
15. kötet 

 

 

1890. január 22. (I., rendkívüli) [1-3. p.] 

Jelen vannak: Blumenthál Dávid, Borbély Lajos, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Gazdy László 

ifj., Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Jungmann Mihály, Kóhn Lipót, 

Link Bernát, Löllbach Gusztáv, Luby Géza, Okolicsányi Lajos, Porázik György, Rákos Gyula 

özv. Rubint Károlyné képviselője, Szalay István, Szilárdy István Balás Ilona képviselője, 

Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ferenc, Vattay József, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János 

helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, Korsós József közgyám, Lővinger Rezső községi 

orvos, Marschalkó Richárd községi mérnök, Matyó János tanácsnok, Schleicher Emil 

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

 

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

2. Az elnök indítványozza, hogy az arckép ünnepélyes leleplezéshez Kovács József községi 

bírót küldöttségileg hívják meg. – A küldöttség elnökéül Gerber Frigyes, tagokul Porázik 

György, Okolicsányi Lajos, Szalay István és Rákos Gyula községi képviselőket jelöli ki. – 

(Elfogadták.) [2. p.] 

3. Ötpercnyi szünet után elnöklő főszolgabíró az ülést megnyitja, a küldöttség élén megjelent 

Kovács József községi bírót úgy saját, mint a képviselő-testület nevében is üdvözli. – (Szontágh 

Antal Füleki járási szolgabíró üdvözlő beszéde, Kovács József köszönő szavai, az arckép 

leleplezése.) [2-3. p.] 

 

1890. február 28. (II., rendes) [3-6. p.] 

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

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

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

jegyző, Szontagh Antal szolgabíró 

 

4. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Markovits Márton, Szalay István) [4. p.] 

5. A községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság február 25-én megtartott pénztári 

vizsgálat alkalmával felvett jegyzőkönyve, és jelentése, mely szerint a pénztárt rendben találták. 

– (Tudomásul vették.) [4. p.] 

6. Az 1889. évi községi összes pénztári számadások és községi vagyoni leltár a községi 

elöljáróság jegyzőkönyvével, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (Jóváhagyták. Schleicher Emil pénztárnok számadónak, Kovács József községi 

bírónak és Herczeg János helyettes bírónak, mint utalványozóknak 1889. évre a felmentést 

megadták. Az elnöklő járási főszolgabíró indítványára jegyzőkönyvi köszönetet mondtak a 

pénzügyi elszámolás miatt a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság tagjainak, 

Schleicher Emil pénztárnoknak és Pap János községi jegyzőnek.) [részletes indoklás] [4-6. p.] 

 

1890. március 28. (III., rendkívüli) [7-20. p.] 

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

élelemtára képviselője, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Korsós József közgyám, Lővinger Rezső községi orvos, Matyó János tanácsnok, 

Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

7. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [9. p.] 

8. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [9. p.] 



9. Bemutatták az 1890. évre kiigazított legtöbb adót fizető községi képviselők névsorát, azon 

jelentéssel, hogy a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt részéről Poloczek Pál gyári gondnok, 

a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt részéről Gerber Frigyes bányaigazgató, a Rimamurány- 

Salgótarjáni Vasmű Rt nyugdíjintézetének élelmezési üzlete részéről Boczkó Dániel 

főszámvevő, Rubint Károlyné részéről Rákos Gyula gyógytári gondnok, Jankovich Miklósné 

részéről Hoffman Mór bérlő, és Blumenthál Dávid részéről Blumenthál Sándor lettek az 1886. 

évi XXII. törvénycikk 33.§-a értelmében megbízottként bejelentve. – (Tudomásul vették.) [9. 

p.] 

10. A községi elöljáróságnak 1889. évről szóló jelentése, és az ügyforgalmi kimutatás. – 

(Tudomásul vették.) [9. p.] 

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

145.§-a értelmében a községi szegényügyre vonatkozó írásbeli jelentése. – (Elfogadták.) [9-10. 

p.] 

12. Olvastatott az állami méneknek kiszolgáltatandó takarmányárak megállapításáról szóló 

kormányrendelet. – (Tudomásul vették.) [10. p.] 

13. Előterjesztették a községet illető italmérési jog kártalanítása iránt az állammal megkötött 

egyezséget, melynek értelmében a kártalanítási összeget végérvényesen 16315 forint 20 

krajcárban állapították meg, és jóváhagyási záradékkal látták el. – (Tudomásul vették, és a 

községi okmánytárba letétbe helyezték.) [10. p.] 

14. Boczkó Dániel községi képviselő, mint a regálé kártalanítási tárgyaláshoz a képviselő-

testület által kiküldött bizottság egyik tagja, a bizottság nevében bejelenti, hogy az elismerést 

és köszönetet, melyet a képviselő-testület 1889. december 28-án tartott ülésében 200/1889. 

számú határozatával a bizottságnak jegyzőkönyvileg kifejezett, a bizottság el nem fogadhatja, 

mert a tárgyalás kedvező eredménye a községi jegyző érdeme, és így az elismerés kizárólag a 

községi jegyzőt, Pap Jánost illeti meg. Indítványozza, hogy a községi jegyző részére a község 

érdekében és jegyzői teendői teljesítése körül kifejtett folytonos buzgalma, és a regálé 

kártalanítási ügyben szerzett érdemei elismeréséül 400 forint jutalmat szavazzanak meg. – 

(Elfogadták.) [10-11. p.] 

15. A vármegye törvényhatósága által alkotott vásárrendtartási szabályrendelet módosításáról 

kiadott 76693/II. 1889. számú belügyminiszteri intézkedésről szóló vármegye törvényhatósági 

bizottsági 4/1890. számú határozat, mely szerint a szabályrendeletet módosítás végett a 

vármegyei szabályrendeleti küldöttségnek kiadták. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

16. Bemutatták az országgyűlési képviselők 1890. évre kijavított névjegyzékét. – (Tudomásul 

vették.) [11. p.] 

17. Elöljárósági előterjesztés a községi képviselő-testületnek 214/1889. számú határozata 

alapján bonceszközök, kényszerzubbony és egyéb orvosi műszerek beszerzéséről, a 

bonceszközökről beszerzett költségvetés bemutatásával. – (90 forint 34 krajcárt irányoztak elő 

eszközök beszerzésére.) [részletes indoklás] [11-12. p.] 

18. A Grünvald Béla országgyűlési képviselő által kiadott „A közigazgatás rendszere” című 

szakkönyv harmadik, bővített és javított kiadására szóló megrendelési felhívás. – (A község 

részére egy példányt megrendeltek.) [12-13. p.] 

19. Elöljárósági jelentés, hogy a járási főszolgabírói hivatal által közölt vármegyei alispáni 

3893/1890. számú távirati intézkedés szerint a vármegye területén – egyes községekben – a 

szarvasmarhák között kiütött száj- és körömfájás járványt hivatalosan megállapították, és a 

vármegye egész területére a marhavásár-tartást betiltották. – (A községnek az előző évben a 

járvány miatt elmaradt vásárok után 577 forint 80 krajcár anyagi kára keletkezett, valamint a 

nagyközség környéke járványmentes, ezért kérték az alispánt a vásárok engedélyezésére.) [13. 

p.] 

20. Előterjesztés a községi mérnök tiszteletdíjának megállapításáról. – (Az 1889. évben végzett 

munkájáért 100 forint tiszteletdíjat állapítottak meg.) [13-14. p.] 



21. A tállyai evangélikus hitvallású anyaegyháznak a tállyai Kossuth-templom helyreállítása 

iránti adomány kérelme és gyűjtőíve. – (5 forint adományt utaltak ki.) [14. p.] 

22. A vármegyei alispán 18481/1888. számú határozata Zsumbera Sándor és hadköteles fia, 

Zsumbera Sámuel illetősége megállapításáról, és ezzel kapcsolatban a Füleki járási szolgabírói 

hivatalnak 784/1890. számon hozott első fokú határozata, mely szerint Zsumbera Sándor az 

1886. évi XXII. törvénycikk 16.§-nak c. pontja értelmében Salgótarján községi illetőségűnek 

kimondja. A határozatból kifolyólag a fentebb idézett törvény 6.§-ának első bekezdése 

értelmében védköteles fia, Zsumbera Sámuelnek Salgótarján községi illetőségét is 

megállapították. – (A képviselő-testület fellebbezett a döntés ellen, mert ismert, hogy Zsumbera 

Sándor a Gömör vármegyei Rahón született, katonának is onnan vonult be, így illetőséget is ott 

szerzett. Saját bemondása szerint Salgótarjánban 1886. év vége óta lakik, s így a törvény által 

előírt 4 év helybenlakás még nem telt le, de a határozat azt sem vizsgálta, hogy ez alatt 

hozzájárult-e a község terheihez. Fia, Zsumbera Sámuel pedig apja illetőségét követi.) 

[részletes indoklás] [15-16. p.] 

23. Spitzer Józsefné, született Sonnerschein Rozália, volt tiszolci lakos kérvénye a községben 

letelepedés engedélyezése iránt. – (Engedélyezték a kérvényező és férje letelepedését a 

községben.) [16-17. p.] 

24. Krajcsák József salgótarjáni lakos, lakatosmesternek a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték az ózdi elöljáróság igazolása alapján.) [17. 

p.] 

25. Wantuch József salgótarjáni lakos, csapos és kávéház üzlettulajdonosnak záróra 

meghosszabbítása iránti kérvénye. – (A szabályrendelet meghatározza a zárórákat, de nincs 

kizárva, hogy egyes alkalmakkor a rendőrbíró engedélyével azt meghosszabbítsák.) [17. p.] 

26. Laufer Lőrinc salgótarjáni lakosnak bordélyház-tartási engedély elnyerése iránti 

kérvényéhez szükséges községi bizonyítvány kiadása iránti kérvénye. – (Mivel a 189. 

népsorszámú házban mintegy húsz éve vannak pincérnők és kéjnők, a kért bizonyítványt kiadják 

azzal a feltétellel, hogy az utcára nyíló helyiségekben nem gyakorolhatják a tevékenységet, 

valamint azon jog fenntartásával, hogy a szabályrendelet megsértése esetén az illetékes 

hatósággal bezárathatja az üzletet a képviselő-testület.) [17-18. p.] 

27. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 1890. évi 1-8. számait. – (Tudomásul 

vették.) [18. p.] 

28. A vármegyei Hivatalos Értesítő 1890. évi 1. számában megjelent „Nógrád vármegye 

szabályrendelete a külföldiek nyilvántartásáról”. – (Tudomásul vették, utasították az 

elöljáróságot a betartására és ellenőrzésére.) [18. p.] 

29. A vármegyei Hivatalos Értesítő 1890. évi 1. számában megjelent, a vármegyei 

törvényhatósági bizottság 133/1889. számú határozatával alkotott, és a Belügyminisztérium 

80200-II./889. számú záradékával megerősített szabályrendelete az 1876. XIV. törvénycikk 

146.§-a értelmében alkalmazott községi szülésznők részére. – (Utasították az elöljáróságot, 

tájékozódjon arról, hogy a vármegyei vagy az elfogadott községi szabályrendeletet kell 

alkalmazni a községi szülésznők javadalmazásának megállapítására.) [18. p.] 

30. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1889. szeptember 10-én tartott rendes 

közgyűlésén hozott, a község 1890. évre szóló költségvetési előirányzatát megerősítő 171/1889. 

számú határozata. – (Tudomásul vették.) [18-19. p.] 

31. Községi jegyző jelenti, hogy a fősorozás március 29-én veszi kezdetét. – (Tudomásul vették, 

utasították az elöljáróságot, hogy az eddigiek szerint gondoskodjon a tisztek és legénység 

ingyenes ellátásáról, elhelyezéséről, illetve a sorozás helyéül a községi tanácstermet és 

mellékhelyiségeit átengedték.) [19. p.] 

32. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványozza, hogy a járásbíróság és adóhivatal 

idehelyezése iránt beadott, és még eddig el nem intézett kérvények megsürgettessenek, illetve 

az idehelyezés iránt a szükséges intézkedések és kellő lépések most már megtétessenek, e célból 



egy bizottság kiküldetését véli célszerűnek, mely bizottság felhatalmazandó lenne arra nézve 

is, hogy ott, hol a község részéről anyagi áldozatok is kívántatnak, saját hatáskörén belül 

ígéreteket tehessen. – (Elfogadták, a bizottság tagjai: Szilárdy Ödön, Borbély Lajos, Boczkó 

Dániel, Gerber Frigyes, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos és Dokupil Vilmos községi 

képviselők, Pap János jegyző.) [19. p.] 

33. Barella Henrik községi rendőrbíró indítványozza, hogy a villamos villanyvilágításnak a 

községbe behozatala céljából az előzetes intézkedéseket tegyék meg, és hogy a község, mint 

erkölcsi testület által is a majdan behozandó villanyvilágítás használatát biztosítsák. – 

(Utasították az indítványozót, hogy készítse el a szükséges tervezetet és költségvetést, egyébként 

pedig, ha az adandó ajánlat kedvezőbb lesz a mostaninál, és a szükséges lángmennyiséget is 

biztosítani tudják, a község is biztosítja a használatát.) [20. p.] 

34. Pap János községi jegyző előadja, hogy az utóbbi időben a községi jegyző és a községi 

szervezeti szabályrendelet értelmében általa tartott segédjegyzők közötti viszony kérdése 

szélesebb körben olyképp értelmeztetett, mintha a községi jegyző nem állna jogos téren 

szemben a jelenlegi mód alkalmazásával; minthogy a községi közgyűlés által hozott 

határozatok, illetve alkotott szabályrendeletek értelmében magyarázatára, illetve azok 

végrehajtásának ellenőrzésére a községi képviselő-testületet tartja elsősorban hivatottnak, kéri 

egy külön bizottság kiküldését oly célból, hogy a kérdéses ügyet megvizsgálván, az ügy 

érdemében a közgyűlésnek jelentést tegyen. – (A kérésnek helyt adtak és Boczkó Dániel 

elnöksége alatt Dokupil Vilmost és Okolicsányi Lajost bízták meg a vizsgálattal.) [20. p.] 

 

1890. május 28. (IV., rendes) [21-42. p.] 

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

élelemtára képviselője, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Korsós József közgyám, Lővinger Rezső községi orvos, Matyó János tanácsnok, 

Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

35. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [22. p.] 

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

37. Az 1876. évi XIV. törvénycikk 146.§ értelmében alkalmazott községi szülésznők részére a 

vármegye törvényhatósági bizottsága 133/1889. számú határozatával alkotott, és a 

Belügyminisztérium 80200-II./889. számú záradékával megerősített szabályrendelet 

végrehajtásáról kiadott vármegyei alispáni 2040/1890. számú intézkedés. – (A községi 

szülésznő évi fizetését 80 forintra emelték a községi szabályrendeletben meghatározott 50 

forintról, és elrendelték a községi szabályrendelet érintett §-ainak új szövegezését a vármegyei 

szabályrendelettel összhangban.) [részletes indoklás] [22-29. p.] 

38. A vármegye közigazgatási bizottságának a községi szegényalapok létesítéséről hozott 

194/1889. számú határozata, és ennek végrehajtásáról vármegyei alispán által 2924/1890. 

számon kiadott intézkedése. – (Salgótarján nagyközség 1871-ben létrehozta szegényalapját, 

mely a költségvetésben 1888-ig a vármegyei betegápolási alapra felvett összeg 50 %-át, 1889-

től az összes állami egyenes adó ½ %-át tette ki, az évenkénti maradványt pedig takarékpénztári 

betétbe helyezték, ezért az alispáni intézkedés nem érinti a nagyközséget.) [29. p.] 

39. A főispán 74/1890. számú intézkedése, valamint vármegyei alispán 3732/1890. számú 

végzése a volt italmérési regálé jog tulajdonosoktól az eddig italmérésre használt épületeiknek 

kisdedóvodai célokra átengedése iránt a kellő lépések megtételéről. – (Mivel az 1890. évi állami 

költségvetés előírja az óvodák községi felállítását, felkérték a tanügyi bizottságot, hogy az 

óvoda létesítéséről és elhelyezéséről tegyen javaslatot a közgyűlésnek.) [29-30. p.] 



40. Belügyminiszteri 54597-II/889. számú körrendelet, valamint vármegyei alispáni 

13650/1889. számú végzés a tűzoltószerek és tűzmentes páncélszekrények szabályellenes 

megrendeléséről. – (Tudomásul vették, a szabályellenes eljárást nem követték.) [30. p.] 

41. A Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 87/1890. számú végzése, mely szerint 

a közvágóhíd-telek tulajdonjoga a község, mint erkölcsi testület nevére a salgótarjáni 26. számú 

telekjegyzőkönyvbe bevezetve, bekebeleztetett. – (Tudomásul vették, és a községi okmánytárba 

a szerződést elhelyezték.) [30. p.] 

42. A községi képviselő-testületnek Pap János községi jegyző 400 forint jutalomdíjáról hozott, 

és törvény szerint közszemlére kitett 14/1890. számú határozata, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [30-31. p.] 

43. Az előbbi határozattal kapcsolatban Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel községi képviselők és 

Schleicher Emil pénztárnok indítványozzák, hogy miután a jutalmak nem állandó természetűek, 

melyek évről-évre rendes kiadást képeznek, tehát mint ilyenek megszavazása a községi 

képviselő-testület kizárólagos jogköréhez tartozik, az előbbire vonatkozó határozatot csak is 

községi jegyzőnek kérésére terjesztik felsőbb jóváhagyásra, azonban előlegként már kiutalják. 

– (Elfogadták.) [31-32. p.] 

44. Előterjesztették, hogy a községi vásártér vétele alkalmával a salgótarjáni 176. számú 

telekjegyzőkönyvbe A + 3. sor 26. helyrajzi szám alatt a község javára tévedésből oly terület 

tulajdonjoga kebeleztetett be, mely a megvett vásártér területtől egészen távol esik, és több év 

óta Weisz Lázár salgótarjáni lakos telekkönyvön kívüli, de tényleges birtokában van. – (A jelzett 

67 ½ négyszögöl nagyságú beltelek nem kapcsolódik a vásártérhez, mert az úgynevezett 

Cigány-patakon lévő híd mellett van, megindították az eljárást a tévedés kijavítására.) [32-33. 

p.] 

45. Baglyasalja elöljáróságának a Salgótarjánból Baglyasaljára vezető útvonalon lévő rozzant 

hidak kijavításához segélynyújtás iránti kérelme. – (Az 1882-ben kötött szerződés szerint 

Salgótarján nagyközség a dűlőút használatának átengedése mellett egyszer s mindenkorra 100 

forinttal támogatta az út kiépítését, ezért nem nyújt anyagi támogatást. Bár nem érdeke, 

azonban hajlandó a községháza udvarán lévő faanyagot Baglyasalja rendelkezésére bocsátani 

a hidak javítására.) [részletes indoklás] [33-36. p.] 

46. Olvastatott a községi jegyző és segédei közötti viszony kérdésében felmerült nézeteltérések 

tisztázása céljából a községi képviselő-testületnek 34/1890. számú határozatával kiküldött 

bizottság jegyzőkönyve, mely szerint, valamint Boczkó Dániel bizottsági elnök személyes 

előadása szerint is, a bizottság a községi jegyző és segédei közötti viszonyra vonatkozó 

határozatokat és szabályrendeletet behatóan megvizsgálta, és arra a meggyőződésre jutott, hogy 

úgy a vármegyei határozatokat, mint a szabályrendeletet illetőleg semmi eltitkolás nem történt. 

Ezért a bizottság nyíltan kimondja, hogy Pap János községi jegyző e tekintetben szabályszerűen 

járt el, és ajánlja, hogy a képviselő-testület a bizottság ezen véleményét határozatilag is mondja 

ki, jegyzőkönyv alakjában Pap János községi jegyzővel közölje. – (Kimondták, hogy Pap János 

községi jegyző eljárásaiban követte a szabályrendeletet és egyéb határozatokat.) [36-37. p.] 

47. A községi építkezési bizottságnak a közvágóhíd talapzatának keramit téglával burkolása, és 

ennek költségei megállapításáról felvett jegyzőkönyvi javaslata. – (Mivel az eddigi talapzat 2,5 

év alatt tönkrement, határoztak arról, hogy könnyen tisztítható keramit téglákkal burkolják, 

melyre 460 forintot biztosítottak.) [37-38. p.] 

48. A községi építkezési bizottságnak a közvágóhíd kútjánál alkalmazott szivattyú eltávolítása 

és új, erősebb szivattyú beállítása iránti javaslata. – (Az építőmester, Szvoboda Jakab, a 

tervezetnek megfelelő szivattyút épített be, ezért nem kötelezhető erősebbre cserélésére, így a 

községi építkezési bizottságot bízzák meg beszerzésével és a jelenlegi értékesítésével.) [38-39. 

p.] 

49. A községi építkezési bizottságnak a községi főépület udvarán faanyagból épült félszer és 

fáskamrák eltávolításával szükségessé váló félszer és kamrák előállítása iránti jegyzőkönyvi 



javaslata, hogy a község 144. számú házának udvarán lévő, jelenleg ménistállónak használt 

épületet alakítsák át hasonló célokra, és az így szabaddá maradt két községi udvart 

deszkakerítéssel, és ezen készítendő kapuval lássák el. – (Elfogadták, és megbízták Szvoboda 

Jakab építőmestert, hogy a bontásból kikerülő anyag, illetve 20 forint ellenében az 

átalakításokat készítse el.) [39. p.] 

50. A községi építkezési bizottságnak a főépület vízveszély elleni megvédése céljából az épület 

udvara mélyítéséről felvett jegyzőkönyvi javaslata. – (Elfogadták, mert már annyira feltöltötte 

a hordalék, hogy az alsó szobák padlószintje alacsonyabban van az udvartól, a falak pedig 

állandóan nedvesek. A terv szerint úgy kell kialakítani, hogy az udvar közepe felé lejtő vályú 

legyen, amelyből a vizet a 144. számú ház udvarán vezessék el. Az ott található hajdúlak 

megóvása érdekében pedig lépcsővel ellátott védfalat kell építeni elé. Ezekre 139 forint 97 

krajcárt biztosítottak.) [39-40. p.] 

51. A községi építkezési bizottságnak a községi főépület udvarán lévő kút átalakítására 

vonatkozó javaslata, hogy miután a kút jelenlegi faszerkezete rövid időközönként újakkal 

cserélendő fel, célszerűbb a használatnak megfelelő erős szivattyú-szerkezettel ellátni. – 

(Elfogadták, és a közvágóhídnál alkalmazott szivattyú beépítését javasolták, vagy ha az nem 

lehetséges, ajtókkal való ellátását. Az átalakítás költségeit 125 forint 20 krajcárban határozták 

meg.) [40-41. p.] 

52. Czeman András volt losonci lakos, csizmadiamesternek a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [41. p.] 

53. A Besztercebányai Bányakapitányság által a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt részére 

adományozandó bányatelkek iránt 763-764., 769-779. és 781/1889. számok alatt hozott 

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

54. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 9-13. számait. – (Tudomásul vették.) [41. 

p.] 

Napirenden kívül: 

55. A járási főszolgabíró 2279/1890. számon kiadott értesítése, mely szerint vármegyei alispán 

5358/1890. számú végzésével a vármegyei járványmentes községekben az állatvásárok 

megtartását hasított körmű állatokra is engedélyezte. – (Tudomásul vették.) [41-42. p.] 

56. Bemutatták Breuer Klára, mint a községi legtöbb adót fizető képviselők egyik póttagjának 

bejelentését, melyben képviseltetésére Szabó Barnabás salgótarjáni lakost nevezi meg. – 

(Tudomásul vették.) [42. p.] 

57. Dr. Oláh Gyula országos egészségügyi felügyelőnek az általa szerkesztett 

„Közegészségügyi Szemle” című folyóiratra előfizetési felhívása, és ezzel kapcsolatban 

vármegyei alispánnak 5181/1890. számú ajánlata. – (Egy példányban megrendelték.) [42. p.] 

58. Kovács József községi bíró és Schleicher Emil pénztárnok egészségi szempontból 10-10 

nap szabadságot kérnek. – (Engedélyezték, a községi bíró helyettesítésével Barella Henrik 

rendőrbírót, a pénztárnokéval Matyó János tanácsnokot bízták meg.) [42. p.] 

 

1890. június 9. (V., rendes) [43-65. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete élelemtára képviselője, Dokupil 

Vilmos, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Markovits Márton 

plébános, Porázik György, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Matyó János tanácsnok, 

Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

59. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Markovits Márton, Boczkó Dániel) [45. p.] 

60. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [45. p.] 

61. Községi jegyző bejelenti, hogy a főispán május 21-én a községi ügykezelést és számvitelt 

megvizsgálta, és a pénztári naplók bevonásával a pénztárt rovancsolta. Bemutatja a leltárt, mely 



szerint a pénztár állagát 17141 forint 72 krajcárban állapították meg, ezen összeg készpénzben 

és értékekben a pénztárban elhelyezve találtatott. – (Tudomásul vették.) [45. p.] 

62. A községi képviselő-testületnek a községi vásártér vétele alkalmával tévesen a salgótarjáni 

173. számú telekjegyzőkönyvbe A+3 sor 26. helyrajzi szám alatt a község nevére átírt 67 ½ 

négyszögöl területnek a régi tulajdonosok birtokába visszabocsátására, illetve a telekkönyv 

kiigazításáról május 2-án tartott rendes közgyűlésén hozott 44/1890. számú határozata, és ezzel 

kapcsolatban a községi jegyző által készített határozati javaslat. – (Elfogadták.) [részletes 

indoklás] [45-48. p.] 

63. A községi szülésznő fizetése és egyéb járulékainak megállapítására vonatkozólag hozott, a 

községi szervezeti szabályrendelet némely §-ait módosító közgyűlési 37/1890. számú határozat, 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [48-49. 

p.] 

64. A községi közvágóhíd alapzatának keramit téglával kiburkolásáról hozott községi 

közgyűlési 47/1890. számú határozat, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Véglegesen jóváhagyták.) [49-50. p.] 

65. A közvágóhíd alapzatának keramit téglával kirakásából felmerült költségek utalása. – 

(Mivel nem volt idő a törvényhatósági jóváhagyás megvárására, Szvoboda Jakab építési 

vállalkozó pedig saját költségére meghozatta a keramit téglákat és elvégezte a munkát, 

előlegként kiutalták neki a 460 forint költséget.) [50-51. p.] 

66. Az 1890. évi községi pótadókulcs megállapítására vonatkozó, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével elfogadásra ajánlott elöljárósági javaslat. – (Határozat: 

a 48740 forint 72 krajcár állami egyenes adó után 24,1 %-os pótadót vetettek ki, mely 11746 

forint 56 krajcár.) [részletes indoklás] [51-55. p.] 

67. Az 1886. évi XXII. törvénycikk 39.§-a értelmében a községi választók névjegyzékének 

kijavításáról intézkedés. – (Az 1891-1893. évre érvényes névjegyzék kiigazítására választmányt 

küldtek ki, melynek elnöke Szilárdy Ödön, tagjai: Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Unger 

Gusztáv, Porázik György, Szalay István, Weinberger Soma.) [55. p.] 

68. Az 1886. évi XXII. törvénycikk 51.§-a értelmében az igazoló választmányba két tag 

megválasztása. – (Boczkó Dánielt és Gerber Frigyest választották, két tagot pedig a járási 

főszolgabíró jelöl.) [55. p.] 

69. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a község tulajdonához tartozó 170. 

népsorszámú ház lebontásáról hozott 12/1890. számú határozatában foglalt javaslat. – (A fából, 

szalmatetővel készült ház rossz állapota miatt utasították a községi bírót, hogy teljesen bontassa 

le, és a csak tűzre használható faanyagot értékesítse.) [55-56. p.] 

70. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak 13/1890. számú határozatában foglalt, a Godó 

János örökösei tulajdonát képező 48. népsorszámú ház melletti kerítés eltávolítása iránti 

javaslat. – (A kerítés olyan területet foglal el, mely nem tartozik a tulajdonhoz és a közlekedést 

is zavarja, ezért felszólították Godó János örököseit, hogy 30 nap alatt bontsák el.) [56-57. p.] 

71. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak az izraelita hitközség eddigi temetőjének 

használaton kívül helyezéséről hozott 14/1890. számú határozatában foglalt javaslat. – (A 

beltelken lévő temető használatáról – annak ellenére, hogy 1873-ban új helyet jelöltek ki – a 

községi közegészségügyi bizottság véleményét kérték.) [57. p.] 

72. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a vásártéri vízmedence kijavítására vonatkozó 

17/1890. számú határozatában foglalt javaslat. – (Mivel a talaj feletti részt helyben készült 

téglából építették, amely átázott és összeomlással fenyeget, rákosi téglából kell átépíteni.) [57-

58. p.] 

73. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének 32/1890. számú bejelentése arról, hogy a testület 

éves közgyűlésén a községi elöljáróság tagjai közül Pap János községi jegyzőt az Ipartestület 

jegyzőjévé, Kovács József községi bírót, Schleicher Emil községi pénztárnokot és Jancsik 



Gyula tanácsnokot testületi elöljárókká, Matyó János tanácsnokot pedig testületi pénztárnokká 

választották meg. – (Tudomásul vették.) [58. p.]  

74. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének a testületi közgyűlés 4/1890. számú határozatából 

kifolyó 34/1890. számú átirata, melyben a közgyűlés nevében a testület által fenntartott 

iparostanonc iskola céljára 1889/90. tanévre nyújtott 100 forint segélyért köszönetet mondva, 

az 1890/91. tanévre nyújtandó segélyezésért új kérelmet adnak be. – (Megszavazták.) [58-59. 

p.] 

75. Elöljárósági előterjesztés a népszámlálást megelőzőleg a község területén lévő összes 

lakházaknak újból számozásáról. – (Utasították az elöljáróságot, hogy a szükséges 

házszámtáblákat szerezze be.) [59. p.] 

76. Elöljárósági előterjesztés a népszámlálást megelőzőleg teljesítendő előmunkálatok, és a 

községi kötelékbe felveendőknek 1882. évtől leendő összeírása tartamára díjnok, helyesebben 

munkaerő alkalmazása tárgyában. – (Községi jegyző kérésére később tárgyalták.) [59. p.] 

77. Elöljárósági előterjesztés a megrendelt kúriai [bírósági] döntvények beköttetéséről. – (A 

már meglévő törvények és rendeletek tárához hasonló, kemény vászonkötésbe köttették be.) [59-

60. p.] 

78. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt bányaigazgatóságának a tűzvédadóra kötelezett 

munkásszemélyzet után fizetendő átalányra vonatkozó írásbeli ajánlata. – (Elfogadták, hogy az 

I. osztályú kereseti adó alá tartozó munkások után 100 forint átalányt fizessen az Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt.) [60-61. p.] 

79. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület felhívása és taggyűjtő íve. – (Az egyesület 

alapító tagjai közé lépett a nagyközség, egyszer s mindenkorra fizetendő 100 forinttal.) [61. p.] 

80. Előterjesztették a múlt ülés óta érkezett 14-16. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [61. p.] 

81. A vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában megjelent, a Földművelésügyi 

Minisztériumnak az erdősítési pályázatokra vonatkozó 18841/890. számú pályázati 

hirdetménye. – (Utasították az elöljáróságot, hogy az erdőbirtokosokkal közölje.) [62. p.] 

82. Községi jegyző előterjeszti Krausz Adolf és fia, ungvári cég levelét, melyben a rendőrök 

fegyverzetének darabonként 48 forintjával szállítására vállalkozott, de a megrendelés után 

táviratilag arról értesít, hogy a fegyverek a beállott sztrájk miatt a monarchiában rendkívül 

megdrágultak, s így darabonként csak 65 forintjával szállíthatja. – (A megrendelést függőben 

hagyták a kivételes helyzet megszűntéig.) [62. p.] 

Indítványok: 

83. Boczkó Dániel községi képviselő indítványozza, hogy a jegyző a községi írnok tartása 

címén megállapított 400 forint fizetésen kívül az írnokot természetes lakásban, vagy a helyi 

lakbér viszonyokhoz mért lakbérilletményben részesítse. – (Elfogadták, hogy házbérilletmény 

címén 100 forintot fizessenek a községi pénztárból 1890. évre, a következő évben pedig vegyék 

fel a költségvetési előirányzatba.) [62-64. p.] 

84. Porázik György községi képviselő, úgyis, mint a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt 

igazgató tanítója, a salgótarjáni tantestület nevében indítványozza, hogy a vármegyei értesítők 

azon példányainak, melyekben iskolai ügyeket érdeklő hirdetmények foglaltatnak, valamennyi 

iskola vezetősége részére küldjék meg. – (Elfogadták, és felterjesztették az alispánnak, hogy az 

iskolai, tanügyi dolgokat érintő hivatalos értesítőket a salgótarjáni római katolikus, izraelita 

felekezeti, valamint a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt 

társulati iskoláknak is megküldjék.) [64-65. p.] 

 

1890. augusztus 2. (VI., rendkívüli) [66-87. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László ifj., Jungmann Mihály, Kóhn 

Lipót, Markovits Márton plébános, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, Vattay József, Barella Henrik 



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

Lővinger Rezső községi orvos, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

85. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Perné Ferenc) [68. p.] 

86. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [68. p.] 

87. A vármegyei alispán 10040/1890. számú végzése, mely szerint a Füleki járás 

főszolgabírájának 1160/1890. számú határozatát, mellyel a Salgótarjáni Takarékpénztár 

igazgatósága azon kijelentését, hogy a salgótarjáni képviselő-testületi közgyűlésben a 

takarékpénztár érdekeit Pálfalván lakó igazgatója, Okolicsányi István képviselje, elutasította, 

hatályon kívül helyezi, és Okolicsányi Istvánt, mint a Salgótarjáni Takarékpénztár igazgatóját, 

az intézet képviselőjéül a községi képviselő-testület névjegyzékébe felvétetni rendeli. – 

(Szilárdy Ödön javaslatára a közgyűlés a döntés ellen fellebbezéssel élt, mert az a képviselő, 

aki nem lakik a községben, csak egy intézetet képvisel, nem mozdítja elő a község érdekeit, 

főként úgy, hogy a szomszédos Pálfalva községben birtokos, és a legtöbb adót fizetők 

névjegyzékében szerepel. Így érdekösszeütközés esetén nem várható el, hogy a község érdekeit 

képviselje, ilyen probléma pedig a közeljövőben az útépítés és a Tarján-patak szabályozása 

lehet. Ezen túl a bejelentett képviselőt a közgyűlés előtt 24 órával ki kell értesíteni, ez pedig 

nem biztosított, ha más községben lakik. Törvény nem írja elő, hogy jogi személyt csak az 

igazgató képviselheti, a takarékpénztárnak pedig van a községben lakó igazgatósági tagja.) 

[részletes indoklás] [68-72. p.] 

88. A vármegye törvényhatósági bizottságának 84/1890. számú határozatával elfogadott 

szabályrendelet a Nógrád vármegyei szegény árvák segélyalapjáról. – (Tudomásul vették. Pap 

János községi jegyző indítványára a nagyközség a vármegyei árvák segélyalapjához egyszer s 

mindenkorra 100 forinttal járult.) [72. p.] 

89. A községi közgyűlés 65/1889. számú határozata alapján a vízmedencék építésére 

vonatkozólag készített építési tervek és költségvetések, a községi építkezési bizottságnak 

Szilárdy Ödön községi képviselő, mint a bizottság elnöke által jelentésével. – (A község nyugati 

részén a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt ingyen átengedte a területet, a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt azonban csak szeptemberi közgyűlésén dönthetett a kért terület sorsáról. Ezért a 

község északkeleti részén közbirtokossági terület megváltását javasolták a vármegyei út és a 

vasútvonal között. Azonban ivóvíz vételére szükséges kutakat is szaporítani kell a nyári 

szárazság miatt, ezért a Pécskő utcában lévő bő forrású közkút kibővítése és mélyítése, valamint 

a vásártéri meglévő vízmedence mélyítése és közkút céljaira hasznosítása is szükséges, így 

elérhető, hogy a tűzoltáshoz is kellő mennyiségű víz álljon rendelkezésre. A bizottság 

elkészítette a terveket és az 1460 forint 81 krajcáros költségvetést. Szilárdy Ödön kijelentette, 

hogy a Pécskő úti közkút bővítéséhez és hozzáféréshez a tulajdonában lévő területet ingyen 

átengedi a községnek. A tárgyalás alatt érkezett meg Szontagh Antal járási szolgabíró, aki 

bemutatta az alispán 12066/1890. számú, a községben mutatkozó vízhiány sürgős orvoslásáról 

szóló rendelkezését. A képviselő-testület elfogadta az építési bizottság javaslatait, és egyben 

megbízta a bizottságot – a sürgősségre és az alispáni rendelkezésre való tekintettel – árverés 

kiírása nélkül, az átalakítások azonnali elkezdésével.) [részletes indoklás] [72-76. p.] 

90. Indítványozták, hogy Szilárdy Ödön nagybirtokosnak a Pécskő utcában közkút építése 

céljából a községnek átengedett területért elismerés és köszönet szavazzanak. – (Jegyzőkönyvi 

köszönetet mondtak.) [76. p.] 

91. Olvastatott a községi belszervezeti szabályrendelet 78., 96. és 118.§-ának 

megváltoztatásáról hozott községi 167. és 230/1889. számú határozatokra vonatkozó vármegyei 

alispáni 8155/1890. számú leirat, mely a szabályrendeleti módosítást a tárgyalási 

jegyzőkönyvtől különálló konkrét szabályrendeleti alakban foglalni rendeli, hogy az a 

szervezeti szabályrendelet mellé, mint azt módosító intézkedés legyen elhelyezhető. – (Két 

példányban már elkészítették, ezért fel kell terjeszteni.) [76. p.] 



92. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi jegyző rendkívüli jutalmazására 

vonatkozó 14/1890. számú községi közgyűlési határozatot jóváhagyó 129/1890. számú 

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

93. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vásárjog bérlő kártalanítására vonatkozó 

173/1889. számú községi közgyűlési határozatot jóváhagyó 128/1890. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [77. p.] 

94. A községi elöljáróság előterjesztése az 1890. évi községi pótadó-kivetési kulcs 

megállapításáról hozott községi 66/1890. számú határozat módosításáról. – (A kivetési alapot 

48950 forint 51 krajcárra, a kulcsot 24 %-ra, a kivetendő összeget 11748 forint 12 krajcárra 

módosították.) [77. p.] 

95. Községi jegyző előterjeszti, hogy a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt, mint nyilvános 

számadásra kötelezett vállalat, e szintű adója az 1889. évi községi pótadó-kivetés alapjául az 

1888. évben megállapított 9624 forint 18 krajcárban vétessék fel, holott az 1889. évi előírás 

csak 7294 forint 54 krajcár volt, s ez összeg után lett volna a pótadó 24,4 %-kal kivetendő, 

továbbá a 7294 forint 54 krajcár adó 1889. évre, mint szaporodás íratván elő, az összeg után a 

pótadó is szaporodásba hozatott, holott ezen összeg a községi pótadó-kivetési kulcs 

megállapítása alkalmával kivetés alapjául felvett 9624 forint 18 krajcárban már benn 

foglaltatott. E szerint a nevezett társaság terhére kirovatott 1889. évben a rendes előírásnál 568 

forint 43 krajcár, szaporodásként 2779 forint 86 krajcár, összesen 2348 forint 29 krajcárral több, 

mint tényleg kirovandó lett volna. Indítványozza ezen összegnek leírásba hozását. – (A többlet-

előírást levonták, ha közben befizette a vállalat, azt vissza kell fizetni.) [77-78. p.] 

96. Az 1890. évre szóló tűzvédadó-kivetés, a kivetés némely tétele elleni felszólamlásokkal. – 

(A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt igazolta, hogy hat felügyelője a munkásszemélyzethez tartozik, 

akik után 100 forint átlag összeget fizet, a MÁV salgótarjáni állomásfőnöksége pedig csatolta 

az igazgatóság 44. számú utasítását, melyben előírták, hogy a vasúti személyzet tűzoltásra is 

kötelezhető, valamint három magánszemély igazolta, hogy a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó 

Egylet pártoló tagja, ezért összesen 89 forinttal csökkentették, és 698 forint 50 krajcárban 

állapították meg a tűzvédadó összegét.) [78-79. p.] 

97. A járási főszolgabíróságnak 4217/1890. számú értesítése, mely szerint vármegyei alispán 

11897/1890. számú rendeletével a vármegye területén a hasított körmű állatokra nézve úgy az 

országos, mint a heti vásárok tartását további intézkedésig betiltotta. – (Tudomásul vették.) [79. 

p.] 

98. A községi 176. számú telekjegyzőkönyvébe A+3. sor 26. helyrajzi szám alatt tévesen 

bejegyzett 67 ½ négyszögöl területre vonatkozó telekkönyvi kiigazításról hozott községi 

közgyűlési 62/1890. számú határozata, és ezen határozat alapján a telekkönyvi kiigazítás 

céljából két példányban készített nyilatkozat. – (Véglegesen jóváhagyták.) [79-80. p.] 

99. A községi képviselő-testületnek az írnok részére 100 forint lakbért megállapító 83/1890. 

számú határozata. – (Véglegesen jóváhagyták.) [80-81. p.] 

100. A községi vízművekre felügyelő bizottság jelentése arról, hogy a Tarján-patak 

szabályozása, illetve a vasúti hidak fektetése és átereszek építtetése iránt a község által beadott 

kérvény alapján vármegyei alispánnak 3667/1887. számú végzésével elrendelt előzetes 

munkálatok készítésére, illetve a lejtmérések elvégzésére Vecsey Dezső járási mérnököt a 

község elöljárósága megbízta. – (Tudomásul vették.) [81. p.] 

101. A községi építkezési bizottság jelentése, hogy a vásári bizottsági épület a terv szerint 

felépült, a költségvetésben megállapított 464 forint 84 krajcárt Szvoboda Jakab építési 

vállalkozónak elnökileg kiutalták. – (Jóváhagyták.) [81. p.] 

102. A községi építkezési bizottság előterjesztése, hogy a vásári bizottsági épületet biztonsági 

szempontból spalet táblákkal láttatta el, mely munkálat 18 forint 70 krajcár költséget igényelt. 

– (Tudomásul vették.) [81. p.] 



103. A községi építkezési bizottság előterjesztése, hogy a közvágóhídhoz szükséges húsvágó 

asztalok elkészítését rendelte el. – (Tudomásul vették.) [81. p.] 

104. A községi építkezési bizottság előterjesztése a közvágóhíd vágóhelyiségének köztisztasági 

szempontból olajos festékkel kifestéséről. – (Elfogadták, és a munkára 190 forintot 

engedélyeztek.) [81-82. p.] 

105. A községi építkezési bizottság előterjesztése a közvágóhídra egy szívó- és 

nyomószerkezettel ellátott kútszivattyú beszerzéséről. – (A befestett falakról a vér és piszok 

eltávolítására a működő szivattyú nem elegendő, ezért elfogadták, és döntöttek a meglévő 

szivattyú értékesítéséről.) [82. p.] 

106. A községi építkezési bizottság előterjesztése a közvágóhídnál fizetéses felügyelő 

alkalmazásáról. – (Elfogadták.) [82. p.] 

107. A községi építkezési bizottság előterjesztése a közvágóhídnál alkalmazott pöcegödör 

áthelyezéséről. – (Elfogadták az épület fala mellől a telek kerítés mellé való áthelyezést.) [82-

83. p.] 

108. A községi építkezési bizottság előterjesztése a közvágóhídnál még szükségesnek 

mutatkozó munkálatok elvégzéséről. – (Elrendelték a felügyelői lakás és a vágatási iroda 

ablakainak külső táblákkal ellátását, a vágóhelyiség falainak hiányzó deszkázását 2 méter 

magasságig, a csatorna emelését és tölgyfa borító deszkákkal lefedését.) [83. p.] 

109. Olvastatott a községi közegészségügyi bizottságnak a községi közgyűlés 71/1890. számú 

határozata alapján az izraelita hitközségi temetőre vonatkozólag hozott 2/1890. számú 

határozatban foglalt jelentése. – (A temető községi beltelken, dombon, száraz helyen fekszik, 20 

év óta használják és 2-3 évig használható még, de nem bővíthető, ezért a meglévő temetkezési 

helyek használatát nem akadályozzák.) [83-84. p.] 

110. A községi közegészségügyi bizottságnak a nyári meleg évszak beálltával szükséges 

óvintézkedések foganatosításáról szóló jelentése. – (Elfogadták, és utasították az elöljáróságot 

a szigorú betartatásra.) [84. p.] 

111. A vármegye törvényhatósági bizottságának a főszolgabírói hivatalok és a községek részére 

tűz- és betörésbiztos pénzszekrények beszerzéséről hozott 89/1890. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [84. p.] 

112. Elöljárósági előterjesztés a belső vásártér kibővítéséről. – (Véleményezésre kiadták a 

községi vásárügyi bizottságnak.) [84. p.] 

113. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület köszönő levele a községnek az 

egyesület alapító tagjai közé belépéséért. – (Tudomásul vették.) [84. p.] 

114. A Rozsnyói Egyházmegyei Római Katolikus Tanítóegylet elnökségének átirata, melyben 

az egylet közgyűlésének augusztus hó 27-28-án Salgótarjánban leendő megtartását bejelentvén, 

a község támogatását, és a tanácsterem átengedését kéri. – (Tudomásul vették, és Szilárdy Ödön 

javaslatára a fogadtatáshoz és elszállásoláshoz 100 forinttal járultak hozzá. Bizottságot 

választottak e célra Szilárdy Ödön elnökletével, tagok: Markovits Márton, Perné Ferenc, ifj. 

Gazdy László, Simon József, Vattay József képviselők, Koháry János, Szomor Károly, Kmett 

Lajos, Vilim Győző, Gergely János tantestületi tagok, Kovács József, Schleicher Emil, Korsós 

József, Barella Henrik, Jancsik Gyula, Matyó János, Lővinger Rezső és Pap János elöljárósági 

tagok.) [84-85. p.] 

115. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett vármegyei 17-21. számú Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [85. p.] 

116. A vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában megjelent, a vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak 1890. május 30-án tartott rendes közgyűlésén 82/1890. számon alkotott, és a 

Belügyminisztérium által június 19-én 41429/890. szám alatt megerősített „Vásárrendtartási 

szabályrendelet”. – (Tudomásul vették, és kiadták a községi vásárügyi bizottságnak.) [85. p.] 



117. A vármegye alispánja által a közegészség megóvása szempontjából az általános 

köztisztaság körül felmerülhető mulasztások megelőzése érdekében 9932/1890. számon kiadott 

hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [85-86. p.] 

118. A Belügyminisztériumnak vármegyei alispáni hivatal 7796/1890., illetve a főszolgabíró 

4072/1890. számon kiadott 32047/VI.11. számú körrendelete a veszett ebek által megmartak 

ápolásáról. – (Tudomásul vették.) [86. p.] 

119. A vármegyei alispáni hivatalnak 11885/1890. számon kiadott körrendelete, illetve a 

Földművelésügyi Minisztériumnak 21628-III.6. szám alatt szőlővessző-telepek felállításáról 

kiadott hirdetménye. – (Tudomásul vették, azonban a községben szőlők nincsenek.) [86. p.] 

120. Bemutatták a Borászati Lapok egy példányát. – (Tudomásul vették, de nem rendelték meg.) 

[86. p.] 

121. A Posta utcai lakosság kérvénye ivóvíz előállítására, illetve a nevezett utcában kút 

építésére. – (Mivel sem hely, sem víz nincs ott, nem teljesíthető, de a 89/1890. számú 

határozatban foglaltak megvalósulása után a közelben lesz jó ivóvíz, addig a községháza 

udvarán lévő kutat használják.) [86. p.] 

Indítványok: 

122. Községi jegyző figyelmébe hozza a községi képviselő-testületnek, hogy I. Ferenc József 

királyi felségének augusztus 18-án születésnapja lesz. Indítványozza, hogy a képviselő-testület 

és elöljáróság tagjainak megjelenése mellett tartandó istentisztelettel ünnepeljék meg ezt. – 

(Elfogadták, és felkérték Markovits Márton apátplébánost az istentisztelet megtartására.) [87. 

p.] 

123. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványozza, hogy a volt úrbéresek kőbányájának 

megnyitására a kellő lépések tegyék meg. – (A következő közgyűlés napirendjére vették.) [87. 

p.] 

 

1890. szeptember 5. (VII., rendes) [88-121. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Gazdy László ifj., Gerber 

Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Jungmann Mihály, Szilárdy Ödön, Barella 

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

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

tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

124. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gazdy László) [89. p.] 

125. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [89. p.] 

126. A község 1891. évre szóló költségvetési előirányzata, valamint az 1889. év zártával 

készített vagyoni leltár, a községi elöljáróság és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság jelentésével. – (Községi pénztár, község építkezési és törzsvagyon gyarapítási alap, 

vásárjog jövedelem pénztár, községi szegényalap, községi kórházalap, községi könyvtáralap, 

polgári iskola alap, járdaalap, közvágóhíd építés alap, tűzoltói célokra szánt alap, községi 

faiskola fenntartási alap, tolonc- és börtönügyi pénztár, községi közmunka pénztár, temetkezési 

alap, tűzvédadó kezelési pénztár, toronyóra alap, fogyasztási adó tartalékalap, község 

vagyonleltára – jóváhagyták.) [részletes indoklás] [89-112. p.] 

127. A vízmedencék, illetve közkutak építéséről hozott községi közgyűlési 80/1890. számú 

határozat, és az ahhoz csatolt építési terv és költségvetés, azon jelentéssel, hogy a határozatot 

vármegyei alispán 13016/1890. számú távirati értesítése szerint, a vármegye törvényhatósági 

bizottságának utólagos jóváhagyása reményében, helyben hagyta. – (Véglegesen jóváhagyták.) 

[112-113. p.] 

128. A losonci pénzügyőri biztosnak a salgótarjáni fogyasztási adó beszedési körre vonatkozó 

szeptember 6-ra tárgyalást kitűző átirata. – (A fogyasztási adóügyi bizottságot és az 

elöljáróságot hatalmazták fel a község érdekeinek képviseletére.) [113. p.] 



129. A községi közgyűlés 106/1890. számú határozata alapján a közvágóhíd felügyelőjével 

megkötött szolgálati szerződés. – (Jóváhagyták a Paraszti Pállal megkötött szerződést és az évi 

120 forint díjazást.) [114. p.] 

130. A vármegyei alispánnak elmebeteg Chikán János ellátásáról hozott 13887/1890. számú 

rendelete. – (Addig, amíg az országos tébolydában elhelyezik, vagyontalan feleségének, 

Belgrádi Paulának, az ellátás biztosítására hetenként 2 forintot utaltak ki a községi 

szegényalapból, illetve utasították az elöljáróságot a szegénységi bizonyítvány kiállítására.) 

[114. p.] 

131. Községi jegyző előterjeszti, hogy a vármegyei betegápolási alap javára az 1890. évi 

költségvetési előirányzatban megállapított 470 forint 96 krajcárral szemben csak 361 forint 36 

krajcár írtak elő, és fizették be a vármegyei pénztárba. Indítványozza, hogy az e címen ki nem 

adott 109 forint 60 krajcárt a községi szegényalapnak adják át. – (Elfogadták.) [114-115. p.] 

132. Elöljárósági jelentés az augusztus hó 23., 24. és 26-án a községben történt tűzesetekről. – 

(A képviselő-testület jegyzőkönyvi köszönetet mondott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó 

Egyletnek, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt Tűzoltó Testületének, az Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt igazgatóságának és a MÁV salgótarjáni állomásfőnökén, Kohányi Kálmánon, 

valamint Tuszt Vince fűtőházi főnökön keresztül a személyzetnek.) [115-116. p.] 

133. Elöljárósági jelentés az augusztus hó 23., 24. és 26-án a községben történt tűzeseteknél 

felmerült költségekről. – (A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek 50 forintot kiadtak a 

tűzoltószerek fenntartására 1890. évre megállapított összegből.) [116. p.] 

134. Elöljárósági előterjesztés a községi hitfelekezeti iskolák, valamint a társulatok iskoláiba 

járó szegény sorsú tanulók segélyezésére évenként kiadni szokott összegek megállapításáról. – 

(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, összesen 79 forintot.) [116. p.] 

135. A községi elöljáróság jelentése a községi réteken és földeken a záporok alkalmával okozott 

árvízkárokról. – (A kiöntéseket a MÁV, részint az Északmagyarországi Kőszénbánya és 

Iparvállalat Rt vízlevezető árkainak és átereszeinek nem kellő tisztántartása okozta. Utasították 

az elöljáróságot, hogy hívja fel az érdekelteket a tisztítására.) [116-117. p.] 

136. A községi közgyűlés 123/1890. számú határozata alapján kőbányanyitás iránti intézkedés. 

– (Utasították az elöljáróságot, hogy tárgyaljon a volt úrbéresekkel a kőbánya megnyitásáról, 

esetleg bérbe vételéről.) [117. p.] 

137. Községi jegyző bejelenti, hogy a Belügyminisztériumnak 46644/890. számú rendelete 

folytán augusztus 21. és 22. napjain a községi hivatalos helyiségeiben járási főszolgabíró 

általános közigazgatási vizsgálatot tartott, mely alkalommal a községi általános ügykezelést 

részletesen, valamint a községi háztartás és számvitelre, a vármegyei és állami kivetésekre 

vonatkozó ügy- és pénztárkezelést behatóan és részletesen megvizsgálta. A pénzkezelési naplók 

lezárása mellett a pénztárt rovancsolta, és a vizsgálat befejeztével az ügy- és pénztárkezelés 

szabályszerűsége és pontossága felett megelégedésének adott kifejezést, bemutatja a pénztár 

rovancsolásánál felvett jegyzőkönyvet, illetve leltárt. – (Tudomásul vették.) [117. p.] 

138. Elöljárósági jelentés arról, hogy az 1891. évi fedeztetési idényre az állami mének részére 

szükséges tápszerek kiszolgáltatására a község elöljárósága ajánlatott tett, mely szerint a zab 7 

forintért, a széna 2 forint 50 krajcárért métermázsánként, a szalma ingyen lesz kiszolgáltatandó. 

– (Tudomásul vették.) [117. p.] 

139. Ruber Alajos helybeli tanítónak segélyezése iránti kérvénye. – (A helybeli római katolikus 

iskolában és az iparostanonc iskolában is tanított, s ezért tanfelügyelői rendeletre Budapesten 

rajztanítási póttanfolyamon kellett részt vennie, ahol az 1 forint 50 krajcár napidíjból nem 

tudott megélni és családját eltartani, a község 40 forint segélyt folyósított részére.) [118. p.] 

140. Jelentés a községi közgyűlés 114/1890. számú határozata folytán a Rozsnyói 

Egyházmegyei Római Katolikus Tanítóegylet fogadtatása alkalmából felmerült költségekről. – 



(Mivel a megállapított 100 forintot csekély mértékben haladta meg, levették a napirendről.) 

[118. p.] 

141. A járási főszolgabíró 4377/1890. számú értesítése, mely szerint a községi képviselő-

testületnek 84/1890. számú határozata alapján beadott kérvényt, hogy a vármegyei Hivatalos 

Értesítők azon példányait, melyekben iskolai, illetve tanügyi dolgokat érintő hirdetmények 

közöltetnek, a salgótarjáni összes iskolák vezetőinek megküldessenek, a vármegyei alispán 

11486/1890. számú végzésével elutasította, megengedte azonban, hogy a község az 

iskolavezetők számára az értesítőket 1-2 példányban megrendelhesse. – (Tudomásul vették.) 

[118-119. p.] 

142. Elöljárósági előterjesztés a községi ideiglenes ápoldába kórházi gondnok kinevezése iránt. 

– (Kovács József községi bírót nevezték ki.) [119. p.] 

143. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 23., 24. és 25. számú Hivatalos Értesítőket – 

(Tudomásul vették.) [119. p.] 

144. Gömör vármegye törvényhatósági bizottságának vármegyei alispán 13093/1890. számú 

végzésével áttett 6156/1890. számú határozata Rőthammer Henrik ápolási költségeinek 

megtagadása tárgyában. – (Fellebbeztek ellene.) [119. p.] 

145. Schleicher Emil községi pénztárnok szeptember 11-től számított 10 napra szabadságot kér. 

– (Engedélyezték, helyettesítésével Kovács József községi bírót bízták meg.) [119. p.] 

146. Pap János községi jegyző bemutatja Draskóczy Ede Losonc városi főjegyző, mint a 

Nógrád Vármegyei Községi és Körjegyzők Egyesülete elnökének levelét, mely szerint az 

egyleti közgyűlés 1891. év elején Salgótarjánban lévén megtartandó, azon óhajának ad 

kifejezést, hogy a gyűlés alkalmából az országos jegyzői árvaház javára bál rendeztetnék, e 

célból előadó községi jegyző kéri a közgyűlés erkölcsi támogatását. – (Tudomásul vették, és a 

siker érdekében bizottságot választottak: elnök Gerber Frigyes, helyettes elnök Szilárdy Ödön, 

tagok: Boczkó Dániel, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Garab Elek, Gönczöl János, Jungmann 

Mihály, Löllbach Gusztáv, Luby Géza, Perné Ferenc, Szalay István, Szilárdy István, Dr. Vajda 

Ferenc, Unger Gusztáv képviselők, Kovács József, Schleicher Emil, Barella Henrik, Lővinger 

Rezső, Korsós József, Pap János elöljárósági tagok.) [119-121. p.] 

 

1890. október 24. (VIII., rendes) [122-143. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Blumenthál Sándor Blumenthál Dávid 

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete élelemtára képviselője, Bőhm Béla, 

Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, 

Jungmann Mihály, Lépes Miksa, Link Bernát, Markovits Márton plébános, Okolicsányi István, 

Okolicsányi Lajos, Perné Ferenc, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Szalay 

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

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

tanácsnok, Korsós József közgyám, Lővinger Rezső községi orvos, Matyó János tanácsnok, 

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

főszolgabíró 

 

147. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István) [124. p.] 

148. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [124. p.] 

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

értelmében bejelenti, hogy a segédjegyzői személyzetnél változás állott be, amennyiben 

Szlovák István volt segédjegyzőt járási főszolgabírói írnokként alkalmazták. Helyébe október 

1-től Mikéta Béla okleveles segédjegyzőt vette fel, kinek képesítési okmánya az ugocsa-beregi 

alispánhoz pályázati kérvényével benyújtva lévén, csak legutóbbi alkalmazása helyéről, a 

tanczi körjegyzőtől nyert bizonyítványát, és őt magát is bemutatja. – (Tudomásul vették 

képesítési okmányának utólagos bemutatásával.) [124-125. p.]  



150. Községi jegyző bejelenti, hogy a segédjegyzői személyzetnél történt változás 

következtében a kézbesítői személyzetnél változás állott be. – (Pap János községi jegyző, 

Kovács Antal és Mikéta Béla segédjegyzők, Pap Zsigmond községi írnok, Timaróczky Sándor 

községi kézbesítő hajdú.) [125. p.] 

151. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi vásártérre vonatkozó telekkönyvi 

kiigazítást célzó községi 42., 62. és 98/1890. számú határozatokra vonatkozó 225/1890. számon 

hozott határozata, miszerint a határozatok közvetlenül a közgyűlés előtt érkeztek be, oly 

utasítással adattak ki a tiszti főügyésznek, hogy azokat jelentésével a novemberi közgyűlés elé 

terjessze. – (Tudomásul vették.) [125-126. p.] 

152. A vármegye törvényhatósági bizottságának a közkutak építésére vonatkozó községi 

89/1890. számú határozatot jóváhagyó alispáni végzést megerősítő 208/1890. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [126. p.] 

153. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi közvágóhíd alapzatának keramit 

téglával kiépítéséről hozott községi 47. és 64/1890. számú határozatokat jóváhagyó 226/1890. 

számú határozata. – (Tudomásul vették.) [126. p.] 

154. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi írnok lakbérét megállapító községi 

89. számú határozatot jóváhagyó 234/1890. számú határozata. – (Tudomásul vették, és 

feljogosították a községi bírót, hogy 1890. június 1-től utólagosan folyósítsa az évi 100 forintot 

részletekben.) [126. p.] 

155. A vármegyei alispánnak a Tarján-pataknak Vécsey Dezső járási mérnök által leendő 

szabályozását engedélyező 14168/1890. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [126-127. p.] 

156. A vármegye alispánjának a marhavásárokra hasított körmű állatok behajtását engedélyező 

16210/1890. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [127. p.] 

157. Előterjesztették Kosztka László, Hankus Imre, Gazdik János és Plathy János okleveles 

gyógyszerészeknek a Belügyminisztériumhoz benyújtott, onnan Nógrád vármegye 

közönségéhez 59070., 67045. és 72293-VI/11. számok alatt intézkedés végett leküldött, és ezen 

képviselő-testületnek a vármegye alispánjának 14961., 16543. és 17776/1890. számú 

végzéseivel nyilatkozattétel végett kiadott, Salgótarján nagyközségben egy második 

gyógyszertár felállítása iránti kérvényeik. – (Elnök szavazást rendelt el, mely eredményeként a 

második gyógyszertár szükségessége mellett Okolicsányi István és Lépes Miksa szavazott, 28 

képviselő pedig ellene, ez alapján a kérvényeket elutasították. Indoklásul felhozták, hogy a 

169/1885., illetve a 76/1888. számú közgyűlési határozat óta olyan változás, mely szükségessé 

tenné újabb gyógyszertár létesítését, nem történt.) [részletes indoklás] [127-137. p.] 

158. Olvastatott Gerber Frigyes képviselőnek a községi 140/1890. számú határozattal bizottsági 

elnökké lett megválasztását megköszönő, és az elnökségről lemondó átirata. – (Tudomásul 

vették, de miután községi jegyző jelezte, hogy Gerber Frigyes nyilatkozata szerint a helyettes 

elnökséget elfogadja, ha Szilárdy Ödön lesz az elnök, a 140/1890. számú határozatot így 

változtatták meg.) [137-138. p.] 

159. Olvastatott a községi számvizsgáló bizottság 5/1890. számú határozata, mely szerint a 

népszámlálást megelőzőleg szükségessé vált házak számozásához napidíjas alkalmazását 

rendelte el. – (Tudomásul vették, és erre 14 forintot szavaztak meg.) [138. p.] 

160. Olvastatott a községi számvizsgáló bizottság 6/1890. számú határozata, mely szerint a 

vizslási tűzkárosultak felsegélyezésére a községi pénztárból – a közgyűlés utólagos 

jóváhagyása reményében – 50 forintnyi adományt kiutaltak. – (Jóváhagyták.) [138. p.] 

161. Az 1890/91. tanévre tankötelesek összeírásánál felmerült költségek megállapítása. – (14 

forintot állapítottak meg rá.) [138. p.] 

162. A behajthatatlanság folytán leírásba hozandó adózók névsora. – (Elfogadták.) [138. p.] 

163. A vármegyei alispán 18494/1889. számú végzése, mely szerint 1885-1888. évekről 

hátralékban maradt vármegyei közmunkaváltságból behajthatatlanság címén összesen 78 forint 



90 krajcár leíratott. – (Tudomásul vették, és az ilyen alapon hátralékba maradt községi 

közmunkaváltságból is leírtak 33 forint 35 krajcárt.) [138-139. p.] 

164. Az 1889-1890. évekről hátralékban maradt, és behajthatatlanná vált vármegyei és vicinális 

közmunka hátralékok kimutatása. – (Elfogadták.) [139. p.] 

165. Az 1891. évi adó összeírása és kivetése, és egyéb rendkívüli irodai munkák teljesítéséhez 

egy napidíjas alkalmazása. – (November 1-től a munkálatok tartamára napi 1forint 

javadalmazással engedélyezték.) [139-140. p.] 

166. Jankovics József volt breznóbányai lakos, cipészmesternek a községben letelepülés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [140. p.] 

167. Ehrenfeld Albert volt szécsényi lakosnak a községben letelepülés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték, mert Szécsény nagyközség kérvényezőnek és nejének, Fischer 

Bettinek is kiadta az erkölcsi bizonyítványt.) [140-141. p.] 

168. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 26-30. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [141. p.] 

169. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent, a kereskedelemügyi miniszternek 

a jelző haranggal ellátott vasúti vonósorompóknál, valamint helyi érdekű és mellékvonalakon 

a „Vigyázz, ha jön a vonat” szövegű intő táblákkal ellátott vasúti útátjáróknál a közönség 

részéről követendő eljárásról augusztus 20-án 48297-III. számon kibocsátott szabályrendelete. 

– (Tudomásul vették.) [141. p.] 

170. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent, a Belügyminisztériumnak 

augusztus 19-én 18359-V. 10. számon, a községek által a tűzoltószerek beszerzéséről kiadott 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [141. p.] 

171. A vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában megjelent, a Belügyminisztériumnak 

augusztus 31-én 24684-IV.7. számon kiadott rendelete, mely szerint a községi pótadó után 

késedelmi kamat nem, ellenben adóbehajtási illeték szedhető. – (Tudomásul vették.) [141. p.] 

172. A vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent, vármegyei alispán 17670/1890. 

számon kiadott hirdetménye, mely szerint a vármegyei közutak építéséről, kezeléséről, 

fenntartásáról, és azok fedezetéről 1891-92. évekre készített költségvetési előirányzat október 

20-tól november 4-ig az alispáni hivatalában a hivatali órák alatt közszemlére kitéve 

megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [141-142. p.] 

173. A vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent, vármegyei alispán 17505/1890. 

számú hirdetménye, mely szerint a Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamara kültagjainak 

választási határideje november 14-ére tűzetett ki. – (Tudomásul vették.) [142. p.] 

174. Előterjesztés az 1890. évi I-III. negyedévekben foganatosított adóbehajtásoknál felmerült 

költségek megállapításáról. – (Elfogadták a 191 forint 60 krajcár végrehajtási költséget.) [142. 

p.] 

175. Előterjesztették a községi választók 1891-1893. évekre kiigazított, és az igazoló 

választmány záradékával ellátott névjegyzékét. – (Tudomásul vették és a községi okmánytárba 

elhelyezték.) [142. p.] 

176. A Salgótarjáni Ipartestület által fenntartott alsó fokú ipariskola értesítője az 1889/90. 

tanévről. – (Tudomásul vették.) [142. p.] 

Indítványok: 

177. Községi jegyző jelentette, hogy Perné Ferenc községi képviselő a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt által fenntartott elemi népiskolák egyik rendes tanítója, tanítói pályáján töltött 

25 éves működésének jubileumát október 11-én töltötte be. Indítványozza, hogy neki a tanügy 

terén szerzett érdemeiért jegyzőkönyvi elismerés szavazzanak. – (Elfogadták azért is, mert 20 

évet Salgótarjánban tanított.) [142-143. p.] 

178. Okolicsányi István képviselő indítványozza, hogy a piaci adás-vevéseknél a hiteles 

mértékek nem használása folytán tapasztalt visszaélések meggátlására a közönség használatára 



megfelelő mértékeket biztosítsanak. – (A megfelelő mértékek rendelkezésre állnak, ezért a 

vásárjogi bizottság tagjait és a rendőrbírót utasították a visszaélések meggátlására.) [143. p.] 

179. Lővinger Rezső községi orvos 3 napi szabadságot kér, bejelentvén, hogy távolléte alatt Dr. 

Vajda Ferenc orvos helyettesíti. – (Engedélyezték.) [143. p.] 

 

1890. december 27. (IX., rendes) [144-161. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Blumenthál Sándor Blumenthál Dávid 

képviselője, Dokupil Vilmos, Gazdy László ifj., Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Link 

Bernát, Markovits Márton plébános, Perné Ferenc, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné 

képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Vattay József, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg 

János helyettes bíró, Korsós József közgyám, Lővinger Rezső községi orvos, Matyó János 

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

 

180. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [146. p.]  

181. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [146. p.] 

182. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi szülésznő fizetését, illetményeit, és 

teendőit szabályozó községi szervezeti szabályrendelet módosítására vonatkozó 37/1890. 

számú határozatot jóváhagyó 303/1890. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [146. p.] 

183. A vármegye törvényhatósági bizottságának a marha- és hússzemlészeti díjaknak a községi 

orvos és állatorvos részére megállapítására, illetve a községi állatorvos fizetése és járulékaira 

vonatkozó 167/1889. számú községi határozattal alkotott pótszabályrendeletet jóváhagyó 

300/1890. számú határozata. – (Tudomásul vették, a községi állatorvosi állás betöltését a 

törvényhatósági szabályrendelet életbe lépéséig elhalasztották.) [147. p.] 

184. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vízmedencék, illetve közkutak építésére 

vonatkozó községi 89/1890. számú határozatot jóváhagyó 301/1890. számú határozata. – 

(Tudomásul vették, és a nagykocsma melletti vízmedence építésére szolgáló, a 

közbirtokosságtól megvásárolt 60 négyszögöl árának, 180 forintnak kifizetésére utasították a 

községi bírót.) [147. p.] 

185. A vármegye törvényhatósági bizottságának, a vármegyei árvák segélyalapjához 100 forint 

alapítvánnyal tett községi hozzájárulásért 304/1890. számú határozatával kimondott 

jegyzőkönyvi köszönete. – (Tudomásul vették.) [147. p.] 

186. A vármegye közigazgatási bizottságának a Salgótarjáni Takarékpénztár, mint jogi 

testületnek a községi képviselő-testület gyűlésein képviseltetéséről 1510/1890. szám alatt 

harmadfokon hozott határozata, melyben a nevezett takarékpénztár által Okolicsányi István 

igazgatónak, mint jogi képviselőnek kijelölését érvényesnek mondja ki. – (Tudomásul vették.) 

[148. p.] 

187. A vármegye közigazgatási bizottságának a községi vicinális közmunkákra vonatkozó 

1882-1884. évi számadásokat jóváhagyó 1599/1890. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[148. p.] 

188. A vármegye törvényhatósági bizottságának 302/1890. számon hozott határozata, melyben 

a községi képviselő-testületnek 44., 62. és 98/1890. számú határozatait, melyekben kimondták, 

hogy a salgótarjáni 176. számú telekjegyzőkönyvben A+3 sor 26. helyrajzi szám alatt a község, 

mint erkölcsi testület részére tulajdonjoggal bekebelezett 67 ½ négyszögöl terület az előző 

birtokosok nevére visszavezettessék azon esetben, ha az eladó birtokosok viszont 

beleegyezésüket adják, hogy az ekként bevezetett terület helyett ugyancsak 67 ½ négyszögöl 

terület a salgótarjáni 1. számú telekjegyzőkönyvben A+2 sor 26.a helyrajzi szám alatt 

bejegyzett fekvőségből tulajdonjoggal a község 176. számú telekjegyzőkönyvébe átvezettetik, 

jóváhagyja. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy kiskorú Plachy Sarolta 

nevében Nógrád Vármegye Árvaszékétől szerezze be a kívánt nyilatkozatot, illetve járjon el a 

Füleki Járásbíróságnál, mint telekkönyvi hatóságnál a kiigazítás érdekében.) [148. p.]  



189. Olvastatott a Belügyminisztériumnak a községi kórházban ápolt Rőthammer Henrik 

ápolási költségei megtérítéséről Nógrád vármegye közönségéhez leirata, mely szerint ezen 

községi képviselő-testület arra nézve, vajon Rőthammer Henriknek kórházba történt 

felvételéről Vereskőtelep, illetőleg Szumjác község a kórházba történt felvétel alkalmával 

azonnal értesíttetett-e, és ha nem, mily ok miatt nem értesíttetett, illetve a községekkel vagy az 

államkincstárral szemben bármilyen címen, s különösen orvosi látogatási díjak címen 

felszámolásokat nem tehetnek, mily indok alapján követeltetik Rőthammer Henrik után a 

kórházi napi ápolási díjakon kívül még orvosi látogatási díj is, felvilágosító és indokoló igazoló 

jelentéstételt kér. – (Azonnal nem értesítették a községet, mert az ápolt csak születési helyéről 

tudott nyilatkozni, illetőségi helyéről nem, ezért indult az eljárás ennek megállapítására, melyet 

a belügyminiszter 1889. május 7-én kelt végzése zárt le, melyben a születési helyet jelölte meg 

illetőségi helynek. Rőthammer Henrik elhallgatta, hogy testvérei vannak, a bírósági ítéletet 

pedig a község nem kapta meg, így nem tudta, hogy abban a sértettet kártérítési igényével 

polgári peres útra utalta a bíróság. Bankházy Sándorral, a sérülést okozóval szemben viszont 

a község ebben az esetben nem léphet fel, de ha fellépett volna, akkor is a községet terhelte 

volna a peres eljárás, mert Bankházynak nincs vagyona. A szabályrendelet szerint az ápolási 

díj napi 70 krajcár, s ezen túl 20 krajcárt számítanak fel, ha az ápoltnak vagyona van, vagy 

olyan rokona, aki a díjat utána fizetni tudja, mivel ezt Rőthammer Henrik esetében nem tudták 

megállapítani, s nem volt kizárható, ezért felszámolták.) [részletes indoklás] [148-153. p.] 

190. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottság jelentése, mely szerint a községi 

képviselő-testületnek 128/1890. számú határozatával nyert felhatalmazásánál fogva, miután a 

községet anyagi károsodás ellen már előre biztosította, a fogyasztási adó kezelését az 1890. 

esetleg 1891., 1892. évekre a község részére 21600 forint évi váltságdíj mellett megváltotta, és 

oly feltétel mellett, hogy az államkincstár által adandó beszedési illeték egészben, az esetleges 

nyereségből pedig 6% a községet illeti, míg ha veszteség mutatkoznék, a hiány a beszedő által 

lesz fedezendő, a beszedéssel – noha Kóhn Lipót 10 %-ot ígért a nyereségből – Link Bernát 

jelenlegi fogyasztási adóbérlőt, már több ízben községi beszedőt bízta meg. Egyebekben az 

1886. december 26-án vele kötött beszedési szerződésben foglalt feltételeket tartották fenn. – 

(A szerződést megerősítették, mert Link Bernát letétbe helyezett 4940 forint biztosítékot, s 

többévi gyakorlata alapján lehetőség van nyereség elérésére is, míg Kóhn Lipót csak szóban 

nyilatkozott a biztosítékról és a község nyereségből való részesedéséről, valamint nincs 

gyakorlata a fogyasztási adók beszedésében.) [153-154. p.] 

191. A fogyasztási adó szerződés megkötése alkalmával felmerült utazási költségek és 

napidíjak megállapítása. – (Elfogadták.) [154. p.] 

192. Előterjesztés a fogyasztási adó biztosítása, illetve a megváltási szerződés 1891-1893. 

évekre megkötése alkalmával felmerült különleges költségekről. – (Elfogadták.) [154. p.] 

193. Előterjesztés a községi vágóhídon levágandó marhák után járó vágatási- és hússzemlészeti 

díjak kezeléséről. – (Mivel korábban is a fogyasztási adószedést bérlő szedte be, a közgyűlés 

megbízta az adóbérlőt, Link Bernátot a beszedéssel, 6%-os jutalék mellett.) [154-155. p.] 

194. A Pénzügyminisztériumnak a községi italmérési jog után esedékes 16315 forint 20 krajcár 

kártalanítási tőkéből 16300 forintnak kötvényezett kötvényben, 15 forint 20 krajcárnak pedig 

készpénzben a losonci adóhivatalnál letétele, és az esedékes kamatok utalványozásáról kiadott 

III.624. számú értesítése. – (Utasították az elöljáróságot, hogy vegyék fel, és a kötvényt a 

községi alaptőke részeként kezeljék.) [155. p.] 

195. A vármegyei alispánnak a vármegyei vásártartási szabályrendelet némely intézkedéseinek 

végrehajtását elrendelő 17601/1890. számú rendelete. – (Kérték az alispántól a határidő 1891. 

május végére halasztását, mert a marhavásártér beosztási vázrajzát részben azért nem tudták 

megküldeni, mert a közbirtokosság is tulajdonos, másrészt pedig a patakszabályozás miatt 

változás történhet.) [155-156. p.] 



196. Bemutatták a községi legtöbb adót fizető képviselők 1891. évre kijavított névsora. – 

(Tudomásul vették.) [156. p.] 

197. Előterjesztés a községi választott képviselők közül 1890. év végével kilépendők helyeinek 

választás útján betöltéséhez a választókerületek, és a kerületek szerinti arány megállapítására. 

– (Első kerület a község belterülete a vasúti alkalmazottakkal együtt 576 szavazat, ezután 8 

rendes és 3 póttag, választandó 5 rendes és 3 póttag; második kerület a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt gyári és Salgó-bányatelep 484 szavazattal, ezután 6 rendes és 1 póttag, 

választandó 2 rendes és 1 póttag; harmadik kerület Salgótarjáni Kőszénbánya Rt telepén 469 

szavazat, ezután 6 rendes és 1 póttag, választandó 3 rendes és 1 póttag. Az első kerületnél azért 

nagyobb a póttagok száma, mert gyakrabban lesz a megválasztott képviselő az elöljáróság 

tagja, és helyére póttagnak kell lépni.) [156-157. p.] 

198. Olvastatott Nógrád Vármegye Községi és Körjegyzők Egyesülete egyleti elnökének 

köszönő levele a községi képviselő-testületnek a Füleki járási jegyzői kar által Salgótarjánban 

az országos jegyzői árvaház javára rendezendő bál erkölcsi támogatását kimondó 146/1890. 

számú határozatáért. – (Tudomásul vették.) [157. p.]  

199. Az iskola környéki lakosoknak a római katolikus iskola telkén közkútépítés iránti 

kérvénye. – (A község belterületén három működő és egy tervben lévő közkút van közterületen, 

az iskola területe pedig magánterület, ezért nem teljesíthető. Ha azonban a kérvényezők saját 

költségükön hajlandók elkészíttetni a kutat, a község 60 forint segéllyel járul hozzá.) [157-158. 

p.] 

200. Elöljárósági előterjesztés a IV. negyedévben felmerült adóvégrehajtási költségek utalása 

iránt. – (Mivel még nem fejeződött be az adóbehajtás, a községi bírót hatalmazták fel a költségek 

kiutalására.) [158. p.] 

201. Kohn Miksa kereskedőnek a községbe letelepülés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Gyöngyös város által kiállított erkölcsi bizonyítvány alapján engedélyezték.) [158. p.] 

202. Pap Ilka nőiruha-szabásznőnek a községben letelepedés iránti kérvénye. – (Tornaalja 

nagyközség által kiállított erkölcsi bizonyítvány alapján engedélyezték.) [158-159. p.] 

203. Elöljárósági előterjesztés a pénztári számadások zártával némely kiadási címeknél 

mutatkozó hiánynak a község más alapjaiból fedezése tárgyában. – (Engedélyezték, de az 

alapokból kölcsön vett összeget 1891. év elején vissza kell pótolni.) [159. p.] 

204. Olvastatott Krausz Adolf cég levele, melyben kijelenti, hogy a községi szolgák fegyvereit 

felszereléssel csakis 55 forint 30 krajcárnyi árért hajlandó szállítani darabonként. – (A cég első 

ajánlatához, a 48 forint darabonkénti árhoz ragaszkodott a képviselő-testület, egyben 

megbízták a rendőrbírót, hogy tájékozódjon más cégnél a Kropacsek-féle oldalfegyver 

beszerzéséről. Ha ez nem lehetséges, akkor tegyen javaslatot más fegyver beszerzésére.) [159-

160. p.] 

205. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 30-36. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [160. p.] 

206. A vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent a Belügyminisztériumnak a 

telekkönyvi betétek szerkesztésénél az erre vonatkozó törvények értelmében szükséges 

bizonyítványoknak szóbeli kérelem alapján is kiadására, és az ily bizonyítványok kiállítása 

díjainak megállapításáról kiadott 73736-III. 6. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [160. p.] 

207. A vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent a Földművelésügyi 

Minisztériumnak a volt úrbéres és másnemű közbirtokosságok tulajdonát képező erdőkben 

erdőrendészeti áthágásokról kiadott 40912. I-4. számú rendelete. – (Közölték a volt úrbéresek 

elnökségével és a római katolikus lelkésszel.) [160. p.] 

208. A vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában megjelent a Földművelésügyi 

Minisztériumnak az apáca gyaponc nevű káros erdei rovar megfigyelése ügyében 61753. I-4. 

szám alatt kiadott rendelete. – (Közölték az erdőbirtokosokkal.) [160-161. p.] 



209. Községi jegyző bejelenti, hogy a 182. és 183. számok alatt bemutatott, a községi 

szülésznő és állatorvos javadalmazására vonatkozó, és felsőbb jóváhagyást nyert 

pótszabályrendeleteket, mint a községi szervezési szabályrendelet kiegészítő részét, 

kinyomatta, és függelékként a szervezeti szabályrendelethez fűzette. – (Tudomásul vették.) 

[160-161. p.] 


