából – a községi képviselő-testület 

jóváhagyása reményében akképp intézkedett, hogy a két megnevezett zöldségárusnőt 

egymástól elválasztva, Kivovics Bernátné árusító helyét a Kispiacnak a takarékpénztári épület 

felé eső híd irányában jelölte ki, s tényleg át is helyezte. – (Jóváhagyták.) [17. p.] 



37. Olvastatott községi rendőrbíró jelentése, mely szerint a fennálló törvény és községi 

szabályrendelet értelmében arról intézkedett, hogy ünnep- és vasárnapokon az istentisztelet 

tartama alatt a piaci árulások szüneteljenek. – (Jóváhagyták.) [18. p.] 

38. Markovits Márton községi képviselő bejelenti, hogy a múlt évi 112. számú közgyűlési 

határozattal Zemlinszky Rezső volt községi képviselőnek átadandó díszokmány átadásával 

megbízott küldöttség, miután a bemutatott sürgöny szerint Zemlinszky Rezső tekintettel 

beteges állapotára, és hogy rá nézve minden olyan jelenet, mely izgatottságba hozza, káros 

hatással van, azon óhaját fejezte ki, hogy az ünnepélyes tisztelgést mellőzzék, Budapesten nem 

jelent meg, hanem a díszokmányt posta útján küldték el. Bemutatja Zemlinszky Rezső 

sürgönyét, melyben a becses emléket szívből megköszöni. – (Tudomásul vették.) [18. p.] 

 

1885. február 28. (V., rendes) [18-26. p.] 

Jelen vannak: Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Grószberger Adolf, Herczeg István, Lesko Miksa 

Rubint Károlyné képviselője, Simon József, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Barella Henrik 

rendőrbíró, Fülep János tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Nagy István tanácsnok, Dr. 

Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil másodbíró és pénztárnok, Pap János jegyző 

 

39. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Simon József) [19. p.] 

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

41. Előterjesztették az 1884. évi összes pénztári számadásokat és vagyonleltárt megvizsgálás 

és jóváhagyás végett. – (Jóváhagyták, és megadták a felmentést id. Gazdy László 

pénztárnoknak, valamint Kovács József bíró, utalványozónak.) [19-20. p.] 

42. A községi közgyűlés 22/1885. számú határozata, mely szerint a községi jegyzői fizetés 

emeléséről a megyei törvényhatósághoz felterjesztést intéz, és az ellene netán beadott 

észrevétel. – (Határozat: megerősítették a 22/1885. számú határozatot és felterjesztették a 

megyei törvényhatósághoz.) [20-21. p.] 

43. A községi pénztárnok biztosítéka iránti intézkedés. – (Schleicher Emilnek két jótálló által 

aláírt, 2000 forintos váltót kell a községi bírónál letétbe helyezni.) [21. p.] 

43/a. (sic!) A hivatalos helyiségek és utcák megvilágításához szükséges anyagok beszerzéséről 

intézkedés. – (A számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot kérték fel.) [21. p.] 

44. A község javainak újból bérbeadásáról intézkedés. – (A bormérési jogot 3 évre, évi 400 

forintért, illetve 475 forintért, a vásárjogot 3 évre, évi 2100 forintért, a vadászati jogot 6 évre, 

évi 20 forintért árverés útján adják bérbe. Az árverés szervezésével Unger Gusztávot, 

Okolicsányi Lajost és Simon Józsefet bízták meg.) [21-22. p.] 

45. Járdaalap létesítéséről intézkedés. – (A községi pénztárba ilyen néven új alapot hoztak létre.) 

[22. p.] 

46. Benkó István salgótarjáni tűzkárosult lakos segélyezése. – (A szegényügyi bizottság 

állapítsa meg a kárt és a segélyösszeget.) [22. p.] 

47. Előterjesztették a februárban érkezett megyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) 

[22. p.] 

Indítványok: 

48. Dr. Polereczky József községi orvos kérelme, hogy a honvéd parancsnokságtól vett 

hivatalos értesítés szerint valószínűleg már a jövő közgyűlést megelőzőleg valamely sorozó 

bizottsághoz kirendelik, ezért az általa a községtől bérelt lakás bérletét szeptember 30. helyett 

június 30-án szüntessék meg. – (Rendes közgyűlésen lehetséges előzetesen napirendre nem vett 

kérdést is tárgyalni, így a kérést elfogadták.) [22-23. p.] 

49. Grószberger Adolf községi képviselő indítványt kíván benyújtani írásban, kérvén annak 

felolvasását és tárgyalás alá vételét. – (A következő közgyűlés napirendjére vették.) [23. p.] 

50. Kivovics Bernátné kisvásártéri árus kérvénye, melyben Barella Henrik rendőrbíró 

intézkedését megsemmisíteni, és a képviselő-testület határozatát újból jogerőre emelni kéri, 



azon jelentéssel, hogy a napirend, illetve közgyűlési meghívó körözése után érkezett a kérvény, 

és a jelen közgyűlés napirendjében felveendő nem volt. – (A következő közgyűlés napirendjére 

vették.)  [23. p.] 

51. A megyei törvényhatósági bizottság 270/1884. számú határozatával, észrevétellel 

jóváhagyott 1885. évi községi költségvetési előirányzat, azon jelentéssel, hogy a mai 

közgyűlési meghívó körözése után érkezett, így napirendre tűzhető nem volt. – (Tudomásul 

vették néhány megjegyzéssel: a. a község nem kíván külön jégvermet állítani, mert szerződése 

van egy szódavízgyártóval, aki egész éven át biztosítja a község szükségletét is 20 forintért; b. 

az adók és illetékek bevételként egy cím alatt szerepelnek, de a kiadásokban külön-külön; c. a 

vásárjogból befolyó összeg a vásártér vételárának és kamatának törlesztésére, valamint a 

vásártér javítására fordíttatik; d. hasonló az e. ponthoz; e. a megyei betegápolási alapba 

befizetendő kiadások 5%-kal csökkentendő, mivel a költségvetési előirányzat egész kiadási 

oldalát 200 forinttal csökkentette a megyei törvényhatóság.) [részletes indoklás] [23-25. p.] 

52. A községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak az 1884. évi pénztári számadások 

megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyve, mely szerint a kiadás némely címeinél mutatkozó 

pénztári maradványok, s némely címeken előirányzott kiadások kezelésére nézve javaslatot 

tesz. – (a. a tűzoltószerek javítására fordítható összegekből felgyűlt 399 forint 90 krajcárt a 

maradványból egészítsék ki úgy, hogy még 1885. évben a tervezett lajtkocsit megvehessék; b. a 

faiskola fenntartásából évek alatt fennmaradt 125 forint 73 krajcárt kezeljék külön; c. a 

jótékony célú adományokra előirányzott összegből fennmaradó részt 1885-től a szegényalap 

javára utalják át; d. a községi épületek fenntartására előirányzott összeg maradványát 1885-

től a községház építési alapba utalják át. – Elfogadták.) [25-26. p.] 

 

1885. március 16. (VI., rendkívüli) [27-28. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Grószberger Adolf, Kádas 

István, Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, Löllbach Gusztáv, Lővinger Rezső, 

Markovits Márton plébános, Márkus Lajos az SKB Rt képviselője, Okolicsányi Lajos, Pfaff 

Gusztáv a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Poloczek Pál a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű [RMSTV] Rt képviselője, Unger Gusztáv, Dr. Vajda Ferenc, Barella Henrik rendőrbíró, 

Fülep István tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Nagy István tanácsnok, Schleicher Emil 

másodbíró és pénztárnok, Pap János jegyző 

 

53. Elnök megszomorodott szívvel jelenti Zemlinszky Rezső királyi tanácsos, Salgótarján 

nagyközség volt képviselőjének tegnap, március 15-én, Budapesten történt gyászos elhunytát. 

Indítványozza, hogy mivel az elhunyt 18 éven át községi képviselőként működött, halála feletti 

részvétét a képviselő-testület jegyzőkönyvileg fejezze ki, a temetési szertartásnál testületileg 

vegyen részt. – (A részvét-nyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megküldik a 

családnak; a község részéről egy koszorút készíttetnek „Salgótarján nagyközség érdemdús 

képviselőjének” felirattal; a 17-i temetésen testületileg megjelennek; a gyászlobogót a 

községházára kitűzik; a temetésen a községi szolgaszemélyzet díszben jelenjen meg a rend 

fenntartása érdekében; felkérik a tulajdonosokat, hogy a gyászmenet elhaladása alatt tartsák 

zárva üzleteiket.) [27-28. p.] 

 

1885. május 13. (VII., rendes) [29-40. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Ifj. Gazdy László, Grószberger 

Adolf, Kádas István, Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, Okolicsányi Lajos, Pfaff 

Gusztáv a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Barella 

Henrik rendőrbíró, Fülep István tanácsnok, Herczeg P. János tanácsnok, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil másodbíró és pénztárnok, Pap 

János jegyző 



 

54. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Pfaff Gusztáv) [30. p.] 

55. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [30. p.] 

56. A járási főszolgabíró 1755/1885. számú felhívása, mely szerint közgyűlési határozatban 

mondják ki, hogy Salgótarján nagyközség képviselő-testülete a Füleki járás sorozási 

székhelyéül Salgótarjánt vagy Fülek községet akarja. – (Salgótarján lakossága kb. 8 ezer, 

melyből évente 60-80, a környező 18 bányászközségből pedig 140-160 idegen sorozáson 

megjelenni kötelezett van; Füleken nincs megfelelő sorozóhelyiség, és a községi elöljárók 

elhelyezése sem biztosított, ezért a megye 1879-től ideiglenes jelleggel Salgótarjánt jelölte ki 

sorozási székhelyül; az új közigazgatási beosztás következtében Fülek a járás szélére esik, 

Salgótarján pedig a közepére; a községházát a sorozásokra is tekintettel építették, ingyen 

bocsátják a bizottság rendelkezésére, és a legénység elszállásolására – ezekből következően a 

képviselő-testület ragaszkodott ahhoz, hogy Salgótarján legyen a sorozó székhely.) [részletes 

indoklás] [30-33. p.] 

57. A községi telekkönyvek kiigazításáról intézkedés. – (Mivel legutóbb 1880-ban vezették be 

a változásokat, az azóta bekövetkezett módosításokat el kell végeztetni.) [33-34. p.] 

58. Egy könyvszekrény és egy zárt irattári szekrény beszerzése. – (40-50 forintot irányoztak 

elő.) [34. p.] 

59. Olvastatott a községi építkezési bizottság jelentése a jegyzői hivatalos helyiség bővítéséről. 

– (Mivel az egyik segédjegyző a rendőrbíró szobájában, a másik pedig az adófizetést végző 

pénztári helyiségben van elhelyezve, ahol jelentős a forgalom, s az ügyviteli munkát nem tudják 

nyugodtan végezni, a jegyzői iroda és a mellette lévő eddig bérbe adott hivatalos helyiség között 

ajtót nyittatnak, és az utóbbiban helyezik el a segédjegyzőket.) [34-35. p.] 

60. Olvastatott a községi építkezési bizottság jelentése a községház emeletén lévő jegyzői lakás 

konyhájából vízlevezető cső alkalmazása tárgyában. – (Elfogadták.) [35. p.] 

61. Olvastatott a községi építkezési bizottság jelentése a községi épületben eddig bérbe adva 

volt lakrész hasznosításáról. – (Mivel ebből választották le a segédjegyzők szobáját, nem adják 

bérbe, hanem katonatiszti és legénységi szállásnak rendezik be, és így 120 forint bérleti díjat 

takarítanak meg.) [35-36. p.] 

62. A Közmunka és Közlekedési Minisztérium 10292/885. számú leirata, és ebből kifolyólag a 

megyei közigazgatási bizottság 472/1885. számú határozata, illetve járási főszolgabíró 

1777/1885. számú azon értesítése, mely szerint a község által beadott kérvény alapján a MÁV 

Salgótarján nagyközségben eső vonalrészén lévő hidak megvizsgálása, illetve átalakítása 

céljából a szakbizottság május 26-án délelőtt 9 órakor fog a községben megjelenni, valamint 

azon utasítás, hogy a kiküldött szakértő úti számlájára a szükséges összeget azonnal küldjék 

meg. – (Utasították a községi bírót, hogy a vasútvonal mentén lévő házak és telkek tulajdonosait 

értesítse, hogy érdekeik védelmében jelenjenek meg, a község képviseletében kiküldöttek pedig 

25-én előértekezletet tartsanak, a szakértői költségekre pedig már 50 forint előleget elküldtek.) 

[36-37. p.]  

63. Kivovics Bernátné salgótarjáni lakos, kisvásártéri zöldségárus azon kérvénye, melyben 

Barella Henrik rendőrbírónak árulóhelye megváltoztatása iránt tett intézkedését 

megsemmisíteni, és a képviselő-testület erre vonatkozó határozatát újból jogerőre emeltetni 

kéri. – (Elutasították.)  [37. p.] 

64. Olvastatott Grószberger Adolf salgótarjáni lakos, kereskedő, birtokos és községi képviselő 

panasza Barella Henrik községi rendőrbíró törvénytelen eljárása ellen. – (A községi elöljáróság 

tagjai ellen a fegyelmi eljárást a szolgabíró rendelheti el, ezért a panaszlevelet visszaadták.) 

[38. p.] 

65. Olvastatott Zemlinszky Mária levele, melyben néhai fivére, Zemlinszky Rezső volt községi 

képviselő temetése alkalmával tanúsított részvétért a községi képviselő-testületnek legbensőbb 

köszönetét nyilvánítja. – (Tudomásul vették.) [38. p.] 



66. A községi fogyasztási adóügyi bizottság jelentése a múlt évi eredményről, mely szerint a 

bor és hús fogyasztási adónál 473 forint 46 ½ krajcár, a cukor és sör fogyasztási adónál pedig 

1107 forint 59 ½ krajcár pénztári maradvány mutatkozik. – (Tudomásul vették.)  [38. p.] 

67. A községi fogyasztási adóügyi bizottság jelentése, mely szerint a fogyasztási adóknál 

mutatkozó pénztári maradványok kezelésére javaslatot tesz. – (300-300 forintot tartalékként 

takarékpénztárba tettek, az ezeken felüli, összesen 981 forint 06 krajcárt pedig a községháza 

építési alapba utalták.) [38. p.] 

68. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványozza, hogy tűzzék a jövő közgyűlés napirendjére, 

miszerint a községnek a megyei törvényhatóság majdnem minden közgyűlésén fordulnak elő 

ügyei, amelyek tárgyalásánál a községből választott megyei bizottsági tagok megjelenése 

szükséges volna. Azonban a gyakori megjelenés anyagi megterheléssel jár. Amennyiben csak 

a község érdekében, tehát közérdekből látogatják a megyei közgyűléseket, utazási költségeiket 

a községi közpénztárból fedezzék. – (Elfogadták.) [38-39. p.] 

69. Grószberger Adolf községi képviselő indítványozza, hogy a megyei törvényhatósági 

bizottság által már jóváhagyott vásártartási szabályrendelet 7.§-ban kimondott rendelkezés, 

hogy: „szorosan a fűszerkereskedéshez tartozó fűszer, valamint bel és külföldi termények a 

piacon elárusítható élelmi cikkek közé nem sorolhatók”, ilyen árulásától a piacon áruló 

zöldségárusokat tiltsák el. – (Utasították a községi elöljáróságot, hogy tartassák be a 

rendelkezést.) [39. p.]  

70. Márkus Károly községi mérnök indítványozza, hogy bár még a községi építési bizottság a 

tervezettel nem készült el, de rendeljék el a vásártér feltöltését, mert a munkabér jelenleg még 

olcsóbb, mint később lesz. – (Mivel a 64/1884. közgyűlési határozattal elrendelték, elfogadták 

a javaslatot, és a végrehajtással a községi építkezési bizottságot bízták meg.) [39. p.] 

71. Községi jegyző szabályrendeletileg előírt kötelessége alapján jelenti, hogy Molnár István 

volt segédjegyzőjét a karancssági kör helyettes körjegyzőjévé nevezték ki. Április 1-től 

segédjegyzőül Kiszely Lajos okleveles jegyzőjelöltet vette föl, akit a képviselő-testületnek 

azonnal bemutat. – (Tudomásul vették.) [39-40. p.] 

 

1885. június 23. (VIII., rendes) [40-60. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Gerber Frigyes, 

Márkus Lajos az SKB Rt képviselője, Okolicsányi Lajos, Poloczek Pál az RMSTV Rt 

képviselője, Szilárdy Ödön, Herczeg P. János tanácsnok, Márkus Károly községi mérnök, Nagy 

István tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil másodbíró és 

pénztárnok, Pap János jegyző 

 

72. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv) [42. p.] 

73. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták azzal, hogy a 68. szám alatti 

indítványt a következő közgyűlésen tárgyalják.) [42. p.] 

74. A megyei törvényhatósági bizottság 57/1885. számú határozata szerint a községi képviselő-

testület 22. számú felterjesztése alapján a község jegyző fizetését 1885. január 1-től évi 200 

forinttal emelik, és évi 1200 forintban állapítják meg. – (Tudomásul vették azzal a 

megjegyzéssel, hogy a fizetésemelést csak Pap János jegyzőnek szavazták meg, új jegyző 

esetében visszatérnek az 1000 forintos fizetéshez.) [42. p.] 

75. Előterjesztették az 1885. évre kivetett katonai beszállásolási költség előírást, jóváhagyás 

végett. – (Jóváhagyták.) [42-43. p.] 

76. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő egyenes adók és hadmentességi 

díjakról az 1884. évi adófőkönyvekből készített lajstromokat. – (A királyi adófelügyelőséghez 

kell felterjeszteni.) [43. p.] 

77. Veisz Lázár, Groszmann Ábrahám és Horovitz Sámuel salgótarjáni lakosok fellebbezése a 

69. számú határozat ellen. – (A fellebbezést elfogadták, a megyei törvényhatósági bizottsághoz 



felterjesztették, és határozatáig végrehajtását felfüggesztették. Megjegyzések: 1. nem fogadja 

el a képviselő-testület, hogy nem jogosult a szabályrendelet végrehajtása érdekében határozatot 

hozni; 2. helytelen a megállapítás, hogy a határozattal kitiltanák a piacról a kül- és belföldi 

terményeket, hanem csak a zöldségárusoknak tiltják a fűszerkereskedések körébe tartozó áruk 

árulását.) [részletes indoklás] [43-44. p.] 

78. Előterjesztették a községi melléképületek építéséhez készített tervrajzot és költségvetést a 

községi építkezési bizottság jelentésével. – (A melléképületben helyet kap egy szoba, két istálló, 

egy női és egy férfi börtön, egy toloncszoba, egy tűzoltó szertár és egy fáskamra, ennek ára 

4075 forint 41 krajcár, melyet a községház építési alapból fedeznek, illetve a kórházi alapból 

felvett kölcsönnel. Ha Szvoboda Jakab építőmester ennyiért nem vállalja, akkor árverést kell 

tartani.) [részletes indoklás] [44-46. p.] 

79. Előterjesztették a mérőház építéséhez és felszereléséhez készített tervrajzot és költségvetést 

a községi építkezési bizottság jelentésével. – (Elfogadták már júliusi felépítését, felszerelését 

egy százados és egy tizedes hídmérleggel rendelték el. Az 1244 forint 42 krajcár költségvetést 

a vásári helypénzszedési jogból, a mérlegelési díjakból fedezik, addig pedig a községház építési 

alapból vesznek kölcsön.) [részletes indoklás] [46-48. p.] 

80. Előterjesztették a községi halottaskamra építéséhez készített tervrajzot és költségvetést a 

községi építkezési bizottság jelentésével. – (Mivel a meglévő halottaskamra összedűlőben volt, 

az építkezést nem halasztották el, hanem az 511 forint 03 krajcár építési költség fedezését a 

kórházi alapból biztosították.) [részletes indoklás] [48-49. p.] 

81. Olvastatott a községi építési bizottság jelentése a községi épületek kijavítására és 

tisztítására. – (Elrendelték, valamint a nagyterembe még egy svéd cserépkályha felállításáról 

döntöttek.) [49. p.] 

82. Olvastatott a községi építési bizottság jelentése a községi beltelken lévő árok fogással 

ellátására és befásítására. – (Bár a telekhatáron kívül esik egy része, de a községház védelmére 

gátakat kell építeni, és a felső részt fásítani kell a községi közmunka alapból.) [49. p.] 

83. Olvastatott a községi építési bizottság jelentése a takarékpénztár előtti közterek 

befásításáról. – (Elfogadták.) [49-50. p.] 

84. Olvastatott a községi építési bizottság indítványa a községi mérnök tiszteletdíjának 

megállapításáról. – (100 forintot állapítottak meg.) [50. p.] 

85. Az új mérlegek kezelése és a mérésdíjak megállapításáról intézkedés. – (A községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot bízták meg szabályrendelet készítésével.) [50. p.] 

86. Olvastatott a községi tűzrendőri bizottság jelentése a községi közgyűlés 136/1884. számú 

határozata alapján Weinberger Soma faraktára elhelyezéséről. – (Mivel a község területén nincs 

más alkalmas hely faraktár létesítésére, azzal engedélyezik, hogy a telken kutat ásat, beszerez 

egy tűzfecskendőt, és ezeket használható állapotban tartja, illetve éjjel-nappal felügyeletet 

biztosít a telepen.) [50-51. p.] 

87. Olvastatott a községi tűzrendőri bizottság jelentése a községi tűzoltószerek szaporításáról. 

– (499 forint 90 krajcár erejéig elrendelték, de elsősorban egy lajtkocsi beszerzését.) [51. p.] 

88. A megyei közigazgatási bizottságnak a község által benyújtott kérvénye alapján hozott 

495/1885. számú határozata, melyben kimondták, hogy azon ideig, ameddig a vicinális 

közmunkát a községben a megyei közmunkával egyenlő arányban vetik ki, a község évi 

vicinális közmunkájának felét a község belterületén lévő utak és hidak fenntartására fordítja. 

Megjegyezték, ha a község a vicinális közmunkát a szabályrendelet értelmében a megyei 

közmunkaváltság felével állapítaná meg, akkor a községben lévő utak és hidak fenntartására 

külön községi közmunka lesz kivetendő, és a szabályszerű vicinális közmunka csak a vicinális 

utakra fordítható. Ezzel kapcsolatban olvastatott a községi útépítési bizottság jelentése. – 

(Tudomásul vették. Határozat: a községi útépítési bizottságot felkérték, hogy az évi munkákról 

készítsen költségvetést.) [részletes indoklás] [51-53. p.] 



89. Olvastatott a községi szegényügyi bizottság 12/1885. számú jelentése, mely szerint kiskorú 

Ponyi Józsefet a javító intézetbe küldésre ajánlja, kijelentvén, hogy oly egyén, ki hivatalból 

beküldendő lenne, jelenleg a községben nincs. – (Tudomásul vették, de a községi közgyám 

javaslatára a már munkába állt kiskorú Ponyi József javító intézetbe küldésére két hónapi 

türelmi időt tűztek ki.) [53. p.] 

90. Kalfen Mór salgótarjáni vasúti őr kérvénye, mely szerint 16 éves Ignác fiát a javító intézetbe 

küldetni kéri, a szegényügyi bizottság pártoló véleményével. – (Mivel a fiú munkába állt, és 

apa-gyermek viszonyban az Igazságügyi Minisztériumban kell kérvényezni az elhelyezést, 

visszaadták a kérvényt, azonban, ha mégis eléri a beutalást, kiadják számára a szegénységi 

bizonyítványt a tartásdíj alóli felmentésre.) [53-54. p.] 

91. Olvastatott a szegényügyi bizottság jelentése, mely szerint a Salgótarjáni Takarékpénztár 

igazgatósága a községi kórházalap javára 100 forintot, és a községi szegényalap javára 26 forint 

09 krajcárt adományozott. – (Jegyzőkönyvileg megköszönték.) [54. p.] 

92. Olvastatott a szegényügyi bizottság jelentése, mely szerint néhai Zemlinszky Rezső 

végrendeletileg a községi szegényalap javára 100 forintot hagyományozott, ezen összeget 

Zemlinszky Mária a községi pénztárba befizette. – (Jegyzőkönyvileg megköszönték.) [54. p.] 

93. Olvastatott a szegényügyi bizottság jelentése, mely szerint Borbély Lajos műszaki 

vezérigazgató a községi szegények között kiosztás végett 88 darab kenyeret adományozott, 

amelyet részben a község által segélyezett szegények, részben a községi szegényebb sorsú 

lakosok között, a családtagok számarányában ki is osztottak. – (Jegyzőkönyvileg 

megköszönték.) [54. p.] 

94. Olvastatott a szegényügyi bizottság jelentése a községi közgyűlés 46. számú határozata 

folytán Benkó István tűzkárosult községi lakos segélyezéséről. – (A bizottság 10 forint segélyt 

javasolt, de mivel csak az istálló egy része sérült, az épületét nem biztosította tűzkár ellen és 

nem szegény, ezért elutasították a kérelmet.) [54-55. p.]  

95. Olvastatott a községi szegényügyi bizottságnak a közgyűlés 23. számú határozatával hozzá 

utalt Kohn Hermann salgótarjáni lakos segélyezéséről megyei alispáni hivatal 14264/1884. 

számú határozatával kiadott belügyminiszteri rendelet alapján beadott jelentése. – (A községi 

szegényeket heti 30 krajcár összeggel támogatja a község, köztük Kohn Hermannt, aki 

betegsége miatt munkát nem tud vállalni, s feleségét és öt kiskorú gyermekét kell eltartani. Ezért 

1885 hátralévő részére heti 70 krajcárra emelték az összeget. Egyben felhívták az izraelita 

hitközség vezetőségét, hogy a beadványok kiállításánál alaposabban tájékozódjon.) [55. p.] 

96. A községi szegényügyi bizottság jelentése Springer János volt vasgyári munkás árvái 

gondozása tárgyában. – (Amíg nem tudják kideríteni az árvák illetőségi helyét, a szegényalapból 

heti 2 forintot fizessenek Keil Manó vasgyári munkásnak, ki az árvák gondozását vállalta.) [55-

56. p.] 

97. Olvastatott a községi szegényügyi bizottság jelentése a községi szegényalap gyarapításáról. 

– (A nagyvállalatok gyarapodásával együtt növekszik a szegények száma is, kik támogatásáról 

a községnek kell gondoskodni, azonban a szegényalap gyarapításának addigi módja már kevés. 

Ezért önkéntes adakozásra hat gyűjtőívet bocsátottak ki; templomokban, a takarékpénztárban, 

a postán és a községházán gyűjtőperselyeket helyeznek ki; a nagyvállalatok igazgatóságait 

felkérték, hogy az évenkénti osztalék jótékonysági célra fordítható részéből a községi 

szegényalap javára is ajánljanak fel.) [részletes indoklás] [56. p.] 

98. A községi szegényügyi bizottság jelentése az 1885. év végéig kiosztandó segélydíjak 

megállapításáról. – (Olyan szegény, aki kizárólag a község segélyezésére számíthat, nincs, csak 

olyanok, akik szűkös keresetük kiegészítésében számítanak a községre. 9 személy segélyezéséről 

döntöttek heti 30-70 krajcár közötti összegben. Egy személy segélyezését megszüntették jobbra 

fordult anyagi helyzete miatt.) [részletes indoklás] [56-57. p.] 



99. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Korsós József 

salgótarjáni lakos építkezéséről. – (A kérvényt visszaadták, mert nem csatolta az építkezési 

tervrajzot.) [57. p.] 

100. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Fischer Berthold 

salgótarjáni lakos építkezéséről. – (Engedélyezték tűzfal építésével, a vízelvezetés pótlásával, és 

a homlokzat Seider Mór és Kovács József házával egyvonalba építésével.) [57-58. p.] 

101. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Huszár Sándor 

örökösei építkezéséről. – (Engedélyezték a vízelvezetés pótlásával, és a homlokzatnak a 

lebontott 192. népsorszámú ház homlokzatával egyvonalba építésével.) [58. p.] 

102. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Kóhn Ignác 

építkezéséről. – (Engedélyezték a bolt bejárati lépcsőjének vízelvezetés pótlásával, és a 

homlokzatnak a lebontott 195-196. népsorszámú, illetve Bogenglück Ignác 194., és 

Grószberger Adolf 197. számú háza homlokzatával egyvonalba építésével.) [58. p.] 

103. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Schleicher Emil 

építkezéséről. – (Engedélyezték a 182. népsorszámú ház homlokzatával egyvonalba építésével.) 

[58-59. p.] 

104. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Vehovszky Frigyes 

építkezéséről. – (Engedélyezték a bemutatott tervek alapján.) [59. p.]  

105. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Hoffman Mór 

építkezéséről. – (Engedélyezték a bolt bejárati lépcsőjének vízelvezetés pótlásával, és a 

homlokzatnak a lebontott 131. népsorszámú, és a mellette álló 132. népsorszámú ház 

homlokzatával egyvonalba építésével.) [59. p.] 

106. Olvastatott a községi szépészeti és magánépítési bizottság jelentése Nagy Demeter 

építkezéséről. – (Engedélyezték a bolt bejárati lépcsőjének vízelvezetés pótlásával, és a 

homlokzatnak a 128. népsorszámú ház homlokzatával egyvonalba építésével.) [59-60. p.] 

107. Bőhm Béla községi képviselő indítványa, hogy Barella Henrik községi rendőrbírónak 

állásával összekötött hivatalos teendői miatt magasabb évi fizetést állapítsanak meg. – (A 

következő közgyűlés napirendjére vették.) [60. p.] 

108. Községi bíró bejelenti, hogy a megyei alispán 4850. számú rendeletével kiadott gyűjtőíven 

– a községi közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében – a nagydaróczi tűzkárosultak javára 

a községi pénztárból 5, azaz öt forintot utalt. Ez az összeg Pap János községi jegyző, mint gyűjtő 

nyugtájára ki is fizettetett. – (Tudomásul vették.) [60. p.] 

109. Pap János községi jegyző szóbeli kérelme aziránt, hogy a megőrült, és Lipótmezőre 

beszállított Szabó László volt dejtári körjegyző nyomorban sínylődő családja részére némi 

adományt a községi pénztárból kiutaljanak. – (3 forintot adományoztak.) [60. p.] 

110. A községi elöljáróság indítványozza, hogy a községben két rendőrt alkalmazzanak. – (A 

következő közgyűlés napirendjére vették.) [60. p.] 

111. Előterjesztették az 1885. júniusban érkezett megyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul 

vették.) [60. p.] 

 

1885. július 22. (IX., rendkívüli)  [61-65. p.] 

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

Lajos, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Barella Henrik rendőrbíró, Jancsik Gyula tanácsnok, Dr. 

Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil másodbíró és pénztárnok, Pap János jegyző 

 

112. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [62. p.] 

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

114. A járási szolgabírói hivatalnak felsőbb rendelet folytán kiadott 2577/1885. számú 

felhívása, mely szerint, ha a jövő évre a község állami ménállomást óhajt, írásbeli nyilatkozatot 



küldjön be. – (1886-ra a község két állami mént igényelt, a községi bírót pedig utasították, hogy 

a szükséges takarmányt még 1885-ben szerezze be.) [62-63. p.] 

115. Olvastatott a Nógrád Megyei Gazdasági Egylet elnöksége 220/1885. számú felhívása 

tenyészbikák és kanok elfogadásáról. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

116. Szinóbánya és Zagyva községek tűzkárosultjai részére adomány gyűjtése iránti 6935/1885. 

számú alispáni felhívás. – (Zagyva község részére 10 forintot adományoztak, melyet közvetlenül 

az elöljárósághoz juttattak el.) [63. p.] 

117. A megyei törvényhatósági bizottságnak a községi leszámolásokról kiadott 27. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

118. A megyei törvényhatósági bizottságnak az 1886. évi közmunkaváltság megállapításáról 

hozott 100. számú határozata. – (A községi közmunkaváltságot kétigás napszám után 2 forint 

40 krajcárban, egyigás napszám után 1 forint 20 krajcárban, kézi napszám után 50 krajcárban 

állapították meg.) [63. p.] 

119. A Pénzügyminisztériumnak a cukor és sör fogyasztási adóátutalás esetén adandó 

kedvezményről kiadott 77808/884. számú intézkedése. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

120. A Honvédelmi Minisztériumnak a honvéd nyilvántartás vezetésére vonatkozó 16628-XIV. 

számú, valamint a megyei alispán 3761/1885. elnöki számú leirata. – (A honvédelmi miniszter 

és az alispán is a községi elöljáróságnak a nyilvántartás vezetéséért elismerését fejezte ki. Ezt 

megerősítette a közgyűlés is.) [64. p.] 

121. Egy hiányzó – legtöbb adót fizető – községi képviselő helyett póttag behívása iránti 

intézkedés. – (Mivel Grószberger Adolf önmaga ellen csődöt jelentett be, és ezt a 

Balassagyarmati Királyi Törvényszék el is fogadta, az első póttagot, Kóhn Lipótot hívták be.) 

[64. p.] 

122. A fogyasztói adóügyi bizottságba hiányzó egy tag helyének betöltéséről intézkedés. – 

(Okolicsányi Lajost választották meg.) [64. p.] 

123. Keresztény Mihály salgótarjáni lakos kérvénye újonnan épített házához közlekedési út 

kijelölése iránt. – (Ez magánjogi ügylet, megbízták a községi bírót, hogy a megoldásban legyen 

segítségére a kérvényezőnek.) [64-65. p.] 

124. Olvastatott a július havában érkezett értesítők. – (Tudomásul vették.) [65. p.] 

Indítványok: 

125. Unger Gusztáv községi képviselő indítványozza, hogy a kutyák túlszaporodását gátló 

szabályokat alkalmazzák. – (Községi elöljáróságot utasították erre.) [65. p.] 

126. Községi jegyző indítványozza, hogy elkerülendő a gyakori kirakodást a községházán, a 

még eddig nem meszelt alsó szobákat is fessék ki. – (Elfogadták.) [65. p.] 

127. Községi rendőrbíró indítványozza, hogy az éjjeliőrök hollétét eláruló sípjelzést szüntessék 

be, és helyette ellenőrzési órát használjanak, mivel az éjjeliőrségnek a közvagyon feletti 

őrködés az egyik legfőbb feladata, ezt pedig csak  akkor gyakorolhatja sikeresen, ha éjjel holléte 

nem észlelhető a tolvajok által. –– (A következő közgyűlés napirendjére vették.) [65. p.] 

 

1885. augusztus 5. (X. , rendes) [66-77. p.] 

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

Kádas István, Korsós József, Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, Löllbach Gusztáv, 

Lővinger Rezső, Markovits Márton plébános, Márkus Lajos az SKB Rt képviselője, Pfaff 

Gusztáv a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Unger 

Gusztáv, Barella Henrik rendőrbíró, Márkus Károly községi mérnök, Nagy István tanácsnok, 

Dr. Polereczky József községi orvos, Pap János jegyző 

 

128. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [67. p.] 

129. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [67. p.] 



130. Előterjesztették a községi melléképületek építésére vonatkozó 78/1885. számú határozatot 

az építkezés végleges jóváhagyása végett. – (Megerősítették a 78/1885. számú határozatot.) 

[68. p.] 

131. Előterjesztették a mérőház építésére és felszerelésére vonatkozó 79/1885. számú 

határozatot az építkezés végleges jóváhagyása végett. – (Megerősítették a 79/1885. számú 

határozatot.) [68-69. p.] 

132. Előterjesztették a községi halottaskamra építésére vonatkozó 80/1885. számú határozatot 

az építkezés végleges jóváhagyása végett. – (Megerősítették a 80/1885. számú határozatot.) 

[69-70. p.] 

133. A község szervezeti és egyéb szabályrendeleteinek a megyei törvényhatóság 85/1885. 

számú határozata, illetve a Belügyminisztérium 46065/IV. 884. számú leirata értelmében 

kiigazítása céljából 98/1884. számú határozattal kiküldött szakbizottság jelentése az átalakított 

szabályrendeletek kapcsán. – (Jóváhagyták.) [70. p.] 

134. A községi rendőrség szervezése iránti intézkedés. – (A községben két éjjeliőr és két hajdú 

van alkalmazva. Az éjjeliőrök feladata az utcai lámpák tisztítása, gyújtása és oltása, a hajdúk 

pedig napközben a szétszórt telepeken és pusztákon végzik hivatalos teendőiket, rendőri 

szolgálatra nem oszthatók be. A csendőrség csak kivételes esetben vehető igénybe, a rend 

fenntartása a község feladata, ezért szükséges két községi rendőr alkalmazása. Ez ellen 

szavazott Pfaff Gusztáv, Unger Gusztáv, Löllbach Gusztáv és Korsós József, mellette 15 

képviselő. A két rendőr évi fizetését 300 forintban szabták meg és kimondták, hogy a hajdúk és 

éjjeliőrök is alkalmazhatók szükség esetén rendőri feladatok ellátására, ezért őket is fegyverrel 

kell ellátni.) [részletes indoklás] [70-72. p.] 

135. Bőhm Béla községi képviselő indítványa a községi rendőrbíró fizetése emeléséről. – (A 

nagy létszámú idegen lakosság, a megnövekedett napi 9-12, és 3-6 óra közötti hivatalos idő, a 

vásárok és az éjjeliőrök ellenőrzése miatt 150 forintról évi 400 forintra emelik a fizetést egy 

ellenszavazat [Unger Gusztáv] mellett. ) [részletes indoklás] [72-73. p.] 

136. Előterjesztették a községi helypénzszedéssel összekötött vásárjog 1886., 1887., 1888. 

évekre bérbeadásáról felvett árverési jegyzőkönyvet. – (Az addig 2100 forintos vásárjog bérlet 

2600 forintra emelkedett.) [73. p.] 

137. Előterjesztették a községi bormérési jog 1885-1887. évekre bérbeadásáról felvett árverési 

jegyzőkönyvet. – (Az első helyre 400 forint helyett 209, a második helyre 475 forint helyett 272 

forintért történt meg a bérbeadás, ebből következőleg a költségvetésbe 1885. évre tervezett 400 

forint bevétel nem valósul meg, így pótköltségvetés szükséges, és a hiányzó összeget pótadóból 

kell fedezni.) [74. p.] 

138. Előterjesztették a községi vadászati jog 1886-1891. évekre terjedő bérbeadásáról felvett 

árverési jegyzőkönyvet. – (A 21 forint 20 krajcár bérleti díjnál többet nem lehet elérni, mert a 

község területén és a telepeken folyó lármás foglalkozások elriasztják a vadakat.) [75. p.] 

139. A megyei választott bizottsági tagok utazási költségeire vonatkozó indítvány tárgyalása. – 

(A választott bizottsági tagok úgy határoztak, hogy ne tárgyalják, ezért Szilárdy Ödön 

visszavonta 68/1885. szám alatti indítványát.) [75. p.] 

140. A magyar állam közigazgatási térképe beszerzéséről intézkedés. – (Egy vászonra nyomott 

példányt megrendeltek.) [75. p.] 

141. Olvastatott Losonc város képviselő-testületének Czóbel Károly volt városi kapitány 

tetemének átszállítására, és a temetésnél tanúsított részvétért intézett köszönő átirata. – 

(Tudomásul vették.) [75. p.] 

142. A megyei közigazgatási bizottságnak a vasúti hidak és átereszek áthelyezése, illetve 

építése tárgyában hozott 469. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [75-76. p.] 

143. A községi rendőrbíró 127/1885. szám alatt beadott indítványa, hogy az éjjeliőrök 

ellenőrzése céljából ellenőrzési órákat használjanak. – (A sípjelzést beszüntették, és két 

ellenőrző óra felállítását határozták el.) [76. p.] 



Indítványok: 

144. A községi szervezeti és egyéb szabályrendeletek átalakítása céljából kiküldött bizottság 

indítványozza, hogy a szabályrendeletek két példányban újból letisztázásáért húsz forint 

munkadíjat állapítsanak meg, mert a mintegy 80 ívre terjedő írásbeli munkát a jegyzői iroda 

személyzete nem, vagy csak az irodai időn túl tudná teljesíteni. – (Elfogadták.) [76-77. p.] 

145. Löllbach Gusztáv községi képviselő indítványozza, hogy a községház ablakrámáit még ez 

év folyamán fessék át, illetve tisztítsák meg, mert 1879, az épület használatbavétele óta ez még 

nem történt meg, és azokról a festék már teljesen lekopott, igen csúnyán néznek ki. –– 

(Elfogadták.) [77. p.] 

 

1885. augusztus 28. (XI., rendes) [78-94. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Csák Ödön a RMSTV Rt 

élelmezési szövetkezete képviselője, Dapsy Gyula, Gönczöl János, Janik Ede, Kádas István, 

Lépes Miksa, Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi Lajos, 

Porázik György, Dr. Troján Alajos, Unger Gusztáv, Dr. Vajda Ferenc, Barella Henrik 

rendőrbíró, Herczeg P. János tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Márkus Károly községi 

mérnök, Dr. Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil másodbíró és pénztárnok, Pap 

János jegyző 

 

146. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Markovits Márton, Unger Gusztáv) [79. p.] 

147. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [79. p.] 

148. Előterjesztették a községi rendőrség szervezéséről hozott 134/1885. számú határozat ellen 

beadott észrevételeket. – (Írásban Borbély Lajos községi képviselő, úgy is, mint a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt képviselője, észrevételt jelentett be, melyet a járási főszolgabíróhoz 

továbbítottak.) [79. p.] 

149. Előterjesztették a községi rendőrbíró fizetésemeléséről hozott 135/1885. számú határozat 

ellen beadott észrevételeket. – (Írásban Borbély Lajos községi képviselő, úgy is, mint a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt képviselője, észrevételt jelentett be, melyet a járási 

főszolgabíróhoz továbbítottak.) [79-80. p.] 

150. Előterjesztették az 1886. évi községi költségvetési előirányzatot, az ahhoz csatolandó 

vagyoni leltárral és mellékletével együtt, valamint az azok készítésénél az elöljáróság által 

felvett jegyzőkönyvet a számvizsgáló bizottság véleményével. – (Jóváhagyták.) [részletes 

indoklás] [80-87. p.] 

151. Előterjesztették az 1885. évi költségvetési előirányzatnál beállott szükséglet fedezetéül 

készített „pótköltség-előirányzat”-ot a községi elöljáróság indokló jegyzőkönyvével, és a 

számvizsgáló bizottság véleményével. – (A szükségletnél 450 forinttal több kiadás, a fedezetnél 

500 forinttal kevesebb bevétel következtében 950 forint, amely községi pótadóval fedezhető.) 

[87-89. p.] 

152. Előterjesztették az 1876. évi V. törvénycikk 35.§-a értelmében, a 118. számú községi 

határozat szem előtt tartásával, a megyei közmunka-kötelezettek összeírása alapján készített, és 

a községi számvizsgáló bizottság által megvizsgált községi közmunka 1886. évi egyéni 

kivetését jóváhagyás végett. – (123 kettős fogatú igás és 2395 ½ kézi napszámot írtak össze, 

melynek 1492 forint 95 krajcár a megváltási összege.) [89. p.] 

153. Bemutatták a községi közgyűlés 136/1885. számú határozatával jóváhagyott jegyzőkönyv 

alapján Link Bernát bérlővel a községi vásárjog 1886., 1887., 1888. évi bérletére megkötött 

eredeti szerződést. – (Jóváhagyták.) [89-90. p.] 

154. Bemutatták a községi közgyűlés 137/1885. számú határozatával jóváhagyott árverési 

jegyzőkönyv alapján Hecht Ignác bérlővel a községi bormérési jog 1885., 1886., 1887. évi 

bérletére megkötött eredeti szerződést. – (Jóváhagyták.) [90. p.] 



155. Bemutattatott a községi közgyűlés 138/1885. számú határozatával jóváhagyott árverési 

jegyzőkönyv alapján Simon József bérlővel a községi vadászati jog 1886-1891. évi bérletére 

megkötött szerződés két eredeti példányban. – (Jóváhagyták.) [90. p.] 

156. A járási főszolgabíró hirdetmények kifüggesztésére szánt helyek kijelöléséről kiadott 

2794/1885. számú felhívása. – (Kijelölt helyek: csak hivatalos hirdetményekre a községháza, 

magán és hivatalos hirdetményekre a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt gyárkapuja melletti 

faliszekrény, Salgóbánya telepen lévő iroda melletti faliszekrény, a Salgótarjáni Kőszénbánya 

Rt igazgatósági épületében lévő tábla, a bányatelepi étkezőház épülete, Bőhm Béla 190. számú 

házának keleti, Kóhn Lipót 203. számú házának nyugati, Hecht Ignác által bérelt 104. számú 

ház északkeleti oldala.) [90-91. p.] 

157. Előterjesztették a községi elöljáróságnak a számvizsgáló bizottság által is elfogadásra 

ajánlott, az 1885. évi pótadó kivetésére vonatkozó tervezetét. – (A 7403 forint 67 krajcár pótadó 

47857 forint 95 krajcár adóalap után 13,2 %-kal fedezhető.) [részletes indoklás] [91-93. p.] 

158. Előterjesztették az augusztus hóban érkezett Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) 

[93. p.] 

Indítványok: 

159. Községi jegyző indítványozza, hogy a közgyűlés 145. számú határozatával elrendelt, a 

községi épület ablakai és ajtói festési munkákból eredő költségeket az 1886. évi pénztári 

számadásban számolhassák el, addig pedig mint előlegeket vegyék kiadásba, mert ezévben a 

község épületeinél végzett munkák a fenntartására szánt alapot kimerítették. –– (Elfogadták.) 

[93. p.] 

160. Löllbach Gusztáv községi képviselő indítványozza, hogy a vásártartási szabályrendeletnek 

a helypénzszedésére vonatkozó részénél mondják ki, azon községi lakosok, kik saját céljaikra 

takarmányt és egyebeket vidéken vásárolnak, azon áruk után a helypénz fizetése alól 

mentesüljenek. – (A vásártartási szabályrendelet helypénzszedésre vonatkozó részét a 

számvizsgáló bizottságnak kiadták véleményezésre.) [93. p.] 

161. Porázik György községi képviselő interpellál az iránt, hogy a salgótarjáni tantestület által 

a Vadász Szálloda szomszédságában lévő bordélyház eltávolításáról beadott kérelem alapján 

milyen intézkedést tettek. Ha nem, kíván-e a képviselő-testület, illetve az elöljáróság a kérdéses 

ügyben intézkedni. – (Külön bizottságnak van kiadva véleményezésre.) [93-94. p.] 

162. Községi jegyző előterjeszti Matlekovics Sándor államtitkár, mint a budapesti országos 

kiállítás elnöke felhívását, mely szerint a kiállítás tömeges látogatására hívják fel a lakosságot. 

– (Tudomásul vették, és utasították a községi jegyzőt az intézkedések megtételére.) [94. p.] 

163. Előterjesztetett a Kisfaludy-szobor bizottságának a Győrött felállítandó szobor ügyében, a 

megyei hatóság útján megküldött gyűjtőíve. – (5 forintot adományoztak, és gyűjtést indítottak.) 

[94. p.] 

164. Noha a képviselő-testület nagy része a teremből már eltávozott, de még elnökileg a 

közgyűlés nem záratott be, községi jegyző bejelenti, hogy a jövő hó 7-12. napjai körül az 

országos jegyzői gyűlésre utazik, ez alkalomból 8 napi szabadságot kér. – (Tudomásul vették, 

és a jegyzői feladatok ellátásával ez alatt Petheö Géza segédjegyzőt bízták meg. ) [94. p.] 

 

1885. október 14. (XII., rendes) [95-102. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Kádas István, Lesko Miksa 

Rubint Károlyné képviselője, Lővinger Rezső, Markovits Márton plébános, Okolicsányi Lajos, 

Poloczek Pál az RMSTV Rt képviselője, Simon József, Szilárdy Ödön, Dr. Troján Alajos, 

Unger Gusztáv, Dr. Vajda Ferenc, Weiszenbacher János, Barella Henrik rendőrbíró, Nagy 

István tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil másodbíró és 

pénztárnok, Pap János jegyző 

 

165. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [96. p.] 



Bejelentések: 

166. Községi jegyző jelenti, hogy Czotel Ernő községi képviselő a községből eltávozását 

bejelentette, helyébe a következő választott póttag, Vattay József már a mai közgyűlésre be is 

hívatott. – (Tudomásul vették.) [96-97. p.] 

167. Községi jegyző bemutatja Borbély Lajos közegészségügyi bizottsági tag átiratát, mely 

szerint gyakori távolléte és elfoglaltsága miatt a bizottsági üléseken részt nem vehet, ezért 

lemond. – (Tudomásul vették, és helyére Poloczek Pált választották.) [97. p.] 

168. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [97. p.] 

169. Előterjesztették Kosztka László okleveles gyógyszerésznek a Belügyminisztériumhoz 

benyújtott, és onnan Nógrád megyéhez 39621/885. elnöki számú végzéssel véleményezés 

végett leküldött, Salgótarjánban második gyógyszertár felállítása céljából benyújtott kérvényét, 

a községi közegészségügyi bizottság jelentésével. – (A közegészségügyi bizottság véleménye 

alapján elutasították a gyógyszertár felállítását. Szilárdy Ödön javaslata alapján 

jegyzőkönyvileg megköszönték a közegészségügyi bizottság ez ügyben végzett tevékenységét.) 

[97-98. p.] 

170. A megyei közigazgatási bizottság 99/1885. számú határozata alapján kiadott alispáni 

10193/1885. számú végzés, mely szerint az 1881-1884. évekre előírt közmunkaváltságból 57 

forint 95 krajcárt leírtak. – (Tudomásul vették.) [98. p.] 

171. A megyei alispán 9315/1885. elnöki számú végzése, mely szerint a község 

szabályrendeleteinek beküldése további intézkedésig függőben tartandó, mivel a községek 

rendezéséről szóló törvény revíziója kilátásba van helyezve. – (Tudomásul vették.) [98. p.] 

172. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett megyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul 

vették.) [98. p.] 

173. Olvastatott a megyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent, a Nógrád megyei 

tanfelügyelő felhívása, hogy az ismétlő iskolába járt tankötelesek tanításának díjazásáról 

gondoskodjanak. – (Az elöljáróságot utasították, hogy az ismétlő iskolába járó tanköteleseket 

írja össze.) [98-99. p.] 

174. Olvastatott a megyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent, a megyei törvényhatósági 

bizottságnak a csikók igázása, és a más csikók közlegelőre bocsátásának megakadályozására 

alkotott, 1886. január 1-én életbe léptetendő 5/1885. számú szabályrendelete. – (Betartásának 

ellenőrzésével a községi bírót és a mezei rendőrbírót bízták meg.) [99. p.] 

175. Olvastatott a megyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent, a Honvédelmi 

Minisztérium 39314/885. VIII. számú intézkedése, mely szerint a megyét 7 (hét) sorozó járásra 

osztották be, a füleki sorozó járás székhelyéül Salgótarján nagyközség jelölték meg. – 

(Tudomásul vették.) [99. p.] 

176. Olvastatott a megyei Hivatalos Értesítő 31. számában megjelent, a megyei legtöbb adót 

fizető bizottsági tagok névjegyzéke. – (Tudomásul vették.) [99. p.] 

177. Olvastatott a megyei Hivatalos Értesítő 31. számában megjelent, a megyei közigazgatási 

bizottságnak 1137/1885. számon hozott határozata, mely szerint azon községekben, ahol egynél 

több iskola van, a megyei tantestületi közgyűlésekre utazó tanítók napi- és fuvardíjai ezután az 

iskolafenntartók által fedezendők, és csak ott, hol csupán egy iskola van, terheli a község, mint 

erkölcsi testület pénztárát. – (Elrendelték az iskolafenntartókkal való közlését.) [99. p.] 

178. Olvastatott a megyei Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent belügyminisztériumi 

közegészségügyi intézkedés a 7 éven aluli gyermekek köteles gyógyítására vonatkozó törvény 

végrehajtásáról. – (Tudomásul vették, és elrendelték, hogy a lelkészek a szószékről hirdessék ki, 

az elöljáróság pedig ellenőrizze a betartását.) [99-100. p.] 

179. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlésbe hozott egyenes adók, és 

hadmentességi leírásra vonatkozó rendeletet. – (Tudomásul vették.) [100. p.] 

180. Előterjesztették a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt 

munkáslakásaira kivetett házbér- és házosztályadó-szaporodást. A községi jegyző javasolta, 



hogy a fellebbezések elbírálásáig hagyják függőben, nehogy a községi pénztár és a társulatok 

közötti újabb elszámolás során a községi pénztárra nézve hátrányos legyen az eredmény. A 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt terhére 3989 forint 25 krajcár házbéradót, a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt terhére pedig 3778 forint 70 krajcár házbéradót és 14 forint házosztályadót az 

1884. évtől visszafelé számított 5 évre azért vettek ki, mert a társulatok által a munkások 

munkabéréből különféle szolgáltatásokért levont összegek házbérként tekinthetők, ez ellen 

azonban a társulatok fellebbezést adtak be, mely valószínűleg a társulatok javára fog eldőlni. – 

(Elfogadták, mert a kiadásokat adott évre már fedezték pótadóból.) [100-101. p.] 

181. Előterjesztették a községi harangozó laknál felmerült kőműves munkálatokról szóló 22 

forintos számlát. – (Jóváhagyták a kifizetését.) [101. p.] 

Indítványok: 

182. Dr. Troján Alajos képviselő, mint a községi közegészségügyi bizottság elnöke 

indítványozza egy halottaskocsi beszerzését. – (A következő közgyűlés napirendjére vették.) 

[101. p.] 

183. Dr. Troján Alajos képviselő, mint a községi közegészségügyi bizottság elnöke, 

indítványozza egy új, a célnak megfelelő, és a közegészségügyi törvények által is megkívánt 

vágóhíd építését. – (A községi építési bizottságnak már kiadták a tervek és költségvetés 

elkészítését.) [101. p.] 

184. Bőhm Béla községi képviselő kérdést intéz az iránt, vajon a helypénz fizetendő-e azon 

beszállított borok után, melyet vidéken borkereskedők megvettek, és az eladók behozzák. – 

(Irányadó a hatályos vásártartási szabályrendelet, bár ez ügyben egy bizottságnak van 

véleményezésre kiadva.) [102. p.] 

 

1885. december 3. (XIII., rendes) [102-109. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Csák Ödön a RMSTV Rt 

élelmezési szövetkezete képviselője, Dapsy Gyula, Dokupil Vilmos, Gerber Frigyes, Janik Ede, 

Jónásch Antal, Kóhn Lipót, Lépes Miksa, Lesko Miksa Rubint Károlyné képviselője, Lővinger 

Rezső, Markovits Márton plébános, Márkus Lajos az SKB Rt képviselője, Poloczek Pál az 

RMSTV Rt képviselője, Porázik György, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ferenc, 

Vattay József, Barella Henrik rendőrbíró, Fülöp István tanácsnok, Herczeg P. János tanácsnok, 

Márkus Károly községi mérnök, Nagy István tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, 

Schleicher Emil másodbíró és pénztárnok, Pap János jegyző 

 

185. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Márkus Lajos) [104. p.] 

186. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [104. p.] 

187. Pap János jegyző bejelenti, hogy a segédszemélyzetnél változás állott be. Petheő Géza 

segédjegyzőt lapujtői helyettes körjegyzővé nevezték ki, helyébe Kovács Antal képesített 

jegyzőjelöltet vette fel. – (Tudomásul vették.) [104. p.] 

188. Bemutatták a magyar korona országainak térképét, és intézkedést annak használatáról. – 

(A nagyterem bejáratától balra, két gyertyatartó eltávolításával, ki kell függeszteni.) [104. p.] 

189. A megyei alispán felhívása Nógrád megye térképe megrendelése iránt. – (Két darabot 

rendeltek.) [105. p.] 

190. A megyei alispánnak a tűzi fecskendők beszerzéséről kiadott 13933/1885. számú 

körrendelete. – (A nagyközség el van látva tűzoltószerekkel.) [105. p.] 

191. A Magyar Államvasutak losonci üzletvezetőségének 9962. számú értesítése, hogy a 

vasutak igazgatóságának a községi mérőház építése ellen kifogása nincs. – (Tudomásul vették.) 

[105. p.] 

192. Az 1884. évi pénztári számadásokat jóváhagyó megyei törvényhatósági bizottság 

közgyűlési 143/1885. számú határozata – (Tudomásul vették.) [105. p.] 



193. A községi elöljáróság előterjesztése az iránt, hogy a megyei székház javítási költségeire 

1885. évben kiadandóként előirányzott, és a főpénztári számadás XXIX. címe alatt kiadásban 

előírt 161 forint 35 krajcárt, amennyiben a megyei pénztárba a befizetését ez évre nem 

követelték, mint maradvány, a községház építési alap pénztárának utalványozzák. – 

(Jóváhagyták.)  [105. p.] 

194. A községi elöljáróság előterjesztése, hogy a főszámadás X. címén bevételként előirányzott 

100 forinton felül befolyó összeget az új vágóhíd építésére fordítsák. – (Utasították az 

elöljáróságot, hogy az új vágóhíd építésére új számadást nyisson, és a 100 forinton felüli 

összeget arra vezesse át.) [105. p.] 

195. A községi elöljáróság előterjesztése, hogy az 1885. évi pénztári főszámadás XX. címén 

„jótékony célú adakozásra előirányzott összegből” a római katolikus iskola részére 20 forintot, 

az izraelita hitközség iskolája részére 5 forintot, s mindkét iskola szegényebb sorsú gyermekei 

részére 5-5 forintot segélyként adjanak, a fennmaradó összeget pedig a községi kórházalap 

javára adják át. – (Elfogadták.) [105. p.] 

196. A községi elöljáróság javaslata, hogy a tűzoltószerek fenntartására szánt összegből már 

éveken át mutatkozó pénztári maradvány, mely az 1884. évi számadás zártakor 399 forint 90 

krajcárt tett ki, ezen a címen egy külön számadásként vezessék. – (Elfogadták.) [106. p.] 

197. Előterjesztése a községi elöljáróságnak, hogy a községi faiskola fenntartására előirányzott 

összegből már éveken át mutatkozó pénztári maradványt, mely az 1884. évi pénztári számadás 

zártakor 125 forint 73 krajcár, egy külön számlán vezessék. – (Elfogadták.) [106. p.] 

198. A megyei alispán 145641/885. elnöki számú intézkedése, mely szerint tiszti főorvos 

intézkedésén alapuló illetékességi szempontból a község képviselő-testületéhez utasítja a 

Füleki járási szolgabíró 4015/1885. számú határozata fenntartásával a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt műszaki vezérigazgatósága által beadott azon kérvényt, melyben a 

salgótarjáni gyártelep területére halottkémül Dr. Vajda Ferenc gyári orvost hatóságilag 

kirendelni és feljogosítani kérelmezi. Felhívja a képviselő-testületet az 1876. évi 31025. számú 

miniszteri rendelet 17.§-a alapján, hogy kellő számú halottkémekről gondoskodni, és így 

folyamodó társaság azon kérelméről dönteni, hogy telepe egy külön halottkémi kört képezzen, 

és ott kit alkalmazzon halottkémül, a rendelet korlátain belül első fokban határozatot hozni 

kötelessége. – (Mivel mindkét társaságnak van kórháza, s halottkém a kirendelt kórházi orvos, 

Salgótarjánt három halottkémi körre osztották: a község és pusztáin Dr. Polereczky József 

járási tiszteletbeli és községi orvos, a vasmű gyári és salgóbányai telepén Dr. Vajda Ferenc 

társulati orvos, a kőszénbánya összes telepén Dr. Troján Alajos társulati orvos.) [106-107. p.] 

199. A járási főszolgabírónak a nyári óvodák felállítása tárgyában kiadott 49031/885. számú 

felhívása. – (Kiadták a tanügyi bizottságnak véleményezésre.) [107. p.] 

200. Schlesinger Ármin salgótarjáni izraelita hitközségi tanító kérvénye, melyben Salgótarján 

nagyközség területén magánóvoda felállítását engedélyezni kéri. – (Kiadták a tanügyi 

bizottságnak véleményezésre, és felhívták a kérvényezőt, hogy a hely megnevezését, a felszerelés 

leírását és a tantervet a bizottsághoz adja be.) [107-108. p.] 

201. Gyurcsó István kérvénye a sírásási teendők reá bízásáról. – (Elfogadták.) [108. p.] 

202. Veisz Lázár salgótarjáni lakos, zöldségárus kérvénye régi áruló helyére visszahelyezése 

iránt. – (A rendőrbírónak adták ki a kérvényt.) [108. p.] 

203. Vilcsek Tamás asztalos kérvénye a nagyvásártéren új vásári bódé felállítása iránt. – (Nem 

engedélyezték.) [108. p.] 

204. Olvastatott Lövi Mór, Pilózs Mark, Grünfeld Mór, Feuerczeug Mór salgótarjáni lakosok 

kérvénye régi áruló helyeikre visszahelyezése iránt. – (A rendőrbírónak adták ki a kérvényt.) 

[108. p.] 

205. Olvastatott Rosenberg Herman kérvénye a nagypiactéren egy új vásárbódé felállítása iránt. 

– (A régi állandó bódék eltávolítása is tervben volt, újak felállítását nem engedélyezték.) [108. 

p.]  



206. Előterjesztés az iránt, hogy a katonai tiszti szoba polgárállású tisztviselőknek szállásul 

átengedhető-e. – (A községi bíró, ha katonatiszt nincs ott elszállásolva, engedélyezheti.) [108. 

p.] 

207. Botos Dónát kérvénye, melyben a gyepmesteri teendők és sírásóul magát megbízatni 

kéreti. – (Elutasították.) [108-109. p.] 

208. Olvastatott a római katolikus hitközségi iskolaszék gyűlési jegyzőkönyve a tandíjakat 

illetően. – (Tudomásul vették.) [109. p.] 

209. Fülep István és társai által Pap János községi jegyző és Barella Henrik rendőrbíró ellen 

beadott vádlevele az összes vizsgálati iratokkal. – (Pap János közölte, hogy a vizsgálat 

felmentette az adókönyv-hamisítás vádja alól, és kéri a képviselő-testületet, hogy a vád miatt 

indítandó eljárásban támogassa. A képviselő-testület biztosította támogatásáról.) [109. p.] 

210. A december hóban érkezett Hivatalos Értesítők. – (Tudomásul vették.) [109. p.] 

211. A tanügyi bizottság kiegészítése. – (Megválasztották Schlesinger Ármin tanítót.) [109. p.] 

212. Szilárdy Ödön képviselő indítványozza az állandó sátorok eltávolítását. – (A következő 

közgyűlés napirendjére vették.) [109. p.] 

213. Markovits Márton képviselő indítványozza a toronyóra kiigazítását. – (Kiadták a községi 

építési bizottságnak.) [109. p.] 


