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1889. február 1. (I., rendkívüli) [1-18. p.] 

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

János, Okolicsányi Lajos, Simon József, Szilárdy Ödön, Vattay József, Weinberger Soma, 

Barella Henrik rendőrbíró, Fülep János tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Korsós József 

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

jegyző 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [2. p.] 

2. Elnök hivatalosan bejelenti, hogy Rudolf a magyar korona örököse hirtelen elhunyt, és a 

közgyűlés mély fájdalmának jegyzőkönyvben adjon kifejezést. – (Elfogadták.) [2-3. p.] 

3. Elnök indítványozza, hogy Rudolf a magyar korona örököse lelki üdvéért hivatalos 

gyászistentisztelet tartsanak – (Elfogadták, és a képviselő-testület, valamint az elöljáróság 

testületi részvételét írták elő.) [3. p.] 

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

5. Bemutattatták az 1886. évi XXII. törvénycikk 33.§-a értelmében a képviseltetésre 

jogosítottak névjegyzékét, mely szerint a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt részéről 

Poloczek Pált, a társulat tiszti nyugdíj intézete élelmezési üzlete részéről Boczkó Dánielt, a 

Salgótarjáni Takarékpénztár részéről Pfaff Gusztávot, özv. Jankovich Miklósné részéről 

Hoffman Mórt, özv. Rubint Károlyné részéről Rákos Gyulát jelentették be. – (Tudomásul 

vették.) [3. p.] 

6. Községi jegyző szabályrendeletileg előírtak szerint bejelenti, hogy Hodossy Bálint 

segédjegyzőt elbocsátotta, helyére Króy Pál segédjegyzőt vette fel, kinek érettségi 

bizonyítványa van, és aki a bemutatott alispáni végzés szerint jegyzői szigorlatra már 

jelentkezett ugyan, de a törvényben megkívánt kort még nem érte el, arra nem bocsáttatott. – 

(Tudomásul vették, és egy év határidőt adtak a vizsgára.) [3-4. p.] 

7. Elöljárósági jelentés arról, hogy a községi képviselő-testület jóváhagyása reményében 1888. 

december 9-től 1889. január 31-ig egy díjnokot alkalmaztak, mert múlt év decemberben, amikor 

az 1889. évre szóló adóösszeírásokat és kivetéseket kellett végrehajtani, felsőbb rendeletek 

alapján az irodai személyzet két tagja, az adóügyi segédjegyző és a végrehajtó, az 

adóhátralékosok elleni másod- és harmadfokú végrehajtással voltak elfoglalva. Kérték a 

napidíjak megállapítását és annak utólagos utalását. – (Jóváhagyták, és a napidíjat 1 forintban 

állapították meg, az 54 forint kiutalását engedélyezték.) [4-5. p.] 

8. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi beltelken álló védfal kijavítására 

vonatkozó jelentése. – (Jóváhagyták.) [5. p.] 

9. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a mérőház falának kijavítására vonatkozó 

jelentése. – (Elrendelték egy sor kőnek a föld színétől falba rakását.) [5. p.] 

10. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a közvágóhíd teljes jókarba tételére vonatkozó 

jelentése. – (Mivel az új közvágóhídnál hiányosságok vannak, az építési bizottságot bízták meg 

a vállalkozóval egyeztetett pótlásokra, ami a szerződésen kívüli munka, azt pedig a vágóhíd 

alap terhére végeztessék el.) [5. p.] 

11. A Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztériumnak a heti vásároknak az idegen 

iparosok által való látogatásáról kiadott 63-841. IX.a/888. leirata. – (A képviselő-testület 

fenntartotta a 95/1888. számú határozatát, mivel a községben üzletet tart fenn a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt tiszti nyugdíjintézete, valamint az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt, ahol 

munkásaik élelmiszereken kívül háztartási cikkeket is kapnak. A községi lakosokat pedig el tudja 

látni a 14 vegyeskereskedő, 2 vaskereskedő, 4 készruha-, 1 bútor-, 2 üveg és porcelán-, 6 rőfös-

, 2 divatáru-, 2 rövidáru kereskedő, 8 házaló, 7 szatócs, 9 zöldség-, 1 cserépedény árus, 



összesen 58 kereskedő. Kézműiparosból 14 férfi szabó, 3 női szabó, 2 kalapos, 14 cipész, 18 

csizmadia, 1 szűcs, 6 mészáros, 6 hentes, 1 mézeskalácsos, 6 sütő, 1 cukrász, 1 szódavízgyáros, 

3 arany-ezüstműves és ékszerész, 4 órás, 3 bádogos, 5 asztalos, 5 lakatos, 5 kovács, 1 rostás és 

szitás, 2 bognár és kerékgyártó, 2 cserép és palafedő, 1 kádár, 1 kályhakészítő, 2 köteles, 1 

üveges, 1 kéményseprő, 3 borbély, 2 könyvkötő, 1 nyomdász, 3 nyerges és szíjgyártó, 1 

kútcsináló, 2 kelme és fonalfestő, 1 szappanos és gyertyamártó, 2 szobafestő, 1 építőmester, 2 

kőműves, 1 kőfaragó, 4 ács, összesen 131 iparos van.) [részletes indoklás] [5-7. p.] 

12. A vármegyei alispán által 702/1889. elnöki számú rendelettel kiadott, az 1888. XXXVI. 

törvénycikk értelmében behozandó állami italmérési jövedék folytán, az addigi italmérési jog 

kártalanítása tárgyában kelt pénzügyminiszteri hirdetmény. Ennek kapcsán az alispán rendelete, 

hogy ott, hol az italmérési jog a községet illeti, a kártalanítási igény minden esetre február utolsó 

napjáig eszközöltessék. – (Tudomásul vették és a kártalanítási eljárásban való 

közreműködéssel Kovács József községi bírót, Schleicher Emil pénztárnokot, Szilárdy Ödönt, 

Boczkó Dánielt és Pap János jegyzőt bízták meg.) [7. p.] 

13. Bemutatták az országos képviselő választásra jogosítottaknak 1889. évre kiigazított 

névsorát. – (Tudomásul vették.) [7. p.] 

14. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak a községi és körjegyzők fizetése és egyéb 

járulékának 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 határozata. – (A képviselő-testület 

továbbra is fenntartotta a 125/1888. számú határozat alapján beterjesztett fellebbezését, melyet 

még nem bíráltak el a vármegyei hatóságok.) [7-8. p.] 

15. A vármegye törvényhatósági bizottságának a segedelmi magánpénztár 1889. évi 

költségvetési előirányzata. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

16. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegyei közmunka 1889. évi költségvetési 

előirányzatára vonatkozó 209/1889. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

17. A vármegye törvényhatósági bizottságának a kéményseprési díjak mérsékléséről hozott 

241/1888. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

18. A vármegye törvényhatósági bizottságának 242/1888. számú határozatával elfogadott, a 

Nógrád vármegyei községi, kör vagy segédjegyzői segély- és nyugdíj intézetének 

alapszabályai. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

19. A vármegye törvényhatósági bizottságának „A külföldieknek kis és nagyközségekbeni 

nyilvántartásáról” szóló 243/1888. számú határozattal elfogadott szabályrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [8-9. p.] 

20. A vármegye törvényhatósági bizottságának a „Külön legeltetés korlátozása, illetve 

tilalmazása” tárgyában 244/1888. számú határozattal elfogadott szabályrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [9. p.] 

21. A Magyar Királyi Állami Méntelep debreceni 10. számú osztálya rimaszombati 

parancsnokságának 61. számú értesítése, hogy a méneknek az egyes fedeztetési állomásokra 

való beosztását február 4-én fogja megejteni. – (A mének kiválasztására Szilárdy Ödön önként 

jelentkezett.) [9. p.] 

22. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi jegyző fizetését és járulékait 

szabályozó 285/1888. számú határozata. – (Tudomásul vették, mivel a községi szervezési 

szabályrendeletben is így szabták meg, azonban az egyéb járulékokról /irodai általány, napidíj, 

fuvardíj, utazási költség/, amely szintén szerepel a szabályrendeletben, nem szól, ezért a 

képviselő-testület, ha a költségvetési előirányzatban módosítják, fenntartja magának a 

jogorvoslati lehetőséget.) [9. p.] 

23. A járási főszolgabírónak a községi orvos ellen elrendelt fegyelmi eljárása, valamint 

hivatalától felfüggesztése, és Lővinger Rezső orvos által helyettesítésére vonatkozó 369/889. 

számú végzése. – (Tudomásul vették.) [9-10. p.] 



24. A járási főszolgabírónak 164/1889. számú végzése, Laufer Lőrinc vendéglős által záróra 

meghosszabbítása iránt beadott kérvényének elintézéséről. – (A szabályrendelet megszabta, 

hogy a vendéglők 12 óráig, a kocsmák 10 óráig, nyáron 11 óráig, heti és országos vásárok előtt 

2-ig, illetve 12-ig tarthatnak nyitva, ezért nem indokolt a kért 4 óráig való nyitvatartás.) [10. 

p.] 

25. Csagran [Tschagran] Ferenc salgótarjáni lakos, vonatmálházónak községi kötelékbe 

felvétel iránti kérelme. – (Mivel az 53/1888. számú határozatban a honosság megszerzése után 

ezt kilátásba helyezték, és az 1888. október 14-én kiadott honosítási okirat alapján megtörtént, 

az 1838-ban a stájerországi Zelting községben született kérvényezőt, feleségét, az 1843-ban 

született Borsos Ilonát, valamint az 1861-ben született Mária és Ilka nevű gyermekeiket a község 

kötelékébe felvették 3 forint díjért.) [10-11. p.] 

26. Nemesánszky István szepesmindszenti születésű és illetőségű cipésznek letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [11. p.] 

27. Kohn Sámuel volt baglyasaljai lakos, könyvkereskedőnek letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [11-12. p.] 

28. Blumenthál Dániel hatvani illetőségű mészárosnak lakhatás és letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [12. p.] 

29. Flóró József losonctugári illetőségű asztalosnak letelepedés iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték.) [12. p.] 

30. Herczóg Gyula szécsényi illetőségű kékfestőáru kereskedőnek letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [12-13. p.] 

31. Rogl István körmöcbányai illetőségű asztalosnak letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. 

– (Engedélyezték.) [13. p.] 

32. Előterjesztették az 1888. év második felében adóvégrehajtások során felmerült 

költségszámlát, jelentéssel. – (Mivel a másod- és harmadfokú eljárásban az adóügyi 

segédjegyző, illetve a zálogtárgyak összehordásánál több tanú és napszámos is rész vett, a 

kimutatott 190 forintot utalványozták.) [13. p.] 

33. Az 1888. évi 46-48. és az 1889. évi 1-3. számú Hivatalos Értesítőkben foglalt hirdetmények. 

– (Tudomásul vették.) [14. p.] 

34. A Hivatalos Értesítő 2. számában közzétett hirdetmény, mely szerint Salgótarjánban a vasúti 

állatrakodó állomásra szakértő vizsgálóbiztossá Auerhammer János tiszteletbeli járási 

állatorvost nevezték ki. – (Tudomásul vették.) [14. p.] 

35. A Hivatalos Értesítő 3. számában megjelent, vármegyei alispánnak a nyári óvodák 

felállítására vonatkozó 16157/1888. számú rendelete, szervezeti szabályzattal. – 

(Véleményezésre kiadták a salgótarjáni tantestületnek.) [14. p.] 

36. Elöljárósági előterjesztés az iránt, hogy zavarok kikerülése végett, az országos vásárok új 

határidejét a naptárakban igazítsák ki. – (A januári, májusi és októberi országos vásárok a 

Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium engedélye alapján a hónap harmadik 

hetének hétfőjén és keddjén vannak, a naptárban még ezt nem vezették át, ezért kérik az alispánt, 

hogy ebben intézkedjen.) [14-15. p.] 

37. Elöljárósági előterjesztés az iránt, hogy a január 21-én megtartott, de valójában meghiúsult 

országos vásár helyett pótvásárt kérjenek. – (Mivel sokan január 14-15-én, a régi időpont 

szerint érkeztek a vásárra, valamint 21-én kivételesen Szécsényben, Rimaszécsen és Gácson is 

országos vásárt tartottak, a közönség megoszlott, és ez a községnek és a helyi kereskedőknek, 

iparosoknak jelentős hátrányt jelentett, ezért kérték a Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi 

Minisztériumot, hogy engedélyezzen március 14-15-én pótvásárt.) [15. p.] 

38. Községi jegyző előterjesztése a községi irattárban elhelyezett hitel telekkönyvekben 1887-

1888. években történt változások keresztülvezetésére, és a helyrajzi számsor könyvének 

beszerzésére. – (A változásokat vezessék át, és a helyrajzi számsor könyvet a Füleki 

Járásbíróságtól szerezzék be, amelyre 40 forint költséget engedélyeztek.) [16. p.] 



39. Elöljárósági előterjesztés az állategészségügy rendezéséről szóló 1888. VII. törvénycikk 

végrehajtására a Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium által 1888. október 15-

én kiadott rendeletnek a marhalevelek kezeléséről szóló 7-29.§-ai, a mészárosok és 

marhakereskedők ellenőrzésére vonatkozó 38-39.§-ai, és a levágott állatok után maradt 

marhalevelek és vágatási lajstromok megőrzéséről szóló 50.§-ban foglalt utasításokat 

végrehajtó elöljárósági tag kijelöléséről. – (Barella Henrik rendőrbírót bízták meg, a 

törvényben és rendeletben előírt beszedett díjak fejében.) [16. p.] 

Indítványok: 

40. Elnök indítványozza, hogy a vásári adás-vételeknél 1876 óta használatban elavult, és 

részben megsemmisült űrmértékek helyett a szükségletnek inkább megfelelő 20 db 20 literes, 

5 db 10 literes és 5 db 5 literes új űrmértékek szerezzenek be. – (Elfogadták.) [17. p.] 

41. Elnök indítványozza, hogy a közvágóhíd telkének kialakítása és körülfásítása elkészült, a 

kerítés elkészítését már most, illetve a tavaszi időben rendeljék el. – (Elfogadták.) [17. p.] 

42. Korsós József községi közgyám indítványozza, hogy a Pécskő utcában, az izraelita 

hitközségi iskola táján, egy lámpát állítsanak fel. – (Elfogadták, mivel az utcában csak egy 

lámpa volt.) [17. p.]  

43. Községi jegyző előterjeszti a vármegyei alispáni hivatal 19205/1888. számú felhívását a 

Gömör vármegyei kelenóci tűzkárosultak javára adományozás iránt. – (A község 5 forintot 

adományozott.) [17-18. p.] 

 

1889. február 28. (II., rendes) [18-19. p.] 

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

Garab Elek, Markovits Márton plébános, Okolicsányi Lajos, Simon József, Szilárdy Ödön, 

Vattay József, Herczeg János helyettes bíró, Korsós József közgyám, Schleicher Emil 

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

 

44. Az 1888. évi összes pénztári számadások és vagyoni leltár megvizsgálása, a beadott 

észrevételek tárgyalása. – (Jóváhagyták, és Schleicher Emil pénztárnoknak, valamint Kovács 

József bírónak, illetve Herczeg János helyettes bírónak a felmentést megadták.) [18-19. p.] 

 

1889. február 28. (III., rendes) [20-25. p.] 

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

Garab Elek, Markovits Márton plébános, Okolicsányi Lajos, Simon József, Szilárdy Ödön, 

Vattay József, Herczeg János helyettes bíró, Korsós József közgyám, Schleicher Emil 

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

 

45. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [21. p.] 

46. Olvastatott a királyi felségnek a néhai Rudolf trónörökös főherceg hirtelen elhunyta 

alkalmából tanúsított általános részvétre népeihez intézett nyilatkozata. – (A községi irattárba 

helyezték.) [21. p.] 

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

48. A községi elöljáróságnak 1888. évről szóló jelentése, és ezzel kapcsolatban az ügyforgalmi 

kimutatás. – (Tudomásul vették.) [21. p.] 

49. A községi elöljáróságnak a községi képviselő-testület által az 1886. évi XXII. törvénycikk 

145.§-a értelmében a községi szegényügyre vonatkozó írásbeli jelentése. – (Elfogadták.) [21. 

p.] 

50. A járási főszolgabírónak az állásától felfüggesztett Dr. Polereczky József községi orvos 

fegyelmi ügyében 195/1889. szám alatt hozott határozata, mely szerint a községi orvost 

szabályellenes hivatali eljárás vétsége miatt, hivatalos állásába visszahelyezés mellett, 25 forint 

pénzbírságra büntette. – (Tudomásul vették.) [22. p.] 



51. A járási főszolgabírónak 6510/1888. számú rendeletével kiadott, Baglyasalja községnek a 

salgótarjáni határban fekvő út ügyében beadott kérvénye, és ezzel kapcsolatban a községi 

vicinális úti bizottság jelentése. – (Elfogadták azt az egyezséget, hogy a tagosításkor kihasított 

dűlőutat Salgótarján közlekedési útként engedi át Baglyasaljának, mely gondoskodik annak, és 

azon két híd kiépítéséről, amelyhez Salgótarján egyszeri 100 forint fizetésével járul hozzá.) [22. 

p.] 

52. Az állami méneknek kiszolgáltatandó takarmányárakról kiadott földmívelési-, ipar és 

kereskedelemügyi miniszteri 65002/IV. számú leirat, mely szerint Salgótarján községre nézve 

a zab 6 forintban, a széna 2 forint 50 krajcárban állapíttatott meg métermázsánként, a szalma 

pedig ingyen szolgáltatandó ki. – (Tudomásul vették.) [22-23. p.] 

53. A községi mérnök tiszteletdíjának megállapítása. – (Mivel a szabályrendelet szerint a 

községi mérnöknek nem jár rendes fizetés, ezért 100 forintban állapították meg tiszteletdíját.) 

[23. p.] 

54. Friedman József egri illetőségű salgótarjáni lakos, kereskedőnek községi kötelékbe felvétel 

iránti kérvénye. – (A kb. 20 éve letelepült kérvényezőt, feleségét Blummenthál Jankát és 

gyermekeit, Bertát, Szidóniát és Ármint a község kötelékébe felvették 10 forint díjért.) [23. p.] 

55. Olvastatott a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 1889. évi 4-6. 

számában megjelent hirdetmények. – (Tudomásul vették.) [23. p.] 

56. A vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában megjelent a Belügyminisztériumnak a más 

községbeli illetőségű szegények eltartására fordított, és az illetőségi községek által 

megtérítendő költségek behajtásából felmerülni szokott nehézségek megszüntetése céljából 

1422-V. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [23-24. p.] 

57. A vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában megjelent a Honvédelmi Minisztériumnak 

1601-X. számú hirdetménye, mely szerint a közös hadsereg és a magyar honvédség 

legénységének 1889. év folyamán a szállásadók által kiszolgáltatandó hús árát a dunáninneni 

részekben 17 ½ krajcárban állapították meg. – (Tudomásul vették.) [24. p.] 

58. A vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában megjelent a Pénzügyminisztériumnak 1030. 

számú intézkedése, mely szerint az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888. évi XXXVI. 

törvénycikk 11.§-a alapján a kártalanítás intézésével Nógrád vármegye területén Szakal Barna 

nyugalmazott katonai becslőbiztost, és mint segédjét, Ebeczky Imre adófelügyelői pénzügyi 

fogalmazó és katonai nyilvántartási biztost bízták meg. – (Tudomásul vették.) [24. p.] 

Napirenden kívül: 

59. A vármegyei törvényhatósági bizottságának 285/1888. számú határozata, mely szerint 

Salgótarján nagyközség jegyzőjének fizetését 1200 forintban, két segédjegyző és egy írnok 

tartása címén átalányát 1500 forintban állapították meg. – (Tudomásul vették, mivel a községi 

szervezési szabályrendeletben is így szabták meg, azonban az egyéb járulékokról /irodai 

általány, napidíj, fuvardíj, utazási költség/, amely szintén szerepel a szabályrendeletben, nem 

szól, ezért a képviselő-testület, ha módosítják, fenntartja magának a jogorvoslati lehetőséget.) 

[24-25. p.] 

60. Elnöki előterjesztés, hogy a 38/1889. számú határozattal a községi irattárban elhelyezett 

telekkönyvekben 1887-1888. években történt változások keresztül vezetése, és a helyrajzi 

számok általános sorkönyvének beszerzésére vonatkozólag elrendelt munkálatok a beküldött 

számlák szerint 45 forint költséget igényeltek. – (Jóváhagyták.) [25. p.] 

 

1889. június 19. (IV., rendes) [26-51. p.] 

Jelen vannak: Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Kóhn Lipót, Lővinger Rezső, Porázik György, 

Rákos Gyula Rubint Károlyné képviselője, Szilárdy Ödön, Vattay József, Weiszenbacher 

János, Barella Henrik rendőrbíró, Fülep János tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik 

Gyula tanácsnok, Korsós József közgyám, Marschalkó Richárd községi mérnök, Schleicher 

Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 



 

61. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Dokupil Vilmos) [27. p.] 

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

63. A tűzrendészeti kormányrendelet végrehajtásáról a községi képviselő-testületnek 216/888. 

számú határozatával javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése, mely szerint a 

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletet fenntartani, azt anyagilag és erkölcsileg támogatni és 

fennállása céljából a szerelvények beszerzési árából még tartozásban maradt 1926 forint 70 

krajcár egyleti terhet, ennek kamatait községi közjövedelemből kifizetni javasolja. – (Úgy 

döntöttek, hogy a teljes tartozás kifizetéséig évente 400 forintot utalnak át az egylet pénztárába, 

melyről évente elszámolással tartozik az egylet.) [részletes indoklás] [27-30. p.] 

64. A tűzrendészeti kormányrendelet végrehajtásáról a községi képviselő-testületnek 216/1888. 

számú határozatával javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése, mely szerint két fizetéses 

tűzoltó részére egyenként 260 forintjával évi 520 forint fizetés megállapítását javasolja. – 

(Mivel az egylet tagjainak többsége iparos, aki munkája mellett látja el feladatát, 

mentesítésükre a tűzoltószerek tisztítására, javítására és a szorosan vett állandó tűzőrségi 

szolgálatra alkalmaznak két fizetéses tűzoltót úgy, hogy az egyletnek évi 520 forintot segély 

címén átutalnak, melyet csak erre a célra fordíthat.) [részletes indoklás] [30-32. p.] 

65. A tűzrendészeti kormányrendelet végrehajtásáról a községi képviselő-testületnek 216/1888. 

számú határozatával javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése, és ezzel kapcsolatban a 

községi közgyűlés 187/1888. számú határozatával kiküldött Weiszenbacher János községi 

képviselő, úgyis, mint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet főparancsnokának építési terv és 

költségvetéssel felszerelt előterjesztése a község területén – tűzrendészeti szempontból 

szükséges – vízkészlet előállításáról. – (Elhatározták, hogy a község keleti oldalán, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt telepére vezető út jobboldalán, az őrház mellett, illetve a 

község nyugati oldalán, az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt telepén, a vasúti őrház mellett, 

létesítenek egy-egy víztartályt, a megvalósítást a községi építkezési bizottságra bízták.) [32-33. 

p.] 

66. A tűzrendészeti kormányrendelet végrehajtásáról a községi képviselő-testületnek 216/1888. 

számú határozatával – lehetőleg a fennálló Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet fenntartása 

mellett – javaslattétel, illetve szabályrendelet kidolgozása céljából kiküldött bizottság jelentése, 

illetve szabályrendeleti tervezete a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet fennállásának 

biztosításáról. – (Elfogadták a szabályrendeletet, melyben meghatározták, hogy a község 

lakosai közül kik és milyen mértékben kötelesek hozzájárulni anyagilag az egyesület 

fennmaradásához, s a támogatás alapján az egyesületre milyen kötelezettség hárul.) [részletes 

indoklás] [33-39. p.] 

67. Olvastatott a községi belszervezeti szabályrendelet jóváhagyására vonatkozó, Nógrád 

vármegye törvényhatósági bizottságának 395/1888. számú határozata, mely szerint a 

szabályrendeletnek észrevétel nélkül lett jóváhagyásával a 139/1888. számú közgyűlési 

határozat ellen beadott községi előterjesztés is elintézést nyert. – (Tudomásul vették, és 

megbízták a községi számvizsgáló bizottságot, hogy gondoskodjon a szabályrendelet megfelelő 

számú kinyomtatásáról.) [39-40. p.] 

68. A vármegye alispánjának a község, mint erkölcsi testület, adó és egyéb kincstári tartozása 

tárgyában kiadott 6910/1889. számú végzése, azzal kapcsolatban a losonci adóhivatal 

adóhátraléki kimutatása. – (Téves a kimutatás, mert a 758 forint 99 krajcár helyett a főkönyv 

alapján csak 604 forint 64 krajcár van előírva a községnek az 1889. évre.) [40-41. p.] 

69. A Földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztériumnak a község részéről március 18-

19-én pótvásár megtartása iránt beadott kérvény elintézéséről 9869-IX. b. szám alatt kiadott 

elutasító leirata. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

70. A járási főszolgabírónak 1207/1889. számú végzése, mely szerint – súlyos betegségben 

szenvedő Dr. Polereczky József községi orvos hivatalos teendőinek teljesítésében gátolva lévén 



– betegsége tartamára a községi orvosi teendők ellátásával Lővinger Rezső salgótarjáni lakos, 

gyakorló orvost bízza meg. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

71. Olvastatott Barella Henrik községi rendőrbírónak Matyó János községi tanácsnok elleni, a 

járási főszolgabíróhoz beadott panasza, és onnan a községi elöljáróság, illetve a községi 

képviselő-testületnek véleményadás céljából kiadott 42/1889. kihágási számú végzése, 

valamint az elöljárósági ülésben ez ügyre vonatkozólag felvett jegyzőkönyv. – (A javaslat 

alapján a közgyűlés rosszallását fejezte ki Matyó János viselkedése miatt.) [41-42. p.] 

72. A vármegye alispánjának Kohn Herman salgótarjáni lakos által beadott kérvényre hozott, 

és a járási főszolgabíró hivatalnak 1914/1889. számú átiratával eljárás végett kiadott 

2809/1889. számú végzése. Folyamodó Kohn Hermannak a megtartandó tárgyalás alapján, a 

koldulásra vonatkozó vármegyei szabályrendelet értelmében a község területén egy, esetleg két 

koldulási határnap megállapítása tárgyában. – (Bár a kérvényező évek óta heti 60 krajcárt kap 

a községi szegényalapból, hetente pénteki napon engedélyt kapott a koldulásra, amely nem 

terjedt ki az utcákra és országútra, illetve vásárterekre.) [42-43. p.] 

73. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek újabb három évre megtartott 

tisztújítás alkalmával felvett közgyűlési jegyzőkönyve, mely szerint az egylet kormányzóságát 

következőképp választották meg: elnök: Szilárdy Ödön; alelnök: Plachy József és Horváth 

Bertalan; főparancsnok: Weiszenbacher János; tiszteletbeli főparancsnok: Pap János; 

alparancsnok: Barella Henrik; pénztárnok: Schleicher Emil; ellenőr: Löllbach Gusztáv; 

szertárnok: Horváth Imre; jegyzők és segédképzők Kovács Antal és Erey Pál; orvos Dr. 

Polereczky József; tiszteletbeli orvosok: Dr. Vajda Ferenc, Dr. Troján Alajos, Lővinger Rezső 

és Jungmann Mihály; ügyész: Draskóczy Zsigmond. Választmányi tagok: Weinberger Soma, 

Szalay István, Auerhammer János, Bőhm Béla, Szilárdy István, Luby Géza, Gönczöl János és 

Gerber Frigyes. – (Az alapszabály 7.§-a szerint a község két tagot választ a választmányba, akik 

Unger Gusztáv és Korsós József, valamint a parancsnokságnak tagja a községi rendőrbíró, aki 

a választások nyomán alparancsnok lett, ezért helyére a község részéről Jancsik Gyula községi 

tanácsnokot választották.) [43. p.] 

74. A salgótarjáni tantestületnek a községben felállítandó óvoda ügyében beadott 

szakvéleménye. – (Elvileg kimondták szükségességét, a megvalósítás feltételeinek 

véleményezésére a községi tanügyi szakbizottságnak adták ki.) [43-44. p.] 

75. Breuer Klára községi vásárjog bérlőnőnek kérelme, hogy a színtársulatnak időszakonként a 

községben tartózkodása, illetve működése tartama alatt a helypénzfizetésre kötelezett, 

különféle vándorjátékosok és mutatványosoktól előadások tartására az engedélyt ne vonják 

meg. – (Mivel ez a község anyagi érdeke is, támogatólag terjesztették fel a járási 

főszolgabíróhoz.) [44-45. p.] 

76. Hegedűs József losonci illetőségű csizmadiamesternek a községben letelepülés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [45. p.] 

77. Szlatinszky Károly losonctugári lakos, asztalosmesternek a községben letelepülés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [45. p.] 

78. Simon István osgyáni illetőségű csizmadiamesternek a községben letelepülés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [46. p.] 

79. Bonda Tivadar volt losonci lakos, szíjgyártómester kérvénye, melyben magát és nejét, 

született Flander Katalint, a község kötelékébe felvétetni kéri. – (Felvették a kérvényezőt és 

feleségét a község kötelékébe 5 forint díjért.) [46. p.] 

80. Olvastatott a múlt gyűlés óta érkezett 7-17. számú vármegyei Hivatalos Értesítők – 

(Tudomásul vették.) [46. p.] 

81. A vármegyei Hivatalos Értesítő 7. számában vármegyei alispán 3220. számú végzésével 

közzétett pénzügyminiszteri értesítés, hogy az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888. 

XXXVI. törvénycikk 11., illetve 30.§-a alapján mindazon teendők, melyeket a végrehajtási 



„Utasítás” a miniszteri biztosokra ruház, Nógrád vármegye területén Szitányi Ödön 

minisztériumi titkárra, mint miniszteri biztosra bízatnak. – (Tudomásul vették.) [46-47. p.] 

82. A vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában megjelent a Földmívelési-, ipar- és 

kereskedelemügyi Minisztériumnak 11548-IX/889. számú rendeletével jóváhagyott vármegyei 

136/1888. számú szabályrendelet a heti vásároknak nem helyben lakó iparosok által való 

látogathatása engedélyezéséről. – (Tudomásul vették.) [47. p.] 

83. A vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában megjelent a Földmívelési-, ipar- és 

kereskedelemügyi Minisztériumnak 18763-IX/889. számú rendeletével jóváhagyott, vármegyei 

241/1888. számú határozat, mely szerint a kéményseprési iparról érvényben lévő vármegyei 

szabályrendelet 4.§-ában foglalt díjjegyzék szerint földszinti házak csak 8 méter magasságú 

kéményei, továbbá cilinder vagy mászó kémények egyszeri seprését 10 krajcárban állapított 

díjtétel leszállításával a földszinti házak kéményei – melyek csak 8 méter magasak, további ily 

magasságú cilinder vagy mászó kémények, havonta egyszeri sepréséért évenként 60 krajcár 

fizetendő. – (Tudomásul vették.) [47. p.] 

84. A vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában megjelent alispáni intézkedés, hogy a 

Hivatalos Értesítő jövőben minden hó 1-10. és 20. napjain fog kiadatni – (Tudomásul vették.) 

[47. p.] 

85. A vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában megjelent a Pénzügyminisztériumnak 

2302/1889. számú intézkedése alapján a vármegyei közigazgatási bizottság 926/1889. számú 

határozata, mely szerint a Pénzügyi Közlöny és melléklapja, vagyis a „Pénzügyi Közigazgatási 

Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai”, a községek által megrendelhetők, és az 

előfizetésre évenként 3 forint költség a községi költségvetésbe felveendő. – (Tudomásul vették, 

de a szaklapot a község évek óta járatja, ezután az előfizetést felveszik a költségvetésbe.) [47-

48. p.] 

86. A vármegye alispánjának 8200/1889. számú körrendelete az ebtartásról szóló vármegyei 

szabályrendelet szigorú végrehajtásáról. – (Utasították az elöljáróságot, hogy dobszóval 

többször hirdessék ki, a nyilvános helyeken pedig függesszék ki a rendelkezést.) [48. p.] 

87. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak 4. és 9. számú határozataiban foglalt jelentése, 

mely szerint a községi közgyűlés 195/1888. számú határozatával elfogadott, és vármegyei 

törvényhatósági bizottság 188/1888. számú határozattal jóváhagyott terv és költségvetés szerint 

építendő tűzoltó szertár építési költsége a terv és költségvetés elkészítése óta az építési 

faanyagok ára tetemes emelkedése miatt változott. Az 1006 forint 65 krajcárban megállapított 

építési ár ma már 1300 forintig emelkedett, mely árért az újabban készített terv szerint a 

magasságot a padozattól számítva három méter magas és ½ méter vastag falakkal alól és felől 

deszkázva, fazsindellyel tetőzve a szertár felépíthető, a szertárnak kőanyagból való építését 

javasolja. – (Elfogadták, hogy kőből építsék 1300 forint költségig.) [48-49. p.] 

88. Olvastatott a községi szépítészeti és magánépítési bizottságnak 14/1889. számú 

jegyzőkönyvi előterjesztése, mely szerint Marschalkó Richárd községi mérnök panasza folytán, 

hogy az általa birtokrészek kimérése alkalmával alkalmazott határjelző karót a szomszédok 

önkényesen eltávolítják, illetve kihányják, hasonló esetek meggátlása végett a kellő 

intézkedéseknek illetékes hatóság útján való megtételét kéri – ez alkalommal a határjelző karók 

eltávolításáért Fülep István salgótarjáni lakos ellen emelvén panaszt. – (Felterjesztették az ügyet 

a járási főszolgabíróhoz megfenyítés végett, és az új kijelölés költségeinek megtérítéséért.) [49. 

p.] 

89. Jelentés arról, hogy losonczi gróf Gyürky Ábrahám, Nógrád vármegye volt főispánja 

állásáról lemondván, Nógrád vármegye főispánjává gróf Degenfeld-Schomburg Lajost 

nevezték ki. – (Tudomásul vették.) [49-50. p.] 

90. Kovács Antal segédjegyző bizonyítványt kér kiadni arról, hogy 1885. december 15-től, mint 

segédjegyző a községi jegyzői hivatalban van alkalmazva. – (Kiadták a bizonyítványt.) [50. p.] 



91. Községi jegyző bejelenti, hogy Kovács József községi bíró működésének 25. évét augusztus 

3-án tölti be. Indítványozza, hogy a hosszú évek során a község fejlődését előmozdító 

működését, illetve, hogy hivatalának mindenkor pontosan megfelelt, a község vagyonának 

mindenkor gyarapítására törekedett, s annak mindig hű kezelője volt, a község lakosságának 

szeretetét és becsülését magának kivívta, és a bírói tiszt viselése előtt már 6 évvel, mint községi 

esküdt és törvénybíró működött, bírói minőségben működésének 25 éves jubileumát 

hivatalosan megünnepeljék. – (Elfogadták, és augusztus 3-ra rendkívüli díszközgyűlés 

összehívását határozták el.) [50. p.] 

92. Községi jegyző jelenti, hogy Homola János és Fábián József kocsisok már több tűzesetnél 

elsőként jelentek meg lovaikkal a fecskendőkbe befogni, miért is őket a tűzrendészeti 

szabályrendelet értelmében jutalmazásra érdemesnek találtatván, indítványozza, hogy 

nevezettek jutalomban részesüljenek. – (5-5 forint jutalmat kaptak.) [50. p.] 

93. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet által június 23-án tartandó nyári mulatságra 

meghívó. – (Tudomásul vették.) [50. p.] 

94. A salgótarjáni tankerület köréhez tartozó iskolák vizsgálatának sorrendje. – (Tudomásul 

vették.) [51. p.] 

 

1889. június 25. (V., rendkívüli) [52-54. p.] 

Jelen vannak: Borbély Lajos, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Holéczy Gusztáv, Kóhn Lipót, Link 

Bernát, Löllbach Gusztáv, Lővinger Rezső, Markovits Márton plébános, Pfaff Gusztáv a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Poloczek Pál az RMSTV Rt képviselője, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Barella Henrik rendőrbíró, Korsós József közgyám, 

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

Horváth Bertalan szolgabíró, Plachy József  főszolgabíró 

 

95. Elnök bejelenti, hogy magánúton nyert értesülés szerint gróf Degenfeld-Schomburg Lajos, 

Nógrád vármegye főispánja, a legközelebbi napokban Salgótarjánba érkezik. Minthogy a 

főispán ily minőségben a községet első alkalommal látogatja meg, indítványozza, hogy 

Salgótarján nagyközség képviselete részéről illő módon üdvözöljék. – (Elfogadták, de mivel 

nem hivatalos a látogatás, hanem magánjellegű, nem a vasútállomáson, hanem a szállásán 

üdvözlik: a/ este 9 órakor fáklyás menet, melyben a képviselő-testület, az elöljáróság minden 

tagja, a testületek és vállalatok vezetői vesznek részt; b/ felkérik a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt-t és az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-t zenekaraik átengedésére; c/ gyülekezés este 8 

órakor a községházánál; d/ ¾ 9-kor indulás Szilárdy Ödön udvarába, menet közben a két 

zenekar felváltva játszik; e/ a testületek sorrendbe felállnak; f/ üdvözlő beszédek, a község 

részéről Markovits Márton apát plébános; g/ a zenekarok felváltva néhány darabot játszanak; 

h/ elvonulás a zenekarok játéka mellett; a rendezésre Unger Gusztávot, Dokupil Vilmost és 

Bőhm Bélát kérték fel, a rend biztosítására Barella Henrik vezetésével a községi rendőrséget.) 

[52-54. p.] 

96. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület Nógrád vármegyei fiókegyletének 1889. 

június 30-án délután 3 órakor Balassagyarmaton tartandó választmányi és közgyűlésére kiadott 

meghívó és tárgysorozat. – (Tudomásul vették.) [54. p.] 

 

1889. július 16. (VI., rendkívüli) [55-63. p.] 

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

Vilmos, Garab Elek, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Szalay István, Barella Henrik 

rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, Korsós József közgyám, 

Matyó János tanácsnok, Pap János jegyző 

 

97. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Gerber Frigyes, Boczkó Dániel) [56. p.] 



98. Községi jegyző a községi szervezeti szabályrendelet 28.§-ában foglalt intézkedés 

értelmében bejelenti, hogy a segédjegyzői személyzetben változás állott be, amennyiben Érey 

Pál, volt segédjegyző – családi okokból – elköltözött, s helyére július 1-től Szlovák István 

okleveles segédjegyzőt vette fel, kinek képesítési okmányait, és őt magát is bemutatja. – 

(Tudomásul vették.) [56. p.] 

99. Községi jegyző bejelenti, hogy július 15-én délután 2 órakor a volt úrbéresek gabona 

rakodóhelyén tűz ütött ki, mely azonban dacára a nagy szélnek, rövid félóra alatt lokalizáltatott, 

mindazon által Herczeg János pajtáját, és a benne lévő gabonát, továbbá Danczák János és 

Ponyi Pál gabonáját és Kovács József bíró múlt évi szalmakészletét a tűz felemésztette. 

Utóbbinak pajtája, noha annak tetőzete már tüzet fogott, és a pajtában elhelyezett mintegy 150 

kereszt gabonája, valamint az ettől szomszédságban, közel egymás utánban asztagokban álló 

gabonaneműek azonban szerencsésen megmentettek, mi a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó 

Egylet gyors megjelenésének, és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasgyár Rt Tűzoltó Testületével 

együttes odaadó és szakértőileg vezetett működésének köszönhető. – (Tudomásul vették.) [56-

57. p.] 

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

101. A járási főszolgabíró Zagvaróna község képviselő-testülete által a vicinális közmunka 

ledolgozása, illetve a hálózat beosztása céljából beadott kérvénye alapján hozott 2262/1889. 

számú végzése, mely szerint Salgótarján, Zagyva, Ó-Bást és Vecseklő községek képviselő-

testületei és vicinális út bizottságai július 18-án reggeli 9 órakor Zagyván tartandó közös 

értekezletre meghívatnak. – (Szalay Istvánt, Pap János jegyzőt, Korsós József közgyámot és 

Barella Henrik rendőrbírót jelölték ki a vicinális úti bizottság tagjai mellé, s arra az álláspontra 

helyezkedett a képviselő-testület, hogy amíg az új törvény nem jelenik meg a 495/1885. számú 

vármegyei közigazgatási bizottság határozatával megállapított módon akarja a község 

teljesíteni kötelezettségét.) [57-58. p.] 

102. A járási főszolgabírónak a nyári időszak beálltával közegészségügyi tekintetből – múlt 

évben kiadott felsőbb intézkedések szigorú végrehajtásáról – a községi elöljárósághoz intézett 

3114/1889. számú rendelete. – (Utasították az elöljáróságot a közegészségügyi törvény 

előírásainak szigorú betartatására, illetve kérték a járási főszolgabírót, hogy az ez ellen vétőket 

szigorúan és gyorsan büntesse meg.) [58-59. p.] 

103. A vármegyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés 44/1889. számú határozatával 

elfogadott „Vásárrendtartási szabályrendelet” tervezete. – (Néhány pontját a község 

szempontjából sérelmesnek találták, ezért ezek ellen fellebbezést határoztak el, annak 

kijelentésével, hogy az 1891-ig, a vásári jog bérletének lejártáig mindenképp a 67/1886. 

közgyűlési határozattal elfogadott rendtartást tartják hatályosnak.) [59-60. p.] 

104. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének a testület által fenntartott iparostanonc iskolának 

az 1889/90. tanévre leendő segélyezéséről benyújtott kérvénye. – (A segély összegét 100 

forintban állapították meg.) [60-61. p.] 

105. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének kérelme, hogy Pap János községi jegyzőnek az 

ipartestületi jegyzői teendők ellátását továbbra is engedélyezzék. – (Az Ipartestület kérje az 

alispántól az előző évben megadott engedély meghosszabbítását, egyébként nincs kifogása 

ellene.) [61-63. p.] 

106. Egry Gyula községi rendőr kérelme, mely szerint Budapestről Salgótarjánba költözése 

alkalmából felmerült költségei fejében 14 forintot megállapítani és kifizetni kér. – (A képviselő-

testület már elvben kimondta, hogy a községi szolgák költözködési költségeit nem téríti meg, 

ezért elutasították.) [63. p.] 

107. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 19-20. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [63. p.] 



108. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének 77/1889. számú átirata, melyben bejelentették, 

hogy a testület által fenntartott iparostanonc iskola 1888/89. tanévi záróvizsgáját július 23-án 

délután 4 órakor tartják, arra a képviselő-testületet meghívják. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

 

1889. augusztus 3. (VII., rendkívüli) [64-68. p.] 

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

Deutschberger Mór, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Hegedűs Viktor, Huszár Antal, 

Kóhn Lipót, Link Bernát, Okolicsányi Lajos, Poloczek Pál az RMSTV Rt képviselője, Rákos 

Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Seidner Mór, Szalay István, Szilárdy Ödön, Vattay 

József, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, 

Korsós József közgyám, Matyó János tanácsnok, Pap János jegyző, Plachy József  főszolgabíró 

 

109. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [64. p.] 

110. Elnök ecseteli a közgyűlés megtartásának egyedüli célját, kijelenti, hogy mint a Füleki 

járásnak – melynek Salgótarján nagyközség központja – főtisztviselője, hivatva, de 

egyszersmind megtisztelve érzi magát, hogy a község képviselő-testületének ily ritkán 

előforduló ünnepélyes alkalomból tartott ülésén az elnöki tisztet viselni és a tanácskozást 

vezetni szerencsés lehet, mert valóban a legritkább esetek közé sorolható a mai ünnepélyes 

közgyűlés tárgya, amidőn a képviselő-testület egy – a választás három évenként megújuló 

esélyeinek kitett községi tisztviselőnek ugyanazon minőségben szakadatlanul 25 évi idő alatt 

teljesített ténykedése felett van hivatva bírálatot mondani … (vagyongyarapodás: 1864-ben a 

község 12 hold réttel és ¼ évi, 10 ezer forint értékű bormérési joggal rendelkezett, 1869-ben 

engedélyt szerzett a község a vásárjogra, ennek jövedelméből vette meg a vásártérnek használt 

beltelket, a községi főépület és a közvágóhíd telkei épületekkel, a községi bérház és kórház telkei 

épületekkel, községi alapok létrehozása, 1888-ban 9341 forint teherrel – melyből idegen, nem 

a saját alapjainak tartozás 3250 forint – szemben a községi vagyon 125945 forint)… 

indítványozza: 1. (Kovács József községi bírónak a képviselő-testület jegyzőkönyvileg fejezze 

ki elismerését), 2. (arcképét a község költségén készíttessék el, és a tanácsteremben függesszék 

ki). – (Az elismerést jegyzőkönyvileg megörökítik és ennek díszpéldányát neki ajándékozzák, 

mellképét pedig olajfestményben örökítik meg és a tanácsteremben kifüggesztik.) [részletes 

indoklás] [64-68. p.] 

111. Elnök a közgyűlés ezen előbbi határozatát köszönettel fogadva indítványozza, hogy 

Kovács József községi bíró a közgyűlésben megjelenésre küldöttségileg felkéressék. – 

(Elfogadták, a küldöttség tagjául felkérték Szilárdy Ödönt, Boczkó Dánielt, Bőhm Bélát, Korsós 

Józsefet és Pap Jánost.) [68. p.] 

A küldöttséggel visszatérő Kovács József községi bírót az elnöklő járási főszolgabíró üdvözölte 

a maga és a képviselő-testület nevében. A községi bíró köszönetet mondott. [68. p.] 

 

1889. augusztus 14. (VIII., rendkívüli) [69-77. 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, Huszár Antal, Lővinger Rezső, Porázik György, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

Barella Henrik rendőrbíró, Korsós József közgyám, Matyó János tanácsnok, Schleicher Emil 

pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

112. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [70. p.] 

113. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [70. p.] 

114. Elöljárósági indítvány, hogy I. Ferenc József születésnapja alkalmából ünnepélyes 

istentisztelet tartsanak, melyen a képviselő-testület és az elöljáróság testületileg vegyen részt. 

– (Elfogadták.) [70-71. p.] 



115. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet által beszerzett műszaki gépek és egyéb 

felszerelések költségeiből 1888. év végével még tartozásban maradt összegnek a községi 

helypénzszedési jog jövedelméből évenként 400 forinttal leendő törlesztéséről hozott községi 

60/1889. számú határozat azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [71. p.] 

116. A községi képviselő-testületnek két fizetéses tűzoltó részére, egyenkint 260 forintjával évi 

520 forintnak a községi helypénzszedési jog jövedelméből biztosításáról hozott községi 

64/1889. számú határozata, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [71-72. p.] 

117. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet fennállásának biztosítása céljából alkotott 

66/1889. számú határozatával elfogadott szabályrendelet, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [72-73. p.] 

118. Elöljárósági előterjesztés az iránt, hogy a községi pénztár helyiségébe egy nagyobb 

tűzmentes pénzszekrényt szerezzenek be, melyben az összes számviteli könyvek, és a község 

fontosabb okmányai is elhelyezhetők legyenek. – (300 forintot biztosítottak a beszerzésre.) [73-

74. p.] 

119. Elöljárósági előterjesztés a községi szolgák lőfegyverrel való ellátásáról. – (Határozat: a 

két rendőrt, két hajdút és két éjjeliőrt a rendőrségnél rendszeresített Kropatsek-féle lő- és 

oldalfegyverrel lássanak el, erre az 1890. évi költségvetésbe felvesznek 270 forintot.) [74. p.] 

120. Elöljárósági előterjesztés a községben megalakult ipariskolai bizottság megválasztásáról. 

– (Mivel az iskolát az Ipartestület hozta létre, és a község csak segélyezi, az erre vonatkozó 

kormányrendelet felhatalmazása alapján sem tartották magukat feljogosítottnak, hogy az 

ipariskolai bizottságot megválasszák.) [74-75. p.] 

121. Elöljárósági előterjesztés, hogy a segédjegyzői nyugdíjjárulék fizetéséről a községi 

közgyűlés által 63/1887. szám alatt hozott, és a vármegyei törvényhatósági bizottságnak 

135/1887. számú határozatával megerősített, azon határozat, melyben Kovács Antal és Kiszely 

Lajos segédjegyzőknek a jegyzői nyugdíjalapba fizetendő – egyenként 15 forint – együttvéve 

30 forintot tevő évi járulékát a község fizeti, módosítsák akként, hogy ezen kedvezmény – 

tekintet nélkül a segédjegyzők kilétére – a rendszeresített segédjegyzői állást elfoglaló, és a 

közgyűlés által állásukban megerősített segédjegyzőknek biztosítsák. – (Elfogadták a 

módosítást.) [75-76. p.] 

122. Elöljárósági előterjesztés arról, hogy a község tulajdonát képező, de a Salgótarjáni 

Önkéntes Tűzoltó Egylet kezelésére bízott tűzi fecskendőnek a nevezett egylet költségén leendő 

becserélését engedélyezzék. – (Elfogadták, és engedélyezték, hogy az új fecskendő beszerzése 

után a régit tetszésük szerint értékesítsék.) [76. p.] 

123. A Nógrád vármegyei adófelügyelőnek 356 R. 1889. számú átirata, az 1888. évi XXXVI. 

törvénycikk alapján az italmérési jövedék életbe léptetésével adandó kártalanításra vonatkozó 

ügyek tárgyalására szeptember 2-től a tanácsterem átengedéséről. – (Engedélyezték.) [76. p.] 

124. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 21-23. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [76. p.] 

125. A Pénzügyminisztérium által 48/620. számon kiadott hirdetmény és körlevél az italmérési 

jog kártalanítása fejében az 1888. évi XXXVI. törvénycikk alapján adandó tőkékre, az 1889. 

évi XXXIII. törvénycikkben megszabott előleg iránti kérelem benyújtásáról és kötelezvények 

kiállításáról. – (Tudomásul vették.) [76-77. p.] 

126. Gönczöl János képviselő kérdést intéz az elöljárósághoz, hogy a községi közterek és utcák 

elnevezésére vonatkozó határozat értelmében a táblák miért nem szereztettek még eddig sem 

be. – (Utasították az elöljáróságot a táblák beszerzésére.) [77. p.] 

127. Kovács József községi bíró egészségi szempontból fürdőre megy, ezért szeptemberben 3 

heti szabadságot kér. – (Engedélyezték, s erre az időre az utalványozási jogkörrel Herczeg 



János helyettes bírót, az egyéb bírói tevékenység ellátásával Matyó János tanácsnokot bízták 

meg.) [77. p.] 

128. Pap János községi jegyző augusztus 19-től 5, esetleg 8 napi szabadságot kér, helyettesül 

Kovács Antal segédjegyzőt jelölvén meg. – (Engedélyezték.) [77. p.] 

129. Barella Henrik rendőrbíró augusztus 19-től 5, esetleg 8 napi szabadságidőt kér. – 

(Engedélyezték, a távollét alatt a feladatok ellátásával Matyó János tanácsnokot bízták meg.) 

[77. p.] 

 

1889. augusztus 30. (IX., rendes) [78-111. p.] 

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

Dokupil Vilmos, Garab Elek, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Lővinger Rezső, 

Markovits Márton plébános, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Jancsik Gyula 

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

jegyző 

 

130. A közgyűlési jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [79. p.] 

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

132. A község 1890. évre szóló – úgy a főpénztárt, mint a különböző alapokat illető – 

költségvetési előirányzata, és az 1888. év zártával készített vagyoni leltár, a községi elöljáróság 

és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Bevétel pótadó nélkül 

11780 forint 76 ½ krajcár, kiadás 23403 forint 28 krajcár, pótadóval fedezendő hiány 11622 

forint 51 ½ krajcár; alapok: községi építkezési és közvagyon gyarapítási, vásárjog jövedelem, 

községi szegényalap, községi kórház, községi könyvtár, polgári iskola, járda, közvágóhíd 

építési, tűzoltószerek fenntartása, községi faiskola fenntartása, toloncügyi pénztár, börtönügyi 

pénztár, mérőház kezelési pénztár, községi közmunka pénztár, temetkezési alap, fogyasztási adó 

tartalék. A kimutatásokat jóváhagyták.) [részletes indoklás] [79-99. p.] 

133. Az 1889. évi községi költségvetési előirányzatok jóváhagyására vonatkozó vármegyei 

törvényhatósági bizottság 405/1888. számú határozat. – (A községi bírót feljogosították a 

költségvetési kereten belüli utalványozásra.) [99. p.] 

134. Kovács József községi bíró olajfestésű mellképének községi közköltségen elkészítéséről 

hozott közgyűlési 110/1889. számú határozat azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [99-100. p.] 

135. Egy nagyobb tűz- és betörésmentes pénzszekrény beszerzéséről hozott községi közgyűlési 

118/1889. számú határozat, azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Jóváhagyták, és egy 8 ½ számú szekrény beszerzésére 350 forintot különítettek el az 1890. 

évi költségvetésben.) [100-101. p.] 

136. A községi szolgáknak fegyverrel ellátásáról hozott községi közgyűlési 119/1889. számú 

határozat azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták, és 

az előirányzatot 270-ről 300 forintra emelték.) [101-102. p.] 

137. A segédjegyzők jegyzői nyugdíjalapra fizetendő járulékaira vonatkozó 60/1887. számú 

községi közgyűlési határozat módosításáról hozott 121/1889. számú határozat, azon jelentéssel, 

hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [102-103. p.] 

138. Az 1889. évi községi pótadó-kivetési kulcs megállapítására vonatkozó, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével elfogadásra ajánlott elöljárósági 

tervezet. – (Elfogadták a 47774 forint 24 krajcár egyenes adó után kivetendő 23,7 %-os pótadó 

mértékét.) [részletes indoklás] [103-106. p.]  

139. A Földművelésügyi Minisztériumnak az 1890. évi fedeztetési idényre vonatkozó 

10589/889. számú leirata. – (Két mén elfogadását határozták el, melyek ellátására a zabot 6 

forintért, a szénát 2 forint 50 krajcárért biztosítják mázsánként, a szalmát ingyen adják, a 

legénység ellátását pedig a katonai élelmezési árak mellett vállalták.) [106. p.] 



140. Az 1890. évi községi közmunkaváltság megállapítása. – (Kétfogatú szekeres napszám 1 

forint 20 krajcár, gyalogos napszám 25 krajcár.) [106-107. p.] 

141. A vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában megjelent hirdetmény, hogy a vármegye 

1890. évi költségvetési előirányzatát az alispáni irodában augusztus 20-tól kezdve 15 napi 

közszemlére kitették, és az észrevételek a szeptemberi közgyűlést megelőzőleg 5 nappal az 

állandó választmányhoz beadandók. – (Tudomásul vették.) [107. p.] 

142. A vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában megjelent a Földművelésügyi 

Minisztériumnak 40225. III. 8. számú rendelete, mely szerint a célból, hogy a ragadós száj- és 

körömfájást az ország területén mielőbb elfojtsák, újabb intézkedésig a vasútra való feladáskor 

a juh, sertés és kecske szállítmányok is a szarvasmarhákra kiadott módon megvizsgálandók. – 

(Tudomásul vették.) [107. p.] 

143. A vármegye alispánjának 1500/1889. elnöki számú végzésével kiadott, a 

kereskedelemügyi és földművelésügyi miniszterek tájékoztató rendelete az 1889. évi XVIII. 

törvénycikk értelmében megállapított ügybeosztásról. – (Tudomásul vették.) [107. p.] 

144. A vármegye alispánjának 1500/1889. elnöki számú végzésével kiadott, a Közmunka- és 

közlekedésügyi Minisztériumból a Földművelésügyi Minisztériumnak, és viszont, a 

Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztériumból a Kereskedelemügyi 

Minisztériumnak átengedett ügyekre vonatkozó törvények részletes jegyzéke. – (Tudomásul 

vették.) [107. p.] 

145. Elnöki indítvány arra, hogy a községi rendőrbíró hivatásából kifolyólag a napnak 

legnagyobb részét hivatalán kívül tölteni kénytelen, és így az állategészségügy rendezéséről 

szóló 1888. évi VII. törvénycikk végrehajtásáról a Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

Minisztérium által 1888. október 15-én kiadott rendeletből kifolyólag a községi közgyűlésnek 

39. számú határozatával rábízott teendőket pontosan nem teljesítheti, Barella Henrik rendőrbíró 

felmentése mellett az ott megszabott teendők Kovács Antal segédjegyzőre bízassanak. – (Pap 

János községi jegyző felszólalt az ellen, hogy az elöljáróságra bízott teendőket a jegyzői 

hivatalra terheljék, de nincs kifogása az ellen, hogy a segédjegyzők hivatalos időn kívül a 

rendőrbíró akadályoztatása esetén a marhalevelek körüli írásbeli ügyekben segédkezzenek. Ezt 

elfogadták.) [részletes indoklás] [107-109. p.] 

146. A közgyűlésen megjelent Horváth Bertalan főszolgabíró, bejelentvén, hogy a járáshoz 

tartozó Szúpatak szomszédos község augusztus 22-én néhány épület kivételével a tűzvész 

martalékává lett, annyira, hogy a község lakosságának túlnyomó része nemcsak hajléktalan 

maradt, de élelmi cikkei és ruhaneműi is teljesen elpusztultak. Mint a járás vezetője fordul a 

képviselő-testülethez az iránt, hogy a szerencsétlen hajléktalanok és éhezők nyomorán 

segítendő, saját hatáskörén belül gyűjtést rendezni, esetleg a község pénztárából a község 

vagyoni helyzetének megfelelő segélyösszeget utalványozni szíveskedjék. – Egyidejűleg 

bejelenti, hogy Barella Henrik rendőrbíró, amint a szerencsétlenség tudomására jutott, 

fáradtságot nem kímélve, személyesen házról-házra gyűjtött a károsultak részére. 24 óra alatt 

110 forintot gyűjtött és adott át hivatalához, mely összeget azonnal rendeltetési helyére juttatott. 

Indítványozza, hogy Barella Henrik községi rendőrbírónak ezen, és más alkalmakkor is 

tanúsított fáradtságot nem ismerő buzgólkodásáért jegyzőkönyvi elismerés nyilvánítassék. – 

(Az indítványt elfogadták, a gyűjtésre vonatkozóan megvárják az alispán által kibocsátandó 

gyűjtőívet, saját hatáskörben pedig 50 forint adományt szavaztak meg.) [109-110. p.] 

147. A Salgótarjáni Ipartestület által fenntartott alsó fokú ipariskola 1888/89. tanévről szóló 

értesítője. – (Tudomásul vették.) [110. p.] 

148. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt népiskolájának 1888/89. tanévről szóló értesítője. 

– (Tudomásul vették.) [110. p.] 

149. Markovits Márton községi képviselő a községi előirányzat tárgyalása alkalmából 

indítványozza, hogy a salgótarjáni volt úrbéresek vagyonkezelését is a községi elöljáróságra 



bízzák. – (Az úrbéresek vagyona nem képez községi vagyont, ezért a képviselő-testület nem is 

dönthet annak kezeléséről.) [110. p.] 

 

1889. szeptember 14. (X., rendkívüli) [111-112. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Huszár Antal, Lővinger Rezső, 

Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Szalay István, Barella Henrik rendőrbíró, 

Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, Schleicher Emil pénztárnok, 

tiszteletbeli bíró, Kovács Antal jegyző  

 

Napirend előtt: Elnöklő községi bíró sajnálattal jelenti a községi képviselő-testületnek Dr. 

Polereczky József Salgótarján nagyközség községi orvosa szeptember 13-án délután 2 órakor 

hosszas szenvedés után történt elhunytát. A közszeretetben és tiszteletben álló községi orvosnak 

adandó végtisztelet céljából szükséges intézkedések megtételét kéri, egyidejűleg jelen gyűlés 

alkalmára jegyzőnek Kovács Antal segédjegyzőt nevezi meg. [111-112. p.] 

150. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Huszár Antal, Szalay István) [112. p.] 

151. Dr. Polereczky József községi orvosnak elhunyta alkalmából szükséges intézkedések 

megtétele. – (A temetésen a képviselő-testület részt vesz és koszorút helyez el, valamint a 

temetésre kikéri a bányatársulati zenekart.) [112. p.] 

 

1889. október 10. (XI., rendes) [113-130. p.] 

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

élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Garab Elek, Gönczöl János, Holéczy 

Gusztáv, Huszár Antal, Link Bernát, Lővinger Rezső, Simon József, Szilárdy Ödön, Vattay 

József, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, 

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

Pap János jegyző 

 

152. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [115. p.] 

153. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [115. p.] 

154. Pap János községi jegyző bejelenti, hogy Fodor Gábort és Fábry Lajost jegyzői 

gyakornokokként a jegyzői irodába felvette. – (Tudomásul vették.) [116. p.] 

155. Dr. Troján Alajos volt községi képviselő elköltözése folytán a községi képviselő-testület 

kiegészítése. – (A III. választókerületbeli póttag, Perné Ferenc lépett helyére.) [116. p.] 

156. Dr. Troján Alajos volt közegészségügyi bizottsági tagnak a községből elköltözése folytán 

a községi közegészségügyi bizottság kiegészítése. – (Dr. Kovách Józsefet, az Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt orvosát választották meg.) [116. p.] 

157. Az 1888. évi községi pénztári számadások és vagyonleltár jóváhagyására vonatkozó 

vármegyei törvényhatósági bizottságnak 172/1889. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[116. p.] 

158. Kovács József községi bíró arcképének beszerzéséről hozott községi 110/1889. számú 

határozatra vonatkozó, vármegyei törvényhatósági bizottságnak 161/1889. számú közbeszóló, 

azon határozata, mely szerint a községi képviselő-testület a beszerezni tervezett olajfestmény 

árának pontos megjelölésére felhívatik. – (Utasították a községi jegyzőt, hogy festőművészektől 

kérjen árajánlatot.) [116. p.] 

159. Egy nagyobb tűz- és betörésmentes pénzszekrény beszerzéséről hozott községi 118/1889. 

számú határozat jóváhagyására vonatkozó vármegyei törvényhatósági bizottságnak 157/1889. 

számú határozata. – (Tudomásul vették.) [116-117. p.] 

160. A községi rendőrök és szolgák részére fegyverek beszerzéséről hozott községi 119/1889. 

számú határozat jóváhagyására vonatkozó vármegyei törvényhatósági bizottságnak 158/889. 

számú határozata. – (Tudomásul vették.) [117. p.] 



161. A községi segédjegyzők nyugdíjjáruléka tárgyában hozott községi 121/1889. számú 

határozat jóváhagyására vonatkozó vármegyei törvényhatósági bizottságnak 160/1889. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [117. p.] 

162. Két fizetéses tűzoltó rendszeresítése, és azok évi járulékainak megállapításáról hozott 

községi 64/1889. számú határozat jóváhagyására vonatkozó vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak 159/1889. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [117-118. p.] 

163. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet által beszerzett felszerelések árából az 1888. év 

zártával még tartozásban maradt 1926 forint 70 krajcárnyi egyleti teher járulékainak a községi 

helypénzszedési jog jövedelméből leendő törlesztéséről hozott községi 63/1889. számú 

határozat jóváhagyására vonatkozó vármegyei törvényhatósági bizottságnak 156/1889. számú 

határozata. – (Tudomásul vették, és utasították a községi bírót, hogy a törlesztés első 400 

forintos részletét még az évben utalja át a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet pénztárába.) 

[118. p.] 

164. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet fennállása céljából alkotott, és a községi 

képviselő-testület 66/1889. számú határozatával elfogadott szabályrendeletet jóváhagyó 

vármegyei törvényhatósági bizottsági 155/1889. számú határozat. – (Tudomásul vették, és 

utasították a községi elöljáróságot, hogy a díjfizetésre kötelezettek összeírását minden év 

decemberében végezze el, úgy, hogy a községi jegyző a díjtételeket még a hó vége előtt 

megállapíthassa és 15 napi közszemlére kitehesse.) [118-119. p.] 

165. Községi jegyző előterjesztése az 1889. évi községi pótadó-kivetési kulcs megállapításáról 

hozott községi 128/1889. számú határozat módosítása iránt. – (Mivel változott az adóhivatal 

előírásában szereplő egyenes adó, ezért a pótadó mértékét is változtatni kell 24,4 %-ra, 

összegszerűen 11330 forint 79 krajcárra.) [119-120. p.] 

166. A járási főszolgabíró 4331/1889. számú végzése, mely szerint Dr. Polereczky József 

községi orvos elhalálozása miatt a községi orvosi teendők ellátására Lővinger Rezső gyakorló 

orvost helyettes községi orvosnak kinevezte. – (Tudomásul vették.) [120. p.] 

167. Elöljárósági előterjesztés Dr. Polereczky József volt községi orvos részére megállapítva 

volt marha- és hússzemlészeti díjaknak jövőbeni felhasználásáról. – (A képviselő-testület 

hatályon kívül helyezte a szervezeti szabályrendelet 78.§ 4. tételét, melyben a díjak a községi 

orvos jövedelmének részét képezték, és az összeget a községi állatorvos díjazására fordítja. 

Fizetését 150 forintban állapítja meg, egyben az addig érvényben lévő 2 forintos napidíjat törli. 

Ez alapján módosították a szervezeti szabályrendelet 78.§ 4. pontját, a 96.§-t és a 118.§ 10. 

pontját.) [részletes indoklás] [120-123. p.] 

168. A járási főszolgabírónak az üresedésben levő községi orvosi állás betöltésére kitűzött 

választási határidőről szóló 4331/1889. számú hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [123. p.] 

169. Elnöki előterjesztés a gabona és egyéb terményeknek piaci elárusításánál, a község által 

beszerzett hiteles súly- és űrmértékek kötelező használatáról. – (Utasították a rendőrbírót, hogy 

szigorúan ellenőrizze a hiteles mértékek használatát.) [123-124. p.] 

170. Az italmérési adóbeszedési jognak, illetve az italmérési jogosultságnak 1890., esetleg 

1891. és 1892. évekre biztosítása, és esetleg a község általi megváltása. – (Felhatalmazták a 

községi fogyasztási adóügyi bizottságot, hogy ha a beszedési kör a nagyközségre, pusztáira és 

a gyártelepekre terjed ki, tárgyaljon a megváltásról, és ha az a községre előnyös, a községi 

bíróval együtt írja alá a szerződést.) [124-125. p.] 

171. Olvastatott Nógrád vármegyei községi, kör- és segédjegyzői nyugdíjintézetének 

alapszabályai. – (Tudomásul vették.) [125. p.] 

172. A vármegye törvényhatósági bizottságának 136/889. számú határozata és vármegyei 

alispánnak 12358/1889. számú végzése, melyekben a vármegye közönsége, illetve alispánja a 

szúpataki tűzkárosultak segélyezése körül tanúsított buzgóságáért Barella Henrik községi 

rendőrbírónak elismerésüket fejezik ki. – (Tudomásul vették.) [125. p.] 



173. Breuer Klára salgótarjáni lakosnak, mint a községi helypénzszedéssel egybekötött vásári 

jog bérlőjének a száj- és körömfájás járványszerű fellépése folytán a heti vásári forgalomban 

beállott pangás következtében elszenvedett kárainak figyelembe vétele, s ez alapon 

bércsökkentés iránti kérvénye. – (A szerződés 10. pontja alapján ez nem lehetséges. Szilárdy 

Ödön és Boczkó Dániel indítványozta, hogy méltányosságból 10 %-ot, azaz 350 forintot 

engedjenek el, egyrészt azért, mert a korábbi 2600 forint évi bérlet helyett a bérlő 3510 forintot 

vállalt, másrészt pedig a járvány miatt nemcsak a szarvasmarha, hanem a kecske, juh és sertés 

behajtását is megtiltották a vásárokra szeptember közepétől. Link Bernát bejelentette, hogy 

1000 forint letétele és a megkötött szerződés feltételei mellett hajlandó átvenni a vásárjog 

bérlését. Szilárdy Ödön kijelentette, hogy az árverés előtt megkérdezték Link Bernátot, hogy 

hajlandó-e 2600 forint évi összegért bérbe venni a vásári jogot, de az elől elzárkózott, ezért 

nem tartja elfogadhatónak mostani ajánlatát, hanem javasolta, hogy Breuer Klárát 300 

forinttal kártalanítsák. Ezt elfogadták és kimondták, hogy a határozat jogerőre emelkedése után 

24 órán belül, ha jelenlegi bérlő eláll a szerződéstől, akkor lehet Link Bernát ajánlatát 

elfogadni.) [részletes indoklás] [125-128. p.] 

174. Prouza Vencel salgótarjáni lakos, cipészmester kérvénye a községben letelepedés 

engedélyezése iránt. – (Az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt igazolása alapján engedélyezték.) 

[128. p.] 

175. Braun Heléna volt újpesti lakos kérvénye a községben letelepedés engedélyezése iránt. – 

(Engedélyezték.) [128-129. p.] 

176. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 24-29. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [129. p.] 

177. A vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában megjelent a Belügyminisztériumnak 51230. 

számú körrendelete a községek által tartandó jégkészletről. – (Tudomásul vették.) [129. p.] 

178. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában közzétett, a vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak 134/1889. számú határozatával elfogadott, a szőlő szüretelési idő 

meghatározásáról alkotott szabályrendelete. – (Tudomásul vették, a község nem rendelkezik 

szőlőterületekkel.) [129. p.] 

179. A vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában megjelent, a vármegyei alispán 14293/1889. 

számú hirdetménye, mely szerint a vármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1890. évre 

érvényes névjegyzéke a vármegye székházának kapuján október 20-ig megtekinthető, és 

ugyanazon határidőig a névjegyzék kiigazítására vonatkozó beadvány, illetve fellebbezés az 

alispáni irodába beadható. – (Tudomásul vették.) [129. p.] 

180. Az 1889. évi I-III. negyedév végéig foganatosított adó végrehajtásoknál felmerült 

költségszámla. – (Az igazolt 251 forint 90 krajcárt engedélyezték kifizetni.) [129. p.] 

Indítványok: 

181. Boczkó Dániel községi képviselő indítványozza, hogy a járdaépítési szabályrendelet 

mielőbbi készítéséről intézkedjenek. – (Községi jegyző közölte, hogy a balassagyarmati 

elöljáróságtól még nem kapta meg az ottani szabályrendeletet, a képviselő-testület viszont 

utasította, hogy a legközelebbi közgyűlésre terjessze be a szabályrendelet tervezetét.) [130. p.] 

182. Barella Henrik községi rendőrbíró 3 heti szabadságot kér. – (November 1-től 

engedélyezték, ezidő alatt a teendők ellátásával Kovács Antal segédjegyzőt bízták meg.) [130. 

p.] 

183. Elöljárósági indítvány pótvásár kérelmezése iránt. – (Mivel a száj- és körömfájás miatt 

vásári tilalom van, ha azt október 21-ig nem oldják fel, kérelmezik a pótvásárt.) [130. p.] 

 

1889. október 28. (XII., rendkívüli) [131-138. p.] 

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

Markovits Márton plébános, Szalay István, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Fülep 



János tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Matyó János tanácsnok, Schleicher Emil 

pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

184. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [132. p.] 

185. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [132. p.] 

186. A községi képviselő-testületnek Lővinger Rezső községi képviselő községi orvossá lett 

megválasztása folytán kiegészítésére. – (Az I. kerületben választott pótképviselő, Gazdy László 

lépett elő rendes képviselőnek.) [132. p.] 

187. A községi főépület feletti vízárokban olykor nagy tömegben lefutó, és a főépületet 

veszélyeztető vízáram meggátlása, a főépület megvédésére. – (Szükségesnek tartották a vízárok 

feletti terület fásítását, melyre a tulajdonos, Szilárdy Ödön hajlandó volt, ha a község is 

hozzájárul a költségekhez. A képviselő-testület 60 forintot utalt ki.) [132-133. p.] 

188. Előterjesztés az eddig tűzoltó szertárként használt faépület és fakamráknak a főépület 

udvaráról eltávolítására, és azok helyett a mellékudvarban új fakamrák és félszer, és a két udvar 

közötti választófal és kapu építéséről. – (A községi építészeti bizottságot felkérték tervezet és 

költségvetés készítésére.) [133. p.] 

189. Előterjesztés a tűzrendészeti szabályrendelet 13.§-a értelmében a Salgótarjáni Önkéntes 

Tűzoltó Egylet választmányába a már megválasztottakon kívül még két képviselő, és a községi 

bíró és jegyzőnek beválasztása tárgyában. – (Boczkó Dánielt és Dokupil Vilmost választották 

meg Kovács József községi bíró és Pap János községi jegyző mellé.) [133-134. p.] 

190. Előterjesztés a tűzrendészeti szabályrendelet kinyomtatásáról. – (A számvizsgáló 

bizottságot bízták meg ezzel.) [134. p.] 

191. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak 161/1889. számú határozata, és ezzel 

kapcsolatban Kovács József községi bíró arcképének kiállítása tárgyában beérkezett ajánlatok. 

– (A legelőnyösebb ajánlatot Vastagh György budapesti festőművész tette, aki kerettel együtt 

350 forintért vállalta, ezért az előirányzott 200 forintot kiegészítették a helypénzszedési jog 

jövedelméből.) [134. p.] 

192. Kovács József községi bírónak arcképe festése alkalmával Budapesten tartózkodásából 

felmerülő költségei fedezése. – (Mivel Vastagh György határozott kívánsága a községi bíró 4-

5 napig Budapesten tartózkodása, és az arcképfestést közgyűlési határozat mondta ki, a 

felutazást és ott tartózkodást hivatalos kiküldetésnek minősítették útiköltség és napidíj 

fizetésével.) [135. p.] 

193. Az 1890. évi adóösszeírás és kivetés idejére napidíjas alkalmazása. – (Engedélyezték 2 

hónap időtartamra és 1 forint napidíj mellett.) [135-136. p.] 

194. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 30-31. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [136. p.] 

Indítványok: 

195. Olvastatott Schleicher Emil pénztárnok, Szalay István és Huszár Antal községi képviselők 

együttes írásbeli indítványuk Kovács József községi bíró fizetésének 600 forintra emeléséről. – 

(Boczkó Dániel – a bíró nagyrabecsülése mellett – hangsúlyozta, hogy Kovács József nem kért 

fizetésemelést, valamint azt egy új bírónak is, aki még nem szerzett érdemeket, meg kellene adni. 

A képviselő-testület nem fogadta el az indítványt.) [136-137. p.] 

196. Olvastatott Schleicher Emil községi pénztárnok írásbeli indítványa adóügyi aljegyzői 

hivatal rendszeresítéséről. – (Szilárdy Ödön és Boczkó Dániel a nemrég elfogadott szervezeti 

szabályrendeletre hivatkozott, mely szerint a községi jegyző rendelkezik az irodai személyzet 

felett, nem támogatták. A képviselő-testület nem fogadta el az indítványt.) [137. p.] 

197. Községi jegyző bejelenti, hogy Szlovik István segédjegyzőt, mint póttartalékost 

határozatlan időre szolgálattételre behívták. Kéri, mivel nevezett segédjegyzőnek 

munkaképességéről, pontosságáról és szorgalmáról, megbízhatóságáról meg van győződve, 



helyét csak ideiglenesen tölthesse be, még azon esetben is, ha esetleg hosszabb ideig maradna 

a hadcsapatnál. – (Engedélyezték.) [137-138. p.] 

 

1889. december 28. (XIII., rendes) [139-147. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gönczöl János, Okolicsányi Lajos, Rákos 

Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Vattay József, Barella Henrik rendőrbíró, Jancsik 

Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

198. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Vattay József, Rákos Gyula) [140. p.] 

199. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [140. p.] 

200. Bizottsági előterjesztés a községi italmérési jog kártalanításáról tartott tárgyalás 

eredményéről. E szerint a község által a bérszerződések és számadások szerinti jövedelem 

alapul vétele mellett megállapíttatni kért 14918 forint kártalanítási összeg helyett – községi 

jegyzőnek a tárgyalás folyamán tett azon kijelentése, illetve kérelme folytán, hogy a község 

által benyújtott kérelem, és az ahhoz csatolt adatok félretétele, illetve figyelmen kívül hagyása 

mellett a kártalanítási összeg az italmérési jog után 1882-1886. években fizetett adó alapján 

számítassék és állapítassék meg – 16315 forintban lett megállapítva. Az egyezség ezen az 

alapon lett megkötve, a kért és tényleg megállapított összeg között a község előnyére 1387 

forint különbözetet értek el. – (Tudomásul vették, és a bizottságnak jegyzőkönyvileg köszönetet 

mondtak.) [140-141. p.] 

201. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak 218/889. számú határozata, mely szerint a 

községi képviselő-testület által Kovács József községi bíró arcképének 350 forintért lefestéséről 

hozott 191/1889. számú határozatot annak elrendelésével hagyja jóvá, hogy a költségvetésben 

felvett 200 forinton felüli 150 forint nem a község helypénzszedési jog jövedelméből, hanem 

az 1889. évi költségvetés keretén belül elért megtakarításokból fedeztessék. – (Tudomásul 

vették.) [141. p.] 

202. A szarvasmarhák közötti száj- és körömfájás járvány miatt betiltott országos és heti vásári 

forgalom hiányában a vásárjogbérlő anyagi veszteségeinek kárpótlásáról hozott községi 

173/1889. számú határozat azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [141-142. p.] 

203. A marha- és hússzemlészeti díjaknak hova fordítása, illetve a községi állatorvos fizetése 

megállapítása, és ebből kifolyólag a községi szervezeti szabályrendelet idevágó §-ainak 

módosításáról hozott községi közgyűlési 167/1889. számú határozat, azon jelentéssel, hogy az 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [142-143. p.] 

204. Községi jegyző bejelenti a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt vezérigazgatója, Feldman Károly 

elhalálozását. Az elhunyt örökösei a községi szegények részére 200 forintot adományoztak, 

mely adományt a községi pénztárba tényleg befizették. Indítványozza, hogy a részvétet a 

községi képviselő-testület úgy a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt igazgatóságának, mint elhunyt 

örököseinek, utóbbiaknak az adományért hálás köszönetét is, fejezze ki. – (Jegyzőkönyvi 

részvétet és köszönetet szavaztak meg.) [143. p.] 

205. István János csizmadiamesternek a községbe letelepülés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Az osgyáni elöljáróság igazolása alapján engedélyezték.) [143. p.] 

206. Baglyasalja község elöljáróságának 2320/1889. számú megkeresése, mely szerint 

Baglyasalján minden hó 15-ike után következő első vasárnapon heti vásár megtartását támogató 

nyilatkozat kiállítását kérik. – (Nem adták ki, mert sérti a salgótarjáni országos és heti vásárok 

érdekeit, de az ellen nem emeltek kifogást, ha a hét más napját jelölik ki.) [143-144. p.] 

207. Elöljárósági előterjesztés a községi hitfelekezeti iskolák, és ezek, valamint a társulatok 

iskoláiba járó szegénysorsú tanulók segélyezésére évenként kiadatni szokott összegek 

utalásáról. – (Az előző évi összeget szavazták meg: a római katolikus iskolának 34 forint, az 

izraelitának 10 forint, szegény tanulók segélyezésére pedig a római katolikus és társulati 



iskoláknak 10-10 forintot, az izraelitának 5 forintot; elfogadták Gönczöl János indítványát: a 

következő évtől az iskolák segélyezésére vonatkozó előterjesztést október hónapban tegye meg 

az elöljáróság, hogy december elején a segélyeket ki tudják osztani a tanulóknak.) [144-145. 

p.] 

208. Elöljárósági előterjesztés a IV. negyedévében felmerült adóvégrehajtási költségek 

kiutalásáról. – (Engedélyezték.) [145. p.] 

209. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 32-37. számú vármegyei Hivatali 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [145. p.] 

210. A salgótarjáni evangélikus egyház felügyelőségének 530/1889. számú kérelme a 

községház nagytermének 1890. május 30-án sorshúzási helyiségül átengedése iránt. – 

(Engedélyezték.) [145. p.] 

211. Olvastatott Spitzer Fülöp budapesti lakos levele, melyben a tűzmentes új szekrény 

szállítási díja fejében 15 forint megállapítását kéri. – (A megrendelés és a visszaigazolás is 350 

forintot határozott meg szállítási díjjal együtt, ezért elutasították a kérvényt.) [145. p.] 

212. Községi jegyző bejelenti, hogy a szarvasmarhák száj- és körömfájás járványa megszűnését 

Salgótarján községre nézve december 14-én vármegyei alispán távirat útján hivatalosan 

megállapította. – (Tudomásul vették.) [146. p.] 

Indítványok: 

213. Községi jegyző indítványozza, hogy miután a megrendelt nagyobb pénzszekrény már 

megérkezett, a régi 3. számú pénzszekrényt, mivel a 36. számú vármegyei Hivatalos Értesítőben 

december 20-ra kitűzött árverésen vevők nem jelentkeztek, szabad kézből adják el. – 

(Feljogosították az elöljáróságot, hogy szabad kézből 100 forintért eladják.) [146. p.] 

214. Lővinger Rezső községi orvos – azon szomorú tapasztalatból kiindulva, hogy a 

községben számos hirtelen vagy erőszakos haláleset fordul elő, amidőn rendőri, esetleg 

törvényszéki boncolásnak van helye, és mert a községnek bonceszköze nincs, sokszor 2-3 

napig kell a hullát temetetlenül tartani, vagy esetleg az eltemetettet kiásni, mi – különösen a 

nyári hónapokban kellemetlen, sőt egészségügyi szempontból veszélyes is – továbbá, hogy 

gyakran fordul elő elmebetegségi eset, amidőn – hogy a szegény szerencsétlen dühöngő 

megfékeztessék – számosabb emberi erőre van szükség, de még akkor is – a legtöbb esetben – 

csak akként fékezhető, ha kezei-lábai lekötöztetnek, mely művelet a – különben is – 

szerencsétlennek, nemcsak fájdalmakat okoz, de sőt életveszélyessé is válhat – indítványozza 

tehát, hogy a község – a múlhatatlanul szükséges bonceszközöket, valamint egy 

kényszerzubbonyt is – mellyel a dühöngő elmebeteg igen könnyen megfékezhető – szerezze 

be. – (Elvileg egyetértettek, és felkérték a községi orvost az eszközök árjegyzékének 

beszerzésére.) [146-147. p.] 


