
13. kötet 

 

1888. január 7. (I., alakuló) [1-2. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési 

szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Hegedűs Viktor, Huszár Antal, Kádas István, Luby 

Géza, Okolicsányi Lajos, Pintér János özv. Jankovich Miklósné képviselője, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Thomásch János, Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János 

helyettes bíró, Marschalkó Richárd községi mérnök, Nagy István tanácsnok, Pap János jegyző, 

Horváth Bertalan szolgabíró 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kádas István) [1. p.] 

2. Bemutattatott a községi képviselő-testület legtöbb adót fizető tagjainak már jogérvényes 

névsora, továbbá az újonnan választott képviselők választása alkalmával kerületenként felvett 

három jegyzőkönyv, melyek szerint az 1888. évre 20 rendes és 5 póttag, mint legtöbb adót 

fizető, továbbá 1888. és 1889. évekre 20 rendes és 5 póttag, mint választott képviselő a fennálló 

törvény értelmében megválasztatván, a képviselő-testület törvényszerűen kiegészítve van. – 

(Bár az igazoló választmány eljárása még folyamatban volt, de az elnök megalakultnak 

jelentette ki a képviselő-testületet a felolvasott névsor alapján.) [1-2. p.]  

3. Községi tisztújítás határidejének kitűzése. – (1888. január 14-re tűzték ki.) [2. p.] 

 

1888. január 14. (II., kijelölő) [3-4. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Boczkó Dániel az RMSTV Rt 

élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, 

Gönczöl János, Hegedűs Viktor, Huszár Antal, Kóhn Lipót, Löllbach Gusztáv, Luby Géza, 

Pintér János özv. Jankovich Miklósné képviselője, Szilárdy Ödön, Thomásch János, 

Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, 

Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

4. Az elnöklő főszolgabíró a megjelent képviselő-testületi tagokat üdvözölte, és kijelentette, 

hogy az 1886. évi XXII. törvénycikk 77.§-a alapján a bírói tisztségre a kijelölést magának tartja 

fenn, felhívta a képviselő-testületet, hogy a megürült községi elöljárósági tisztségekre a 

kijelölést tegyék meg. – (Helyettes bíró: Herczeg János; tanácsnokok: Herczeg János, Jancsik 

Gyula, Fülep János, Matyó János, Nagy István; pénztárnok: Schleicher Emil; 

rendőrtanácsnok: Barella Henrik és Jancsik Gyula, közgyám: Korsós József.) [3. p.] 

5. Elnöklő főszolgabíró a jegyzőkönyv hitelesítésére Szilárdy Ödön és Boczkó Dániel 

képviselőket kérte fel. [4. p.] 

 

1888. január 16. (III., rendkívüli) [5-11. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Hegedűs Viktor, Simon József, 

Szilárdy Ödön, Thomásch János, Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János 

helyettes bíró, Korsós József közgyám, Matyó János tanácsnok, Schleicher Emil pénztárnok, 

tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

6. Községi jegyző kijelenti, hogy Kovács József községi bíró, akit újra megválasztottak, az 

elnöki széket csak akkor foglalhatja el, ha az 1886. évi XXII. törvénycikk 85.§-a értelmében a 

hivatalos esküt letette. Kéri a képviselő-testületet, hogy az eskü letételét rendelje el, az eljárás 

idejére az elnöki tisztséget Szilárdy Ödön, mint legrégibb képviselő töltse be. – (Elfogadták.) 

[5-6. p.] 

7. Szilárdy Ödön ideiglenes elnök az esküt tett községi bírót, ki a bírói tisztet már 24 év óta 

viselte, de mint községi elöljáró 1858. év óta, tehát 30 éve tevékenyen működött, úgy is mint 



1861. év óta folytonosan megyei bizottsági tag, a község érdekét mindenkor szívén hordva, 

annak fejlesztésére törekedett, üdvözölte. Indítványozza, hogy Kovács József községi bírónak 

hivatal viselése alatt tanúsított buzgalmáért az elismerést jegyzőkönyvileg örökítsék meg. – 

(Elfogadták.) [6-8. p.] 

8. Olvastatott a községi elöljárósági tagok újból választása alkalmával felvett jegyzőkönyv. – 

(A megválasztott és a kinevezett tiszteletbeli elöljáróság névsora.) [7-8. p.] 

9. A megválasztott községi elöljárók eskütétele. – (A jelen lévők az esküt letették.) [8. p.] 

10. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Hegedűs Viktor) [8. p.] 

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

12. A tisztújítás alkalmával községi elöljáróvá választott községi képviselők megürült 

helyeinek betöltése. – (Vattay József és Gazdy László került a megürült helyekre.) [8-9. p.] 

13. A Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium 21350/IX. 887. számú leirata, és 

ennek kapcsán vármegyei alispán 6344/1887. elnöki számú felhívása az ipartörvény 50.§-a 

utolsó bekezdésének módosításáról szóló 1887. évi XVIII. törvénycikk 1.§-a értelmében 

alkotandó törvényhatósági szabályrendelet alapját képező azon nyilatkozat adásra: mennyiben 

engedhető meg az, hogy iparkészítményeiket heti vásárban a nem helyben lakó iparosok is 

jogosítva legyenek eladni. – (Határozat: a nagyszámú munkásnép miatt, akik nem tudják 

szükségleteiket hosszabb időre egyszerre beszerezni, illetve az elárusítók közötti verseny miatt 

Salgótarján támogatja, hogy helyben a heti vásárokon is árusíthassák áruikat az idegen 

iparosok.) [részletes indoklás] [9-11. p.] 

14. Bemutatták Nógrád vármegyének a Belügyminisztérium által 84.106-III/887. számú 

jóváhagyási záradékkal ellátott szervezeti szabályrendeletét. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

15. A vármegyei alispánnak az új bélyegtörvény életbe léptetéséről kiadott 129/1888. számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

16. Községi jegyző bejelenti, hogy községi írnok és végrehajtóul jegyzői oklevéllel bíró Pap 

Zsigmondot vette fel. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

 

1888. február 3. (IV., rendes) [12-25. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Dapsy Gyula, Hegedűs Viktor, Janik Ede, 

Lépes Miksa, Pintér János özv. Jankovich Miklósné képviselője, Porázik György, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Weinberger Soma, Fülep János tanácsnok, Herczeg 

János helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, Korsós József közgyám, Matyó János tanácsnok, 

Dr. Polereczky József községi orvos, Pap János jegyző 

 

17. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv) [13. p.] 

18. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [14. p.] 

19. A községi elöljáróságnak a megelőző évben előfordult fontosabb eseményekről szóló 

jelentése, és ezzel kapcsolatban az 1887. évi ügyforgalmi kimutatás. – (Tudomásul vették, és 

Szilárdy Ödön javaslatára az elöljáróságnak jegyzőkönyvi elismerést szavaztak meg.) [14. p.] 

20. Előterjesztették az 1886. évi XXII. törvénycikk alapján újjáalkotott, és a közgyűlés 248/887. 

számú határozatával elfogadott községi szervezeti szabályrendeletet. – (Jóváhagyták.) [14-15. 

p.] 

21. Olvastatott a fogyasztási adóügyi bizottság jelentése az 1887. évben beszedett fogyasztási 

adó elszámolásáról, mely szerint az előbbi évek maradványával együtt 3721 forint 71 ½ krajcár 

pénztári maradvány van, mely összegből még a beszedési és kezelési díjak lesznek 

kifizetendők. – (Tudomásul vették.) [15. p.] 

22. Olvastatott a fogyasztási adóügyi bizottság jelentése, mely szerint a beszedő Link Bernátnak 

szerződésben lekötött járadéka, és pedig az általa beszedett összegből a kincstárnak befizetett 

14476 forint 82 krajcár levonása után fennmaradt 2612 forint 69 krajcár, illetve a kincstár által 



fizetett 549 forint 46 ½ krajcár beszedési díj, összesen 3162 forint 15 ½ krajcár után esedékes 

45 %, vagyis 1422 forint 96 krajcárt kiutalták. – (Jóváhagyták.) [15. p.]  

23. Olvastatott a fogyasztási adóügyi bizottság jelentése a községi elöljáróságnak a fogyasztási 

adókkal foglalkozó tagjai részére a kincstár által befizetési jutalékként megtérített 549 forint 46 

½ krajcárból leendő díjazásáról. – (Elfogadták, és a jegyzőnek 140 forint, a községi bírónak és 

a pénztárnoknak 30-30 forint jutalékot utalványoztak.) [15-16. p.] 

24. Olvastatott a fogyasztási adóügyi bizottság jelentése, hogy az 1887. évi XLVII. törvénycikk 

rendelkezése szerint a fogyasztási adó 1888. évi április 1-től a cukornál és bornál 50 %-kal, a 

sörnél pedig 100 %-kal emelkedik, s e szerint, ha az 1887. évi fogyasztási adóalap 

meghagyatnék, a megállapítva volt 14476 forint 82 krajcár váltság összeg helyett 21225 forint 

78 krajcár, vagyis 6748 forint 96 krajcárral több évi váltság összeg lenne fizetendő.  Az adó 

emelkedése miatt a fogyasztásnál csökkenés állhat be, a községre nézve nem tartották 

előnyösnek a szerződés 1888. évre való fenntartását, és azt – a közgyűlés jóváhagyása 

reményében – a községi elöljáróság felmondta, mivel a felmondási határidő január végéig van 

kitűzve. – (Jóváhagyták és feljogosították a bizottságot, hogy a kincstár képviselőivel újabb 

szerződésről tárgyaljon.) [16-17. p.] 

25. Az 1888. évi költségvetési-előirányzat jóváhagyására vonatkozó 292/1887. számú 

vármegyei törvényhatósági bizottsági határozat. – (Tudomásul vették, és az észrevételekre a 

következő határozatot hozták: a vásártér vételének törlesztésére előirányzott 2600 forint nem a 

főszámadásban, hanem az arra szolgáló alap számadásában lesz részletezve. Az építkezési alap 

a későbbi építkezések fedezésére szolgál, ezért külön költségvetés még nem készíthető; a 

közvágóhíd alapnál, mivel az már felépült, a kiadások a más alapokból kölcsönvett összegek 

törlesztésére szolgálnak, ezért külön költségvetés itt sem készíthető.) [részletes indoklás] [17-

19. p.] 

26. Előterjesztették a községi közgyűlés 180/1887. számú határozatával beterjesztett 

észrevételek alapján helyesbített vármegyei határozattal ellátott 1886. évi községi pénztári 

számadást. – (Tudomásul vették.) [19. p.] 

27. A Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztériumnak 67910/887. számú leirata, 

mely szerint az 1888. évi fedeztetési idényre Salgótarján község területére két állami mént 

adnak, ezek tartási díjaira vonatkozó nyilatkozatot jóváhagyták. – (Tudomásul vették.) [19. p.] 

28. Előterjesztették az országgyűlési képviselők választására jogosítottak 1888. évre kiigazított 

névjegyzékét. – (Tudomásul vették.) [19. p.] 

29. A járási főszolgabíró 519/1888. számú átirata, mely szerint a Belügyminisztériumnak 

36072/887. számú rendelete értelmében a község, mint erkölcsi testület a községi legtöbb adót 

fizető képviselők sorába fel nem vehető. Így mint ilyen, a közgyűlésekre nem küldhet 

megbízottat, ezért felhívja a képviselő-testületet, hogy a községet a névsorból hagyja ki, és 

helyébe a legtöbb adófizető póttagot vegye fel. – (Markovits Márton első póttag választott 

képviselő is, helyére a MÁV Betegsegélyző Egylete képviseletében bejelentett Csordás Istvánt 

vették fel.) [19-20. p.] 

30. Bemutatták az 1886. évi XXII. törvénycikk 33.§-a értelmében a képviseltetésre jogosítottak 

névjegyzékét, mely szerint eddig a Magyar Királyi Államvasutak Betegsegélyző Egylete 

részéről Csordás Istvánt, Rubint Károlyné részéről Rákos Gyulát, a Salgótarjáni 

Takarékpénztár részéről Pfaff Gusztávot jelentették be. – (Tudomásul vették.) [20. p.] 

31. A hivatalos esküt még le nem tett községi elöljárók felesketése. – (Az esküt Jancsik Gyula 

és Fülep János letette.) [20. p.] 

32. A képviselő-testületnek szakbizottságokra beosztása. – (Számvizsgáló és pénztárfelügyelő; 

közegészségügyi; szépítészeti és építkezési; tanügyi; adóügyi; fogyasztási adóügyi; tűzrendőri; 

községi szegényügyi; vízművekre felügyelő; vásárügyi; mezőgazdasági bizottság.) [név szerinti 

felsorolás] [20-23. p.] 

33. Mezei rendőrbíró megválasztása. – (Herczeg János másodbírót választották.) [23. p.] 



34. A mezei esküdtek megválasztása. – (ifj. Herczeg Pál, ifj. Borsovicz István, Ponyi pál János, 

Földi Pál, Huszár András, Ponyi Imre telkes.) [23. p.] 

35. Az 1887. év folyamán beszedett vágóhíd-használati díjak után eső beszedési illeték 

megállapítása. – (Link Bernát adószedő 452 forint 72 krajcárt fizetett be, s ennek 10 %-a, azaz 

47 forint 27 krajcár illette meg.) [23. p.] 

36. A községi mérnök tiszteletdíjának megállapítása és kiutalása. – (Mivel a szabályrendelet 

szerint rendes fizetést nem kaphat, ezért az 1887. évi munkájáért 100 forint tiszteletdíjat 

utalványoztak ki.) [23-24. p.] 

37.  Draskóczy Zsigmond községi ügyésznek megválasztása alkalmából írt köszönő levele. – 

(Tudomásul vették.) [24. p.] 

38. A salgótarjáni izraelita hitközség 14/1887. számú határozata, melyben a 234/1887. 

közgyűlési határozat alapján kijelenti, hogy a hitközség részére kihasított temetőterületet 

igénybe veszi, és annak tulajdonjogát fenntartja. – (Tudomásul vették azzal a megjegyzéssel, 

hogy a terület tulajdonjoga a községé, a hitfelekezeteknek csak temetkezési célokra használatba 

adja.) [24. p.] 

39. Olvastatott Kohn Herman salgótarjáni lakosnak községi segély iránti kérelme. – (Mivel több 

keresőképes gyermeke van, és már évek óta heti 70 krajcár segélyben részesül, külön segélyt 

nem kaphat.) [25. p.] 

40. A múlt közgyűlés óta érkezett Hivatalos Értesítők. – (Tudomásul vették.) [25. p.] 

41. Az újonnan átalakított községi szervezeti szabályrendelet leírásáért járó díj megállapítása. 

– (20 forintot állapítottak meg.) [25. p.] 

 

1888. február 28. (V., rendes) [26-34. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési 

szövetkezete képviselője, Markovits Márton plébános, Okolicsányi Lajos, Porázik György, 

Szalay István, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Schleicher Emil pénztárnok, 

tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

42. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [26. p.] 

43. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [27. p.] 

44. Az 1887. évi összes pénztári számadások és vagyoni leltár megvizsgálása, és az ezek ellen 

beadandó észrevételek tárgyalása. – (Jóváhagyták, és megadták a felmentvényt Schleicher Emil 

pénztárnoknak, valamint Kovács József utalványozó községi bírónak.) [részletes indoklás] [27-

28. p.] 

45. Az 1888. évre készített pótköltségvetés megvizsgálása, és az ellene beadandó észrevételek 

tárgyalása. – (Jóváhagyták.) [28-29. p.] 

46. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt vezérigazgatóságának 182/IV. számú bejelentése, mely 

szerint a társaság, mint jogi testületnek a községi közgyűléseken képviselőjeként Gerber 

Frigyes bányagondnokot nevezi meg. – (Tudomásul vették, s mivel Gerber Frigyes választott 

képviselő is, helyére Dr. Troján Alajos póttag lépett elő.) [30. p.] 

47. Elöljárósági jelentés, hogy Márkus Lajos elköltözésével a vicinális közmunkaügyi 

bizottságban üresedés állott be. – (Boczkó Dánielt választották bizottsági tagnak.) [30. p.] 

48. Jelentés, hogy az 1888. évi fősorozás a füleki sorozó járásban, illetőleg Salgótarjánban 

március 28-tól április 6-ig tart. – (Tudomásul vették, sorozó helyül a községi tanácstermet és 

mellékhelyiségét engedték át.) [30-31. p.] 

49. Elöljárósági jelentés, hogy a vásárjog bérlete 1888. év végével lejár. – (Az árverés 

megszervezésére a szánvizsgáló bizottságot kérték fel, bérösszegnek pedig 2600 forintot szabtak 

meg.) [31. p.] 

50. Előterjesztették az 1879. évi XXXVI. törvénycikk rendelkezése alapján újból összeállított 

férőhelyek összeírását. – (Jóváhagyták.) [31. p.] 



51. Olvastatott a Salgótarjáni Ipartestület elnöksége által az 1884. évi XVII. törvénycikk 80.§ 

rendelkezése alapján létesítendő ipartanonc iskola felállítására beadott kérvény. – (A községi 

tanügyi bizottságnak kiadták.) [32. p.] 

52. Schener Ferenc csehországi, schőnvaldi születésű és illetőségű, 1884. év óta salgótarjáni 

lakos, államvasúti kocsimesternek községi kötelékbe felvétel iránti kérvénye. – (Kilátásba 

helyezték az 1884. február 5. óta a községben élő kérvényező, felesége, Rumrich Paulina és 

Ferenc nevű fia felvételét, ha megszerzik a magyar honosságot.) [32. p.] 

53. Tschagran [Csagran] Ferenc stájerországi, Zelting községi születésű és illetőségű, 1874. év 

óta salgótarjáni lakos, államvasúti málházónak községi kötelékbe felvétel iránti kérvénye. – 

(Kilátásba helyezték az 1874. február 6. óta a községben élő kérvényező és felesége, Borsós 

Ilona felvételét, ha megszerzik a magyar honosságot.) [33. p.] 

54. Porázik György képviselő indítványa, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt Zagyvai-

rakodóján foglalkozó munkásokat a vasgyári úton közlekedő, különösen női közönség 

megbotránkozását előidéző, és az iskolás gyermekekre nézve erkölcsrombolóan ható trágár 

beszédektől, valamint a különösen a kőszénszedés céljából odajáró szegényebb sorsú 

gyermekleányok és ifjú nőkkel elkövetett erkölcstelen magaviselettől tiltsák el, illetve ilyenek 

megakadályozására a felügyelettel megbízott közegeket utasítsák. – (Elfogadták, és értesítették 

a bányagondnokságot, hogy kihágás esetén bírói eljárást kezdeményeznek a vétők ellen.) [33-

34. p.] 

 

1888. május 12. (VI., rendes) [35-51. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Borbély Lajos, Bőhm Béla, Boczkó Dániel az 

RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Hegedűs 

Viktor, Huszár Antal, Kóhn Lipót, Lővinger Rezső, Markovits Márton plébános, Okolicsányi 

Lajos, Porázik György, Rákos Gyula Rubint Károlyné képviselője, Simon József, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Dr. Troján Alajos, Unger Gusztáv, Dr. Vajda Ferenc, Vattay József, 

Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Korsós József 

közgyám, Matyó János tanácsnok, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János 

jegyző 

 

55. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Borbély Lajos) [37. p.] 

56. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [37. p.] 

57. Községi jegyző bejelenti, hogy a legtöbb adót fizető testületek és nők részéről a képviselő-

testületi gyűléseken képviseletre a Rimamurány-Salgótarjáni Vasfinomító Rt részéről Poloczek 

Pált, ugyanazon társulat élelmezési intézete részéről Boczkó Dánielt, özv. Jankovich Miklósné 

részéről Hoffman Mórt, és Rosenfeld Polacsek Regina részéről Fischer Bertholdot jelentették 

be. – (Tudomásul vették.) [37. p.] 

58. Községi jegyző szabályrendeletileg előírt kötelmeinél fogva bejelenti, hogy Kiszely Lajos 

volt segédjegyzőt elbocsátotta, helyébe Hódossy Bálint okleveles segédjegyzőt vette fel, kit 

személyesen is bemutat, és okmányait előterjeszti. – (Tudomásul vették.) [37. p.] 

59. Községi jegyző bejelenti, hogy a kézbesítési teendők teljesítésére a 128/1887. számú 

határozat szerint mellé adott Kiszely Lajos segédjegyző és Bak János hajdú, állásuktól 

eltávoztak, helyettük Kovács Antal segédjegyző meghagyása mellett még Hódossy Bálint 

segédjegyzőt, Pap Zsigmond írnokot, illetve végrehajtót és Timaróczky Sándor községi hajdút 

kéri maga mellé kisegítő kézbesítőként alkalmazni. – (Jóváhagyták.) [37-38. p.] 

60. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottság 6/1888. számú 7. és 8. számok alatt 

felvett jegyzőkönyvei, melyek szerint a fogyasztási adó megváltásaira tett minden kísérlet 

meghiúsult, a fogyasztási adó 1888. április 1-től kezdve bérlőnek adatott ki. – (Tudomásul 

vették, és a Besztercebányán járt háromtagú küldöttség utazási költségeire kiutaltak 66 forint 

50 krajcárt.) [38. p.] 



61. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak az 1888. március végéig fogyasztási 

adó címén beszedett összegekre vonatkozó 9-10. számú jegyzőkönyvei – (Tudomásul vették.) 

[38. p.] 

62. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak 11/1888. számú jegyzőkönyve, mely 

szerint, a kincstár által a községnek beszedési jutalékként 1888. január 1-től március 31-ig, mint 

a megváltási szerződés megszűntéig adott, és a községi fogyasztási adópénztárba befolyt 137 

forint 36 ½ krajcár bizonyos százaléka a községi jegyzőt illeti meg, kinek nem tartozik hivatali 

kötelessége közé az adóbeszedésből eredő tevékenység, jutalékként 50 forintot állapítsanak 

meg.   – (Elfogadták.) [38-39. p.] 

63. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottság 12/1888. számú jegyzőkönyve, mely 

szerint a fogyasztási adó megváltási szerződés a községre nézve 1888. március 31-én megszűnt, 

és a fogyasztási adóügyi leszámolás Link Bernát kezelővel véglegesen befejeződött, részére a 

letett biztosítékot kiadták. – (Tudomásul vették.) [39. p.] 

64. Pongó Györgyné építkezés iránt beadott kérvénye az építkezési bizottság által hozott 

végzéssel. – (Jóváhagyták.) [39. p.] 

65. Dr. Polereczky Józsefnek az építkezési bizottsághoz beadott kérvénye, háza nagyobbítása 

tárgyában. – (Jóváhagyták.) [39. p.] 

66. Andrejcska Mihály salgótarjáni lakos kérvénye, melyben 236. számot nyerendő, egy szoba 

és egy konyhából álló ház felépíthetését kérelmezi az építkezési bizottság véleményével. – 

(Engedélyezték.) [40. p.] 

67. Klanyi János kérvénye, melyben a Temető utcában új számot nyerendő két szoba és egy 

konyhából álló lakházra építkezési engedélyt kér. – (Engedélyezték Barta József 166. 

népsorszámú házával egyvonalba.) [40. p.] 

68. Boldsmidt Áron építkezési kérvénye, melyben a 15. népsorszámú ház nagyobbíthatását 

kérelmezi. – (Engedélyezték a 16. népsorszámú házzal egyvonalba, és az Államvasutak 

igazgatóságának jóváhagyásával.) [40. p.] 

69. Szabó István salgótarjáni lakos építkezés iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [40. p.] 

70. Gulyás András salgótarjáni lakos építés iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [40. p.] 

71. A községi elöljáróság javaslata, hogy mivel Salgótarján járási főszolgabírói székhely, és a 

község az új toloncügyi szabályzat szerint toloncállomás is, noha börtön helyiség van, de az 

már a mai igényeknek meg nem felel, toloncház pedig egyáltalán nincs, a 143. népsorszámú 

községi lakóházat alakítsák át úgy, hogy abban a toloncház és börtön helyiség, lehetőleg két-

két, férfi és női osztályt elhelyezhessenek, illetve lehetőleg két községi szolgalakás 

berendezhető legyen. – (Bár a községnek a házbér elmaradásából hátránya származik, de a 

szükség miatt elfogadták, és az építészeti bizottságot bízták meg a terv és költségvetés 

elkészítésével.) [41. p.] 

72. A Belügyminisztériumnak a községi közgyűlés 250/1887. számú határozata folytán a 

rétsági állatorvos javadalmazásáról hozott vármegyei törvényhatósági bizottsági 201/1887. 

számú határozat ellen beadott fellebbezésére hozott, a vármegyei törvényhatósági bizottság 

jelzett határozatát megsemmisítő 11398/888. számú leirata. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

73. A vármegyei törvényhatósági bizottság 34/1887. számú határozatával elfogadott, a 

Belügyminisztériumnak 82636-IV.b. számú leiratával jóváhagyott, és vármegyei alispán 

890/1888. számú záradékával ellátva kiadott, a községi háztartás és számvitelről szóló 

szabályrendelet. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

74. A megyés püspök bérma útja során fogadtatására Markovits Márton apátplébános által 

378/1888. szám alatt beadott átirat. – (Az ünnepélyes fogadtatás részleteit a községi bíró és 

Markovits Márton plébános által összehívandó értekezleten tárgyalják meg.) [41-42. p.] 

75. A vármegyei alispánnak 4222/1888. elnöki szám alatt az árvízkárosultak javára 

adománygyűjtés céljából kiadott 62. számú gyűjtőíve. – (A község részéről 20 forintot 

adományoztak.) [42. p.] 



76. Hankus Imre budapesti lakos, okleveles gyógyszerésznek a Belügyminisztériumhoz 

benyújtott, és onnan Nógrád vármegye közönségéhez 28230/VIII. 888. szám alatt intézkedés 

végett leküldött, a képviselő-testületnek a vármegyei alispán 5937/1888. elnöki számú 

végzésével nyilatkozattétel végett kiadott, Salgótarján nagyközségben második gyógyszertár 

felállítása iránti kérvénye. – (Második gyógyszertár felállítása iránti kérvény elutasítását kérik 

a belügyminisztertől, mert a 169/1885. számú közgyűlési határozat óta nem történt jelentősebb 

változás a nagyközségben, az ott előadott érvek továbbra is érvényesek.) [részletes indoklás] 

[42-47. p.] 

77. A Nógrád Megyei Tantestületnek az 1887. augusztus 28-29-én Salgótarjánban megtartott 

közgyűlése alkalmából alakult fogadó bizottságnak átirata, melyben a község képviselő-

testületének a község, mint erkölcsi testület részéről nyújtott adakozásáért köszönetet mond. – 

(Tudomásul vették.) [47-48. p.] 

78. Krizsan János községi szolgának Losoncról ideköltözéséből eredő 11 forint utazási 

költségei megtérítése iránti kérvénye. – (Elfogadták.) [48. p.] 

79. Körrey Dániel rozsnyói illetőségű, salgótarjáni lakos, kereskedőnek községi kötelékbe 

felvétel iránti kérvénye. – (Elfogadták és 10 forint felvételi díjat róttak ki.) [48. p.] 

80. Eckstein Zsigmond bajai illetőségű, salgótarjáni lakos, kereskedőnek községi kötelékbe 

felvétel iránti kérvénye. – (Elfogadták és 10 forint felvételi díjat róttak ki.) [48-49. p.] 

81. Hochman Márton Ung vármegye Nagy Geöcz községi illetőségű, salgótarjáni lakos, szatócs 

kérvénye, melyben magát és családját a községi kötelékbe felvétetni kéri. – (Elfogadták az 1885 

végével megtelepült kérvényező és felesége, Weisz Róza kérvényét, és 5 forint felvételi díjat 

róttak ki.) [49. p.] 

82. Fürst Jakab fuvaros salgótarjáni lakosnak letelepülés iránti kérvénye. – (Jánosháza 

nagyközség által kiállított bizonyítvány alapján engedélyezték.) [49. p.] 

83. Nagy Lajosné miskolci lakos kérvénye, melyben letelepedési engedély, és kávé- és 

bormérési iparűzéshez iparigazolvány kiadását kéri. – (Letelepedését engedélyezték, az 

iparigazolvány kiadása iránt pedig a főszolgabíróhoz, mint első fokú iparhatósághoz 

utasították.) [50. p.] 

84. A bélyegtörvény módosításáról kiadott vármegyei alispáni 129/1888. számú körrendelet. – 

(Tudomásul vették.) [50. p.] 

85. Olvastatott Plachy József járási főszolgabíró 2353/1888. számú átirata, mely szerint 

Schleicher Emil községi pénztárnokot tiszteletbeli bíróvá kinevezi. – (Tudomásul vették.) [50. 

p.] 

86. Olvastatott Plachy József járási főszolgabíró 2354/1888. számú átirata, mely szerint Egry 

Gyula rendőrtizedest szakaszvezetővé, Timaróczky Sándor hajdút tizedessé lépteti elő. – 

(Tudomásul vették.) [50. p.] 

87. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 5-16. számú Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul 

vették.) [50. p.] 

88. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában kiadott, a számadásokra, 

költségvetésekre és pótadókulcs megállapítására vonatkozó hirdetmény. – (Tudomásul vették.) 

[50-51. p.] 

89. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában alispáni 4277/1888. szám alatt 

kiadott, a belügyminiszter 7330-II. számú záradékával jóváhagyott, Nógrád vármegye 

216/1886. közgyűlési számú szabályrendelete az éves cselédek felmondási és szegődési 

idejének megállapításáról. – (Tudomásul vették.) [51. p.] 

90. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában megjelent alispáni 5103/1888. 

számú hirdetmény, mely szerint a belügyminiszter 25396/88. számú leiratával Nógrád 

vármegye területén az árvízkárosultak részére gyűjtött összegnek fele részét a vármegyei 

vízkárosultak részére engedélyezte. – (Tudomásul vették.) [51. p.] 



91. A községi bíró előterjesztése a lóavató bizottságba két bizottsági tag megválasztása iránt. – 

(Novoszád Béla és Dapsy Gyula, póttag Herczeg János.) [51. p.] 

92. A községi bíró előterjesztése, hogy a himlőoltások alkalmával anyagszedés céljára behozott 

gyermekek szülei részére bizonyos díjat állapítsanak meg. – (20 forintot állapítottak meg.) [51. 

p.] 

 

1888. május 18. (VII., rendkívüli) [52-55. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Borbély Lajos, Bőhm Béla, Boczkó Dániel az 

RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Huszár Antal, Simon József, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, 

Korsós József közgyám, Marschalkó Richárd községi mérnök, Schleicher Emil pénztárnok, 

tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

93. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Borbély Lajos) [52. p.] 

94. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [52. p.] 

95. A vármegyei alispán 6455/1888. számú felhívása, mely szerint a községi képviselő-testület 

13/1888. számú határozata ellen, melyben az 1887. évi XVIII. törvénycikk 1.§-a értelmében 

alkotandó törvényhatósági szabályrendeletben biztosíttatni kívánta, hogy a község heti 

vásárjain a vidéki iparosok iparkészítményeiket szabadon árulhassák, Szalay István és társai 

részéről benyújtott felszólamlás, illetve értekezleti jegyzőkönyvben felvett indokok alapján, 

újabb határozathozatalt rendel el. – (A képviselő-testület abból indult ki, hogy az ipar fejlődése 

szempontjából kívánatos volna a heti vásárokon idegen iparosok megjelenése is, azonban sem 

a megyében, sem a szomszédos megyében lévő vásártartó községek nem fogadták el ezt. Ezért 

a község iparosainak hátrányára nem erőlteti a vármegyei szabályrendelet megváltoztatását, 

és kijelentik, hogy az egyre gyarapodó iparosság képes kielégíteni a község lakosságának 

szükségleteit, így nem kívánják, hogy heti vásárokon idegen iparosok is árusíthassák 

termékeiket.) [részletes indoklás] [53-55. p.] 

96. A Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztériumnak 22636/18.6. számú 

intézkedése, melyben a községi elöljáróság kérvénye alapján a július hó 20-21. napjaira eső 

salgótarjáni országos vásár határidejét, ez évben kivételesen, ugyanazon hó 23-24. napjaira teszi 

át. – (Tudomásul vették.) [55. p.] 

97. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában megjelent összes hirdetmény, 

különösen a vármegyei alispán azon hirdetménye, mely szerint a vármegyei összes pénztári 

számadások közszemlére tétetvén, május 29-ig megtekinthetők, és azok ellen felszólamlás vagy 

észrevétel beadható. – (Tudomásul vették.) [55. p.] 

 

1888. június 20. (VIII., rendkívüli) [56-66. p.] 

Jelen vannak: Dokupil Vilmos, Gerber Frigyes az SKB. Rt képviselője, Hoffman Mór özv. 

Jankovich Miklósné képviselője, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Thomásch János, Barella 

Henrik rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Matyó János tanácsnok, Schleicher Emil 

pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

98. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [57. p.] 

99. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [57. p.] 

100. Az 1888. évi pótköltségvetési előirányzat jóváhagyásáról hozott 131/1888. számú 

vármegyei törvényhatósági bizottsági közgyűlési határozat. – (Tudomásul vették.) [57. p.] 

101. Olvastatott a községi helypénzszedési jog bérbeadásáról felvett árverési jegyzőkönyv, 

mely szerint az 1889-1891. évig terjedő háromévi időtartamra a haszonbér az eddigi 2600 forint 

helyett 3510 forintra emelkedett. Ezen bér mellett a jogot Breuer Klára budapesti lakos vette 



ki, mint legtöbbet ígérő, ki az árverési feltételek értelmében megállapított 1026 forint 68 krajcár 

biztosítékot le is tette. – (Jóváhagyták.) [57-58. p.] 

102. A Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztériumnak 19788/VI. számú 

intézkedése, és ebből kifolyólag a vármegyei alispánnak 6407/1888. számú rendelete a 

phyloxera terjedésének meggátlásáról. – (A szőlők megvizsgálására az elöljáróság mellé 

Weiszenbacher Jánost és Thomásch Jánost kérték fel, kiknek július 31-ig jelentést kell tenni a 

járási főszolgabírónak.) [58. p.] 

103. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1888. május 30-án hozott, és a vármegyei 

alispán 7970/1888. számú rendeletével az 1886. évi XXI. törvénycikk 7.§-a értelmében 

kihirdetés végett kiadott: a/ a vármegyei betegápolási és közkórházi alapok külön kezeléséről 

39/1888. számú határozat; b/ a Balassagyarmat-Vanyarc-Szirák-i vármegyei útvonal, valamint 

a balassagyarmati Ipoly-híd felépítésére 50 év alatt 5%-kal törlesztendő 100 ezer forintos 

kölcsön felvételéről 69/1888. számú határozat; c/ a fegyelmi büntetések nyilvántartása, a 

rendbüntetési pénzek hová fordításának nyilvántartása és elszámolásáról szóló 132/1888. 

számú szabályrendelet; d/ az 1876. évi XIV. törvénycikk 146.§-a értelmében alkalmazott 

községi szülésznők részére készített 133/1888. számú szabályrendelet; e/ a heti vásároknak nem 

helyben lakó iparosok által való látogatása engedélyezéséről szóló 136/1888. számú 

szabályrendelet. – (Tudomásul vették.) [58. p.] 

104. Balog János szűcsmester, salgótarjáni lakosnak letelepülhetés iránti kérvénye. – 

(Gyöngyös város által kiállított bizonyítvány alapján engedélyezték.) [59. p.] 

105. Prohaszka Pál kötélgyártó, salgótarjáni lakosnak letelepülhetés iránti kérvénye. – 

(Somosújfalu község által kiállított bizonyítvány alapján engedélyezték.) [59. p.] 

106. Vrabecz Lajos kötélgyártó, salgótarjáni lakosnak letelepülés iránti kérvénye. – 

(Losonctugár mezőváros által kiállított bizonyítvány alapján engedélyezték.) [59-60. p.] 

107.  Skolnik Pál salgótarjáni lakos, csizmadiamesternek letelepülés iránti kérvénye. – (Losonc 

rendezett tanácsú város által kiállított bizonyítvány alapján engedélyezték.) [60. p.] 

108. Roszinszky Dániel salgótarjáni lakos, cipészmesternek letelepülés iránti kérvénye. – 

(Nagylipcse község által kiállított bizonyítvány alapján engedélyezték.) [60. p.] 

109. Olvastatott a múlt közgyűlés óta érkezett 18-21. számú Hivatalos Értesítők – (Tudomásul 

vették.) [60. p.] 

110. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi 143. számú bérháznak toloncház 

és börtön helyiség, illetve hajdúlakásul leendő átalakítására vonatkozó jelentése. – 

(Kényszerből tudomásul vették, és elrendelték, hogy a hátsó két helyiséget egyenlő részre kell 

osztani, ajtaját vaslemezzel, ablakát vasrostéllyal kell ellátni, az első két szobát és konyhát 

pedig két községi szolga lakásként kapta, ezért megszüntették a lakbér címén fizetett 120 

forintot. Az átalakítás fedezete a községi építkezési alap.) [részletes indoklás] [60-62. p.] 

111. Polacsek Regina salgótarjáni háztulajdonos kérvénye a salgótarjáni 107. népsorszámú ház 

falának megvizsgálására, Korsós József által a ház mellé épített árnyékszék eltávolítására, és 

megrongált falának kijavítására a községi szépészeti bizottság jelentésével. – (A bizottság és a 

képviselő-testület hatáskörén kívül esik, rendes bírói úton kell eljárni.) [62-63. p.] 

112. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Herczeg Rozália salgótarjáni lakos 

építkezéséről. – (Engedélyezték a két szoba és konyha építését, azzal a feltétellel, ha a volt 

malomárokból elfoglalt rész használatáról a közbirtokossággal kiegyezik.) [63. p.] 

113. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Szalay István salgótarjáni lakos 

építkezéséről. – (Engedélyezték azzal a feltétellel, hogy a vasút felől tűzfalat kell építeni, az 

épület többi része pedig másfél méter magasan kőből, a tető cserépből készüljön.) [63-64. p.] 

114. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Seidner Mór salgótarjáni lakos 

építkezéséről. – (Engedélyezték pince és fáskamra építését.) [64. p.] 

115. A községi elöljáróság előterjesztése a községi főépület udvarán lévő tűzoltó szertár helyett 

a mellékudvarban egy új tűzoltó szertár, és ezzel kapcsolatban halottaskocsi és egyéb ingóságok 



elhelyezésére szolgáló félszer építéséről. – (Az építkezés szükségességét a 75/1885. számú 

határozattal már kimondták, de átmenetileg elhalasztották, most megbízták a községi építkezési 

bizottságot a tervek és költségvetés elkészítésével.) [64-65. p.] 

116. Előterjesztették a behajhatatlanság folytán leírandó egyenes adók és hadmentességi 

díjakról felvett kimutatást. – (A vagyon hátrahagyása nélkül elhaltak, a vagyontalanok és az 

ismeretlen helyre költözöttek kötelezettségeiből eredő összeg leírását jóváhagyták.) [65. p.] 

117. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület Nógrád vármegyei választmányának az 

1888. június 29-én, Balassagyarmaton tartandó közgyűlési meghívója. – (Tudomásul vették.) 

[65. p.] 

118. A vármegyei alispán 6156/1888. számú, a postai küldemények portómentességéről kiadott 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [65. p.] 

119. Barella Henrik rendőrbíró családi ok miatt egyhavi szabadságot kér. – (Engedélyezték, ez 

időre a feladatok ellátásával Matyó János községi tanácsnokot és Kovács Antal segédjegyzőt 

bízták meg.) [65-66. p.] 

120. Herczeg János községi pénztárnok jelentése a Forgách-akna felé vezető vicinális út 

javításáról. – (A vicinális úti bizottságot felkérték, hogy javítassa ki, vagy a jövő évi 

költségvetésébe vegye fel.) [66. p.] 

121. Elnöki jelentés arról, hogy a Baglyasaljára vezető úton a hidakat az árvíz megrongálta. – 

(Meg kell keresni Baglyasalja község elöljáróságát a javítás érdekében.) [66. p.] 

 

1888. július 14. (IX., rendkívüli) [67-81. p.] 

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

Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Kádas István, Lővinger Rezső, Markovits 

Márton plébános, Porázik György, Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Jancsik Gyula tanácsnok, 

Matyó János tanácsnok, Pap János jegyző, Horváth Bertalan szolgabíró 

 

122. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kádas István) [68. p.] 

123. Községi jegyző a tárgysorozatot megelőzőleg bejelenti járási főszolgabíró 3580/1888. 

számon hozzá intézet átiratát, mely szerint Nógrád vármegye alispánja intézkedésével belváthy 

Balázsy Antal tiszteletbeli szolgabírót, a községi közigazgatás és önkormányzat minden ága és 

teendőiben tájékoztatás és foglalkoztatás céljából további intézkedésig, naponkint a délutáni 

órákban – gyakorlatra – mellé rendelte, és bemutatja a személyesen megjelent Balázsy Antalt. 

– (Tudomásul vették.) [68. p.] 

124. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [68-69. p.] 

125. A vármegye törvényhatósági bizottságának Balassagyarmaton 1888. május 30-án tartott 

rendes közgyűlésén hozott, a községi belszervezeti szabályrendeletek pótlásaival, a községi és 

körjegyzők fizetése és egyéb járulékainak egy-egy összegben megállapítása, továbbá a községi 

elöljárósági tagok napidíjai és fuvarköltségeinek, valamint a jegyző által magánfelek részére 

teljesített magánmunkálatokért felszámítható díjak megállapítását rendelő 139/1888. számú 

határozat, és ezzel kapcsolatban Szilárdy Ödön községi nagybirtokos és képviselő határozati 

javaslata. – (Szilárdy Ödön javaslatát elfogadták, hogy továbbra is érvénybe tartják a 90/1882. 

számú határozattal elfogadott, és a 248/1887. számú határozattal újjáalkotott községi 

belszervezeti szabályrendeletet, és fellebbeznek a törvényhatósági bizottság 139/1888. számú 

határozata ellen, illetve ha ezt elutasítja a törvényhatósági bizottság, továbbítsák a 

belügyminiszterhez, mert: a/ a jegyzői fizetés és egyéb járulékok összevonása a segédszemélyzet 

számának változása következtében viták forrása lehetne; b/ a kiküldetési napidíjat a korábbi 

szabályrendeletek magasabb összegben határozták meg, a nagyközséghez illően; c/ a fuvardíj 

megállapítása szintén alacsony; d/ a magánfelek számára végzendő munkák díjazását szintén 

meghatározták a jóváhagyott szabályrendeletben, ha ennél kisebb lenne, a jegyzők 

elutasíthatnák az ügyfelek egy részét; e/ az 1886. évi XXII. törvény végrehajtási utasításában a 



belügyminiszter kifejezte, hogy a szabályrendeletek átvizsgálása során a magánjogi 

viszonyokat érintetlenül kell hagyni.) [részletes indoklás] [69-74. p.] 

126. A vármegye törvényhatósági bizottságának 154/1888. számú határozata, mely szerint a 

községet arról értesítik, hogy új belszervezeti szabályrendeletét a május 30-án tartott vármegyei 

törvényhatósági bizottsági közgyűlésen – az idő rövidsége miatt – nem tárgyalták. – 

(Tudomásul vették.) [75. p.] 

127. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 115/1888. számú határozata alapján 

készített, a községi bérház udvarán építendő tűzoltó szertár építési tervét és költségvetését, a 

községi építészeti bizottság jelentésével. – (Elfogadták a tervet, az 1006 forint 65 krajcáros 

költségvetést, és hogy az építkezést házi [községi] kivitelezésben végzik.) [75-76. p.] 

128. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 225/1887. számú határozata alapján a 

marhavásártéren építendő vásárbizottsági épület építési tervét és költségvetését, a községi 

építészeti bizottság jelentésével. – (Elfogadták a terv azon módosítását, hogy ne fából, hanem 

kőből épüljön, a 464 forint 84 krajcáros költségvetést, és hogy az építkezést házi [községi] 

kivitelezésben végzik.) [76-77. p.] 

129. Előterjesztették a községi közgyűlés 101/1888. számú határozatával jóváhagyott árverési 

jegyzőkönyv alapján készített, a községi vásárjog bérbeadására vonatkozó szerződést, azon 

jelentéssel, hogy a Budapesten lakó bérlő még azt nem írta alá. – (A következő közgyűlésen 

mutassák be az aláírt szerződést.) [77-78. p.] 

130. Elnöki előterjesztés – a hivatalos helyiségek szaporodása folytán – a meglévő székek 

számának növelése iránt – (A 48 szék a tanácsteremben és négy hivatalos helyiségben kevés, 

ezért még a meglevőkhöz hasonló 12 thonett és egy karosszék beszerzését rendelték el.) [78. p.] 

131. Olvastatott a községi szépészeti bizottság véleményes jelentése Fajd Imre építkezéséről. – 

(Engedélyezték az egyszoba-konyhás lakás építését.) [78. p.] 

132. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Wlezek Tamás építkezéséről. – 

(Engedélyezték az egy szobából, konyhából, kamrából és asztalosműhelyből álló lakás építését, 

azzal a kitétellel, hogy a járda melletti fal az izraelita fürdő sarkától a Telek István telkén álló 

épület tűzfaláig húzott egyenes vonalon legyen.) [78. p.] 

133. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Ponyi Imre építkezéséről. – 

(Engedélyezték a kétszoba-konyhás lakás építését, de mivel az engedélyezés előtt kezdett bele, 

kérték a járási főszolgabírót a kihágási eljárás lefolytatására.) [78-79. p.] 

134. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Kohn Mihály építkezéséről. – 

(Engedélyezték a 15. népsorszámú ház vasút felőli végén az 5,5 m hosszú épület építését, azzal 

a feltétellel, hogy a vasúti igazgatóság beleegyezését is kérje meg.) [79. p.] 

135. Olvastatott a községi szépészeti bizottság jelentése Bőhm Béla építkezéséről. – 

(Engedélyezték, azzal a feltétellel, hogy a vasúti igazgatóság beleegyezését is kérje meg.) [79. 

p.] 

136. Sramko Emil csizmadia községi kötelékbe felvétel iránti kérvénye. – (A Zólyom vármegyei 

Felső Lehota község által kiállított bizonyítvány alapján a kérvényezőt és nejét, Piljár Teréziát 

felvették a község kötelékébe 5 forint díjért.) [78-80. p.] 

137. Srommer Károly szabó községi kötelékbe felvétel iránti kérvénye. – (Mivel 1882 óta él a 

községben, és a korábban illetőséget nyert Spráh Erzsébettel, volt Godó Jánosnéval házasságra 

lépett, a község kötelékébe felvették 5 forint díjért.) [80. p.] 

138. Korzsinka Antal szabó községi kötelékbe felvétel iránti kérvénye. – (Mivel 1883 óta a 

községben él, felvették a község kötelékébe 5 forint díjért.) [80-81. p.] 

139. Miskolczi János losonci illetőségű könyvkötőnek a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Losonc rendezett tanácsú város által kiállított bizonyítvány alapján 

engedélyezték.) [81. p.] 



140. Előterjesztették a salgótarjáni tantestületnek – Schlésinger Ármin és Eishner Miksa – 

tanítók közötti vitás kérdés eldöntése tárgyában felvett jegyzőkönyvét. – (Tudomásul vették.) 

[81. p.] 

141. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 22-24. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [81. p.] 

142. A vármegyei alispán 6654/1888. számú végzése, mely szerint Pap János jegyző, mint 

gyűjtő által fele részben az országos, fele részben a vármegyei árvízkárosultak javára gyűjtött 

76 forint 77 krajcárt nyugtázták. – (Tudomásul vették.) [81. p.] 

 

1888. augusztus 16. (X., rendkívüli) [82-94. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Boczkó Dániel, az RMSTV Rt 

élelmezési szövetkezete képviselője, Hegedűs Viktor, Markovits Márton plébános, Okolicsányi 

Lajos, Szalay István, Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Korsós József közgyám, Matyó János 

tanácsnok, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

143. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [83. p.] 

144. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [83. p.] 

145. Előterjesztették a községi bérháznak toloncház és börtön helyiség, illetve hajdúlakká 

átalakításáról hozott, 30 napi közszemlére kitett 110. számú határozatát, az elöljáróság 

jelentésével, hogy ellene észrevétel be nem adatott. – (Megerősítették.) [83-84. p.] 

146. Előterjesztették a községi jegyző fizetésének és egyéb járulékainak egyesítése, az 

elöljárósági tagok napi- és fuvardíjainak, valamint a jegyző által magánmunkálatokért 

felszámolható díjak megállapításáról hozott, 30 napi közszemlére kitett 125. számú határozatot, 

az elöljáróság jelentésével, hogy ellene észrevétel be nem adatott. – (Megerősítették.) [84-85. 

p.] 

147. Előterjesztették a tűzoltó szertár építéséről hozott, és az építési terv és költségvetéssel 

kapcsolatban 30 napi közszemlére kitett 127. számú határozatot, az elöljáróság jelentésével, 

hogy sem a határozat, sem az építési terv és költségvetés ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Megerősítették.) [85-86. p.] 

148. Előterjesztették a vásárbizottsági épület építéséről hozott, az építési terv és költségvetéssel 

kapcsolatban 30 napi közszemlére kitett 128. számú határozatot, az elöljáróság jelentésével, 

hogy sem a határozat, sem az építési terv és költségvetés ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Megerősítették.) [86-87. p.] 

149. Előterjesztették a községi közgyűlés 104. számú határozatával jóváhagyott árverési 

jegyzőkönyv és feltételek alapján készített, és aláírt, a vásárjog bérbeadására vonatkozó 

szerződést. – (Jóváhagyták.) [87. p.] 

150. Az 1888. év első felében teljesített adóvégrehajtásokból felmerült költségszámla. – (A 143 

forintot elszámolták.) [87-88. p.] 

151. Az 1888/89. tanévre a tankötelesek összeírásánál felmerült költségek megállapítása. – (20 

forintot állapítottak meg.) [88. p.] 

152. Előterjesztés a vásártér feltöltéséről. – (A feltöltést elhalasztották, de az átvezető utak 

javításáról 100 forint erejéig intézkedtek.) [88. p.] 

153. A vármegyei alispán Kohn Herman salgótarjáni lakos eltartásáról kiadott 9188/1888. 

számú végzése. – (A nevezett 60 krajcár heti segélyben részesül, van nagykorú, munkaképes 

gyermeke, és egészségi állapota megengedi könnyebb munkák végzését is.) [88-89. p.] 

154. A járási főszolgabírónak az 1889. évi fedeztetési idényre állami mének elfogadása és 

tartása iránt kiadott 4108/1888. számú felhívása. – (Két db mént igényeltek, a zab mázsáját 6 

forintért, a szénáét 2,50 forintért számolták, az alomszalmát ingyen adták, a legénység 

élelmezését pedig a katonai élelmezési árak mellett vállalták.) [89-90. p.] 



155. Előterjesztés arról, hogy Szinay Ferenc volt salgótarjáni, jelenleg nógrádverőcei, lakos 

által 1883. évben túlfizetett 1 forint 54 krajcár községi pótadót visszatérítsék. – 

(Utalványozták.) [90. p.] 

156. Olvastatott a Salgótarjáni Ipartestület jelentése, hogy a testület a felsőbb jóváhagyást nyert 

alapszabályai értelmében megalakult, elöljáróságát megválasztotta. Kérték, hogy a testület 

közgyűlésének, illetve elöljárósági ülése megtartására a községi tanácsteremet továbbra is 

engedjék át. – (Tudomásul vették, és Szalay István ipartestületi elnököt értesítették a kérés 

teljesítéséről.) [90. p.] 

157. Olvastatott a Salgótarjáni Ipartestületnek az általa létesítendő iparostanonc iskola 

segélyezése iránti kérvénye. – (Mivel ahol 50 iparostanoncnál több van, ott az 1884. évi XXII. 

törvénycikk 80.§-a alapján a község köteles külön iskoláról gondoskodni részükre, és itt az 

Ipartestület az iskolához csak segélyt kért, azt elvileg kimondták, de kérték az Ipartestületet, 

hogy az iskola tervét és költségvetését mutassa be a képviselő-testületnek.) [90-91. p.] 

158. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egylet augusztus 22-én, Körmöcbányán tartandó VI. 

rendes közgyűlésére kiadott meghívó. – (Tudomásul vették.) [91. p.] 

159. Kovács Antal segédjegyző szolgálati pótlék, és Pap Zsigmond írnok lakbérilletmény iránti 

kérvénye. – (Boczkó Dániel felhívta a figyelmet, hogy az 1887-ben elfogadott szabályrendelet 

szerint a jegyzőre tartozik a segédszemélyzete juttatásainak megállapítása szabad egyezkedés 

alapján, ezért nem tárgyalták a kérvényeket.) [91-92. p.] 

160. Mayernik József pelsőci illetőségű, salgótarjáni lakos, kereskedőnek községi kötelékbe 

felvétel iránti kérvénye. – (Az 1880. április 1. óta a községben lakó kérvényező 10 forint díj 

ellenében illetőséget kapott.) [92. p.] 

161. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei 25-28. számú Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [92. p.] 

162. Pap János községi jegyző bejelenti, hogy a Salgótarjáni Ipartestület jegyzőjévé választotta 

meg, annak elfogadását azonban a községi képviselő-testület, illetve vármegyei alispán 

engedélyétől teszi függővé. – (Ideiglenesen engedélyezték az alispáni jóváhagyás 

megérkezéséig.) [92-93. p.] 

163. A járási főszolgabíró 4168/1888. számú körrendelete, mely szerint a közmunka-összeírást 

augusztus 18-án fogják tartani. – (Tudomásul vették.) [93. p.] 

164. Községi jegyző, figyelmébe hozva a képviselő-testületnek, hogy Ferenc Józsefnek 

augusztus 18-án születésnapja lesz, és indítványozza, hogy a születésnapon a képviselő-testület 

és elöljáróság tagjai minél többen jelenjenek meg az istentiszteleten. – (Elfogadták.) [93-94. p.] 

 

1888. augusztus 31. (XI., rendes) [94-121. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési 

szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Fischer Berthold Rosenfeld Polacsek Regina 

képviselője, Gönczöl János, Kóhn Lipót, Lővinger Rezső, Markovits Márton plébános, 

Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik 

Gyula tanácsnok, Matyó János tanácsnok, Dr. Polereczky József községi orvos, Schleicher Emil 

pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

165. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [95. p.] 

166. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [95. p.] 

167. Olvastatott a Salgótarjáni Ipartestület kérvénye az általa létesítendő iparostanonc iskola 

segélyezéséről, s ezzel kapcsolatban az iskola fenntartási költségvetése. – (Az iskola szükséglete 

230 forint, fedezete 95 forint, a fedezendő hiány 135 forint. A község az 1888/89. tanévre 100 

forint segélyt adott, azzal a megjegyzéssel, hogy az összegről évről-évre döntenek.) [95-96. p.] 

168. Előterjesztették a község 1889. évre szóló költségvetési előirányzatát, és az 1887. év 

zártával felvett vagyoni leltár hitelesített másolatát, a községi elöljáróság és a számvizsgáló és 



pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták, módosítva a községi építési alap egyik 

tételét.) [részletes indoklás] [96-115. p.] 

169. Előterjesztették az 1888. évi községi pótadó-kivetési kulcs megállapítására vonatkozó, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével elfogadásra ajánlott 

elöljárósági tervezetet. – (A községi pótadót 45220 forint 99 ½ krajcár után 31,7 %-ban 

állapították meg.) [részletes indoklás] [115-118. p.] 

170.  A vármegyei alispán 11377/1888. számú végzése, s ebből kifolyólag a Füleki járás 

főszolgabírájának 4333/1888. számú felhívása, miszerint nyilatkozzanak arról, hogy a vegyes 

és személyszállító tehervonatok megállása Salgótarján nagyközség valamely őrházánál 

szükséges-e. – (A lakosságszám növekedése és a vasútállomás távolsága miatt szükségesnek 

tartották, hogy a Vadász Szálló melletti 91. számú őrháznál megállóhelyet létesítsenek, ahol a 

gyorsvonatokon kívül minden vonat megáll.) [118. p.] 

171. A Füleki járás főszolgabírájának 437/1888. számú átirata a „Losoncz és Vidéke” című 

hetilapra 1889. évtől kezdve előfizetés iránt. – (Nem rendelték meg.) [118-119. p.] 

172. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett vármegyei 29-30. számú Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [119. p.] 

173. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában megjelent, a vármegyei 

törvényhatósági bizottságnak 213/1887. számú határozatával elfogadott, és a 

Belügyminisztériumnak 159/8-II/888. számú intézkedésével jóváhagyott szabályrendelet az 

ebtartásról. – (Tudomásul vették.) [119. p.] 

174. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett alispáni hirdetmény, 

mely szerint a vármegye 1889. évi költségvetési előirányzatát augusztus 23-tól 15 napra az 

alispáni hivatalba közszemlére kiteszik, ott bárki megtekintheti, és az észrevételeket a 

szeptemberi közgyűlést megelőzőleg 5 nappal az állandó választmányhoz beadhatja. – 

(Tudomásul vették.) [119. p.] 

175. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi háztartás 

és számvitelre vonatkozó szabályrendeletben megállapított minták szerinti űrlapok 

beszerzéséről felvett 12. számú jegyzőkönyvi indítványa, és ezzel kapcsolatba a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 27. számában közzétett, vármegyei alispánnak 10656/1888. számú azon 

hirdetménye, mely szerint a községi költségvetéshez szükséges A és B mintájú űrlapok 

beszerzésére a Losonci, Füleki és Gácsi járások községei Losoncon, a Kármán Társulat 

nyomdájához utaltatnak, és az űrlapok máshol nem szerezhetők be. – (Kérelemmel fordultak az 

alispáni hivatalhoz, hogy Salgótarjánnak lehetősége legyen más nyomdánál beszerezni a 

nyomtatványokat, mert azt helyben és olcsóbban meg tudja oldani.) [részletes indoklás] [119-

121. p.] 

176. Pap János községi jegyző szóbeli kérelme egészségi szempontból háromheti szabadság 

engedélyezése iránt. – (Engedélyezték, helyettesítésére pedig Kovács Antal segédjegyzőt 

jelölték ki.) [121. p.] 

 

1888. szeptember 13. (XII., rendkívüli) [122-127. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Dapsy Gyula, 

Lépes Miksa, Markovits Márton plébános, Pfaff Gusztáv a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Porázik György, Unger Gusztáv, Barella Henrik rendőrbíró, Schleicher Emil 

pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

177. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Markovits Márton) [122. p.] 

178. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [122. p.] 

179. Előterjesztették az 1889. évi községi közmunka-összeírási és kivetési lajstromot. – 

(Jóváhagyták, és a kivetés összegét 1643 forint 10 krajcárban állapították meg.) [122-123. p.] 



180. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének 2732/1888. számú átirata a 

községben alakítandó cukor és sörfogyasztási adókivető bizottságba egy rendes és egy póttag 

kijelölése iránt. – (Rendes tag Okolicsányi Lajos, póttag Weinberger Soma fűszerkerekedők.) 

[123. p.] 

181. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 31-32. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [123. p.] 

182. Olvastatott a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent vármegyei alispáni 

11921-1888. számú hirdetmény, mely szerint a legtöbb adót fizető vármegyei bizottsági tagok 

1889. évre érvényes névjegyzékét szeptember 10-től 19-ig, 8 napon át az alispáni hivatalban 

közszemlére kiteszik, az érdekelteket annak megtekintésére, és esetleg felszólamlásaik 

benyújtására felhívja. – (Tudomásul vették.) [123. p.] 

183. Községi jegyző bejelenti, hogy Vecsey Dezső járási mérnök a napirend kitűzése után arról 

értesítette, miszerint a községen keresztül vezető útvonalon, négy átereszen pár nap múlva új, 

vasszerkezetű hidakat építenek, mely alapján az út melletti vízsáncok a község által azonnal, a 

lejtméréseknek megfelelően lesznek készítendők. – (Tudomásul vették, és utasították a községi 

mérnököt, hogy a hidak elkészülte után a vízlevezető sáncokat a községi közmunka pénztár 

terhére készíttesse el.) [123-124. p.] 

184. Községi jegyző bejelenti, hogy Vecsey Dezső járási mérnök az úgynevezett Zsidó utcában 

folyó útépítés felülvizsgálatára határidő kitűzését, és arról értesítést kér. – (Az útépítést még 

nem fejezték be, ezért határidőt sem tudtak adni, de a mérnök felügyeleti joga alapján bármikor 

ellenőrizheti a képviselő-testület értesítése nélkül.) [124. p.] 

Indítványok: 

185. Plachy József járási főszolgabíró a szeptember 12-én Salgótarjánban történt tűzeset 

alkalmából személyesen győződvén meg arról, hogy a tűzeset színhelyén a csoportos építkezés 

miatt számos épület a lángok martalékául eshetett volna, de a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó 

Egyletnek és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt Tűzoltó Testülete kiküldött szakaszának 

gyors megjelenése és együttes közreműködése, a tűzoltóság egyes tagjainak odaadó buzgalma 

folytán sikerült a régi szalmafedéllel ellátott épületek között a tüzet ¾ óra alatt lokalizálni, és 

három óra alatt a veszélyt megszüntetni. Mint a járás főtisztviselője a két testületnek, valamint 

a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt salgótarjáni gondnokságának, amely egy fecskendő és két lajt 

kiállításával a tűzoltásnak jelentős segítséget nyújtott, elismerését nyilvánítja, és indítványozza, 

hogy a községi képviselő-testület a megnevezett testületeknek jegyzőkönyvi elismerést 

szavazzon, a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylettől pedig az anyagi támogatását ne vonja 

meg. – (Elfogadták.) [124-125. p.] 

186. Plachy József járási főszolgabíró a szeptember 12-én Salgótarjánban történt tűzesetnél 

személyesen győződött meg arról, hogy a tűzoltóság mellett a salgótarjáni kéményseprő-

segédek a tűzoltásnál odaadóan, életük veszélyeztetésével közreműködtek, indítványozza, hogy 

Lakatos István, Valter Gáspár és Sefcsik György salgótarjáni kéményseprő-segédeknek 

elismerés nyilvánítsanak, és – tekintettel anyagi helyzetükre – némi jutalomban is részesítsék 

őket. – (Elfogadták, és fejenként 10 forint jutalmat szavaztak meg.) [125-126. p.] 

187. Porázik György községi képviselő a szeptember 12-én Salgótarjánban kiütött tűzeset 

alkalmával meggyőződvén arról, hogy nagyobb tűzveszély esetén még mindig vízhiány 

mutatkozik, nem tartja elegendőnek a vásártéren épített vízmedencét, dacára bő víztartalmának, 

indítványozza, hogy a község különböző részein még több víztartály létesítsenek. – 

(Elfogadták, és felkérték Weiszenbacher János képviselőt, a tűzoltó egylet parancsnokát, hogy 

a viszonyokhoz képest szükséges víztartályok terveit és költségvetését készítse el.) [126-127. p.] 

 

1888. december 7. (XIII., rendes) [128-140. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil 

Vilmos, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Huszár Antal, 



Löllbach Gusztáv, Markovits Márton plébános, Porázik György, Simon József, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Vattay József, Weiszenbacher János, Barella Henrik rendőrbíró, Korsós József 

közgyám, Marschalkó Richárd községi mérnök, Dr. Polereczky József községi orvos, 

Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

188. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Markovits Márton) [130. p.] 

189. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [130. p.] 

190. Községi jegyző bejelenti, hogy Kovács József községi bíró már hosszabb idő óta 

betegeskedik ugyan, azonban törvényesen megválasztott helyettese van, e célból a községi 

képviselő-testület egybehívása szükségessé nem vált. – (Tudomásul vették.) [130. p.] 

191. Községi jegyző bejelenti, hogy október 14-én este 11 órakor a Salgótarjáni Kőszénbánya 

Rt központi telepen egy 800 métermázsás szénakazal, eddig ismeretlen okból, kigyulladt, s 

noha a kazal körül több más takarmány és szalmakazal is állott, a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó 

Egylet és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt Tűzoltó Testületének gyors megjelenése és 

hathatós működése a tűz továbbterjedését megakadályozta, és másnap reggeli 5 órára teljesen 

eloltották, délután 3 órára a kazalban megmaradt széna biztos helyre széthordatott. – 

(Tudomásul vették, és jegyzőkönyvi köszönetet mondtak az oltásban részt vett testületeknek.) 

[130-131. p.] 

192. Községi jegyző jelenti, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt József-aknájában, az itteni 

bányaművelet fennállása – mitegy 25 év óta – még elő nem fordult megrendítő szerencsétlenség 

történt, amennyiben november 7-én a kora délutáni órákban a József-akna vízbeömlés folytán 

elárasztódott. A jelzett időben az aknában 350 munkás dolgozott, emberélet nem esett áldozatul, 

mert 20 ember kivételével, a többiek a veszélyt észrevéve, azonnal menekültek, a bennrekedt 

20 munkás pedig 56 órai kínos várakozás után szerencsésen kimentetett. A már mindenki által 

halottnak hitt 20 munkás megmentése Gerber Frigyes bányagondnok vezetése alatt keresésükre 

indult néhány elszánt bányamunkás emberi erőt meghaladó munkájának köszönhető. 

Indítványozza, hogy az önéletűket feláldozó életmentőknek a községi képviselő-testület 

részéről jegyzőkönyvi elismerés és köszönet szavazzanak. – (Elfogadták.) [131-132. p.] 

193. Az 1887. évi községi pénztári zárszámadások jóváhagyására vonatkozó vármegyei 

törvényhatósági bizottsági 196/1888. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [132. p.] 

194. A vásárbizottsági épület építési terve és költségvetése jóváhagyására vonatkozó vármegyei 

törvényhatósági bizottsági 190/1888. számú határozat. – (Tudomásul vették, és az építkezést a 

következő év tavaszán megkezdik.) [132. p.] 

195. A tűzoltó szertár építési terve és költségvetése jóváhagyására vonatkozó vármegyei 

törvényhatósági bizottsági 188/1888. számú határozat. – (Tudomásul vették.) [132. p.] 

196. A toloncház és börtön építéséről hozott községi 110/1888. számú határozat jóváhagyására 

vonatkozó vármegyei törvényhatósági bizottsági 180/1888. számú határozat. – (Tudomásul 

vették.) [132. p.] 

197. A számviteli nyomtatványok beszerzéséről tett községi felterjesztésre hozott vármegyei 

alispáni 14073/1888. számú végzés, mely szerint a szükséges nyomtatványoknak beszerzését a 

községi képviselő-testületre bízta. – (Tudomásul vették.) [133. p.] 

198. Előterjesztették a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt által túlfizetett 2643 forint 98 

krajcár községi pótadó visszatérítéséről kiállított nyugtát utólagos utalványozás végett. – 

(Jóváhagyták.) [133. p.] 

199. A vármegyei alispán 13682/1888. számú végzése, mely szerint a Salgótarjáni Ipartestület 

kérelmére megengedte, hogy Pap János községi jegyző a testület jegyzői teendőit egy évig 

végezhesse. – (Tudomásul vették.) [133. p.] 

200. Elöljárósági előterjesztés a járdaépítésről. – (Kiadták a községi építkezési bizottságnak, és 

együttműködésre megválasztották Markovits Mártont, Weinberger Somát, Szalay Istvánt, 

Huszár Antalt és Korsós Józsefet.) [133. p.] 



201. Elöljárósági előterjesztés a község területén az utcák és terek elnevezése iránt. – (Lehetőleg 

a régi elnevezések meghagyásával a következők: a./ Szilárdy Ödön ún. üveggyár épületétől a 

községen átvezető Fülek-Heves-i vármegyei út az SKB Rt szénrakodójához vezető vasútig Fő 

utca, b./ a postaépülettől a Vadász Szállodáig Posta utca, c./ a római katolikus iskolától a 

Schönfeld-féle 17. számú ház sarkáig Iskola köz, d./ a Polacsek-féle 104. és a Godó János-féle 

48. számú háztól a patak mentén felfelé a Godó Mihály-féle házig Pécskő utca, e./ az a/ és d/ 

alatti utcától az Eknerhammer-féle házig Papberke köz, f./ az új takarékpénztár és a Korsós-

féle ház előtt a vasútig terjedő tér Zemlinszky tér, g./ a Vadász Szállónál lévő őrháztól a 

Szilárdy-féle üvegházig Karancs utca, h./ a vizentúli Weiszenbacher-féle pincétől a 

marhavásártérig Meszesallya utca, i./ az f/ alatti tértől a Korsós-féle háztól a belvásártérig 

Vásártér köz, k./ a Deutschberger-féle háztól a Szilárdy-féle 192. számú házig, valamint a 

Grószberger-féle 197. számú háztól a Sallai-féle udvarig terjedő tér Vásártér, l./ a 

Weiszenbacher- és Schleicher-féle házaktól a régi temető felé, beleértve a Deák-féle házig a 

bekanyarodást, Temető utca; az elöljáróságot megbízták, hogy a táblákat szerezze be.) [133-

134. p.] 

202. Löllbach Gusztáv képviselő indítványozza, hogy az utcák elnevezése és táblákkal ellátása 

alkalmából a házak is újra számoztassanak. – (Elvileg elfogadták, de az 1890. évi népszámlálás 

idejére halasztották a telekkönyvi kiigazítással együtt.) [134. p.] 

203. A járási főszolgabíró 5698/1888. számú végzése, mely szerint Barella Henrik községi 

rendőrbírót tiszteletbeli bíróvá kinevezte. – (Tudomásul vették.) [135. p.] 

204. Olvastatott a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt zenekarának átirata, mely szerint a községi 

kórház javára rendezett zeneestély jövedelméből – a kiadások levonása után – fennmaradt 21 

forint 34 krajcár a községi pénztárnak megküldték. – (Jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak meg 

ezért.) [135. p.] 

205. Előterjesztették Loh Gusztáv építési vállalkozó számláját, mely szerint a vármegyei úton, 

a község belterületén épített négy új áteresz építése alkalmával a lecsapoló árkok készítésénél 

teljesített munkálatoknak a községet terhelő munkadíja 52 forint 70 krajcár, amit kiutalni kér. 

– (A számlát átvizsgálásra Marschalkó Richárd községi mérnöknek kiadták.) [135-136. p.] 

206. Vehovszky Frigyes, Poroszszilézia Steibersitz községi születésű és illetőségű 

háztulajdonos kérvénye, melyben magát és családját a község kötelékébe felvétetni kéri. – (Az 

1879 óta a községben lakó kérvényező, felesége Lorencz Klára, gyermekei Pál, Miksa, Erzsébet, 

Klára, István és Olga felvételét a magyar állampolgárság megszerzése után kilátásba 

helyezték.) [136. p.] 

207. Skolnik Dániel salgótarjáni lakos, csizmadiamester letelepedés iránti kérvénye. – (Mivel 

gyermekkora óta a községben lakik, engedélyezték.) [136-137. p.] 

208. Schuyer Henrik volt zagyvarónai lakos, cipészmester letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [137. p.] 

209. Mega Dániel volt losonci lakos, kalaposmester letelepedhetés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [137. p.] 

210. Olvastatott a salgótarjáni evangélikus egyház elöljáróságának a temető közösítése 

tárgyában 234/1887. számú községi közgyűlési határozat végrehajtását szorgalmazó 521. 

számú átirata. – (A temetkezési szabályrendelet elkészítésére az elöljáróság mellé 

megválasztották Szilárdy Ödönt, Markovits Mártont, Boczkó Dánielt, Porázik Györgyöt, 

Weiszenbacher Jánost és Korsós Józsefet.) [138. p.] 

211. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 34-42. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [138. p.] 

212. Olvastatott a községi közgyámok részére az 1877. évi XX. törvénycikk 170.§ 7. pontja 

értelmében a községbeli gyámoltak és gondnokoltak, valamint a gyámok és gondnokok 

nyilvántartásáról szóló utasítás. – (Mivel hiányos a nyilvántartás, a vármegyei árvaszéknél le 



kell íratni, melyre 20 forintot szavaztak meg, a következőkben pontosan kell vezetni.) [138-139. 

p.] 

213. Községi jegyző indítványozza, hogy a községben lévő felekezeti és társulati iskolákba járó 

szegénysorsú tanulók segélyezésére adni szokott összegek utalják. – (A római katolikus 

iskolának 34 forintot, az izraelita iskolának 10 forintot, a szegény tanulók segélyezésére a római 

katolikus iskolának, a társulati iskoláknak 10-10 forintot, az izraelita iskolának 5 forintot 

utalványoztak.) [139. p.] 

214. Községi jegyző indítványozza, hogy vármegyei alispánhoz intézzenek felterjesztést a régi 

számviteli nyomtatványok felhasználásának engedélyezésére. – (Boczkó Dániel javasolta, hogy 

a régi nyomtatványokból kis mennyiség van, ezért a községnek nem származik nagy hátránya; 

községi jegyző visszavonta indítványát.) [139. p.] 

215. Boczkó Dániel képviselő indítványozza, hogy a közvágóhíd és mérőház megvizsgálásakor 

a községi építkezési bizottság által felvett jegyzőkönyvet a jövő közgyűlés napirendjére vegyék, 

hogy a szükségesnek mutatkozó javítások elrendezhetők legyenek. – (Elfogadták.) [139-140. 

p.] 

 

1888. december 7. (XIV., rendes) [140-141. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil 

Vilmos, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Huszár Antal, 

Löllbach Gusztáv, Markovits Márton plébános, Porázik György, Simon József, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Vattay József, Weiszenbacher János, Barella Henrik rendőrbíró, Korsós József 

közgyám, Marschalkó Richárd községi mérnök, Dr. Polereczky József községi orvos, 

Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

216. Olvastatott a tűzrendészeti kormányrendelet. – (A szabályrendelet kidolgozására az 

elöljáróság mellé egy bizottságot választottak, melynek tagjai: Szilárdy Ödön, Weiszenbacher 

János, Boczkó Dániel, Markovits Márton, Porázik György, Simon József, Barella Henrik, Pap 

János községi jegyző.) [141. p.] 

217. Az 1889. évre érvényes legtöbb adófizető községi képviselők névsorának kiigazítása. – 

(Külön jegyzőkönyvet vettek fel.) [141. p.] 
 


