
16. kötet 

 

 

1891. február 2. (I., alakuló) [1-2. p.] 

Jelen vannak: Dapsy Gyula, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Kádas István, Lépes Miksa, Markovits Márton plébános, Szalay István, Szilárdy 

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

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

tanácsnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

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

2. A községi képviselő-testület legtöbb adót fizető tagjainak jogérvényes névsora, továbbá az 

1890. év végével kilépett képviselők helyének betöltése céljából megtartott választás 

alkalmával kerületenként felvett jegyzőkönyvek, mely szerint 10 rendes és 5 póttag a kilépettek 

helyett megválasztván, a képviselő-testület kiegészítve van. – (Járási főszolgabíró 

megalakultnak jelentette ki a képviselő-testületet.) [1-2. p.] 

3. A községi általános tisztújítás határidejének kitűzése. – (A járási főszolgabíró 1891. február 

19-re tűzte ki.) [2. p.] 

4. Az általános tisztújítást megelőzőleg kijelölő közgyűlés megtartása iránti intézkedés. – (A 

járási főszolgabíró 1891. február 18-ra tűzte ki.) [2. p.] 

 

1891. február 5. (II., rendkívüli) [3-16. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gönczöl János, Lépes Miksa, Markovits 

Márton plébános, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Korsós József közgyám, Lővinger Rezső községi orvos, Marschalkó Richárd 

községi mérnök, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

5. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [5. p.] 

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

7. Községi jegyző a községi szervezeti szabályrendelet 28.§-ában foglalt rendelkezés alapján 

bejelenti, hogy a segédjegyzői személyzetnél változás állt be, amennyiben Mikéta Béla volt 

segédjegyző az állásból kilépett, és helyébe január 1. napján Eisenkolb Ivor okleveles 

segédjegyzőt vette fel. Bemutatja Nógrád vármegye vizsgáló bizottságának Balassagyarmaton 

1890. május 13-án 3057/1890. szám alatt kiállított jegyzőképességi bizonyítványát, és előbbi 

működéséről szóló bizonyítványt. – (Tudomásul vették.) [5. p.] 

8. Községi jegyző bejelenti, hogy a segédjegyzői személyzetnél történt változás következtében 

a kézbesítési személyzetnél változás állott be. – (Névsor: Pap János jegyző, Kovács Antal és 

Eisenkolb Ivor segédjegyzők, Pap Zsigmond községi írnok, Timaróczky Sándor községi hajdú.) 

[5-6. p.] 

9. Bejelentették az 1891. január 1-től 10-ig tartott népszámlálás eredményét, mely szerint 

Salgótarjánban az 1881. évi népszámlálás szerint megállapított 6316 lélekszámmal szemben ez 

alkalommal 9436 lélekszám íratott össze. E szerint a lefolyt 10 év alatt 3120 lélekszám 

szaporodás van. – (Tudomásul vették.) [6. p.] 

10. A Földművelésügyi Minisztériumnak vármegyei alispáni 23011/1890. számú végzéssel 

megküldött 76651. II-6/890. számú leirata, mely szerint az 1891. évi fedeztetési idényre a 

Salgótarjánban elhelyezendő állami mének számát kettőben, a zab árát 7 forintban 

métermázsánként, a széna árát 2 forint 50 krajcárban métermázsánként, a fedeztetési pótdíjat 

úgy a helybeli, mint az idegen kancák után 80 krajcárban állapították meg. – (Tudomásul 

vették.) [6-7. p.] 



11. A vármegyei alispánnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 110.§-ában előírt alakiságok 

figyelmen kívül hagyása mellett hozott képviselő-testületi határozatra tett észrevételéről kiadott 

22065/1890. számú végzése. – (Az alispáni elismerést tudomásul vették, és jegyzőkönyvbe 

rögzítették, hogy ez elsősorban Pap János községi jegyző érdeme.) [7. p.] 

12. A vármegyei alispánnak a község tűzmentes szekrénye II. kulcsainak átvételét elismerő 

22001/1890. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [7-8. p.] 

13. Előterjesztették az országos képviselő-választásra jogosult községi lakosoknak 1891. évre 

érvényes, a vármegyei központi választmány 136/1890. számú határozatával megküldött 

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

14. A rimaszombati Magyar Királyi Állami Méntelep parancsnokság 60/891. számú átirata, 

mely szerint az 1891. évi fedeztetési idényre a mének kiosztásának határidejét 1891. február 

14-re tűzték ki. – (A kiválasztással Szilárdy Ödönt bízták meg.) [8. p.] 

15. Draskóczy Ede Losonc város főjegyzője, mint a Nógrád Vármegyei Községi és Körjegyzők 

Egylete elnökének 33/1891. számú kérelemlevele, melyben a folyó évi február 7-re 

Salgótarjánba kitűzött jegyzőkari közgyűlés részére a községi tanácsterem átengedését és a 

képviselő-testületnek a közgyűlésen képviseltetését kéri. – (Helyt adtak a kérésnek, bizottságot 

jelöltek ki a fogadtatás, elszállásolás és közös ebéd megszervezésére Szilárdy Ödön elnök, 

Gerber Frigyes helyettes elnök, 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, illetve Kovács József községi 

bíró, Schleicher Emil pénztárnok, Barella Henrik rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, 

Korsós József közgyám és Pap János községi jegyző tagokkal. A költségekre 100 forintot 

szavaztak meg.) [8-10. p.]  

16. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának jelentése, mely szerint az 

egylet fennállása óta 1000-ik őrségét 1890. december 3-án tartotta meg. – (Tudomásul vették, 

és a működő tagok megvendégelésére és jutalmazására a községi pénztárból 150 forintot 

kiutaltak.) [részletes indoklás] [10-12. p.] 

17. A Magyarországi Torna Egyletek Szövetségének községi torna egyletek felállításáról 

kiadott felhívása. – (Tudomásul vették.) [12. p.] 

18. Bemutatták a községi szabályrendelet kinyomatott példányait. – (Tudomásul vették, és az 

elöljáróság, valamint a képviselők között kiosztották.) [12. p.] 

19. Dr. Winter Simon orvosnak Salgótarjánban letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Mivel nem csatolt kérvényéhez erkölcsi bizonyítványt, függőben hagyták az ügyet.) [12-13. p.] 

20. Kubányi János kalaposmesternek Salgótarjánban letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Mivel nem csatolt kérvényéhez erkölcsi bizonyítványt, függőben hagyták az ügyet.) 

[13. p.] 

21. Lámer Gyula kerékgyártómesternek Salgótarjánban letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték Perse község által kiállított erkölcsi bizonyítvány alapján 

kérvényezőnek és családjának.) [13. p.] 

22. Hacker Márton bádogosmesternek Salgótarjánban letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Mivel nem csatolt kérvényéhez erkölcsi bizonyítványt, függőben hagyták az ügyet.) 

[13-14. p.] 

23. Sofán Soma kereskedőnek Salgótarjánban letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték Losonc város által kiállított erkölcsi bizonyítvány alapján kérvényezőnek és 

családjának.) [14. p.] 

24. Fülöp Istvánné salgótarjáni lakosnak társaskocsi ipar gyakorolhatása céljából beadandó 

kérvényhez az engedélyezést véleményező bizonyítvány kiadása iránti kérvénye. – (A 

képviselő-testület korábban kettőben állapította meg a társaskocsi ipart gyakorlók számát, de 

a népszámlálás alapján megnövekedett lakosság igényeinek kielégítésére megadta 

kérvényezőnek a bizonyítványt.) [14-15. p.] 



25. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 1-11. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [15. p.] 

26. Szilárdy Ödön, mint a víziművekre felügyelő bizottság elnöke bejelenti, hogy a 

patakszabályozási tervek készítéséhez szükséges munkálatok, illetve a lejtmérések pár nap 

múlva megkezdődnek, kéri a kellő munkaerő kiállítását, és költségek fedezése iránt intézkedést. 

– (Utasították a községi bírót az intézkedések megtételére.) [15. p.]  

27. Lépes Miksa községi képviselő indítványozza a főszolgabírói hivatalt megkérdezni arról, 

vajon a salgótarjáni zálogházi kamatok leszállítására vonatkozólag érkezett-e már rendelet a 

minisztériumtól. – (A községi elöljáróságot utasították az érdeklődésre.) [15-16. p.] 

 

1891. február 18. (III., kijelölő) [16-18. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Boczkó Dániel az RMSTV 

Rt élelmezési egylete képviselője, Bőhm Béla a Keszler-Lippe-Bőhm cég képviselője, Dapsy 

Gyula, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Jónásch Antal az RMSTV Rt 

képviselője, Jungmann Mihály, Kádas István, Lépes Miksa, Link Bernát, Löllbach Gusztáv, 

Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Okolicsányi Lajos, Perné 

Ferenc, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Unger 

Gusztáv, Thomásch János, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Korsós 

József közgyám, Lővinger Rezső községi orvos, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, 

Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

28. Elnöklő főszolgabíró a képviselő-testületi tagokat üdvözölvén, kijelenti, hogy az 1886. 

XXII. törvénycikk 77.§-ban lefektetett jogánál fogva a bírói tisztségre a kijelölést kizárólag 

magának tartja fenn. Felhívta a községi képviselő-testületet a megürült községi elöljárósági 

tisztségekre a kijelölést tegyék meg. – (Helyettes bíró: Schleicher Emil; 4 tanácsnoki állásra: 

Herczeg János, Hricsovszky András, Jancsik Gyula, ifj. Borsovicz István, utóbbi egyben mezei 

rendőrbírónak, figyelmen kívül hagyták Fülep István mezei rendőrbírói állásra szóló 

pályázatát, mert külön ilyen nincs; pénztárnok: Vattay József; rendőrbíró: Barella Henrik és 

Kiss Sándor; közgyám: ifj. Gazdy László; községi ügyész: Draskóczy Zsigmond; községi 

mérnök: Marschalkó Richárd; tiszteletbeli rendőrbíró: Dapsy Gyula /vasgyár/, Dokupil Vilmos 

/bányatársulat/, Krausz Nándor /Salgó/.) [16-18. p.] 

 

1891. február 26. (IV., rendes) [18-56. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Perné Ferenc, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. 

Borsovicz István tanácsnok, Gazdy László közgyám, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky 

András tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Schleicher Emil helyettes bíró, Vattay József 

pénztárnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

29. Előterjesztették az 1890. évi községi összes pénztári számadásokat és naplókat, valamint az 

1890. december 31-én felvett, 1891. évre szóló községi vagyoni leltárt a községi elöljáróság 

indoklásával, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését magába foglaló 

jegyzőkönyvvel. – (Községi pénztár, községi építkezési és közvagyon gyarapítási alap, 

vásártéri vételár törlesztési alap, községi szegényalap, községi kórházalap, községi 

könyvtáralap, polgári iskola pénztár, járdaalap, közvágóhíd építési alap, tűzoltószerek 

fenntartási alap, községi faiskola fenntartási alap, toloncügyi pénztár, börtönügyi pénztár, 

mérőház kezelési pénztár, községi közmunka pénztár, tűzvédadó pénztár, temetkezési alap, 

toronyóra beszerzési alap, fogyasztási adó pénztár, katona beszállásolási pótlék pénztár, 

vármegyei közmunka pénztár, vicinális közmunka pénztár, községi vagyoni leltár – 

jóváhagyták, és az 1890. évre Schleicher Emil pénztárnoknak és Kovács József községi bíró 

utalványozónak a felmentést megadták.) [részletes indoklás] [19-56. p.] 



 

1891. március 13. (V., rendes) [56-91. p.] 

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

egylete képviselője, Csák Ödön, Hegedűs Viktor, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Kóhn Lipót, Lépes Miksa, Markovits Márton plébános, Perné Ferenc, Ruttkay 

Sándor, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. Borsovicz István tanácsnok, Gazdy 

László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Schleicher Emil helyettes bíró, Vattay József 

pénztárnok, Pap János jegyző 

 

30. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [58. p.] 

31. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [58. p.] 

32. Az elöljáróság jelentése a megelőző évben a községet közelebbről érintő mozzanatokról, és 

az 1890. évi ügyfélforgalmi kimutatás. – (Tudomásul vették, egyben a jelentős ügyfélforgalom 

miatt, és az elöljárósági tagok munkája arányosításának vizsgálatára bizottságot választottak, 

melynek tagjai: Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel, Dokupil Vilmos, Markovits Márton és Lépes 

Miksa.) [58-59. p.]  

33. Olvastatott a községi általános tisztújítás alkalmával felvett jegyzőkönyv, mely szerint 

községi elöljárókká megválasztottak: bíró – Kovács József, helyettes bíró – Schleicher Emil, 

pénztárnok – Vattay József, közgyám – Gazdy László, rendőrbíró – Barella Henrik, 

tanácsnokok – Herczeg János, Jancsik Gyula, Hricsovszky András, ifj. Borsovicz István; 

kinevezve ügyésszé – Draskóczy Zsigmond, mérnökké – Marschalkó Richárd, rendőrbírókká – 

Dapsy Gyula (vasgyár), Dokupil Vilmos (kőszénbánya), Krausz Nándor (Salgó), valamint 12 

képviselőt tiszteletbeli tanácsnokká. – (Tudomásul vették.)  [59-60. p.] 

34. A tisztújítás alkalmával elöljáróvá választott képviselők megürült helyeinek betöltése. – (Az 

I. választókerületből az elöljáróság tagja lett Kovács József, Schleicher Emil és Vattay József, 

az előlépett póttagok helyére Kohányi Kálmánt és Ruttkay Sándort jelölték.) [61. p.] 

35. Mezei rendőrbíró és mezei esküdtek megválasztása. – (Mezei rendőrbíróvá ifj. Borsovicz 

Istvánt, esküdtekké Kökény Antalt, Cseh Jánost, ifj. Huszár Györgyöt, ifj. Herczeg Jánost, 

Benkó Sándort és Fülöp Pált választották.) [61-62. p.] 

36. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a február 24-én 

megtartott pénztári vizsgálatról és a pénztár átadásáról felvett jegyzőkönyve, és ezzel 

kapcsolatban a pénztárvizsgálatnál felvett leltár. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 

37. Olvastatott a községi elöljáróságnak a községi képviselő-testület által az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 145.§-a értelmében a községi szegényügyre vonatkozólag készítendő jelentése. – 

(Jóváhagyták.) [62. p.] 

38. A vármegye törvényhatósági bizottságnak 1890. november 29-én tartott rendes közgyűlésén 

a községi 1891. évi költségvetési előirányzat jóváhagyása, illetve módosítása tárgyában hozott 

334/1890. számú határozata. – (A jelentős módosítások miatt fellebbeztek, mert az előirányzatot 

a törvény és a vármegye által előírt formában terjesztették fel, szintén ezek alapján tüntették fel 

a megelőző, tehát 1889. év pénztári maradvány összegét. Az átfutó összegek és a külön kezelt 

alapok összegei a bevételnél szerepelnek, és azokon változtatni nem célszerű. Bevétel 18. tétel: 

a pótadót is fel kell tüntetni, nemcsak a kiadásnál, mert a hiány ebből fedezendő; bevétel 14. 

tétel: a fogyasztási adó átfutó összeg, mert az nem a község tulajdona, hanem be kell fizetni az 

államkincstárba, de a szerződést is az előirányzat elkészítése után kötötték. Kiadás 9. tétel:  a 

kézbesítő díj törlése azt jelentené, hogy a jegyzőnek más forrásból kellene ezt biztosítani, vagy 

külön kézbesítési hivatalt felállítani; kiadás 11. tétel: az állatorvosi fizetést a 

pótszabályrendelettel hagyta jóvá a törvényhatósági bizottság; kiadás 16. tétel: az irodai 

általány kijavítása szükségletre nem egyeztethető össze a szabályrendelettel, mivel ez a jegyző 

hatáskörébe tartozik és a változó viszonyokhoz alakítható; kiadás 21. tétel: a felvett 100 forintos 



lakbér-összeget a törvényhatósági bizottság jóváhagyta, ezért visszautasítják az eljárással 

fenyegetést; kiadás 34. tétel: a vármegyei betegápolási alapba befizetendő egyenes állami adók 

utáni 1% 2%-ra emelése ellen nem tiltakoznak, de az ellen igen, hogy a fizetésképtelen ápoltak 

után még külön is kelljen fizetni; kiadás 37. tétel: a közterek, csatornák tisztántartására 

szolgáló összegben nincs benne a községen áthaladó vármegyei út karbantartására fordítandó 

összeg, azt más forrásból fedezik; kiadás 40. tétel: a jótékony célú kiadások leszállítása és új 

címen a társulatok tagdíjait felvezetni fölösleges, mert igen sok az elkülönített tétel, s úgyis ezen 

összeg lenne átcsoportosítva; kiadás 47. tétel: a népszámlálásra elkülönített összeg az alispán 

engedélyével lesz felhasználható; kiadás 56. tétel: a behajthatatlan követelések törlése éppen a 

hivatkozott alispáni rendelkezéssel ellentétes lenne. A községi alapok: csak a pénztárzárás 

alapján lehet megállapítani, hogy pontosan mennyi a tartozás és a követelés, ezért az előző évi 

számadás összegeit lehet csak feltüntetni. Vásárjog jövedelmi pénztár: a törvényhatósági 

bizottság által jóváhagyott közgyűlési határozat alapján ebből fedezik a tűzoltószerek árából 

még hátralévő törlesztő részleteket, tehát azt itt kell felvenni, nem a rendes költségvetésnél; a 

kórházi és járdaépítési alapnak nem idegen, hanem más községi alapokkal szemben van 

követelése; a közvágóhíd alapnál a felügyelőnek nem fizetés, hanem szerződésbe foglalt 

tiszteletdíj jár, amely változhat, ezért nem állandó kiadásról van szó. Az alapok egyesítésére 

tett javaslat végrehajtása nem egyszerűsítené az áttekintést, hanem bonyolultabbá tenné, mivel 

az alapok létrehozásánál a képviselő-testület mérlegelte a felvetett szempontokat.) [részletes 

indoklás] [62-84. p.] 

39. A vármegyei alispánnak 712/1891. számú végzése, mely szerint a vásárterek rendezésére 

17601/1890. számú végzésében kitűzött határidőt, a községi képviselő-testületnek 195/1890. 

számú határozata folytán beadott kérelméhez képest, május 31-ig meghosszabbítja. – 

(Tudomásul vették.) [84. p.]  

40. Nógrád Vármegye Árvaszékének 846/1891. számú végzése, melyben a község részéről a 

Nógrád vármegyei árvák segélyalapjára megszavazott 100 forint adomány befizetését igazolja. 

– (Tudomásul vették.) [84. p.] 

41. A községi képviselő-testületnek szakbizottságba beosztása. – (Számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő – 9 tag, közegészségügyi – 15 tag, szépítészeti és építkezési – 9 tag, tanügyi – 

17 tag, adóügyi – 5 tag, fogyasztási adóügyi – 7 tag, tűzrendőri – 9 tag, szegényügyi – 17 tag, 

vízművekre felügyelő – 5 tag, vásárügyi – 7 tag, mezőgazdasági – 11 tag, a Salgótarjáni 

Önkéntes Tűzoltó Egyletnél a község képviselete – 6 tag.) [név szerint] [84-88. p.] 

42. Előterjesztés a községi mérnök tiszteletdíjának megállapítására. – (100 forintot szavaztak 

meg.) [88. p.] 

43. Elöljárósági előterjesztés a községi összes épületek javításáról. – (Megbízták az építészeti 

bizottságot, hogy vizsgálja át az épületeket, a költségvetési előirányzat keretén belül javíttassa 

ki, ha nagyobb átalakítás szükséges, ahhoz készítsen költségvetést és terjessze a közgyűlés elé.) 

[88-89. p.] 

44. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 5-7. számát. – (Tudomásul vették.) [89. p.] 

45. Községi jegyző jelenti, hogy a fősorozás ez évben április 15-ével kezdődik. – (Az 

elöljáróságot utasították, hogy a szokásos módon járjon el.) [89. p.] 

46. A salgótarjáni volt úrbéres lakosságnak a szérűskert melletti szabadtér megvétele, azon egy 

lakóház építése és a szérűskert bekerítése iránti kérvénye. – (A kérvényben foglaltak 

megvizsgálására és az úrbéresek képviselőivel való tárgyalásra bizottságot neveztek ki, 

melynek tagjai: Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel, Dokupil Vilmos, Markovits Márton és Lépes 

Miksa.) [89-90. p.] 

47. Barella Henrik községi lakos, házbirtokos bejelenti, hogy Salgótarjánban villanyvilágítást 

kíván bevezetni, melyre a kormány engedélye szükséges. Ezen engedély elnyerése iránti 

kérvényéhez kéri a községi képviselő-testület erkölcsi támogatását. – (Mivel a község számára 



is előnyös, ezért támogatja, sőt kedvező elintézését maga a képviselő-testület is kéri.) [90-91. 

p.] 

 

1891. április 29. (VI., rendes) [91-121. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Bőhm Béla a Keszler-Lippe-Bőhm cég 

képviselője, Fischer Berthold, Gönczöl János, Link Bernát, Markovits Márton plébános, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. Borsovicz István tanácsnok, Gazdy 

László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Schleicher Emil pénztárnok, helyettes bíró, Vattay 

József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

48. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Markovits Márton, Gönczöl János.) [93. p.] 

49. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [93. p.] 

50. A belügyminiszternek Rőthammer Henrik kórházi ápolt ápolási költségeinek a községi 

pénztár által megtérítéséről, a községi képviselő-testület fellebbezése folytán hozott 

12848/VIII. számú határozata, mely szerint 39 forint 90 krajcár ápolási költség megtérítését 

elrendeli. – (Tudomásul vették.) [93. p.] 

51. A belügyminiszternek Salgótarján területén több okleveles gyógyszerész által második 

gyógyszertár létesítésére beadott kérvényére hozott 22-145/VI. 11. számú elutasító határozata. 

– (Tudomásul vették.) [93. p.] 

52. Olvastatott a földművelésügyi miniszternek 2441/VI. 9. számú leirata, mely szerint a 

Salgótarján területén lévő szőlőkben a phyloxéra jelenléte konstatáltatván, a szőlők, esetleg 

azon kertek is, melyekben szőlőtőkék állnak, zár alá helyeztetnek, és a kellő óvintézkedések 

elrendeltetnek. – (Mivel a község területén csak két kertben van csekély számú tőke, azok 

megvizsgálására felkérték Weiszenbacher Jánost és Hricsovszky Andrást, s ez alapján tesznek 

felvilágosító jelentés a minisztériumba.) [94. p.] 

53. A vármegyei alispánnak az 1891. évi ló osztályozásra vonatkozó 5006/1891. számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették, és a június 13-án tartandó osztályozáshoz a község részéről 

Szalay Istvánt és Novoszád Bélát jelölték.) [94-95. p.] 

54. Előterjesztés a vadászati jog bérbeadásáról. – (Mivel 1891. év végén lejár, az újabb 6 évre 

a bérbeadást a korábbi feltételekkel határozták meg 21 forint 20 krajcár kikiáltási árral, a 

bánatpénz pedig 10 forint 60 krajcár. Az árveréssel az elöljáróság mellett Szilárdy Ödönt, 

Unger Gusztávot és Dokupil Vilmost bízták meg.) [95. p.] 

55. Elöljárósági előterjesztés a községi hídmérlegek kezelésének bérbeadásáról. – (Mivel a 

hivatalos időpontokon kívül is igény mutatkozik a hídmérleg használatára, de az elöljáróság 

tagjait ez elvonná egyéb teendőitől, ugyanakkor nem éri meg egy külön községi alkalmazottat 

felvenni erre, ezért elvben kimondták a bérbeadást. A vásárügyi bizottságot megbízták, hogy 

tegyen javaslatot a feltételekre és a kikiáltási árra.) [részletes indoklás] [95-97. p.] 

56. Elöljárósági jelentés, hogy a helypénzszedéssel egybekötött vásárjog bérlete folyó év 

végével lejár. – (A vásárügyi bizottságot megbízták, hogy tegyen javaslatot az újabb bérbeadás 

feltételeire.) [97. p.] 

57. Olvastatott a községi hivatalos munkaerő szaporításának szükségessége, és egynémely 

községi elöljárósági tag javadalmazása megállapítása céljából a községi képviselő-testületnek 

32/1891. számú határozatával vizsgálat megejtésére kiküldött bizottság jelentése – (A 

nagyközség lakosságának szaporodása, és ebből következően a jegyzői és elöljárósági munka 

növekedése megköveteli, hogy a községi jegyző mellé még egy jegyzői képesítéssel rendelkező 

írnokot alkalmazzanak, akinek évente 100 forint lakbért és 400 forint fizetést biztosítanak. A 

községi közgyám és 4 tanácsnok fizetését pedig 50 forintról 100 forintra emelték. Ezeknek 

megfelelően módosították a községi szervezeti szabályrendeletet 27., 28., 56., 118.§-ait is.) 

[részletes indoklás] [97-105. p.] 



58. Olvastatott a gabona és takarmány elhelyezésére szolgáló közös gazdasági rakodóhely, 

illetve szérűskertnek kerítéssel való ellátására kiküldött bizottság jelentése. – (Tűz- és 

vagyonbiztonsági szempontból úgy határoztak, hogy a község költségén deszkakerítést 

építtetnek a szérűskert köré.) [részletes indoklás] [105-108. p.] 

59. Olvastatott a gazdasági cselédlak és istállónak építése, és e célra építési hely beszerzése 

tárgyában a községi 46/1891. számú határozatával kiküldött bizottság jelentése. – (Elvileg 

elfogadták, hogy a község telket vásárol, arra cselédlakot épít a mezei és erdőőrök, valamint a 

tenyészállatok gondozói részére, és a tenyészállatoknak istállót a községi tulajdonjog 

fenntartásával, mivel sem a volt úrbéreseknek, sem az állattartó gazdáknak nincs közös 

jövedelmük.) [részletes indoklás] [108-111. p.] 

60. Olvastatott a községi elöljáróságnak a községi volt úrbéresek tulajdonát képező kőbánya 

megnyitása, illetve bérbevétele tárgyában a községi képviselő-testületnek 136/1890. számú 

határozata folytán foganatosított eljárásról szóló jelentése. – (Mivel a próbafúrások alapján a 

kő alkalmas építkezésre, s mert a község határában egyetlen másik kőbánya van, melynek 

magas árai miatt a községi építkezések száma lecsökkent, a képviselő-testület úgy döntött, hogy 

három évre bérbe veszi a volt úrbéresek kőbányáját. Az volt úrbéreseknek 50 krajcárt fizet 

köbölönként, illetve, ha közülük beltelkén bármelyikük építkezik, a követ kitermelési áron kapja 

meg.) [részletes indoklás] [111-114. p.]  

61. Bergfeszt Géza volt községi mérnök ily minőségben teljesített munkálatok díjazása iránti 

kérelme. – (Mivel a községi mérnöknek nincs fizetése, csak tiszteletdíja, a 8 éven át e tisztséget 

betöltő kérelmezőnek, aki különösen a községháza tervezésénél és építésénél sokat 

tevékenykedett, 80 forintot szavaztak meg.) [114-115. p.] 

62. Előterjesztetett a múlt gyűlés óta érkezett 8-12. számú vármegyei Hivatalos Értesítő. – 

(Tudomásul vették.) [115. p.] 

63. A vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában megjelent vármegyei húsvágási 

szabályrendelet. – (Tudomásul vették.) [115. p.] 

64. A vármegyei Hivatalos Értesítő 9. számában vármegyei alispáni 3384/1891. számon, a 

földművelésügyi miniszternek a hernyók pusztításáról kiadott 6412-VII.7. számú körrendelete. 

– (Tudomásul vették.) [115. p.] 

65. A vármegyei Hivatalos Értesítő 9. számában megjelent, a földművelésügyi miniszternek az 

akácfa pajzstetűjének és kártékonysága ismertetése ügyében 60231-14/890. szám alatt kiadott 

körrendelete. – (Tudomásul vették, az erdőbirtokosokkal közölték.) [115. p.] 

66. A járási főszolgabírói 2279/1891. számon kiadott, a kereskedelemügyi miniszternek 

17682/VI. számú intézkedése és felhívása, miszerint arról, milyen alapokkal bír Horváth Imre 

és társai ipartestületi elöljárók folyamodásában kiemelt azon körülmény, hogy a salgótarjáni 

országos vásárok első napja, vagyis az állatvásár mindig hétfőn esik, felvilágosító jelentés 

tegyenek. – (1869-ben a nagyközségnek január 14-re, május 20-ra és október 14-re országos, 

minden hétfői napra hetivásár tartását engedélyezte a minisztérium. Ez kiegészült 1876-ban 

július 20-án még egy országos vásárral. 1881-től a januári, májusi és októberi vásár esetében 

engedélyt kapott a nagyközség, hogy a hónapok harmadik hétfőjén és keddjén legyen az 

országos vásár. Az 1890-ben életbe lépett vármegyei szabályrendelet alapján az országos 

vásárok első napján csak állat- és mezőgazdasági termények vásárát lehet tartani, illetve a 

kötélverők rakodhatnak ki, az országos vásárok közönsége azonban megszokta a hétfői napot, 

és ezért a keddi kirakodóvásáron kevesen jelentek meg. Ezért fordultak az iparosok a 

minisztériumhoz.) [részletes indoklás] [115-119. p.] 

67. Olvastatott a Salgótarjáni Ipartestületnek a testületi elöljáróság megválasztására vonatkozó 

27/1891. számú jegyzőkönyve, és ezzel kapcsolatban a közgyűlés azon kérelme, hogy Pap 

János községi jegyzőnek, mint újonnan megválasztott ipartestületi jegyzőnek, a testületi ügyek 

ellátását továbbra is engedélyezzék. – (A képviselő-testület engedélyezte, és tudomásul vette, 



hogy Hricsovszky András községi tanácsnokot alelnökké, Jancsik Gyula községi tanácsnokot 

pedig elöljáróvá választották.) [részletes indoklás] [119-120. p.] 

68. Olvastatott a Salgótarjáni Ipartestületnek 21/1891. számú határozata, melyben a községi 

képviselő-testületnek az ipartestület által létesített ipartanonc iskola fenntartási költségeire az 

1890/91. évre 78/1890. számú határozatával adományozott 100 forintnyi segélyért 

jegyzőkönyvi köszönetet nyilvánított, és a község támogatását továbbra is kéri. – (Tudomásul 

vették, és a segélyezés kérdését a következő közgyűlés napirendjére vették.) [120-121. p.] 

69. Olvastatott a Rozsnyói Egyházmegye Római Katolikus Tanítóegylet 15. számú 

választmányi határozata, melyben az 1890. augusztus 27-28-án Salgótarjánban megtartott 

közgyűlés alkalmával a község részéről tanúsított fogadtatásért jegyzőkönyvi köszönetét 

nyilvánítja. – (Tudomásul vették.) [121. p.] 

70. Kovács József községi bíró egészsége helyreállítása szempontjából fürdői használatra május 

5-től egyhavi szabadságot kér. – (Megadták, és a bírói teendők ellátásával Schleicher Emil 

helyettes bírót bízták meg.) [121. p.] 

 

1891. május 14. (VII., rendkívüli) [122-132. p.] 

Jelen vannak: Andreich János, Blumenthál Béla Blumenthál Dániel képviselője, Boczkó Dániel 

az RMSTV Rt élelmezési egylete képviselője, Dokupil Vilmos, Hoffman Mór özv. Jankovich 

Miklósné képviselője, Okolicsányi Lajos, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, Barella Henrik 

rendőrbíró, ifj. Borsovicz István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Marschalkó Richárd községi mérnök, Schleicher Emil helyettes bíró, Pap János 

jegyző 

 

71. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [124. p.] 

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

73. A közutak és vámokról szóló 1890. évi I. törvénycikk 14.§-a értelmében a Salgótarján 

községen átvonuló törvényhatósági útvonal átkelő szakaszának fenntartására vonatkozó 

vármegyei közigazgatási bizottsági 483/1891. számú határozat. – (Elfogadták a törvény alapján 

kirótt 155 forint 90 krajcár hozzájárulás fizetését, viszont fölöslegesnek tartották azt a kitételt, 

hogy a királyi építészeti hivatal által elrendelt tisztítási munkákat kötelesek a törvényhatósági 

út átkelési szakaszán elvégezni, mert eddig is a község saját költségén ezt megtette. Ugyanakkor, 

mivel a hozzájárulásba beleszámították az út padozatának javításához szükséges anyagok árát 

is, ezért a község fenntartja magának a jogot, hogy a kiszolgáltatott anyagok árát és a 

munkadíjat, melyet eddig a községi közmunka alapból fedezett, a vármegyei törvényhatósági 

úti alapból visszaigényelje.) [részletes indoklás] [124-126. p.] 

74. Előterjesztés a községi írnok alkalmazására vonatkozó 57/1891. számú községi közgyűlési 

határozatnak jóváhagyásra felterjesztésére. – (Mivel a törvényhatósági bizottság szeptemberi 

ülésén tárgyalhatja csak a határozatot, ezért az alispánt kérték, hogy engedélyezze a második 

írnok alkalmazását.) [126-127. p.] 

75. Elöljárósági előterjesztés a községi lámpagyújtó fizetésének emeléséről. – (Mivel az évi 40 

forint fizetésért nem volt vállalkozó a feladatra, évi 100 forintra emelték az összeget.) [127-128. 

p.] 

76. Elöljárósági előterjesztés a községi irattárba másolatban elhelyezett hiteltelekkönyveknek 

az 1889. márciustól, mint az utolsó kiigazítástól beállott változások szerinti kiigazítására. – 

(Utasították az elöljáróságot, hogy vezettessék be a változásokat, és a helyrajzi számokat 

feltüntető sorkönyveket, melyre 30 forintot szavaztak meg.) [128. p.]  

77. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének a testületi közgyűlés 21. számú határozata alapján 

az 52/1891. számú átirata, melyben a közgyűlés nevében az ipartestület által Salgótarjánban 

létesített ipartanonc iskola céljaira az 1890/91. tanévre nyújtott 100 forint segélyért köszönetet 

mond, és az 1891/92. tanévre nyújtandó segélyezést kérelmezi. – (Megadták.) [128-129. p.] 



78. A Nógrád Megyei Községi és Körjegyzők Egyesülete Salgótarjánban február 7-én tartott 

közgyűlése alkalmából történt fogadtatásért és ellátásért köszönetet mondó 1. számú közgyűlési 

jegyzőkönyvi kivonata. – (Tudomásul vették.) [129. p.] 

79. Olvastatott a Füleki jegyzői kör közgyűlésének az országos jegyzői árvaház javára 

Salgótarjánban február 7-én megtartott bál erkölcsi támogatásáért a községi képviselő-

testületnek köszönetet nyilvánító jegyzőkönyvi kivonata. – (Tudomásul vették.) [129. p.] 

80. Olvastatott az országos jegyzői árvaház javára február 7-én Salgótarjánban rendezett bál 

erkölcsi támogatása céljából a községi képviselő-testületnek 146/1890. számú határozatával 

kiküldött bizottságnak a bál anyagi eredményéről szóló jelentése. – (A bruttó bevétel 779 forint 

50 krajcár volt, melyből a tiszta jövedelem 510 forint 55 krajcár, ezért a bizottság tagjainak 

jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [129-130. p.] 

81. Elnöki előterjesztés a községi adófizetők érdekében a községi szervezeti szabályrendeletben 

megszabott pénztári hivatalos órák betartásáról. – (A kivizsgálásával Boczkó Dánielt, Andreich 

Jánost és Dokupil Vilmost bízták meg, és nem fogadták el Schleicher Emil helyettes bíró 

lemondását.) [130. p.] 

82. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 13-14. számait. 

– (Tudomásul vették.) [130. p.] 

83. A vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában vármegyei alispáni 7046/1891. számon 

megjelent hirdetmény, hogy Nógrád vármegye házi pénztárának, valamint a vármegye kezelése 

alatt álló többi pénztárak és alapoknak 1890. évi számadásai az állandó választmány 

jelentésével, május 9-től 15 napon át a pénztári hivatal helyiségében közszemlére vannak 

kitéve, és az észrevételek a közgyűlést megelőzőleg 5 nappal az állandó választmányhoz 

beadhatók. – (Tudomásul vették.) [131. p.] 

Indítványok: 

84. Boczkó Dániel képviselő indítványozza, hogy miután a járda építését már elhatározták, a 

tervezeteket készítessék el. – (A járdaalapban 6 ezer forint gyűlt össze, ezért az építkezési 

bizottságot felkérték, hogy tegye meg a szükséges előkészületeket a tervek és költségvetés 

elkészítéséhez.) [131. p.] 

85. Barella Henrik községi rendőrbíró indítványa a rendőrség szaporításáról. – (A következő 

közgyűlés napirendjére felvették.) [131-132. p.] 

86. Barella Henrik községi rendőrbíró indítványa a szeméthordás céljából egy pár ló és kocsi 

beszerzéséről. – (A következő közgyűlés napirendjére felvették.) [132. p.] 

 

1891. június 3. (VIII., rendes) [132-150. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Blumenthál Béla Blumenthál 

Dániel képviselője, Bőhm Béla a Keszler-Lippe-Bőhm cég képviselője, Dokupil Vilmos, 

Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Luby Géza, Okolicsányi István a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. 

Borsovicz István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik 

Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Schleicher Emil helyettes bíró, Vattay József 

pénztárnok, Pap János jegyző 

 

87. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [134. p.] 

88. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [134. p.] 

89. A községi munkaerő szaporításáról, és néhány elöljárósági tag javadalmazásának 

megállapításáról hozott 57/1891. számú községi közgyűlési határozat, valamint a községi 

szervezeti szabályrendelet 17., 18., 56. és 118.§-ait módosító pótszabályrendelet, azon 

jelentéssel, hogy a határozat, illetve pótszabályrendelet ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [134-135. p.] 



90. A gazdasági rakodó, illetve szérűskert bekerítéséről hozott 58/1891. számú határozat és 

költségvetés, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen 

jóváhagyták.) [135-136. p.] 

91. Községi bíró a szérűskert sürgős bekerítését, illetve az arra szükséges költségek 

utalványozását kéri. – (Szilárdy Ödön kijelentette, hogy a törvényhatósági bizottság a 

határozatot már jóváhagyta, ezért elrendelték a bekerítést ideiglenes nyugta kiadásával.) [136. 

p.] 

92. A kőbánya kinyitása, illetve bérletéről hozott községi 69/1891. számú határozat azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [136-137. p.] 

93. A gazdasági cselédlak és istálló építése, és e célra építési hely vételéről hozott községi 

59/1891. számú határozat, az építési tervvel és költségvetéssel kapcsolatban a községi 

építkezési bizottság jelentésével. – (Tárgyalását új közgyűlés elé utalták.) [137-138. p.] 

94. Olvastatott a községi vásárügyi bizottságnak a községi közgyűlés 112/1890. számú 

határozatával nyert megbízatása folytán a kirakodó és állatvásárterek kibővítése céljából 

szükséges területek vételéről szóló jelentése. – (Tárgyalását új közgyűlés elé utalták, azonban 

– mivel a községnek nem volt alkalmas területe – a bizottságot kiegészítették Andreich János 

bányamérnökkel, Unger Gusztáv képviselővel és Herczeg István birtokossal, olyan 

megbízással, hogy alkalmas területet válasszon ki és a tulajdonosokkal egyezkedjen a 

vételárról.) [részletes indoklás] [138-140. p.] 

95. Községi jegyző jelenti, hogy a vármegyei törvényhatósági bizottságnak 82/1890. számú 

határozatával alkotott vásárrendtartási szabályrendelet 3.§-a értelmében a vásárterek helyéül 

kijelölt terek vázrajzának törvényhatósági közgyűlési jóváhagyás végett felterjesztésére 

vármegyei alispán által 712/1891. számon engedélyezett halasztási idő május 31-én lejárt. – 

(Mivel a Tarján-patak szabályozási előmunkálatai nem fejeződtek be, melyek érintik a 

vásártereket, ezért az alispántól a vázrajzok beterjesztésére augusztus végéig haladékot kértek.) 

[140. p.] 

96. Olvastatott a községi vásárügyi bizottságnak a hídmérleg kezelésére vonatkozó jelentése. – 

(A házi, községi kezelésben hagyását fogadták el.) [140-141. p.] 

97. Olvastatott a községi vásárügyi bizottságnak a helypénzszedési joggal egybekötött vásárjog 

bérbeadására vonatkozó javaslata. – (Megbízták a vásárügyi bizottságot, hogy az árverési 

hirdetményt a vármegyei vásárügyi szabályrendelet alapján írja ki, a kikiáltási árat pedig évi 

3610 forintban határozták meg.) [141. p.] 

98. Előterjesztés a vásártér töltése és a vásártérhez vezető utak javítása tárgyában. – (A vásárjog 

adományozási levél értelmében a község köteles gondoskodni a vásártér és az ahhoz vezető 

utak jó állapotáról, ezért jóváhagyták a községi vásárügyi bizottság 5/1891. számú határozatát 

a kirakodó vásártérre vezető út süppedékes részeinek kijavításáról, utasították az elöljáróságot 

ennek végrehajtására.) [141-142. p.] 

99. Elöljárósági előterjesztés a községi rendőri személyzetnek két taggal szaporításáról. – 

(Mivel a lakosság 2/3 része időszakonként változik, a szétszórt munkástelepek a községtől 1 ½ 

óra járásra is vannak, a községben évente 4 országos és 52 hetivásárt tartanak, toloncállomás, 

és egyéb feladatok is a rendőrökre hárulnak, melyet a 2 hajdúból, 2 éjjeliőrből és 2 rendőrből 

álló szolgaszemélyzet nem tud ellátni, ezért még két rendőrt alkalmazott a község, akiknek évi 

bére 300-300 forint, természetbeli lakás, vagy 60 forint lakbér, évi 60 forint ruhaátalány és 3 

évenként egy mente és egy köpeny természetben. A községi szervezeti szabályrendelet 27. és 

118.§-át ennek megfelelően megváltoztatták.) [részletes indoklás] [142-146. p.] 

100. Elöljárósági előterjesztés szeméthordás és egyéb munkálatok teljesítése, valamint katonai 

és különféle címeken szükséges előfogatok kiállítása céljából a község által két ló és egy kocsi 

tartásáról. – (Bizottságot küldtek ki annak megvizsgálására, hogy a község számára ez 

előnyösebb-e, mint előfogatok díjazása. A bizottság tagjai: Szilárdy Ödön elnök, Boczkó 

Dániel, Dokupil Vilmos, Szalay István és Schleicher Emil.) [146-147. p.] 



101. Községi elöljárósági előterjesztés a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak 4631 

IV/891. számú körrendelete alapján az eddig használt adókönyvecskék használatának 

betiltásáról. A községi pénztárnak 460 db ily könyve maradt meg, mely 9 forint 20 krajcár 

értéket képvisel. Bejelentették, hogy 500 db új könyvecskét a községi pénztár terhére 

megrendeltek. – (Tudomásul vették, és a fennmaradt adókönyvek árát, 9 forint 20 krajcárt 

Vattay József pénztárnoknak megtérítik, de mivel az új nem sokban tér el a régitől, és a 

fegyveradó rovat megszűntével oda fel lehet jegyezni a pótadó részletezését, kérik a 

pénzügyigazgatóságot, hogy a forgalomba lévő és készleten maradt adókönyveket 

használhassák.) [147-148. p.] 

102. Dr. Winter Simon gyakorló orvosnak a községben letelepedési engedélyezés iránti 

kérvénye. – (Budapest Fővárosi Államrendőrség Főkapitánysága igazolása alapján 

engedélyezték.) [148. p.] 

103. Kölbl Viktor cukrásznak a községben letelepedési engedélyezés iránti kérvénye. – (Eger 

város tanácsának igazolása alapján engedélyezték.) [148-149. p.] 

104. Ekstein Zsigmond salgótarjáni lakos, kereskedő kérvénye, melyben az 53. és 101. 

népsorszámú házak között lefolyó patakon át, saját költségén, egy összekötő híd építését 

engedélyezni kéri. – (Értesítették a kérvényezőt, hogy csatoljon be tervet, és véleményezésre 

kiadták a községi építkezési bizottságnak.) [149. p.] 

105. Deák Mihály és társai salgótarjáni lakosoknak a régi temető és a kórháztelek között, anyagi 

hozzájárulásuk mellett, egy kút építése iránti kérvénye. – (Mivel a múlt és a folyó évben a község 

három kutat építtetett, illetve a megjelölt hely magasan van, és jelentősek az építési költségek, 

elutasították a kérvényt. Ugyanakkor a kórház építését tervezik elkezdeni, és ha ez megtörténik, 

újra nyújtsák be a kérvényt, megjelölve az anyagi hozzájárulás mértékét is.) [149. p.] 

106. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 15. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – 

(Tudomásul vették.) [150. p.] 

107. A vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában megjelent, a Földművelési Minisztériumnak 

a véderdőkül szolgáló területek fásításáért jutalmak kitűzéséről 10598/891. számon kiadott 

leirata. – (Tudomásul vették és az erdőtulajdonosokkal közölték.) 

108. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egylet 1889-90. évi jelentése. – (Tudomásul 

vették.) [150. p.] 

 

1891. július 6. (IX., rendkívüli) [151-183. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Blumenthál Béla Blumenthál 

Dániel képviselője, Bőhm Béla a Keszler-Lippe-Bőhm cég képviselője, Dokupil Vilmos, 

Fischer Berthold, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Link 

Bernát, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton plébános, Okolicsányi István a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Perné Ferenc, Szalay István, Thomásch János, Barella Henrik 

rendőrbíró, ifj. Borsovicz István tanácsnok, Gazdy László közgyám, Herczeg János tanácsnok, 

Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, 

Schleicher Emil helyettes bíró, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

109. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Szalay István) [153. p.] 

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

értelmében bejelenti, hogy a községi képviselő-testületnek a vármegyei törvényhatósági 

bizottság 117/1891. számú határozatával nyert meghatalmazás alapján vármegyei alispán 

9262/1891. számú végzésével jóváhagyott 58/1891. számú határozatával rendszeresített 

másodírnoki állásra az ideiglenes alkalmazásban volt díjnok alkalmazásának megszüntetése 

mellett, Holcsek Ferenc képesített jegyzőt vette fel, kinek képesítési okmányát, s egyéb 

bizonyítványait, valamint őt személyesen is a községi képviselő-testületnek bemutatja. – 

(Tudomásul vették.) [153. p.] 



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

112. A vármegye törvényhatósági bizottságának 117/1891. számú határozata, és ezzel a 

határozattal nyert felhatalmazás alapján vármegyei alispánnak a községi képviselő-testület által 

gazdasági rakodó bekeríttetéséről hozott 58. és 90/1891. számú határozatát, és az ahhoz csatolt 

költségvetést jóváhagyó 9262/1891. számú végzése. – (Tudomásul vették, és a kerítés 

költségeinek utalványozására a felhatalmazást megadták.) [153. p.] 

113. A vármegye törvényhatósági bizottságának 116/1891. számú határozata, és ezzel a 

határozattal nyert felhatalmazás alapján vármegyei alispánnak a községi képviselő-testület által 

másodírnok rendszeresítéséről hozott 57. és 89/1891. számú határozatát jóváhagyó 9261/1891. 

számú végzése. – (Tudomásul vették, és 1891. július 1-től a 400 forint fizetést és 100 forint 

lakbér-illetmény havi folyósítását elrendelték.) [153-154. p.] 

114. Előterjesztették a gazdasági cselédlak és istálló építéséről, és e célra építési hely vételéről  

hozott községi 59/1891. számú határozatot az építési tervvel és költségvetéssel, és a községi 

építési bizottság jelentésével. A községi elöljáróság kijelentette, hogy az építési telek 

megvételére a kellő lépések megtették ugyan, és a vételárról szóban 100 forintban 

megállapodtak, az adásvételi szerződés megkötését azonban a közgyűlés érdemleges 

határozatának kimondásáig függőben tartották. – (Véglegesen elfogadták, hogy a községi 

pásztorok, a mezei és erdei csőszök részére egy 4 család befogadására alkalmas, 4 szobából, 4 

kamrából, 4 konyhából, 2 előszobából és közös padlásból álló házat építettnek, valamint 3 

tenyészállat befogadására alkalmas istállót. Ezért a gazdasági rakodó és a patak között lévő 

206 négyszögöl szántóföldet megveszik, ennek tulajdonjoga a községé, de díjtalan használatra 

átengedi a volt úrbéreseknek. Jóváhagyták a 3210 forint 88 krajcár költségvetést.) [részletes 

indoklás] [154-157. p.] 

115. A kirakodó és állatvásárok kibővítése, és az e célra szolgáló tereknek adás-vétel útján 

beszerzéséről hozott községi 94/1891. számú határozat. – (Mivel a területek vételéről még 

tárgyalások folytak, csak a bővítés szükségességét erősítették meg és a tárgyalások folytatására 

bizottságot jelöltek ki, melynek elnöke Kovács József községi bíró, tagjai: Andreich János, 

Löllbach Gusztáv, Lépes Miksa, Markovits Márton, Okolicsányi István, Schleicher Emil, Szalay 

István.) [157-158. p.] 

116. A községi szolgaszemélyzetnek két rendőrrel szaporítása, és azok javadalmazásának 

megállapításáról hozott községi 99/1891. számú határozat, valamint a határozat alapján alkotott 

pótszabályrendelet. – (Véglegesen jóváhagyták.) [158-160. p.] 

117. Az 1891. évre készített pótköltségvetési előirányzat a községi elöljáróságnak 

jegyzőkönyvi jelentésével. – (Jóváhagyták az 1259 forint 40 krajcár szükségletet, és ennek 

fedezetét pótadóban határozták meg.) [részletes indoklás] [160-164. p.] 

118. A járási főszolgabírónak vármegyei alispán 3754/1891. számú rendeletéből következően 

az amerikai minta, illetve szaporító telepek létesítéséről kiadott 2957/1891. számú felhívása. – 

(Mivel a lakosság nem foglalkozik szőlőműveléssel és a községnek arra alkalmas területe sincs, 

nem vállalkozik szaporító telep felállítására.) [164-165. p.] 

119. Az 1891. évre szóló tűzvédadó-kivetés, a kivetés némely tétele ellen bejelentett 

felszólamlásokkal. – (A kivetésben 760 forinttal számoltak, de három felszólamlóról 

beigazolódott, hogy 40 évesek elmúltak, háromról pedig, hogy működő tűzoltók, ezért 3 forint 

50 krajcárral csökkentették az összeget.) [165. p.] 

120. A járási főszolgabírónak vármegyei alispán 7174/1891. számú rendeletéből következően 

a Pásztói Ipartestületnek azon panaszáról, hogy Salgótarjánban vásár alkalmával, a helypénz az 

általuk használt szekerek után, és még külön sátraik után is követeltetik, nyilatkozattételre, és a 

helypénzszedési árszabály beküldésére vonatkozó 3313/1891. szám alatt kiadott felhívása. – 

(Ez benne foglaltatik a törvényhatósági bizottság által jóváhagyott községi vásárrendtartási 

szabályrendeletben.) [165-166. p.] 



121. A járási főszolgabírónak vármegyei alispán 7947/1891. számú rendeletéből folyólag 

3312/1891. szám alatt kiadott felhívása, melyben a községet, mint vásártartásra jogosultat 

nyilatkozattételre szólítják fel, hogy a vásárrendtartási szabályrendelet intézkedésének szigorú 

végrehajtása mellett érdekeivel összeegyeztethetőnek tartja-e az állat és kirakodó vásároknak 

ugyanazon a napon, egyszerre való megtartását. – (25 szavazattal 1 ellenében ezt a községre 

előnyösnek tartották, mert a vármegye vásárrendtartási szabályrendelet életbe léptetése előtt 

is így volt, és a vásárlátogatók így szokták meg.) [részletes indoklás] [166-172. p.] 

122. Elnöki előterjesztés kisebb fizetési előlegnek utalványozásáról. – (Mivel ez a közgyűlést 

illeti meg, de azt kéthavonta tartják, és az előleg azonnal kell, felhatalmazták az elöljáróságot 

és a községi bírót, hogy utólagos bejelentési kötelezettség mellett, folyósíthasson fizetési 

előleget.) [172-173. p.] 

123. Olvastatott a kisebb fizetést élvező községi szolgáknak fizetésemelés, és általában 

valamennyi községi szolgáknak a ruhailletménynek megfelelő emelése iránt benyújtott 

kérvényük. – (A kisebb fizetésű hajdú és a két éjjeliőr fizetését 300 forintra emelték, a ruhapénzt 

pedig 60 forintra 1892. január 1-től. E szerint módosították a községi szervezeti szabályrendelet 

27. és 118.§-ait.) [részletes indoklás] [173-177. p.] 

124. A Pénzügyi Közigazgatási Bíróságnak 8487/890. számú ítélete, melyben a losonci 

adóhivatalnál Hj. 886/889. szám alatt Salgótarján nagyközség terhére előírt, és a 

Balassagyarmati Pénzügyigazgatóság által másodfokon is fenntartott 5 forint 50 krajcár 

egyszeres, és 11 forint 50 krajcár felemelt, összesen 17 forint bélyegilleték törlését a községi 

elöljáróság fellebbezése folytán elrendelte. – (Tudomásul vették.) [177. p.] 

125. Előterjesztés Kovács József községi bírónak hivatal viselése közben megrongált egészsége 

helyreállítása céljából használt fürdőzési költségei megtérítéséről. – (Mivel a legutóbbi 

tisztújításon Kovács József nem akarta vállalni a bírói tisztséget egészségi állapota miatt, és a 

képviselők tettek olyan ígéretet, hogy az egészsége helyreállítása miatti költségeket a község 

fedezi, 100 forintot utaltak ki.) [177-178. p.] 

126. Pap János községi jegyzőnek fizetési előleg iránti kérelme. – (Mivel kedvezőtlenül 

alakultak vagyoni viszonyai, és családjában betegség is jelentkezett, 400 forint fizetési előleget 

adtak, melyet két év alatt, havi egyenlő részletekben vonnak le fizetéséből.) [178-179. p.] 

127. Elnöki előterjesztés a folyó évi himlőoltáskor himlő anyagot szolgáltatott gyermekek 

szüleinek díjazásáról. – (Gyermekenként 2 forintot szavaztak meg.) [179. p.] 

128. Cziprus József csizmadiamesternek a község területén letelepülés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Tornaalja község igazolása alapján megadták.) [151-183. p.] [179. p.] 

129. Novotny Ferenc cipészmesternek a község területén letelepülés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Pirek polgármesteri hivatala igazolása alapján a lakhatási engedélyt adták meg, 

mivel a letelepüléshez szükséges két éve még nem él a községben.) [180. p.]  

130. Pap János községi jegyző bemutatja a Losonci Dalegylet igazgatóságának átiratát, 

melyben bejelenti, hogy a dalegylet július 11-én Salgótarjánban, a salgótarjáni kisdedóvoda 

javára hangversenyt rendez. Indítványozza, hogy a dalegylet e nemes célú működésében a 

képviselő-testület részéről erkölcsi támogatásban részesítsék. – (A hangverseny sikere 

érdekében bizottságot választottak Barella Henrik rendőrbíró elnökletével, tagok: Schleicher 

Emil, Gönczöl János, Perné Ferenc, Porázik György, Gazdy László közgyám és a salgótarjáni 

tanítók.) [180-181. p.] 

131. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 16-19. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [181. p.] 

132. A vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában megjelent vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak 67/1891. számú határozatával elfogadott „A cigány csapatok vándorlásának 

megakadályozásáról” szóló szabályrendelet. – (Tudomásul vették.) [181. p.] 

133. Előterjesztették az országos képviselők választására jogosult salgótarjáni lakosok 1892. 

évre kiigazított névjegyzékét. – (Tudomásul vették.) [181. p.] 



134. Korsós József és társai salgótarjáni lakosoknak, gabonanemű terményeik elhelyezésére 

alkalmas hely kijelölése iránti kérvényük. – (Intézkedésre a községi bírónak kiadták.) [181-182. 

p.] 

135. A járási főszolgabírónak a megürült helyettes bírói állásnak helyettesítés útján betöltéséről 

3312/1891. számon kiadott végzése. – (Mivel olyan közgyűlésen lehet ezt megtenni, ahol a 

járási főszolgabíró elnököl, kérték, hogy tűzzön ki időpontot.) [182. p.] 

136. Andreich János községi képviselő a járdaépítési ügy állásáról felvilágosító jelentést kér. – 

(Az elöljáróság jelentette, hogy a kijelölt vállalkozótól még nem kapott ajánlatot, ezért a 

képviselő-testület utasította, hogy Andreich János által ajánlott más vállalkozótól kérje azt be.) 

[182-183. p.] 

 

1891. augusztus 11. (X., rendkívüli) [184-204. p.] 

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

Garab Elek, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, 

Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

Thomásch János, Barella Henrik rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

137. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Löllbach Gusztáv) [186. p.] 

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

139. A gazdasági cselédlak és istálló építéséről, e célra építési telek vételéről hozott községi 

114/1891. számú határozat, és ezzel kapcsolatban az építési tervek és költségvetés, az építési 

telek vételére vonatkozó adás-vevési szerződés és vázrajz. – (Véglegesen jóváhagyták.) [186-

188. p.] 

140. A községi vásárterek kibővítése, és az e célra szolgáló területek adás-vétel útján 

beszerzéséről hozott községi 94. és 115/1891. számú határozatok a kiküldött bizottság 

jelentésével. – (Mivel nem jelent meg a törvényben előírt számú képviselő, újabb közgyűlésen 

tárgyalják.) [188-189. p.] 

141. A községi szolgák javadalmazásáról hozott községi 123/1891. számú határozat, valamint 

a községi szolgaszemélyzetnek két rendőrrel szaporításáról hozott, és a községi 116/1891. 

számú határozattal már jogerőssé vált 99/1891. számú határozatok alapján alkotott 

pótszabályrendelet. – (Véglegesen jóváhagyták.) [189-190. p.] 

142. A vármegyei alispánnak Nógrád vármegye történetének megírásával megbízott Nagy Iván 

támogatása iránt 9570/1891. számon kiadott felhívása. – (Tudomásul vették, és Nagy Iván 

rendelkezésére bocsátották a tiszti szobát.) [190-191. p.] 

143. A vármegyei alispánnak a sertésvásárok betiltására vonatkozó 9797/1891. számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [191. p.] 

144. A járási főszolgabírónak Barella Henrik községi rendőrbírót községi tiszteletbeli bíróvá 

kinevező 3342/1891. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [191. p.] 

145. A járási főszolgabíró 3992/1891., illetve vármegyei alispán 11473/1891. számú felhívása 

az állami mének részére 1892. évben kiszolgáltatandó tápszerek áráról nyilatkozat kiállítására. 

– (Utasították az elöljáróságot a szokásos nyilatkozat kiállítására.) [191. p.] 

146. A járási főszolgabírónak 3521/1891. számon kiadott végzése, mely szerint vármegyei 

alispánnak 6161/1891. számú ítéletével Selcsik János volt X. kerületi kéményseprőtől a kerületi 

kéményseprői minőséget megvonja, a X. kerületi kéményseprői minőségre ideiglenesen Almási 

Arnold pásztói lakos kéményseprőmestert helyettesítette. – (Tudomásul vették, egyben felkérték 

a járási főszolgabírót, hogy a kéményseprőt kötelességeinek pontosabb teljesítésére utasítsa.) 

[191-192. p.] 

147. A járási főszolgabírónak az 1890. évi I. törvénycikk 36 §-a értelmében a vicinális közutak 

hálózatának megállapítására, a községeknek ily utak építése, fenntartása és kezelése céljából 

csoportosításáról szeptember 19-én 10 órakor Salgótarjánban a községházánál megtartandó 



értekezletre meghívó 3410/1891. számú felhívása. – (A vicinális úti bizottságot bízták meg a 

tárgyalások folytatásával és az értekezleten való részvétellel.) [192. p.] 

148. Elöljárósági előterjesztés a községi közmunkának 1891. évre megállapításáról. – (Mivel 

az 1890. évi I. törvénycikk hatályon kívül helyezte az eddigi összeírási módot, de az idő 

előrehaladtával az elfogadott költségvetést is teljesíteni kell, úgy határoztak, hogy a korábbiak 

szerint vetik ki a közmunkaváltságot. A községi építési bizottságot felkérték, hogy a községi 

közutak hálózatáról és építési tervezetéről, kezeléséről javaslatot készítsen. A törvény alapján 

a községi közutakkal kapcsolatos intézkedések személyi felelőse Kovács József bíró, 

akadályoztatása esetén Barella Henrik rendőrbíró, műszaki téren pedig a községi mérnök.) 

[részletes indoklás] [192-195. p.] 

149. Előterjesztés az 1891. évi községi pótadókulcs megállapításáról. – (Az 1891. évi 

költségvetés fellebbezés alatt van, bevárják a miniszteri határozatot, azonban a község nehogy 

fizetésképtelen legyen, utasították az elöljáróságot, hogy a múlt évi 24 %-os alapon vesse ki és 

szedje be a pótadót.) [195-196. p.] 

150. Az 1891. év első felében foganatosított adóvégrehajtások körül felmerült számla. – 

(Elfogadták a 150 forint 80 krajcár költséget.) [196. p.] 

151. Az 1891/92. tanévi tankötelesek összeírásával felmerült költségek megállapítása. – (14 

forintot állapítottak meg.) [196. p.] 

152. Szalay István és társai, salgótarjáni mészáros iparosoknak a jelenlegi vágóhíd és 

marhavizsgálati díjak leszállítása iránti kérvényük. – (Nem fogadták el, mert a vágóhíd 

építésének törlesztését ebből biztosítják, a szemlészeti díjakat a községi szervezeti 

szabályrendelet rögzíti.) [részletes indoklás] [196-200. p.] 

153. Olvastatott Losonc rendezett tanácsú város képviselő-testületének az országos vásároknak 

egy vagy két napon megtartására vonatkozó, vármegyei alispánnak 7947/1891. számon kiadott 

felhívásáról szóló jegyzőkönyvi véleménye. – (Tudomásul vették.) [200. p.] 

154. A Salgótarjáni Ipartestület elöljáróságának 52/191. számú jegyzőkönyve, melyben a 

községi képviselő-testületnek 77/1891. számú határozatával a testület által fenntartott iparos 

tanonciskola részére az 1891/92. tanévre megszavazott 100 forint segélyért köszönetet mond. 

– (Tudomásul vették.) [200. p.] 

155. Veinczilter Lajos csizmadiamesternek a községben letelepedés iránti kérvénye. – 

(Bakabánya város, illetve Salgótarján elöljárósága, mivel 1890. július 8-tól, mint cipészsegéd 

itt dolgozott, igazolása alapján engedélyezték.) [200-201. p.] 

156. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 20-22. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [201. p.] 

157. A vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett, a Budapesti Önkéntes Tűzoltó 

Testület parancsnokságának az „Országos tűzoltó szaktanfolyam” látogatására vonatkozó 

felhívása, és az e tárgyban kiadott vármegyei alispáni 10297/1891. számú rendelet. – 

(Tudomásul vették.) [201. p.] 

158. A vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában megjelent vármegyei alispán körrendelete, 

mely szerint a sertésorbánc járvány felléptét Rimaszombatban és Mihálygergén hivatalosan 

megállapította, Jásztelekegyházán és Mohorán pedig megszűntnek nyilvánította. – (Tudomásul 

vették.) [201. p.] 

159. A vármegyei Hivatalos Értesítő 22. számában megjelent vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak 33/1891. számú határozatával alkotott, és a Belügyminisztérium által 46074.VII.-

14. szám alatt jóváhagyott, a Nógrád vármegyei szegény árvák segélyalapjáról szóló 

szabályrendelet. – (Tudomásul vették.) [201. p.] 

160. A vármegyei Hivatalos Értesítő 22. számában megjelent, a nyári külső munkálatoknál 

előfordulni szokott balesetek megakadályozása iránt kiadott szabályrendeletek kihirdetése, és a 

szabályrendeletben foglalt intézkedések pontos betartásáról 11300/1891. szám alatt kiadott 

körrendelet. – (Tudomásul vették.) [201-202. p.] 



161.  A július 23-án megtartott elöljárósági pénztári vizsgálat eredményéről. – (Tudomásul 

vették, és utasították a községi pénztárnokot, hogy derítse ki a talált 81 forint 21 krajcár többlet 

eredetét.) [202. p.] 

162. Olvastatott a Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének 2057/1891. 

számú megkeresése az 1881. évi V. törvénycikk 10. és 15.§-ai, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló utasítás 64.§-a értelmében a községben alakítandó cukor és sör 

fogyasztási adókivető bizottsághoz a községi lakók közül egy rendes és egy póttag bejelentése 

iránt. – (Rendes tagnak Lépes Miksát, póttagnak Thomásch Jánost választották.) [202. p.] 

163. Kovács József községi bíró kérvénye a mai naptól számított 21 napi szabadság 

engedélyezése iránt. – (Engedélyezték, a helyettesítéssel Barella Henrik rendőrbírót bízták 

meg.) [202-203. p.] 

164. Barella Henrik községi rendőrbíró, tiszteletbeli bíró szeptember 30-tól egy havi 

szabadságot kér. – (Engedélyezték, a helyettesítéssel Kovács Antal segédjegyzőt bízták meg.) 

[203. p.] 

165. Vattay József községi pénztárnok kérelme fizetési előleg iránt. – (A losonci adóhivatal 

értesítését bemutatta, mely szerint 193 forint 62 krajcár adóhátraléka van, így a végrehajtás 

elkerülése végett 200 forint fizetési előleget adtak, melyet szeptember 1-től havi 10 forintos 

részletekben kellett törlesztenie.) [203-204. p.]  

 

1891. augusztus 18. (XI., rendkívüli) [204-208. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési egylete képviselője, Borbély Lajos, 

Barella Henrik rendőrbíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, 

Schleicher Emil helyettes bíró, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

166. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Borbély Lajos, Dokupil Vilmos) [205. p.] 

167. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [205-206. p.] 

168. Előterjesztés Zagyvaróna község képviselő-testületének a községhez közigazgatásilag 

beosztott Inászó bányatelepen minden hó 15-ik napját követő vasárnapi napon egy 

helypénzszedhetési joggal egybekötött, heti piaci jellegű, vásár megtarthatásának 

engedélyezése iránt a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz benyújtott, és onnan 49378/891. 

szám alatt véleményezés végett a Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamarához kiadott 

kérvényéről. – (Salgótarján érdekeibe nem ütközik Inászó bányatelep közelsége ellenére, mert 

az országos és heti vásárai is hétfői és keddi napra engedélyezettek.) [részletes indoklás] [206-

208. p.] 

 

1891. augusztus 31. (XII., rendes) [208-282. p.] 

Jelen vannak: Andreich János, Blumenthál Béla Blumenthál Dániel képviselője, Boczkó Dániel 

az RMSTV Rt élelmezési egylete képviselője, Csák Ödön, Dokupil Vilmos, Gerber Frigyes az 

SKB Rt képviselője, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi István a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Perné Ferenc, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, 

Szalay István, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Barella Henrik rendőrbíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Marschalkó Richárd 

községi mérnök, Schleicher Emil helyettes bíró, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

169. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Löllbach Gusztáv) [211. p.] 

170. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [211. p.] 

171. Előterjesztették a községi vásárterek kibővítésére, és az e célra szolgáló területeknek adás-

vétel útján beszerzésére hozott községi 94., 115. és 140/1891. számú határozatokat, a kiküldött 

bizottság jelentésével. – (Megszavazták, hogy a község vegye meg az állatvásártér bővítésére 

Szilárdy Ödön és birtokostársaitól az állatvásártér Tarján-patak felőli folytatásában, a 



karancsaljai útig terjedő 6178 négyszögöl területet, négyszögölenként 1 forint 40 krajcár, 

összesen 8649 forint 20 krajcárért. Valamint a belső vásártér bővítésére a közbirtokossági 

nagyvendéglő és Bőhm Béla háza közötti, a vármegyei úttól a vasútig terjedő 291 négyszögöl 

területet, négyszögölenként 6 forintért, összesen 1746 forintért, azzal a kitétellel, hogy a 

közbirtokossági nagyvendéglő udvarára szabad bejárást biztosítanak. Utasították az 

elöljáróságot, hogy a pontos határvonalakat jelöltesse ki, és készítessen vázrajzot a megvett 

területről, illetve az adásvételi szerződést kösse meg és írja alá. A vételárat a vásárjog 

jövedelméből és más községi alapoktól felvett kölcsönből fedezik, melyet négy év alatt 

törlesztenek.) [részletes indoklás] [211-219. p.] 

172. Elöljárósági előterjesztés a tolonc- és börtönügyi pénztár külön kezelésének megszüntetése 

és a községi házi pénztárba beolvasztásáról. – (Elfogadták.) [219-220. p.] 

173. Előterjesztették a község 1892. évre szóló, a főpénztárt és a különböző alapokat illető 

költségvetési előirányzatát, és az 1890. év zártával készített vagyoni leltárt a községi 

elöljáróság, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (A 

szegényalap javára tett kisebb módosítással elfogadták.) [részletes indoklás] [220-264. p.] 

174. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 148/1891. számú határozata alapján a 

község elöljárósága által elkészített 1891. évre szóló községi közmunka-kötelezettek 

összeírását a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Az összeírás 

szerint 317 igavonó állat, 104 közönséges, 138 kő vagy téglából épített lakóház és 6 emeletes 

ház tulajdonosa, valamint 1543 idegen házban lakó közmunka-kötelezettet írtak össze. Ez 

alapján egy kétfogatú igás napszámot 2 forint 40 krajcárban, kézi napszámot 60 krajcárban 

állapították meg, ugyanakkor azt is kimondták, hogy mivel nem jelentkezett senki sem, hogy 

természetben akarná teljesíteni, ezért pénzben szedik be a közmunka-váltságként kirótt 1651 

forint 80 krajcárt.) [részletes indoklás] [264-267. p.] 

175. A kereskedelemügyi miniszternek július 14-én 42125. VI. szám alatt kelt leirata, mely 

szerint Salgótarján nagyközségnek minden év január 14-15., május hó 20-21. és október 14-15-

én tartandó országos vásárai az 1881. évi november 13-án 41408. szám alatt kelt földmívelési-

, ipar és kereskedelmi miniszteri rendelettel végérvényesen nem helyeztettek át, de amennyiben 

az áthelyezést a község kéri, a szomszédos vásárjogosultak nyilatkozataival felszerelt újabb 

előterjesztést tegyen. – (Újra benyújtják a kérvényt, és utasították a községi elöljáróságot, hogy 

a szomszédos községektől a szükséges nyilatkozatokat szerezze be.) [részletes indoklás] [267-

277. p.] 

176. Előterjesztették Nógrád vármegye Balassagyarmati, Szécsényi, és Füleki járás összes 

községei részére megállapított érték- és árszabályzatot. – (Tudomásul vették.) [277. p.] 

177. A járási főszolgabírónak a Katonai Földrajzi Intézet által magyar kiadásban készített 

Osztrák-Magyar Monarchia és a megszállott tartományoknak 1:900000 méretű térképének 

beszerzéséről kiadott 4034/1891. számú felhívása. – (Falitérképként használható változatban 

megrendelték.) [277. p.] 

178. Előterjesztették Löllbach Gusztáv községi képviselőnek a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságból kilépését bejelentő átiratát. – (Nem fogadták el, és felkérték 

Löllbach Gusztávot átirata visszavonására, melynek eleget tett.) [277-278. p.] 

179. Pap János községi jegyző szóbeli kérelme a községi nagy forgalmú, és nagy felelősséggel 

járó jegyzői hivatal vezetése körül 22 éven át foganatosított községi jegyzői működésének 

figyelembe vétele, és javadalmazásának elfoglalt társadalmi állásának az itt helyi drágasági 

viszonyoknak megfelelő arányban leendő rendezése iránt. – (A jogosságot elvileg kimondták, 

és felkérték a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot javaslat kidolgozására. 

Támogatták Boczkó Dániel hozzászólását, hogy a bizottság az elöljáróság többi tagjának is 

vizsgálja meg jövedelmi viszonyait és tegyen szabályrendeleti javaslatot.) [278. p.] 

180. Előterjesztés a községi állatorvosi állás betöltése iránt. – (Függőben hagyták.) [278-279. 

p.] 



181. Előterjesztés a behajthatatlan községi követelések leírása iránt. – (A számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságnak vizsgálatra és javaslattételre kiadták.) [279. p.] 

182. Előterjesztés a marha- és hússzemlészeti díjak kezelése, illetve felhasználása tárgyában. – 

(A befolyt összeg 50%-át a vizsgáló állatorvosnak, a maradék 6%-át a beszedőnek kell kifizetni. 

A 44%-ból fedezendő az állatorvos fizetése, illetve egyéb állategészségügyi eljárás költségei. 

Ha ezután is marad még pénz, azt a szegényalapnak kell átutalni év végén.) [279-280. p.] 

183. Előterjesztés a községi hivatalos pecsétnyomók átalakítása iránt. – (Az 1874-ben készült 

pecsétnyomókon a megye szó szerepel, 1886-tól azonban vármegye az elnevezés, viszont a 

szervezeti szabályrendeletet is módosítani kell, ezért felkérték a számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságot a módosító javaslat elkészítésére.) [280. p.] 

184. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő hitfelekezeti iskolák, valamint a társulatok által 

fenntartott iskolákba járó szegény sorsú tanulók segélyezésére évenként kiadni szokott 

összegek megállapításáról. – (Az előző évi összeget emelték, mert az izraelita iskolába 

növekedett a szegény tanulók száma: a római katolikus iskolának 34 forint, az izraelitának 10 

forint, szegény tanulók segélyezésére pedig a római katolikus, az izraelita, és a társulati 

iskoláknak is 10-10 forintot, összesen 84 forintot.) [280-281. p.] 

185. Előterjesztés a kisebb polgári eljárás, illetve a községi bíráskodásból folyó 

jogcselekménynek foganatosítása alkalmával felmerült költségek megállapításáról. – 

(Felkérték az alispánt, hogy a községházától nyolcad mérföldnél (kb. 1300 méter) távolabbi 

bírói szemlék, végrehajtók és bírói becsüsök számára a vármegyei közigazgatási bizottságnál 

kezdeményezze a napi és fuvardíjak megállapítását.) [281-282. p.] 

186. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 23-24. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [282. p.] 

187. Előterjesztés a kutak tisztításához szükséges szivattyú beszerzése iránt. – (A községi építési 

bizottságot bízták meg a beszerzéssel.) [282. p.] 

 

1891. október 26. (XIII., rendes) [283-301. p.] 

Jelen vannak: Blumenthál Béla Blumenthál Dániel képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt 

élelmezési egylete képviselője, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Markovits Márton plébános, ifj. 

Borsovicz István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Schleicher Emil helyettes bíró, Pap 

János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

188. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Schleicher Emil) [285. p.] 

189. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [285. p.] 

190. Előterjesztették a kirakodó és állatvásárterek kibővítéséhez szükséges területek 

megvételére vonatkozó községi 171/1891. számú határozatot azon jelentéssel, hogy a MÁV 

vonalhatárait még nem jelölték ki, így a megvett területek határai kijelölhetők, térfogata 

kiszámítható, és a vételár határozott összegben megállapítható nem volt, és e szerint az adás-

vevési szerződés és vázrajz ez alkalommal még nem mutatható be. – (Meghosszabbították az 

ügyben kiküldött bizottság működési idejét.) [285-287. p.]  

191. A községben tartani szokott országos vásárok határnapjainak megváltoztatására vonatkozó 

községi 175/1891. számú határozat a vásárjogosult szomszédos községek és városok 

nyilatkozataival. – (Losonc, Losonctugár, Balassagyarmat, Gács, Szirák, Szécsény, Fülek, 

Kisterenye, a Gömör vármegyei Rimaszombat, a Heves vármegyei Pásztó és Hatvan is 

támogató nyilatkozatot adott a salgótarjáni országos vásárok napjának megváltoztatásához, 

ezért újra a kereskedelemügyi miniszterhez fordultak.) [287-289. p.] 

192. A vármegyei alispánnak az 1891. évi vicinális közmunka kivetéséről 14730/1891. számon 

kiadott körrendelete, és az ennek alapján készített egyéni kivetés kimutatása. – (Mivel nem 

jelentkezett senki a természetbeni teljesítésre, ezért a 2496 forint 90 krajcár megváltási összeget 



jóváhagyták, és utasították a községi jegyzőt az egyéni kivetésekre, illetve az elöljáróságot az 

összeg beszedésére.) [289-290. p.] 

193. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a 174/1891. számú határozatával 

megállapított kivetési kulcs szerint 1891. évre készített községi közmunka kivetési lajstromot. 

– (Mivel nem jelentkezett senki a természetbeni teljesítésre, ezért a 1651 forint 80 krajcár 

megváltási összeget jóváhagyták, és utasították a községi jegyzőt az egyéni kivetésekre, illetve 

az elöljáróságot az összeg beszedésére.) [290-291. p.] 

194. Olvastatott a községi helypénzszedési joggal egybekötött vásárjog bérbeadásáról felvett 

árverési jegyzőkönyv. E szerint az 1892-1894. évig terjedő három évi időtartamra az évi 

haszonbér az eddigi 3510 forinttal szemben 4610 forintra emelkedett, és ezen bérfizetés mellett 

a jogot Link Bernát salgótarjáni lakos vette ki, mint legtöbbet ígérő, ki az árverési feltételek 

értelmében megállapított 1329 forint 20 krajcárnyi biztosíték fedezetére a Salgótarjáni 

Takarékpénztárban általa elhelyezett 1500 forintról szóló, a nevezett intézet által 3872. szám 

alatt kiállított egy db betéti könyvet tett le. – (Jóváhagyták, és megbízták Kovács József községi 

bírót a szerződés megkötésével.) [291-292. p.] 

195. A vármegye törvényhatósági bizottságának a kőbánya nyitása, illetve bérlete tárgyában 

hozott községi 60. és 92/1891. számú határozatokat jóváhagyó 193/1891. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [292. p.] 

196. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi közgyám és tanácsnokok 

javadalmazásáról, másodírnoki állás rendszeresítéséről, és a községi rendőrség szaporításáról 

hozott községi 57., 89., 99., és 116/1891. számú határozatokat, és ezek alapján alkotott 

pótszabályrendeleteket jóváhagyó 188/1891. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [292-

293. p.] 

197. A vármegye törvényhatósági bizottságának a gazdasági cselédlak építéséről, és a községi 

szolgák javadalmazásáról hozott községi 114. és 130., illetve 123. és 141/1891. számú 

határozatokra vonatkozó azon határozata, hogy miután azok küldöttségileg az idő rövidsége 

miatt még nem tárgyaltattak, a folyó évi novemberi közgyűlés napirendjére fognak kitűzetni. – 

(Tudomásul vették.) [293. p.] 

198. A vármegye közigazgatási bizottságának az 1890. évi I. törvénycikk 14.§-a értelmében a 

törvényhatósági utak salgótarjáni átkelési szakaszának fenntartási költségeire vonatkozó 

949/1891. számú határozata, mely szerint a községi képviselő-testületnek 73/1891. számú 

határozatával tett észrevételezésre vonatkozó azon megjegyzés mellett, hogy az átkelési 

szakaszon lévő műtárgyakon szükségessé vált javítgatások megtételére, és ezek után járó 

költségeknek a törvényhatósági útalap terhére való felszámolására a község jogosultsággal nem 

bírván, valahányszor ily munkálatok teljesítésének szüksége állana be, arról a járási útbiztost 

értesíteni minden esetben a községi elöljáróság kötelességét képezi, a fenntartási költségek 

összege 155 forintban állapíttatott meg, melyben kimondták, hogy az ekként megállapított 

hozzájárulási költségnek folyó évi fedezéséről a község esetleg pótköltségvetés útján is, a 

jövőben pedig már költségvetési előirányzatként tartozik gondoskodni. – (Tudomásul vették.) 

[293-294. p.]  

199. A behajthatatlan állami egyenes adó, fegyveradó és hadmentességi díjakról készített 

kimutatások. – (Mivel igazolták, hogy a hátralékosok részben ismeretlen helyre költöztek, 

részben sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, a leírást jóváhagyták.) [294-295. 

p.] 

200. Az 1890. év végével hátralékban maradt behajthatatlanná vált közmunkaváltságról 

készített kimutatások. – (Mivel igazolták, hogy a hátralékosok részben ismeretlen helyre 

költöztek, részben sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, a leírást jóváhagyták.) 

[295. p.] 



201. Elöljárósági előterjesztés az 1890. évi kivetési és lerovási főkönyv szerint mutatkozó 

vármegyei közmunka-túlfizetések elszámolásáról. – (Meghatározták a nyilvántartás menetét.) 

[295-296. p.] 

202. Elöljárósági előterjesztés arról, hogy az 1891. év elején, még a felsőbb utasítás megérkezte 

előtt, néhány adófizető a régi szokás szerint a vármegyei közmunkaváltság esedékes részét 

önkéntesen befizette, mely fizetéseket a közköltségi beszedési napi jegyzékben vármegyei 

közmunkaváltság címén vételezték be. – (Elrendelték a 18 adózó által befizetett 48 forint 76 

krajcár átvezetését a vármegyei útadó alap egyéni nyilvántartásába.) [296-298. p.] 

203. Olvastatott a készletben lévő régi adókönyvecskék felhasználhatásáról a községi 

képviselő-testületnek 101/1891. számú határozata folytán tett felterjesztésre a Balassagyarmati 

Pénzügyigazgatóságnak 13629.IV/1891. alatt kiadott válaszirata, mely szerint az elöljáróságot 

a nevezett pénzügyigazgatósági 4631/1891. számú rendelet alkalmazására utasítják. – 

(Tudomásul vették.) [298. p.]   

204. Elöljárósági jelentés az országos tűzoltó szaktanfolyam tanári kara és hallgatóinak 

Salgótarjánba tett tanulmányútja alkalmából fogadtatásáról. – (Tudomásul vették, Szilárdy 

Ödön javaslatára a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet választmányát a költségek 

kimutatására kérték.) [298. p.] 

205. Keller Berta volt nagylibercsei lakos, fodrászüzlet tulajdonosnak a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [298. p.] 

206. Czmovik János cipészmesternek a községben letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. 

– (Mivel két és fél éve a községben él, engedélyezték.) [299. p.] 

207. Horváth Istvánné, született Vlatics Mária okleveles szülésznőnek, a községben férjével, 

Horváth Istvánnal, letelepedés iránti kérvénye. – (Engedélyezték Karancskeszi község 

elöljáróságának igazolása alapján.) [299. p.] 

208. Előterjesztették a Gyógyult Elmebetegeket Segélyező Egylet gyűjtőívét. – (10 forintot 

adományoztak.) [299. p.] 

209. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 25-29. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [299-300. p.] 

210. A Belügyminisztériumnak 69581/891. szám alatt kiadott, a Kereskedelemügyi 

Minisztérium 35626/891. számú rendeletével életbe léptetett egységes (zóna) időszámításra 

vonatkozó leirata. – (Tudomásul vették.) [300. p.] 

211. A vármegye közigazgatási bizottságának 1706/1891. számú határozata, és ezzel 

kapcsolatban járási főszolgabírónak 5266/1891. számú rendelete, mely szerint az 1891. 

szeptember 1-ig élete 3., 4. és 5. évét betöltött gyermekeket a községi elöljárók által házról-

házra járva, és az egyházi anyakönyvek segítségével név szerint össze kell írni, és november 

15-ig járási főszolgabírónak be kell terjeszteni. – (Tudomásul vették.) [300. p.] 

212. Boczkó Dániel községi képviselő kérdése a járdaügy állásáról. – (Szilárdy Ödön 

felajánlotta, hogy megsürgeti az építési tervek készítését.) [300. p.] 

213. Elnöklő főszolgabíró annak kijelentésével, hogy a község bírája Kovács József betegsége 

miatt tisztje teljesítésére még mindig képtelen, és miután a helyettes bírói állás nincs betöltve, 

a bírói tisztségre ideiglenesen helyettesített Barella Henrik községi rendőrbíró pedig már 

régebben nyert egy havi szabadságát november 2-án megkezdeni óhajtja, e szerint a bírói és 

rendőrbírói tisztség helyettesítéséről is gondoskodni kell. Az 1886. évi XXII. törvénycikk 84.§-

ának második bekezdése értelmében helyettesítésre a képviselő-testületet felhívja, és elnöki 

jogánál fogva a bírói tisztségre Hricsovszky András községi tanácsnokot, a rendőrbírói 

tisztségre pedig Kovács Antal segédjegyzőt jelöli. – (Elfogadták.) [300-301. p.] 

 

1891. november 4. (XIV., rendkívüli) [302-327. p.] 



Jelen vannak: Blumenthál Béla Blumenthál Dániel képviselője, Lépes Miksa, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Schleicher Emil 

helyettes bíró, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

214. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Lépes Miksa) [303. p.] 

215. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [303. p.] 

216. Olvastatott Horváth Imre, mint a Salgótarjáni Ipartestület elnöke és társai által a község 

képviselő-testületének az országos vásárok napjai áthelyezéséről hozott 175/1891. számú 

határozata ellen közvetlenül a vármegye törvényhatósági bizottságához benyújtott, és 

vármegyei alispánnak 16100/1891. számú azon rendeletével, hogy a jelzett határozattal 

kapcsolatos összes iratokat terjesszék fel, kiadott fellebbezése. – (A jóváhagyott közgyűlési 

határozatot felterjesztik, és egyben kérik, hogy a fellebbezés beadói ellen kihágási eljárást 

indítson az alispán a képviselő-testületet sértő kifejezések miatt, egyben megismételték a 

határozatban felsorolt indokokat.) [részletes indoklás] [303-326. p.] 

217. Elöljárósági előterjesztés az 1891. évi pótadó-kivetési kulcs megállapításáról. – (Mivel a 

törvényhatósági bizottság kifogásokat emelt, amelyek ellen a község fellebbezett, de arra még 

nem érkezett válasz, az 1890. évi pótadókulcs alapján készítse el az elöljáróság a kivetést, 

egyben az alispántól utasítást kérnek, hogy megkezdhetik-e a pótadó beszedését.) [326-327. p.] 

 

1891. december 30. (XV., rendes) [327-375. p.] 

Jelen vannak: Bőhm Béla a Keszler-Lippe-Bőhm cég képviselője, Kádas István, Lépes Miksa, 

Markovits Márton plébános, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, tiszteletbeli bíró, Gazdy 

László közgyám, Herczeg János tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Marschalkó Richárd 

községi mérnök, Pap János jegyző 

 

218. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [331. p.] 

219. Községi jegyző a községi szervezési szabályrendelet 28.§-ában foglalt intézkedés 

értelmében bejelenti, hogy a jegyzői iroda személyzeténél változás állt be, amennyiben 

Eisenkolb Ivor segédjegyzőt 1892. január 1-én, saját kérelmére, elbocsátja, és helyette 

segédjegyzőnek Holcsek Ferenc eddigi írnokot, az írnoki állásra pedig Türkl Nándort fogja 

alkalmazni, alább nevezettet személyesen és okmányait is bemutatja. – (Tudomásul vették.) 

[331. p.] 

220. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [331. p.] 

221. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vásárterek kibővítése céljából szükséges 

területek megvételéről hozott községi 171/1891. számú határozatát feltételesen jóváhagyó 

265/1891. számú határozata. – (Tudomásul vették, és kérvényezték a földművelésügyi 

minisztertől a vásártér kibővítésének végleges jóváhagyását, mivel az nem új kijelölésű és nem 

a lakóházak, hanem kertek közelében van.) [331-332. p.] 

222. A vármegye törvényhatósági bizottságának 266/1891. számú határozata, mely szerint a 

bizottság a községi képviselő-testület gazdasági cselédlak és istálló építési telek vételéről 59., 

93., 114. és 139/1891. számok alatt hozott közgyűlési határozatait nem tárgyalja, mert nem 

tartalmazza, hogy a vagyonszerzésről szóló határozatot az 1886. évi XXII. törvénycikk 110.§-

ának rendelkezése szerint a képviselő-testületi tagok általános szótöbbségével, vagy névszerinti 

szavazással hozták. Továbbá a megvenni tervezett terület telekkönyvi kivonata nem lett 

csatolva, valamint az építési költségek fedezetéül kijelölt alapvagyon állásának kimutatását sem 

csatolták. – (A felterjesztett határozat a törvény által előírt alakiságnak megfelelt, azonban 

utasították az elöljáróságot, hogy a kívánt igazolásokat szerezze be, és újra felterjesztik 

jóváhagyásra.) [részletes indoklás] [332-335. p.] 

223. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi szolgaszemélyzet javadalmazásáról 

hozott községi 123/1891. számú, és a szolgaszemélyzetnek két rendőrrel növeléséről hozott 



99/1891. számú határozatok alapján alkotott pótszabályrendeletet jóváhagyó 267/1891. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [336. p.] 

224. A vármegye törvényhatósági bizottságának a szőlővesszők behozataláról 

nyilatkozattételre felhívó 230/1891. számú határozata. – (A képviselő-testületnek nem volt 

kifogása a szőlővesszők szabad behozatala ellen.) [336. p.] 

225. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegyei törvényhatósági tisztviselők, úgy 

a segéd- és kezelő személyzet tagjai részére drágasági pótlék nyújtása, és e célból az egyenes 

adók után 1½ % pótadó kivetéséről hozott 214/1891. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[336. p.] 

226. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye törvényhatósági segedelmi 

magánpénztár 1892. évi költségvetési előirányzatát jóváhagyó 216/1891. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [336. p.] 

227. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye bizottsági választott tagok összes 

számának, a választó csoportok, és azok főhelyei beosztásának, valamint a csoportonként 

választandó bizottsági tagok számának megállapításáról hozott 226/1891. számú határozata. – 

(Tudomásul vették, hogy 1893. január 1-től Salgótarjánban, mint önálló főhelyen 4 bizottsági 

tagot választanak.) [336-337. p.] 

228. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye törvényhatósági betegápolási 

pótadók 1892. évre az egyenes adók két százalékában megállapító 231/1891. számú határozata. 

– (Tudomásul vették.) [337. p.] 

229. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye egyes területén sűrűn jelentkező 

marhatolvajlások megelőzéséről alkotott szabályrendelete, és ezt jóváhagyó 244/1891. számú 

határozata. – (Tudomásul vették, mivel még csak a Gácsi járás területére érvényes.) [337. p.] 

230. A járási főszolgabírónak az ismeretlen helyen tartózkodó védkötelesek felderítésére 

szolgáló „puhatoló bizottság” megválasztásáról kiadott 5552/1891. számú felhívása. – (A 

bizottság elnökének Kovács József községi bírót, tagjaiul Herczeg Jánost, Hricsovszky Andrást, 

a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt képviseletében Unger Gusztávot, az Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt képviseletében pedig Dokupil Vilmost választották.) [337. p.] 

231. Elöljárósági jelentés a járási főszolgabíró által november 14-én megtartott általános 

közigazgatási és pénztári vizsgálat eredményéről. – (A pénztár esetében nem volt kifogás, az 

ügykezelésnél azonban néhány hiányosságot talált, utasították az elöljáróságot, hogy ezeket 

pótolja.) [338. p.] 

232. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 194/1891. számú határozata alapján a 

helypénzszedési joggal egybekötött községi vásárjog 1892-1894. évi bérletére vonatkozólag 

Link Bernát salgótarjáni lakossal megkötött bérleti szerződés. – (Jóváhagyták.) [338-339. p.] 

233. Olvastatott a salgótarjáni volt úrbéresek tulajdonát képező kőbánya bérletére vonatkozólag 

1891. szeptember 5. napjától 1894. szeptember 4-éig számított három évre megkötött bérleti 

szerződés. – (Jóváhagyták.) [339. p.] 

234. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 54/1891. számú határozata alapján a 

községi vadászati jognak 1892-1897. évig terjedő 6 évi időtartamra bérbeadás céljából 

megtartott árverésen felvett jegyzőkönyvet, és annak alapján Okolicsányi Lajos salgótarjáni 

lakossal megkötött bérleti szerződés. – (A 21 forint 20 krajcár árverési árat le kellett szállítani 

10 forint 20 krajcárra, mert eredetileg nem akadt jelentkező, mivel az 1124 katasztrális hold 

terület szétszórtan, bányaüzemek közelében található, így a vadak száma csekély.) [részletes 

indoklás] [339-341. p.] 

235. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottság 1-7. számú jegyzőkönyvi jelentése, 

mely szerint a községnek a fogyasztási adó megváltására vonatkozó 1891-1893. évekre szóló 

szerződése Blumenthál Béla és Kóhn Lipót magasabb ígérete miatt a kincstár részéről 

felmondatván, a kikiáltási ár az eddigi évi 21600 forinttal szemben 23003 forint 19 krajcárban, 

majd ugyancsak a fentebb megnevezettek által tett újabb ráígérés folytán 23508 forintban 



állapíttatott meg. Szilárdy Ödön bizottsági elnök és Pap János községi jegyző személyes 

közbejárásuk folytán a pénzügyminiszter, noha azon kérelemnek, hogy a 21600 forint évi 

váltságdíj mellett kötött, feltételesen 1893. év végéig érvényes megváltási szerződést a lejártig 

érvényben hagyják, teljes mérvben helyt nem adott, de arra az esetre, ha a község az általa addig 

fizetett váltság összegén felül még 1000 forintot, vagyis évi 22600 forint váltságösszeget 

megajánlana, a megváltási szerződést vele megkötni 1891. évi október hó 28-án 86074. szám 

alatt kelt leiratával elrendelte. Melynek folytán, miután a község 6000 forint biztosíték letétele 

mellett Link Bernát eddigi kezelő részéről már eleve minden eshetőségre biztosítva volt, 

bizottsági elnök és jegyző a község nevében a megváltási szerződést 1892., esetleg 1893-1894. 

évekre évi 22600 forint váltságdíj erejéig 1891. évi október hó 31-én a Balassagyarmati 

Pénzügyigazgatósággal megkötötte. – (Jóváhagyták a szerződést, és a Link Bernáttal 

beszedésről kötött szerződést is.) [részletes indoklás] [341-343. p.] 

236. Előterjesztették a legtöbb adót fizető községi képviselők 1892. évre kiigazított névsorát. – 

(Tudomásul vették, azonban Schleicher Emil és Okolicsányi Lajos úgy nyilatkozott, hogy 

választott képviselők kívánnak lenni. Helyükre a póttagok közül Geiger Náthánné lépett volna, 

azonban nem nyilatkozott képviseletéről, ezért Fischer Berthold és Rubint Károlyné 

képviseletében Rákos Gyula lépett elő. A rendes tagok közül 1. tételen felvett Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt képviselője Gerber Frigyes, a 6. tételen felvett Salgótarjáni Takarékpénztáré 

Okolicsányi István, a 4. tételen felvett Keszler-Lippe-Bőhm cégé pedig Lippe Vilmos.) [343-

344. p.] 

237. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak az 1891. évi községi 

pótadó kivetéséről készített javaslata. – (Mivel a törvényhatósági bizottság nem fogadta még el 

a község 1891. évi költségvetési előirányzatát, és az alispántól kért állásfoglalás sem érkezett 

meg, az 1890. évi adóalapot vették figyelembe, mely alapján 24 %-os pótadót vetettek ki.) 

[részletes indoklás] [344-352. p.] 

238. Az 1891. év második felében foganatosított adó, és egyéb, a közadók módjára behajtandó 

követelések behajtásánál felmerült költségszámla. – (Elfogadták a bemutatott számlák alapján 

a 189 forint 58 krajcár kifizetését.) [352-353. p.] 

239. A népszámlálást megelőzőleg, a házak számozásához felhasznált táblák előállítási és 

felszerelési költségeiről készített egyéni kivetés. – (Jóváhagyták a 466 tábla 18 krajcárral 

számolt 83 forint 88 krajcár kivetését.) [353. p.] 

240. Előterjesztés az 1892. évi adó összeírása és kivetési munkálatoknál alkalmazott díjnok 

napidíjainak megállapításáról. – (Mivel a jegyzői iroda az adóügyekkel volt lekötve, ezért a 

díjnok alkalmazását jóváhagyták december 17-31. közötti időre, napidíját 1 forint 50 

krajcárban állapították meg, és az összesen 22 forint 50 krajcár kifizetését engedélyezték.) [353-

354. p.] 

241. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet választmányának jegyzőkönyvi 

jelentése, melyben a községi képviselő-testület 204/1891. számú határozata folytán, a II. 

országos tűzoltó szaktanfolyam tanári kara és hallgatóinak a vidéki tűzoltás tanulmányozása 

céljából 1891. augusztus 30-án Salgótarjánban tett kirándulásuk alkalmával fogadtatás, ellátás, 

és a díszgyakorlat megtartásából felmerült, még fedezetlen, költségeket 223 forint 59 

krajcárban mutatja ki. – (A képviselő-testület előzetes határozatának megfelelően, a községi 

pénztárból való kifizetését jóváhagyta.) [részletes indoklás] [354-357. p.]            

242. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentése a községi 

toloncügyi pénztári számadás szerint fennálló követelések némelyikének leíratásáról. – (A 

budapesti Rókus kórházba szállítás behajthatatlan díja címén Herbács Fanny és Stiller Mária 

bujakórosok után 11 forint 76 krajcár leírását engedélyezték.) [357-358. p.] 

243. A községi elöljáróság jelentése a községi szegényalap pénztári számadás szerint Springer 

János két árvájának tartásából felmerült 79 forint követelés leíratása iránt, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével együtt. – (Az 1885-ben elhalt Springer 



János napszámos után semmiféle igazolvány nem maradt, származási helye nem volt 

kideríthető, ezért az árvák ellátásáról a község gondoskodott, az így felmerült költségek 

szegényalapból való leírását engedélyezték.) [358-359. p.] 

244. A községi építési és közvagyon gyarapítási alap pénztári számadás szerint a községi 

kötelékbe felvételi díjak címén fennálló követelések némelyikének leírásáról készített 

elöljárósági kimutatás, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Engedélyezték Sommerstein Zsigmond, Lőrincsik János, Kohn Gábor, Hepner János és 

Hachszmann Márton, összesen 22 forint behajthatatlan felvételi díjának leírását.) [359. p.] 

245. Elöljárósági előterjesztés a község házi pénztárának követeléseként Kiszel Lajos és 

Kovács Antal segédjegyzők terhére írt jegyzői nyugdíjilletőségből eredő tartozások leírásáról, 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Az 55 forint 37 krajcár 

nyugdíjilletmény-hátralék 1884-1885. években keletkezett, mikor nevezettek még nem álltak a 

község alkalmazásában, illetve a képviselő-testület 135/1887. számú határozatával átvállalta a 

segédjegyzők utáni nyugdíjilletményt, ezért engedélyezték a leírását.) [359-360. p.] 

246. Elöljárósági előterjesztés a község házi pénztárának követeléseként fennálló ápolási, 

temetési, katonaállítási és szállítási költségekből eredő behajthatatlan követelések leírásáról, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Az 1884-1890 közötti 14 

esetből eredő 253 forint 37 krajcár leírását engedélyezték, mert egyik érintett származási helyét 

sem lehetett megállapítani.) [360-361. p.] 

247. Elöljárósági előterjesztés a községi pótadó kivetési és levonási főkönyv alapján 

szerkesztett kimutatás szerint behajthatatlanként kitüntetett pótadó-követelések leírásáról, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Részben a behajthatatlan 

állami egyenes adók után kivetett pótadók, melyeket már rég le kellett volna írni, részben pedig 

az államvasutak alkalmazottai, akiknek állami egyenes adóját az államvasutak igazgatósága, 

községi pótadóját pedig a pénzügyigazgatóság vonja, de késve küldi, és mivel gyakoriak az 

áthelyezések, nem lehet utánajárni lakhelyének, utáni pótadókból áll a 255 forint 03 krajcár, 

amelynek leírását engedélyezték.) [361-362. p.] 

248. Az 1890-1891. évekből eredő behajthatatlan tűzvédadók kimutatása, a községi elöljáróság 

indoklásával, és a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Az ismeretlen 

helyre távozók, a vagyontalan elhaltak, és az elszegényedettek után fennmaradt 119 forint 50 

krajcár leírását engedélyezték.) [362-363. p.] 

249. Elöljárósági előterjesztés az évi pénztári számadások zártával némely kiadási címeknél 

mutatkozandó kiadási többletnek, illetve hiányoknak a község egyéb alapjaiból fedezéséről. – 

(Engedélyezték.) [363-364. p.] 

250. Olvastatott a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentése az 1891. évi irodai 

átalány, illetve a felhasznált irodai szerek árának kiutalásáról. – (Mivel csak az első negyedévi 

részletet utalványozták ki, és a vármegyei törvényhatósági bizottság azóta sem hagyta jóvá az 

1891. évi költségvetést, ugyanakkor az év többi részében a községi jegyző saját forrásból fedezte 

az irodaszereket, az előirányzott 200 forintból fennmaradt 150 forintot a képviselő-testület saját 

felelősségére kiutalta a községi jegyzőnek.) [364-365. p.] 

251. Olvastatott a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentése az óvodaköteles 

gyermekek összeírása körül felmerült költségek kiutalásáról. – (Az összeírást végző három 

személynek 15 forintot szavaztak meg előfogat és napidíj címén.) [365-366. p.] 

252. Olvastatott Szilárdy Ödön nagybirtokos községi képviselő által a község felső részén, a 

vasútvonal 1271-1272. szelvényei közötti téren személy- és vegyes vonatok részére megálló 

hely létesítése tárgyában beadott, a közgyűlés határozatába is felvett indítványa. – (A képviselő-

testület határozatilag, feliratban kérte a kereskedelemügyi minisztert a megállóhely létesítésére 

„Salgótarján aczélgyár” elnevezéssel, és ehhez hajlandó anyagi támogatást is nyújtani. A 

kérvény átadásával Szilárdy Ödön, Borbély Lajos, Gerber Frigyes, Barella Henrik és Pap 



János tagokból álló bizottságot bízták meg, kiket feljogosítottak a megállóhely létesítéséről 

folyó tárgyalásokon a község képviseletére is.) [részletes indoklás] [366-369. p.] 

253. Özv. Kohn Hermanné salgótarjáni lakosnak községi segélyezés iránti kérvénye. – (Mivel 

a férje részére a szegényalapból heti 50 krajcárt folyósítottak, és halálával a család helyzete 

nem javult, ezért a kérvényezőnek is ugyanezt az összeget kiadták.) [369-370. p.] 

254. Turcsányi János pásztói lakos, szabómesternek a község kötelékébe felvétel iránti 

kérvénye. – (A község kötelékébe felvették 5 forint felvételi díjért.) [370-371. p.]  

255. Lederer Lipót szatócs, volt ragyolci lakosnak a községben letelepedés iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték.) [371. p.] 

256. Kovács Gyula volt rappi lakos, asztalosmesternek a községben letelepedés iránti kérvénye. 

– (Engedélyezték.) [371-372. p.] 

257. Lorencz Lajos volt komáromi lakos, borbélynak a községben letelepedés iránti kérvénye. 

– (Engedélyezték.) [372. p.] 

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

– (Tudomásul vették.) [372. p.] 

259. A vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent, vármegye törvényhatósági 

bizottságnak az árvák és gondnokoltak tulajdonát képező épületek tűzkár elleni biztosításának 

nyilvántartásáról 237/1890. számon alkotott szabályrendelete. – (Tudomásul vették.) [372-373. 

p.] 

260. A vármegyei Hivatalos Értesítő 31. számában megjelent, a vármegye törvényhatósági 

bizottságnak a cigánycsapatok vándorlásának megakadályozásáról 67. számon alkotott, 

belügyminiszteri jóváhagyást nyert, és vármegyei alispáni 15955/1891. számú rendelet szerint 

a kihirdetéstől számított 30 nap múlva életbe lépő szabályrendelete. – (Tudomásul vették.) [373. 

p.] 

261. A vármegyei Hivatalos Értesítő 31. számában megjelent, a belügyminiszter 70090. számú 

intézkedésével közölt kereskedelemügyi miniszternek 55945/III. 1891. számon a kazánrendőri 

szabályok kiegészítésére vonatkozó körrendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 

a körrendeletben foglalt intézkedések végrehajtásának ellenőrzését rendelő 16600. számú 

utasítása. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy a gőzgépek alkalmazását a 

körrendelet alapján ellenőrizze.) [373-374. p.]  

262. A vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent, vármegyei alispánnak a 

vármegye területén fellépett ragadós tüdőlob terjedésének megakadályozására kiadott 

körrendelete. – (Utasították az elöljáróságot az intézkedések megtételére, bár a községben még 

nem jelentkezett a betegség.) [374. p.] 

263. A vármegyei Hivatalos Értesítő 34. számában megjelent, a földművelésügyi miniszternek 

az apáca gyaponc káros erdei rovar megfigyelése és bejelentéséről 36261/I-4. számon kiadott 

körrendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak az észleltek bejelentésére vonatkozó 

utasítása. – (Az erdőbirtokosokkal közölték.) [374. p.] 

264. Barella Henrik salgótarjáni lakos házbirtokosnak kérvénye a községben általa berendezni 

szándékolt villanyvilágítás engedélyezése céljából a kormánynak benyújtandó kérvénynek 

támogatására szolgáló 47/1891. községi közgyűlési határozatnak olyan kiegészítéséről, hogy a 

község a villanyvilágítási jogot részére húsz évre biztosítja. – (Nem emeltek kifogást a kérvény 

ellen, de mivel a tárgysorozatban nem szerepelt, határozatot nem hozhatnak, ezért a következő 

közgyűlés napirendjére vették.) [375. p.] 


