
17. kötet 

 

1892. március 4. (I., rendes) [1-23. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Kóhn Lipót, Kovács Antal 

Geiger Náthánné képviselője, Markovits Márton plébános, Schleicher Emil, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. Gazdy László közgyám, 

Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Vattay 

József pénztárnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Schleicher Emil) [3. p.] 

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

3. A legtöbb adót fizető képviselők képviseltetésére beérkezett jelentések előterjesztése. – (A 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt képviselője Jónásch Antal gyári gondnok, a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt tiszti nyugdíjintézete képviselője Boczkó Dániel főszámvevő, Geiger 

Náthánné póttag képviselője Kovács Antal. Mivel Jónásch Antal a maga jogán is képviselő 

lenne, Blumenthál Dániel pedig elköltözött a községből, Geiger Náthánné képviselőjét, Kovács 

Antalt és Kóhn Lipótot hívták be tagnak.) [4. p.] 

4. Az 1891. év folyamán a községet közelebbről érdeklő fontosabb mozzanatokról szóló 

elöljárósági jelentés. – (Tudomásul vették.) [4. p.] 

5. A községi elöljáróságnak a képviselő-testület által az 1886. évi XXII. törvénycikk 145.§-a 

értelmében a községi szegényügyre vonatkozó írásbeli jelentése. – (Elfogadták.) [4-5. p.] 

6. A községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi pénztár rovancsolásáról 

felvett leltára. – (Tudomásul vették.) [5. p.] 

7. Olvastatott a belügyminiszternek Salgótarján sűrűn lakott házainak szűk udvaraira, és a kellő 

csatornázás hiányára vonatkozó 69081/VI. 11. 1891. szám alatt kiadott intézkedése, ebből 

kifolyólag vármegyei alispánnak 439/1892. számú felhívása, melyben a községi képviselő-

testületet a közegészségügyi tekintetekből kifogásolt körülmények megszüntetéséről hozandó 

határozat felterjesztésére hívja fel. – (Bár évekkel korábban kimondták a csatornázás 

szükségességét, de ez nem lehetséges, amíg a Tarján-patak szabályozását nem oldják meg, 

melynek előkészületei elindultak. A lakások túlzsúfoltságának megszüntetését akadályozza a 

folyamatosan szaporodó népesség, akik munkakeresés céljából jelennek meg a községben. A 

szűk udvarok kialakulásának is a növekvő népesség az oka, mert a beltelkeken számukra 

építenek lakhatási helyet. Utasították az elöljáróságot az udvarok és utcák tisztántartására 

vonatkozó rendeletek szigorú betartatására.) [részletes indoklás] [5-8. p.] 

8. A földművelésügyi miniszter 71703/II. 6. 891. számú, a mének kiosztására vonatkozó leirata. 

– (Tudomásul vették.) [8. p.] 

9. A vármegyei alispánnak a községi vadászati jog bérletére 1892-1897. évekre kötött szerződés 

jóváhagyására vonatkozó 2232/1892. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

10. Előterjesztés a községi mérnök tiszteletdíjának megállapításáról. – (100 forintban 

állapították meg, és jegyzőkönyvi köszönetet mondtak Andreich János bányai főmérnöknek, aki 

ideiglenesen helyettesítette Marschalkó Richárd községi mérnököt.) [8-9. p.] 

11. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak az 1891. évben a község által kezelt 

fogyasztási adó leszámolását illető jegyzőkönyvi jelentése, mely szerint a fogyasztási 

tartalékalapnak 1891. évi zártával 5843 forint 68 ½ krajcár vagyona maradt. – (Tudomásul 

vették, és az államkincstár által megállapított 761 forint 31 krajcár adóbeszedési jutalék terhére 

az adókezelésben közreműködő községi jegyzőnek 250 forint, a községi bírónak, pénztárnoknak 

és rendőrbírónak 60-60 forint jutalmat szavaztak meg.) [9-11. p.] 

12. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak a fogyasztási adókezelő, Link Bernát 

szerződésben kikötött 1891. évi díjai megállapítására vonatkozó jegyzőkönyvi jelentése. – 

(1891. évben 24724 forint 05 krajcárt szedett be fogyasztási adó címén, melyből 21600 forintot 



befizetett a losonci adóhivatalba. A fennmaradó összegből a szerződés alapján 2901 forint 81 

krajcárt kell kifizetni az adószedőnek.) [11-12. p.] 

13. Elöljárósági jelentés a kisdedóvoda javára 1891. év folyamán befolyt adományokról. – (A 

Magyar Államvasutak salgótarjáni állomásának altiszti kara 1891. december 5-én rendezett 

jótékony estjének 35 forint 84 krajcár tiszta bevételét helyezték el a Salgótarjáni 

Takarékpénztárban újonnan nyitott „Kisdedóvoda alap pénztár” számlájára.) [12. p.] 

14. Barella Henrik salgótarjáni lakos, házbirtokos kérelme a községi 47/1891. számú 

határozatnak oly módon kiegészítése iránt, hogy a község az általa létesítendő villanyvilágítás 

behozatala esetén a jogot harminc évre biztosítsa. – (Támogatták.) [13. p.] 

15. Link Bernát községi vásárjogbérlő kérelme, melyben a községtől átvett, a piaci forgalomhoz 

szükséges űrmértékek elhelyezésére a belső vásártéren – saját költségén – egy alkalmas fabódé 

felállítását kéri engedélyezni. – (A vásárrendtartási szabályrendelet ezt tiltotta, de a célszerűség 

miatt kivételt tettek, és engedélyezték.) [13-14. p.] 

16. Elöljárósági előterjesztés az 1892. év folyamán a községben megejtendő fősorozásra 

vonatkozó intézkedések megtételéről. Ezzel kapcsolatban Kóhn Lipót salgótarjáni vendéglős 

ajánlatát bemutatták, melyben sorozóhelyiség gyanánt leendő használatra újonnan épült termeit 

díjmentesen átengedni hajlandónak nyilatkozik. – (Nem fogadták el.) [14-15. p.] 

17. Hamburger Ede volt pásztói lakos, kereskedőnek a község területén letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [15. p.] 

18. Májling János csizmadia iparosnak letelepedés iránti kérvénye. – (Engedélyezték, mivel 

1886. november 10. óta a községben élt.) [15-16. p.] 

19. Krajcsovits Gyula sütőiparosnak letelepedés engedélyezés iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték, mivel 1888. október 2. óta a községben élt.) [16. p.] 

20. Schulcz Cunóné szül: Fischer Berta itteni lakosnak a község kötelékébe felvétel, illetve 

annak a honosítás esetére, úgy az ő, mint kiskorú gyermekei számára kilátásba helyezése iránti 

kérvénye. – (Mivel Schulcz Cunó 1887 óta a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt mérnökeként 

Salgótarjánban élt, és adót fizetett, halála előtt kérte korábbi illetőségi helyéről, a szászországi 

Thorand község kötelékéből az elbocsátást, felesége és kiskorú gyermekei, Erzsébet, Margit, 

Móric, Pál, György és Hedvig részére honosítás esetén kilátásba helyezték a község kötelékébe 

való felvételt.) [16-18. p.] 

21. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 1-7. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – 

(Tudomásul vették.) [18-19. p.] 

22. Előterjesztették a Bereg vármegyei Darócz község iskolaépítési költségeinek fedezéséhez 

könyöradomány nyújtás iránti kérvényt. – (Mivel a vármegyében és a községben is több 

támogatásra szoruló intézmény van, illetve Felső-Magyarországon éhínség fenyeget, a 

jótékonysági alapját a község ezekre kívánja felhasználni.) [19. p.] 

23. Előterjesztették a kispesti „Rudolf fogadalom templom” Építő Egyletének könyöradomány 

gyűjtés iránti kérvényét. – (Mivel a vármegyében és a községben is több támogatásra szoruló 

intézmény van, illetve Felső-Magyarországon éhínség fenyeget, a jótékonysági alapját a község 

ezekre kívánja felhasználni.) [19-20. p.] 

24. Községi jegyző bejelenti, hogy a község képviselő-testületének már számos éveken át 

folyamatosan egyik tagja, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt igazgató-tanítója, Gönczöl János, a 

tanítási pályán töltött 25 éves működésének jubileumát a közelmúltban ülte meg, indítványozza, 

hogy tanítói működésének emléke jegyzőkönyvileg megörökítessék, mivel ennek legnagyobb 

részét a községben töltötte el. – (Elfogadták, és jegyzőkönyvileg megörökítették.) [20-21. p.] 

Napirenden kívül: 

25. Olvastatott Barella I. salgótarjáni szikvízgyár-tulajdonosnak kérelme, melyben a község 

területén egy második szikvízgyár létesítésének megakadályozása miatt a községi jótékony 

célokra fordítandó, minden általa itt helyben elárusítandó egy üveg szikvízért 1 krajcárt, vagyis 

évenként 400 forint átlagot ajánl fel a községnek. – (A képviselő-testületnek csak 



véleménynyilvánítási joga volt e tekintetben, és a kérvényt támogatta, mivel a több mint 20 éve 

működő szikvízgyár az igényeket ki tudta elégíteni. Utasították az elöljáróságot, hogy a 

megfelelő helyre intézzen beadványt.) [21-23. p.] 

26. Gyurcsó István volt községi hajdúnak segélyezés iránti kérvénye. – (Mivel három évvel 

korábban önként lépett ki a község szolgálatából, és akkor végkielégítést kapott, elutasították.) 

[23. p.] 

 

1892. március 4. (II., rendes) [24-71. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Kóhn Lipót, Kovács Antal 

Geiger Náthánné képviselője, Markovits Márton plébános, Schleicher Emil, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. Gazdy László közgyám, 

Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Vattay 

József pénztárnok, Pap János jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

27. Előterjesztették az 1891. évi községi pénztári számadásokat és naplókat, valamint az 1891. 

december 31-én felvett vagyoni leltárt, a községi elöljáróság indoklását, és a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését magában foglaló jegyzőkönyvvel. – 

(Jóváhagyták, és megadták a felmentést Vattay József pénztárnoknak és Kovács József községi 

bíró, utalványozónak. Egyben utasították a községi elöljáróságot, hogy készítsen egy javaslatot, 

melyet a vármegyei alispánhoz nyújtanak be, miszerint Salgótarján esetében a költségvetési 

elszámolásokat nem lehetséges a vármegyei szabályrendeletben megszabott határidőig 

elvégezni.) [részletes indoklás] [24-71. p.] 

 

1892. május 4. (III., rendes) [72-97. p.] 

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

üzlete képviselője, Bőhm Béla, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Fischer Berthold, Gönczöl János, 

Hegedűs Viktor, Hoffmann Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Holéczy Gusztáv, 

Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Kádas István, Kovács Antal 

Geiger Náthánné képviselője, Lépes Miksa, Markovits Márton plébános, Okolicsányi István a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Okolicsányi Lajos, Perné Ferenc, Rákos Gyula özv. 

Rubint Károlyné képviselője, Schleicher Emil, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ferenc, 

Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András 

tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Marschalkó Richard községi mérnök, Pap János 

jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

28. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [74. p.] 

29. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [74. p.] 

30. A községi jegyző a községi szervezeti szabályrendelet 28.§-ában foglalt rendelkezés alapján 

bejelenti, hogy az irodai személyzetnél változás állott be, amennyiben Kovács Antal 

segédjegyző és Türkl Nándor írnok, állásukból önként kiléptek. A megüresedett helyekre, a 

segédjegyzői állásra április 1-től Eisenkolb Ivor, már előbb is itt működött okleveles jegyzőt, 

az írnoki állásra pedig május 1-től Faragó József szintén okleveles jegyzőt alkalmazta, 

bemutatja nevezettek jegyzői képesítési okleveleit, és előbbi működésükről szóló 

bizonyítványait. – (Tudomásul vették.) [75. p.] 

31. A községi jegyző bejelenti, hogy az irodai személyzetnél történt változás következtében a 

kézbesítői személyzetnél is változás állott be. – (Pap János községi jegyző, Eisenkolb Ivor és 

Holcsek Ferenc segédjegyző, Papp Zsigmond és Faragó József írnok, Timaróczky Sándor 

községi hajdú.) [75-76. p.] 

32. Községi jegyző bejelenti, hogy Kovács Antal segédjegyző távoztával a községi képviselő-

testületnek 145/1889. számú határozata, mely szerint nevezett segédjegyző a marhalevelek 



kezelésével kivételesen megbízatott, hatályát vesztette. – (Eisenkolb Ivort bízták meg a 

marhalevél-kezeléssel.) [76. p.] 

33. Olvastatott özv. Jankovich Miklósné, mint egyik legtöbb adót fizető képviselő, 

megbízólevele, mely szerint a községi képviselő-testület gyűlésein képviseltetésével Hoffman 

Mór salgótarjáni lakost bízza meg. – (Tudomásul vették.) [76. p.] 

34. Községi jegyző előterjesztést tesz a király megkoronáztatása 25 éves jubileumának 

megünnepléséről. – (Május 8-án istentiszteletet tartanak, este pedig kivilágítják a községet.) 

[76-77. p.] 

35. A községnek villanyvilágítással ellátására Barella Henrik salgótarjáni lakosnak 30 évi 

kizárólagos jog adományozásáról hozott, és 30 napi közszemlére kitéve volt községi közgyűlési 

14/1892. számú határozat, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel nem adatott be. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [77-78. p.] 

36. A vármegyei alispán 5443/1892. számú végzésével ismertetett, Kereskedelemügyi 

Minisztériumnak 17288/VI. számú intézkedése, mely szerint megengedett, hogy a 

Salgótarjánban minden év január 14-re, május hó 20-ra, július 20-ra, október hó 14-re 

engedélyezett országos vásárok ezentúl az említett hónapok harmadik hétfőjén, vagy ha erre a 

napra ünnep esnék, az azt követő köznapon tartassanak meg. – (Tudomásul vették, és utasították 

az elöljáróságot, hogy gondoskodjon az 1893. évi határnapok közzétételéről.) [78-79. p.] 

37. Előterjesztették a község utcáinak és tereinek járdával való ellátásáról, és az erre fordítandó 

költségek fedezéséről alkotandó, a községi építkezési bizottság által átvizsgált és elfogadásra 

ajánlott szabályrendelet-tervezet. – (A szabályrendeletet elfogadták, és határozatot hoztak, 

hogy a csatornázási és járdaépítési munkálatokat 1892 nyarán kezdjék meg, melynek fedezete 

az 1886-ban létrehozott járdaalapban lévő 7241 forint 42 krajcár, illetve az 1892-ben esedékes 

1600 forint járulék. Mivel a vármegyei törvényhatósági bizottság üléséig a 30 napos nyilvános 

közzététel nem jár le, de a munkálatok megkezdése sürgős, kérték a törvényhatósági bizottságot, 

hogy májusi közgyűlésén az elvi hozzájárulást adja meg.) [részletes indoklás] [79-83. p.] 

38. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a járdaépítési munkálatok megkezdését 

megelőzőleg szükségessé vált, és e munkálatok alapján az építési tervek és költségvetés 

készítéséből felmerülendő költségek utalását. – (Feljogosították az építkezési bizottságot a 

műszaki munkák költségeinek megállapítására és utalványozására.) [83. p.] 

39. Szűcs Sámuel, Hankus Imre, Helfer Pál, Rákos Gyula, Gazdik János, Keszthelyi Kálmán, 

Steiner Manó és Kosztka László okleveles gyógyszerészeknek a belügyminiszterhez benyújtott, 

onnan Nógrád vármegye közönségéhez 26125., 26720. és 27656-VI-11. számok alatt 

intézkedés végett leküldött, és ezen képviselő-testülethez a vármegye alispánjának 5545., 5959. 

és 6261/1892. számú végzéseivel nyilatkozattétel végett kiadott, Salgótarján nagyközségben 

egy második gyógyszertár felállítása, illetve adományozása iránti kérvényeik. – (Okolicsányi 

István, hivatkozva az 1890. október 24-én is előadott véleményére, a második gyógyszertár 

felállítását javasolta, Okolicsányi Lajos pedig ellene azzal érvelt, hogy a viszonyok azóta nem 

változtak jelentősen. Vita utáni szavazás eredményeként 26 képviselő a felállítás mellett, 4 

ellene volt. Az indoklás szerint a község és a környező bányatelepek lakossága jelentősen 

növekedett, ezért két gyógyszertár is meg tud élni.) [részletes indoklás] [83-86. p.] 

40. Előterjesztés a Posta utcának (volt Zsidó utca) az új vicinális úti hálózatba leendő 

felvételéről. – (Kérték az alispánt, hogy továbbra is az 1887-ben hozott határozat szerint, a 

Posta utca maradjon a Losonc-Fülek-Heves-i törvényhatósági útvonal Rapp-Salgótarján-i 

összekötő szakasza.) [86-89. p.] 

41. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi hajdúlak javítása, és a főépületben 

lévő szolgálati szoba kibővítése iránti jelentése. – (Mivel a főépületben lévő szolgálati lakást 

szükséges várószobává átalakítani, a községi hajdúlak tetőzetét, padozatát és ablakait ki kell 

javítani, hogy lakás céljára megfeleljen.) [89-90. p.] 



42. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egylet június 7-én, Budapesten tartandó VIII. 

rendes közgyűlésére kiadott meghívó és program. – (Tudomásul vették, de nem képviseltették 

magukat.) [90. p.] 

43. A földművelésügyi miniszternek 16887. számú intézkedése alapján a szarvasmarha-

forgalom, illetve a marha-járlatlevelek kiadásának korlátozásáról kiadott vármegyei alispáni 

5499/1892. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [90-91. p.] 

44. A vármegyei alispánnak Gyurcsó István volt községi rendőrszolga panasza alapján kiadott 

2276/1892. számú végzése, és ezzel kapcsolatban nevezettnek panaszlevele, melyben 

szolgálatából rögtöni elbocsátását panaszolván, 18 évi szolgálatát tekintve, végkielégítést 

kérelmez. – (Mivel korábban önként lépett ki a község szolgálatából, de egyébként is olyan 

magaviseletet tanúsított a rendőrbíróval szemben, amely törvény szerint azonnali elbocsátással 

jár, elutasították a kérvényt.) [91-92. p.] 

45. Link Bernát községi vásárjogbérlő kérvénye, melyben a vásári rendtartási szabályrendelet 

helypénzszedésre vonatkozó részének a fizetési kötelezettségek kivételes megszorítását célzó 

rendelkezéséről bővebb magyarázatot kér. – (Megbízták a vásárügyi bizottságot a módosított 

tervezet elkészítésével.) [92-93. p.] 

46. Előterjesztették az utolsó közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 8-14. 

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

47. A vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában megjelent a Belügyminisztériumnak a 

feltételes szabadságra bocsátott fegyenceknek az 1883. évi 2106. számú igazságügyi miniszteri 

körrendeletben foglalt utasítás szerinti nyilvántartása, és magaviseletükről a valóságnak 

megfelelő értesítések adásáról kiadott 3131. számú figyelmeztető körrendelete. – (Tudomásul 

vették.) [93. p.] 

48. A vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában megjelent a Kereskedelemügyi 

Minisztériumnak a vasúti pályatesttől 60 méter távolságon belüli építkezésekre vonatkozó 

83511/VII-1891. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [93. p.] 

49. A vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában megjelent a vármegyei alispánnak az Árva 

vármegyei ínségesek segélyezésére kiadott 3535/1892. számú felhívása. – (Pap János községi 

jegyzőnek kiadták a gyűjtőívet, a község 10 forintot adományozott.) [93-94. p.] 

50. A vármegyei Hivatalos Értesítő 9. számában közzétették a kereskedelemügyi miniszternek 

az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 1891. évi XIII. törvénycikk 3.§-a alapján 

1891. július 1-én 37892. szám alatt kiadott rendelet I-VI. pontjai alatt foglalt határozmányait 

hatályon kívül helyező újabb intézkedését magában foglaló 14837-1892. számú rendeletét. – 

(Tudomásul vették.) [94. p.] 

51. A vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában megjelent a Ludovika Akadémiában az 

1892/93. tanév kezdetén betöltendő magyar állami, illetőleg alapítványi és fizetéses helyekre 

szóló pályázati hirdetmény. – (Tudomásul vették.) [94. p.] 

52. A vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában megjelent, a hadsereg katonai nevelő és képző 

intézeteibe, valamint a katonatiszti leányok nevelő intézeteibe való felvételről kiadott pályázati 

hirdetmény. – (Tudomásul vették.) [94. p.] 

53. A vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában megjelent, a belforgalomban a szőlővesszők 

és használt szőlőkarók szállításának szabályozása iránt a földművelési miniszter által kiadott 

körrendelet. – (Tudomásul vették.) [94-95. p.] 

54. A vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában megjelent a fiumei Haditengerészeti 

Akadémiába való felvételről kiadott pályázati hirdetmény. – (Tudomásul vették.) [95. p.] 

55. A vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában 266/891. számon kiadott, a földművelésügyi 

miniszternek az utak mentén fekvő erdők kivágására vonatkozó rendelkezések végrehajtásánál 

követendő eljárásról szóló 46020.1-4. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [95. p.] 



56. A vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában megjelent a földművelésügyi miniszternek, a 

szarvasmarháknak Alsó-Ausztriába való szállítását korlátozó intézkedésről szóló 18706. és 

19283/III-8. számú értesítése. – (Tudomásul vették.) [95. p.] 

57. A vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent a vármegye alispánjának 6154/892. 

számú rendeletével kiadott, a földművelésügyi miniszternek a marha kiviteli forgalmat 

korlátozó 16887/892. számú rendeletét módosítandó 21150/92. számú rendelete. – (Tudomásul 

vették.) [95. p.] 

58. A vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent a földművelésügyi miniszternek, a 

szarvasmarháknak Csehországba szállítását korlátozó intézkedéséről szóló 20433/III-8. számú 

értesítése. – (Tudomásul vették.) [96. p.]  

59. A vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent a földművelésügyi miniszternek, a 

szarvasmarháknak Styriába [Stájerország] szállítását korlátozó intézkedéséről szóló 19540/III-

8. számú értesítése. – (Tudomásul vették.) [96. p.] 

60. A vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent a földművelésügyi miniszternek, a 

szarvasmarháknak Morvaországba szállítását korlátozó intézkedéséről szóló 20432/III-8. 

számú értesítése. – (Tudomásul vették.) [96. p.] 

61. Pap János községi jegyző bejelenti, hogy Gerber Frigyesné kezdeményezése folytán egy 

salgótarjáni hölgyekből álló bizottság által február 29-én rendezett jótékony célú álarcos-calico-

dominó estély tiszta jövedelme 265 forint 36 krajcár, a salgótarjáni kisdedóvoda alap javára a 

község pénztárába befizették, és ezen összeget a Salgótarjáni Takarékpénztárba elhelyezték. 

Indítványozza, hogy a minden szép és nemes cél elérésére mindig törekvő Gerber Frigyesnének, 

és általa, az elért szép sikert előmozdító közreműködőknek jegyzőkönyvi elismerés és köszönet 

nyilvánítsanak. – (Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [96-97. p.] 

 

1892. május 4. (IV., helyettesítő) [98-99. p.] 

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

üzlete képviselője, Bőhm Béla, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Fischer Berthold, Gönczöl János, 

Hegedűs Viktor, Hoffmann Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Holéczy Gusztáv, 

Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Kádas István, Kovács Antal 

Geiger Náthánné képviselője, Lépes Miksa, Markovits Márton, Okolicsányi István a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Okolicsányi Lajos, Perné Ferenc, Rákos Gyula özv. 

Rubint Károlyné képviselője, Schleicher Emil, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ferenc, 

Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András 

tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Marschalkó Richárd községi mérnök, Pap János 

jegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

62. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [99. p.] 

63. A lemondás folytán üresedésben lévő helyettes bírói állás betöltése. – (Ideiglenesen Barella 

Henrik rendőrbírót bízták meg.) [99. p.] 

64. Olvastatott járási főszolgabírónak 1396/1892. számú, ifj. Borsovicz István tanácsnokot 

hivatalától felfüggesztő végzése. – (Tudomásul vették, és ideiglenesen Huszár Györgyöt bízták 

meg a helyettesítéssel.) [99. p.] 

 

1892. május 6. (V., rendkívüli) [100-103. p.] 

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

üzlete képviselője, Borbély Lajos, Bőhm Béla, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Garab Elek, Gönczöl 

János, Hegedűs Viktor, Hoffmann Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Holéczy Gusztáv, 

Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Kádas István, Lépes Miksa, 

Markovits Márton plébános, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

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



Emil, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András 

tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Vattay József, pénztárnok, Pap János jegyző 

 

65. Olvastatott a községben egy második gyógyszertár felállítása, illetve adományozása 

tárgyában Szűcs Sámuel, Hankus Imre, Helfer Pál, Rákos Gyula, Gazdik János, Keszthelyi 

Kálmán, Steiner Manó és Kosztka László okleveles gyógyszerészek által a belügyminiszterhez 

benyújtott, és onnan 26125., 26720. és 27656-VI-11. számok alatt véleményezés végett kiadott 

kérvények alapján a községi közgyűlés 38/1892. számú határozatával kiküldött bizottság 

jelentése. – (A képviselő-testületnek csak arra volt joga, hogy a létesítésről mondjon véleményt, 

a jogot elnyerő személyéről nem.) [részletes indoklás] [101-103. p.] 

 

1892. május 25. (VI., rendkívüli) [104-111. p.] 

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

üzlete képviselője, Bőhm Béla, Dokupil Vilmos, Okolicsányi Lajos, Schleicher Emil, Szilárdy 

Ödön, Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula 

tanácsnok, Marschalkó Richárd községi mérnök, Pap János jegyző 

 

66. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [105. p.] 

67. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [105. p.] 

68. Előterjesztették a község utcáinak járdával ellátásáról alkotott, és a 37. számú határozattal 

elfogadott szabályrendelet 16.§-a értelmében készített építési terveket, költségvetési 

előirányzatokat, és ezek alapjául szolgáló előmérték-felvételeket, valamint az utcák helyszíni 

lejtmérési, hossz- és keresztszelvényei térképet, valamint az építésre vonatkozó mérnöki leírást. 

– (Elfogadták a 18572 forint 67 krajcár költésvetést, amely fedezete a járdaalap, illetve az 

érdekelt ház- és telektulajdonosok hozzájárulása.) [részletes indoklás] [105-111. p.] 

 

1892. június 25. (VII., rendes) [112-127. p.] 

Jelen vannak: Schleicher Emil, Szalay István, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, 

Herczeg János tanácsnok, Marschalkó Richárd községi mérnök, Vattay József pénztárnok, Pap 

János jegyző 

 

69. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Schleicher Emil) [114. p.] 

70. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [114. p.] 

71. Elnök bemutatja járási főszolgabírónak június 20-án kelt 3394/1892. számú végzését, mely 

szerint Kovács József községi bírót egészségének helyreállítása miatt június 22-től 14 napra 

szabadságolta, és a bírói teendők ellátásával őt bízta meg. – (Tudomásul vették.) [114. p.] 

72. Előterjesztették a község utcáinak és köztereinek járdával való ellátása, és az ebből 

felmerülendő költségek fedezéséről hozott községi 37/1892. számú határozatot, és ezzel a 

határozattal jóváhagyott szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy sem a határozatok, sem a 

szabályrendelet ellen észrevétel be nem adatott. Ezzel kapcsolatban olvastatott a vármegye 

törvényhatósági bizottságának 104/1892. számú határozata. – (Jóváhagyták.) [115-116. p.] 

73. Előterjesztették a község utcáinak és tereinek járdával való kiépítéséhez készített tervet és 

költségvetést, és az ezek elfogadására vonatkozó, az építési költség előállítási tervezetet is 

magába foglaló, községi 68/1892. számú határozatot azon jelentéssel, hogy sem a határozat, 

sem az építési terv és költségvetés ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [116-118. 

p.] 

74. Olvastatott a községi építési bizottságnak a járdaépítésre vonatkozó árajánlati pályázat 

kihirdetéséről felvett jegyzőkönyvi jelentése. – (Jóváhagyták.) [118-119. p.] 

75. Olvastatott a vármegyei törvényhatósági bizottságnak a gazdasági cselédlak és istálló 

építéséről, e célra építési telek vételéről, és az építési tervek és költségvetés megállapításáról 



hozott községi 114/1891. határozatot jóváhagyó 102/1892. számú határozata, és ezzel 

kapcsolatba a községi építkezési bizottság jelentése. – (A 100 forintos vételáron felül, mivel a 

telket 1891. márciusában átvették, másfél év terméskiesés fejében még 9 forintot utaltak ki 

kiskorú eladók gyámjának, özv. Ponyi Jánosnénak, ugyanakkor rosszallásukat fejezték ki, hogy 

a községi bíró a jóváhagyás előtt megkötötte az építési szerződést és elkezdődött az építkezés.) 

[119-120. p.] 

76. A vármegye törvényhatósági bizottságának a villanyvilágítás létesítéséről hozott községi 

14. és 35/1892. számú határozatra tett észrevételekről szóló 103/1892. számú határozata. – 

(Kiadták az építkezési bizottságnak véleményezésre.) [120-121. p.] 

77. A vármegye törvényhatósági bizottságának, a vármegyei alispán 9604/1892. számú 

körözvényével kiadott, a vármegye törvényhatósági közutak építési tervezetének beosztásáról 

hozott 43/1892. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [121. p.] 

78. A vármegyei alispánnak a vicinális utak csoportosításáról Nógrád vármegye 

törvényhatósági bizottságához 673/1892. számon beterjesztett javaslata, és ennek elfogadására 

vonatkozó 45/1892. számú határozat. – (Mivel nem tűnt ki, hogy Salgótarjánt beosztották-e, 

utasították a községi jegyzőt a határozat beszerzésére, és ha az hátrányos a községre, rendkívüli 

közgyűlés elé terjesztésére.) [121. p.] 

79. A Salgótarjáni Ipartestület 13/1892. számú határozata, melyben az általa Salgótarjánban 

nagy költséggel létesített iparostanonc iskola céljaira az 1891/92. tanévre nyújtott 100 forint 

segélyért köszönetet mond, az 1892/93. tanévre pedig a segélyezést kérelmezi. – (A következő 

évre is jóváhagyták a 100 forint támogatást.) [121-122. p.] 

80. Elöljárósági előterjesztés az 1891. évi rendes és pótköltségvetési előirányzatok, valamint az 

1892. évre szóló költségvetési előirányzat jóváhagyásának szorgalmazásáról. – (Mivel az 1891. 

évi költségvetés elutasítása elleni fellebbezésre, és az 1892. évi költségvetési előirányzatra 

vonatkozóan sem kapott a község értesítést, ezért azokat elfogadottnak tekinti, utasította a 

jegyzőt a számadások elkészítésére a benyújtott költségvetések szerint.) [részletes indoklás] 

[122-124. p.] 

81. Előterjesztés a község északi részén a múlt évben felsőbb hatósági engedély folytán épített 

vízmedence építési helyéül megvett terület tulajdonának rendezéséről, és a területnek forgalmi 

szempontból kibővítéséről. – (A korábban megvett terület kiegészítése 45 négyszögöllel azért 

vált szükségessé, hogy fogatokkal is meg lehessen közelíteni. Ezt négyszögölenként 6 forintért 

vették meg, mivel építési teleknek alkalmas.) [124-125. p.] 

82. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett 15-18. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [125. p.] 

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

16887. számú rendeletével közölt, a zár alá vett törvényhatóságok, valamint Pozsony és Nyitra 

vármegyék, valamint Pozsony szabad királyi város területéről származó hízott 

szarvasmarháknak Ausztriába való szabad forgalomba bocsátásáról kiadott 24230/III-8. számú 

rendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 7265/892. számú utasítása. – 

(Tudomásul vették.) [125-126. p.] 

84. A vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában megjelent a földművelési miniszternek a 

hasított körmű állatoknak Magyarország területéről Sziléziába való beviteléről kiadott 

23640/III-8. számú rendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispán 7266/892. számú 

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

85. A vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában megjelent a Honvédelmi Minisztériumnak a 

császári és királyi hadapród iskolákba való felvételről kiadott 22676/VIII. 892. számú pályázati 

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

86. A vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában megjelent, a Földművelésügyi 

Minisztériumnak a hízott szarvasmarháknak Trencsén, Árva, Liptó, Turóc, Zólyom, Bars, Hont, 

Nógrád, Gömör, Szepes, Sáros, Pozsony és Nyitra megyék, továbbá Selmecbánya és 



Bélabánya, valamint Pozsony szabad királyi városok területéről Alsó-Ausztria, Tirol, 

Voralberg, Cseh- és Morvaország, Felső-Ausztria, Krajna, Szilézia, Stíria és Salzburg, és a 

tengerpart-vidék egynémely városaiba való szállításáról kiadott 25081. és 24563/III-8. számú 

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

87. Barella Henrik rendőrbíró indítványa a községi rendőrség számának növeléséről. – 

(Következő közgyűlés napirendjére vették.) [126-127. p.] 

 

1892. július 27. (VIII., rendkívüli) [128-141. p.] 

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

üzlete képviselője, Dapsy Gyula, Dokupil Vilmos, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, 

Jungmann Mihály, Markovits Márton plébános, Perné Ferenc, Weinberger Soma, Barella 

Henrik rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső 

községi orvos, Marschalkó Richárd községi mérnök, Vattay József pénztárnok, Pap János 

jegyző 

 

88. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Weinberger Soma) [130. p.] 

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

90. Községi jegyző bejelenti, hogy az előző közgyűlés 74. számú határozata, mely szerint a 

községi építkezési bizottságot a járdaépítésre vonatkozó árajánlati pályázatnak haladéktalan 

kihirdetésére kérték fel, azon okból, mert az építési tervek és költségvetés jóváhagyási 

záradékkal ellátás végett vármegyei alispánhoz voltak előbb felterjesztendők, és csak ha a 

záradékolás megtörtént, hirdethető ki a pályázat, még eddig nem volt végrehajtható. Noha a 

községi építkezési bizottságnak 53/1892. számú határozata folytán július 13-án személyesen 

adta át vármegyei alispánnak az erre vonatkozó ügyiratokat, és annak mielőbbi elintézésére 

nézve ígéretet is nyert, az ügyiratok jóváhagyási záradékkal ellátása még nem érkezett vissza. 

– (Újból kérték az alispánt a sürgős jóváhagyásra, ezért Pap János községi jegyzőt 

Balassagyarmatra küldték.) [130-131. p.] 

91. Községi jegyző bejelenti, hogy a községi képviselő-testületnek a vicinális utak 

csoportosításáról hozott 78/1892. számú határozata alapján július 13-án vármegyei alispánnál 

személyesen győződött meg arról, hogy Salgótarján nagyközség a vicinális úti csoportok 

egyikébe sincs beosztva, és mert járási székhely, vicinális útjait önállóan fogja kezelni. – 

(Tudomásul vették.) [131. p.] 

92. A Kereskedelemügyi Minisztériumnak a közép-európai egységes időszámítás életbe 

léptetéséről kiadott 51200/II. számú intézkedése. – (Tudomásul vették, hogy az áttérés július 

31-én éjfélkor történik.) [131. p.] 

93. A Földművelésügyi Minisztériumnak a községi állatvásártér kibővítése tárgyában 32373 

III/8. szám alatt kiadott intézkedése, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispáni 11005/892. 

számú végzése. – (Az állatvásártér kibővítésének feltétele, hogy az állathajtáshoz megfelelően 

széles út legyen. A bővítéshez igénybe vették a faiskola területét, ezért megbízták a vásárügyi 

bizottságot a faiskola új területének kijelölésével.) [131-132. p.] 

94. A Kereskedelemügyi Minisztériumnak a szikvízgyár ügyében benyújtott kérvény alapján 

kiadott 42753 VI. számú leirata. – (Tudomásul vették.) [132. p.] 

95. Nógrád Vármegye Árvaszékének a belső vásártérre vonatkozó telekkönyvi kiigazításról 

kiállított nyilatkozat jóváhagyásáról 9091/1892. számon hozott végzése. – (Tudomásul vették.) 

[132. p.] 

96. A vármegyei alispánnak a községi rendőrség számának növeléséről kiadott 19522/1891. 

számú végzése. – (Mivel az alispáni vizsgálat is kifogásolta a rendőrök kevés számát, ezért egy 

felügyelői állás létesítését határozták el évi 360 forintos fizetéssel. Pótszabályrendeletben 

módosították a községi szervezeti szabályrendelet erre vonatkozó 27. és 118.§-ait.) [részletes 

indoklás] [132-135. p.] 



97. A járási főszolgabírónak a helybeli vasúti indóháznál [állomásnál] a bérkocsisok 

ellenőrzéséről 3631/1892. számon a község elöljáróságához intézett utasítása. – (Ha minden 

induló és érkező vonathoz rendőrt rendelnének ki, újabb két fővel kellene a személyzetet 

gyarapítani, ami évi 1000 forinttal növelni a község kiadását. Kérték a főszolgabírót, hogy 

naponta csak egyszer, meglepetésszerűen ellenőrizzék az állomást, illetve, hogy ebbe 

kapcsolódjon be a csendőrség is.) [135-136. p.] 

98. Előterjesztették a község északi részén a múlt évben felsőbb hatósági engedély folytán 

épített vízmedence építési helyéül megvett terület tulajdonjogának rendezéséről, illetve a 

területnek forgalom szempontból kibővítéséről hozott községi 81/1892. számú határozatot 

érdemleges tárgyalás végett. – (Mivel kevés képviselő volt jelen, az ügy tárgyalását augusztus 

31-re halasztották.) [136-137. p.] 

99. Elöljárósági előterjesztés a kolerajárvány elleni óvintézkedések megtételéről. – (A 

közegészségügyi bizottság átalakult járványügyi bizottsággá, de működését még nem kezdte 

meg. Utasították Lővinger Rezső községi orvost, Barella Henrik rendőrbírót és Hricsovszky 

András tanácsnokot az utcák, közterek, udvarok és kutak tisztaságának ellenőrzésére.) [137-

138. p.] 

100. Korsós József és társai, salgótarjáni lakosoknak a Kis téren egy, az igényeknek megfelelő 

kút építése iránt beadott kérvénye. – (A közelben három kút – belvásártér, Pécskő utca, 

Karancsaljai út – található, ezen túl, mivel a terület nem községi tulajdon, elutasították a 

kérvényt.) [138. p.] 

101. Oláh Ignác és társai, salgótarjáni Pécskő utcai lakosoknak az utca felső részén lévő közkút 

kitisztítása és javítása iránt beadott kérvénye. – (Megbízták az építési bizottságot, hogy 

intézkedjen.) [139. p.] 

102. Az 1892. év első felében foganatosított adó és egyéb, közadók módjára behajtandó 

követelések II. és III. fokú végrehajtás útján behajtásából eredő költségszámla. – (Jóváhagyták 

a 197 forint 20 krajcár kifizetését.) [139. p.] 

103. Katona János salgótarjáni lakosnak saját beltelkére a község tulajdonát képező köztérről 

való szabad bejárás engedélyezése iránti kérvénye. – (Elutasították a szolgalmi jog megadását, 

és az építkezési bizottságnak adták ki véleményezésre az évi bérfizetés melletti engedélyezést.) 

[139-140. p.] 

104. Az Országos Magyar Színészegyesület és Nyugdíjintézetnek a magyar színészet 

támogatása iránti 1157. számon benyújtott kérelme. – (Arra nem tudott vállalkozni a község, 

hogy évi rendszerességgel támogassa az egyesületet, de egyszeri 10 forint támogatást 

megszavaztak.) [140. p.] 

105. A vármegyei alispánnak a szarvasmarhák forgalmi korlátozásában fennállott 

rendszabályok megszüntetésére vonatkozó 10667/1892. számú hirdetménye. – (Tudomásul 

vették.) [141. p.] 

106. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 19-21. 

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

107. A vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában megjelent, vármegyei alispánnak a 

gőzcséplő gépek szállítására vonatkozó 11387/892. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) 

[141. p.] 

Indítványok: 

108. Weinberger Soma községi képviselő, salgótarjáni házbirtokos udvarának közvetlen 

szomszédságában lévő, úgynevezett Fülep-féle kút rendbe hozatalát indítványozza. – (Nem 

tárgyalták, de a rendőrbírót megbízták a kút állapotának megvizsgálásával.) [141. p.] 

109. Elöljárósági jelentés a július 23-án megtartott pénztári vizsgálatról. – (Tudomásul vették.) 

[141. p.] 

 

1892. augusztus 31. (IX., rendes) [142-223. p.] 



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

az SKB Rt képviselője, Hoffmann Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Markovits 

Márton plébános, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Szilárdy 

Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi 

orvos, Pap János jegyző 

 

110. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [144. p.] 

111. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [144. p.] 

112. Előterjesztették a község északi részén a múlt évben felsőbb jóváhagyás folytán épített 

vízmedence építési helyéül megvett terület tulajdonjogának rendezéséről, és a területnek 

forgalmi szempontból kibővítéséről hozott községi 81/1892. számú határozatot érdemleges 

tárgyalás végett. – (Mivel kevés képviselő volt jelen, az ügy tárgyalását szeptember 16-ra 

halasztották.) [144-145. p.] 

113. A községi képviselő-testületnek a községi rendőrség számának növeléséről hozott 

96/1892. számú határozata, és a határozattal alkotott pótszabályrendelet, azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel nem adatott be. – (Véglegesen jóváhagyták.) [145-146. p.] 

114. Olvastatott a községi járdaépítési szabályrendelet jóváhagyásáról a vármegye 

törvényhatósági bizottságának 104/1892. számú határozatában nyert felhatalmazás alapján 

vármegyei alispánnak 11760/1892. számon hozott jóváhagyó végzése, és ezzel kapcsolatban a 

községi építkezési bizottságnak a szabályrendelet kinyomtatására tett intézkedéséről szóló 

jegyzőkönyve. – (Tudomásul vették, az eredeti példányt a községi irattárba tették, a 

kinyomtatottakat pedig a járdaépítés megkezdésekor az érdekelt ház- és telektulajdonosok 

között kiosztani rendelték.) [146-147. p.] 

115. Olvastatott vármegyei alispánnak a vármegye törvényhatósági bizottságának 104/1892. 

számú határozatában nyert felhatalmazás alapján 11760/1892. számon kiadott végzése, 

melyben Salgótarján nagyközség képviselő-testületének a község utcáinak járdákkal és 

csatornákkal ellátására vonatkozó 68/1892. számú határozatát, és azzal kapcsolatban a járdák 

és csatornák építési tervét és költségvetését némi módosítással jóváhagyja. – (Tudomásul vették, 

és az Állami Építészeti Hivatal módosítását is elfogadták, mely szerint a törvényhatósági úton 

lévő négy átereszt le kell bontani és betongyűrűkből kell megépíteni. Ehhez a vármegye 860 

forinttal hozzájárul. Azonban jelezték, hogy az ezeket fedő tölgyfagerendák felújítása 5-6 

évenként szükséges, és ennek fejében kérik, hogy a község részére megállapított évi vármegyei 

útfenntartási hozzájárulást csökkentsék. A költségvetést módosítani kellett, mert az átereszek 

újjáépítése 1786 forintba kerül, az erre betervezett összegből pedig hiányzott 444 forint.) 

[részletes indoklás] [147-151. p.] 

116. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi 74/1892. számú határozatában 

nyert felhatalmazás folytán, a járdaépítési munkálatok biztosítására megtartott árajánlatok 

versenytárgyalási eredményéről felvett jegyzőkönyvi jelentése, és ezzel kapcsolatban a 

vállalkozóval kötött építkezési szerződés jóváhagyás végett. – (Jóváhagyták, és mivel a 

vállalkozó nem kívánt műszaki vezetőt megnevezni, a község Fischer Károly mérnököt bízta 

meg ezzel, 500 forint tiszteletdíj ellenében.) [151-152. p.] 

117. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi közgyűlés 76/1892. számú 

határozatával hozzá utalt villanyvilágítási ügyben tett jelentése. – (Nem a község, hanem 

Barella Henrik vállalja a villanyvilágítás bevezetésének összes költségét, és ha elnyeri az 

engedélyt, a községi szegényalap javára 50 forintot ajánlott fel, ezért újabb határozat hozatala 

nem szükséges.) [részletes indoklás] [152-154. p.] 

118. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a gazdasági cselédlak és istálló épületek 

átvételéről szóló jelentése. – (Az asztalos munkák és a vaskályhák minősége nem felelt meg a 

kiírásnak, ezért azok költségvetésbe betervezett árából 20%-ot levontak.) [154-155. p.] 



119. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a kúttisztító szivattyú kezelési és használati 

díjának megállapítására tett jelentése. – (Mivel gyakran kellett a szivattyút javítani, ha sáros, 

kavicsos kutat tisztítottak vele, a díjszabásban három osztályt állapítottak meg 12, 8 és 4 forint 

használati díjjal. A szivattyú feletti rendelkezést a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet, és 

annak főparancsnoka, Weiszenbacher János kapta meg, aki köteles volt a használati díjakkal 

elszámolni. A működtetést a két fizetett tűzoltóra bízták, akik a használati díj 10%-át kapták 

fele-fele arányban.) [155-156. p.] 

120. A járási főszolgabírónak Eisenkolb Ivor és Holcsek Ferenc segédjegyzők nyugdíjfelvételi 

díjainak befizetéséről 4091/1892. számon kiadott rendelete – (Az új tagok után fizetendő két év 

alatti 50 forint és a 6%-os kamatok alapján Eisenkolb Ivor terhére 55 forintot, Holcsek Ferenc 

terhére 26 forintot számoltak el.) [156-157. p.] 

121. A vármegyei alispánnak a községi közmunka kivetéséről 12504/1892. számon kiadott 

körrendelete. – (Az alispáni rendelet szerint a korábbi községi és vicinális úti közmunkaváltság 

helyett egységes kivetési alapot kell alkalmazni. A képviselő-testület elfogadta, de arra 

hivatkozva, hogy Salgótarjánban jelentős a forgalom, a közmunka alapnak jelentős 

kötelezettségei vannak, a kivetési összegeket a kétszeresére emelte. E szerint minden igavonó 

állat után egy igás napszám, minden közönséges módon épült lakóház után kettő, kő és 

téglaépület után 3, emeletes ház után további 1 kézi napszám, családtagonként 1, de legfeljebb 

3 kézi napszám a kivetési alap. Megváltási összeg igás napszám után 2 forint, kézi napszám 

után 80 krajcár. Mivel a községben nagy a munkaerőhiány, ezért pénzben szedik be, de akinek 

elmaradása van, nyilatkozhat, hogy felerészben természetben teljesíti-e.) [részletes indoklás] 

[157-161. p.] 

122. Az 1892. évre szóló tűzvédadó-kivetés azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták a 782 forint összeget.) [142-223. p.] 

123. A község házi pénztárának 1892. évre szóló pótköltségvetési előirányzata, a községi 

elöljáróságnak indoklásával. – (Jóváhagyták az 1168 forint 41 krajcár pótadóból fedezendő 

pótköltségvetést.) [részletes indoklás] [161-165. p.] 

124. Az 1893. évre szóló községi házi pénztári, valamint a különböző alapok költségvetési 

előirányzata, és az 1891. év zártával készített községi vagyoni leltár a községi elöljáróság 

indoklásával és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Jóváhagyták 40578 forint 08 krajcár bevétellel, 55394 forint 95 krajcár kiadással, és 14816 

forint 87 krajcár pótadóból fedezendő hiánnyal.) [részletes indoklás] [165-201. p.] 

125. Olvastatott a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak a községgel kötött fogyasztási adó 

szerződésnek 1892. év végével felmondása, és a jövőre a bor és sör italadó, a hús és cukor 

fogyasztási adó és a szesz utáni italmérési adó biztosítása tárgyában kiadott 23011-II/1892. 

számú körrendelete. – (A felmondást tudomásul vették, megbízták a fogyasztási adóügyi 

bizottságot a tárgyalásokkal.) [201-202. p.]   

126. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő hitfelekezeti iskolák, és ezek, valamint a 

társulatok által fenntartott iskolákba járó szegény sorsú tanulók segélyezésére évenként kiadatni 

szokott összegek megállapításáról. – (Az előző évhez hasonlóan: 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.) [202-203. p.] 

127. A vármegyei alispánnak a selyemtenyésztés előmozdítása céljából a szederfák szaporítása, 

illetve szedreskertek létesítésére, és a határbeli utak mellékeinek szederfákkal való beültetésére 

11228/1892. számon kiadott rendelete. – (Bár a község talaja nem alkalmas szederfa ültetésére, 

úgy határoztak, hogy az újonnan kijelölendő faiskola területe ne 1200, hanem 1600 négyszögöl 

legyen, és 400 négyszögölre szederfát ültetnek. A község belterületén a szűk utcák és a nagy 

forgalom miatt nem tudnak fásítani, a határ dűlőútjai mentén azonban lehetséges.) [203-204. 

p.] 



128. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 22-24. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [204. p.] 

Indítványok: 

129. A községi építkezési bizottság az úgynevezett Nagy kocsma épületnek a község részére 

megvételét indítványozza. – (A tulajdonos községi közbirtokosság szeptember 13-ra árverésre 

tűzte ki az épületet, amely községi lakásnak és raktárnak is megfelelő lenne. Megvételével a 

község évi 524 forint lakbérfizetése csökkenne. A képviselő-testület elvileg hozzájárult a 

vételhez. Az idő rövidsége miatt eltekintettek a törvényes eljárástól, és az építkezési bizottságot 

bízták meg a felméréssel, valamint az árverésen a község képviseletével. Szilárdy Ödön, a 

bizottság elnöke bejelentette, hogy mint társtulajdonos, érintett, ezért a bizottság elnöki tisztét 

Boczkó Dániel vette át.) [204-205. p.] 

130. A községi építkezési bizottság indítványa a főutcáról levezető csatornáknak kikövezéséről. 

– (A járdaépítéssel együtt célszerű elvégezni, ezért megbízták az építkezési bizottságot a 

felméréssel és a költségvetés elkészítésével.) [205-206. p.] 

131. A községi építkezési bizottság indítványa a községház előtti vármegyei úttestnek 

faburkolattal való ellátásáról. – (Mivel a jelentős forgalom miatti zaj a hivatali ügymenetben és 

a tanácskozásokban is zavaró, megbízták az építkezési bizottságot, hogy a kőburkolat helyett 

tegyen javaslatot más anyagra, és a költségvetést is dolgozza ki.) [206. p.] 

132. Olvastatott a vármegyei főorvos és a járási főszolgabíró által teljesített közegészségügyi 

hivatalos vizsgálat alkalmával a községi közvágóhíd kerámia burkolatára, és egyéb hiányokra 

vonatkozó észrevétele, illetve jegyzőkönyvi utasítása. – (Az elöljáróság jelentette, hogy a 

kifogásolt burkolatot felszedették és újra rakatták, a többi kifogás kiküszöbölésének 

vizsgálatával megbízták az építészeti bizottságot.) [206-207. p.] 

 

1892. szeptember 16. (X., rendkívüli) [207-223. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Gerber Frigyes az SKB Rt 

képviselője, Hoffmann Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Jungmann Mihály, Szilárdy 

Ödön, Weinberger Soma, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky 

András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

133. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Gerber Frigyes, Hoffman Mór) [209. p.] 

134. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [209. p.] 

135. Előterjesztették a község északi részén a múlt évben felsőbb jóváhagyás folytán épített 

közkút/vízmedence építési helyéül megvett terület tulajdonjogának rendezése, és a területnek 

forgalmi szempontból kibővítéséről hozott községi 81/1892. számú határozatot érdemleges 

tárgyalás végett. – (Jóváhagyták.) [209-211. p.] 

136. Előterjesztették a község utcáinak járdával való ellátási költségeinek vármegyei alispán 

11760/1892. számú végzése folytán újabb megállapításáról hozott községi 115/1892. számú 

határozatot. – (Véglegesen jóváhagyták.) [211-212. p.] 

137. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a kúttisztító szivattyú kezelése, és annak 

kezelési és használati díjainak megállapításáról hozott községi 119/1892. számú határozatot. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [212-213. p.] 

138. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közmunka mérvét, és a 

váltságdíjat megállapító 121/1892. számú határozatát, és ezzel kapcsolatban a közmunka-

kötelesek összeírását. – (Jóváhagyták. Az összeírás szerint 281 kettősfogat, 136 közönséges, 

143 kő és téglaház, 6 emeletes ház, 1911 idegen házban lakó és 10 családtag után vethető ki a 

közmunka, amely összesen – a hátralékokkal együtt – 2664 forint 40 krajcár.) [213-215. p.] 

139. Előterjesztették a belső és állatvásártér kibővítéséről hozott, a vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak 265/1891. számú határozatával feltételesen jóváhagyott, községi 171/1891. számú 

határozat alapján megvett területekre vonatkozólag kötött adás-vevési szerződést és vázrajzot, 



illetve ezekkel kapcsolatban az állatvásártér beosztását feltüntető tervezetet. – (Jóváhagyták.) 

[215-217. p.] 

140. Előterjesztés az 1892. évi községi pótadó-kivetési kulcs megállapításáról. – (Függőben 

hagyták, mert a kolerajárvány elleni védekezés miatti kiadások következtében újabb 

pótköltségvetést kellett készíteni.) [217. p.] 

141. Elnök jelenti, hogy az 1893. évi fedezési idényre a mének részére szükséges tápszerek 

kiállítása, és a legénység ellátására nézve a megelőző 1892. évre megállapítva volt feltételeket 

megtartva nyilatkozott. – (Tudomásul vették.) [217-218. p.] 

142. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 25-26. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [218. p.] 

143. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent, a belügyminiszternek az 

Oroszországból származó gyümölcs, zöldség, kaviár, hal stb. behozatala és átvitelének tárgyába 

kiadott 61132/892. számú körrendeletében foglalt intézkedéseknek a szárított, füstölt és sózott 

halakra is kiterjesztését tárgyazó 63915/VI-11. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.)  

[218. p.] 

144. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában, a földművelési miniszternek az erdőégés 

megakadályozása, és az annak követendő eljárásról kiadott 25291/I-4/892. számú körrendelete. 

– (Tudomásul vették.) [218. p.] 

145. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent a kereskedelemügyi miniszternek 

51084/1892. számú rendelete, mely szerint, ha a vármegyei számvevőség útadó ügyekben a 

községi és körjegyzőkkel, a főszolgabírák közbejötte nélkül közvetlenül levelezés útján 

érintkezik, akkor a nem ajánlott hivatalos levelek, ha azok a számvevőség vagy község 

pecsétjével és „útadó ügyben portómentes” záradékkal vannak ellátva, portómentesen 

kezelendők. – (Tudomásul vették.) [218-219. p.]   

Napirenden kívül: 

146. Szilárdy Ödön községi képviselő, mint a fogyasztási adóügyi bizottság elnöke, tekintettel 

arra, hogy az 1892. évi XV. törvénycikk értelmében a fogyasztási adóval a bor és sör italadó, 

esetleg a szesztermelési adó is kapcsolatban lesz biztosítandó, és e szerint nagyobb megváltási 

összegről lesz szó, a községi képviselő-testületnek 125. számú határozatát azzal kéri 

kiegészíteni, hogy a községi fogyasztási adóügyi bizottság tanácskozásaira a Rimamurány- 

Salgótarjáni Vasmű Rt, és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt műszaki vezérigazgatóit is hívják 

meg. – (Elfogadták.) [219. p.] 

147. Olvastatott vármegyei alispánnak, a Belügyminisztériumnak 53061/892. és 38402/884. 

számú rendeleteiből folyólag a község belterületén kívül, de az indóházhoz közel fekvő, a vasúti 

vonatokról esetleg leszállítandó kolerába megbetegedettek elhelyezésére szolgáló barakk-

kórház azonnali létesítéséről kiadott 14123/892. számú rendelete a községi építkezési és 

közegészségügyi bizottságok jelentésével. – (A közegészségügyi bizottság intézkedéseit, és a 

kórház építéséhez szükséges faanyag 650 forintos árát jóváhagyták) [219-220. p.] 

148. Olvastatott járási főszolgabírónak, a főispán által a kolera elleni óvintézkedések 

ellenőrzése alkalmával adott szóbeli utasítása folytán, 4984/1892. számon kiadott rendelete, 

hogy a község belterületén és az egyes lakásokban összegyülemlett szemét és egyéb hulladékok 

elhelyezésére a községen kívül eső lerakóhely szereztessék be. – (Mivel községi ingatlanvagyon 

növekedését jelenti a lerakóhely megszerzése, október 18-ra újabb közgyűlést hívtak össze, a 

községi bírót pedig utasították a megfelelő terület tulajdonosaival való tárgyalásra.) [220-221. 

p.] 

149. Olvastatott járási főszolgabírónak, a főispán által a kolera elleni óvintézkedések 

ellenőrzése alkalmával adott szóbeli utasítása folytán, 4984/1892. számon kiadott rendelete, 

hogy a község belterületén és az egyes lakásokban összegyűlendő szemét kihordására a község 

alkalmas fogat beszerzéséről gondoskodjék. – (Mivel a község nem tudja vállalni a terhet külön 



szemétszállító fogat beállítására, utasították az elöljáróságot, hogy árverést írjon ki erre.) [221-

222. p.] 

150. Olvastatott járási főszolgabírónak, a főispán által a kolera elleni óvintézkedések 

ellenőrzése alkalmával adott szóbeli utasítása folytán, 4984/1892. számon kiadott rendelete, 

hogy a község ideiglenes kórháza haladéktalanul legalább 20 beteg befogadására alkalmas 

nagyságban bővítessék ki. – (Utasították az elöljáróságot, hogy a kórháznak használt épület 

melletti épületet vegye bérbe, és a községi orvos utasítása szerint rendeztesse be.) [222. p.] 

151. Olvastatott járási főszolgabírónak, a főispán által a kolera elleni óvintézkedések 

ellenőrzése alkalmával adott szóbeli utasítása folytán, a salgótarjáni izraelita hitközség által 

létesítendő vágatási hely előállításáról kiadott 4984/1892. számú rendelete. – (Felszólították a 

hitközséget, hogy egy cementtel burkolt, állandóan tisztán tartható vágatási helyet alakítson ki, 

addig pedig a községi vágóhídon kívüli vágást megtiltották.) [222-223. p.] 

 

1892. október 12. (XI., rendkívüli) [223-226. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Andreich János, Dokupil Vilmos, Jónásch 

Antal az RMSTV Rt képviselője, Markovits Márton plébános, Szilárdy Ödön, Hricsovszky 

András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

152. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Markovits Márton) [224. p.] 

153. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [224. p.] 

154. Elöljárósági előterjesztés a község és vasúti indóház között épült kolera barakk-kórháznak 

a zordabb időre való tekintetből, téglafallal és kályhákkal való ellátásáról. – (Elfogadták, és 

még egy pótköltségvetés készítésére utasították az elöljáróságot, mivel a közegészségügyi 

célokra előirányzott összeg elfogyott.) [224-225. p.] 

155. A vármegyei alispánnak a vármegyei járványbizottság intézkedései alapján kiadott 

14935/1892. számú körrendelete, és a járási főszolgabíró által a kolerajárvány behurcolásának 

megakadályozása céljából szükséges intézkedések megtétele, a fertőtlenítés, és a fertőtlenítő 

szereken kívül a fertőtlenítéshez szükséges eszközök beszerzéséről kiadott rendelete. – 

(Utasították a községi orvost, hogy az érkező vonatok utasait figyelje meg, ehhez előfogatot 

biztosítanak számára. Utasították az elöljáróságot, hogy 250 forint erejéig szerezze be a 

„Walser-féle szabadalmazott fertőtlenítő szerkocsi”-t, ha többe kerül, a Szilárdy Ödön, 

Andreich János, Jónásch Antal tagokból álló bizottság dönt a beszerzésről. Utasították az 

elöljáróságot még egy pótköltségvetés készítésére, mivel a közegészségügyi célokra előirányzott 

összeg elfogyott.) [225-226. p.] 

 

1892. október 28. (XII., rendes) [226-258. p.] 

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

üzlete képviselője, Garab Elek, Hegedűs Viktor, Hoffmann Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Luby Géza, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

156. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [229. p.] 

157. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [229. p.] 

158. Olvastatott a kereskedelemügyi miniszternek a vásárok engedélyezéséről 45899/VI. 

számon kiadott intézkedése. – (Tudomásul vették.) [229. p.] 

159. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak a rendőrfelügyelői állás rendszeresítésére 

vonatkozó községi 96. és 113/1892. számú határozatokat, és azok folyományaként alkotott 

pótszabályrendeletet jóváhagyó 183/1892. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [229. p.] 

160. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak a villanyvilágítás kizárólagos jogának 

adományozásáról hozott községi 14. és 35/1892. számú határozatokra vonatkozó 184/1892. 



számú határozata, mely szerint, az ügyet tanulmányozásra vármegyei alispánnak kiadták. – 

(Tudomásul vették.) [229-230. p.] 

161. A vármegyei alispánnak a járdaépítési pótköltségvetésre vonatkozó községi 115. és 

136/1892. számú határozatokat jóváhagyó 16491/1892. számú végzése. – (Tudomásul vették.) 

[230. p.] 

162. A vármegyei alispánnak Braun József építész vállalkozó által a községi járdaépítési 

munkálatok árajánlati versenytárgyalásnak érvényességét megtámadó panaszos feljelentéséből 

következő 16938/1892. szám alatt kiadott végzése, és ezzel kapcsolatban nevezett vállalkozó 

panaszlevele. – (Elutasították a panaszt, mert a kiírás a teljes járdaépítésre vonatkozott, a 

panaszos pedig csak a kőszállításra tett ajánlatot, azonban e szempontból is volt előnyösebb 

ajánlat.) [részletes indoklás] [233. p.] 

163. A vármegyei alispánnak az állat- és belvásártér kibővítése céljára megvett területekre 

vonatkozó jogügyletre kötött, és a községi képviselő-testületnek 139/1892. számú határozatával 

felterjesztett adás-vételi szerződések és vázrajzok jóváhagyásáról kiadott 16500. számú 

végzése. – (Utasították a községi bírót, hogy a 10294 forint 61 krajcár vételárat utalványozza 

kiskorú Plachy Sarolta részére, a községi jegyző pedig a telekkönyvi bejegyzést intézze.) [233. 

p.]    

164. A vármegyei alispánnak Ó-Bást, Vecseklő és Nagy-Géc községek tűzkárosultjai, valamint 

Csalár község jégkárosultjai részére adomány gyűjtése iránti 15801/892. számú felhívása. – (A 

gyűjtés elkezdődött, a község Vecseklő részére 10 forintot, Ó-Bást, Nagy-Géc és Csalár részére 

5-5 forintot ajánlott fel.) [233-234. p.] 

165. A járási főszolgabírónak a helybeli indóháznál a bérkocsisok ellenőrzéséről hozott községi 

97/1892. számú határozatra vonatkozó 3631/892. számú végzése. – (Tudomásul vették, és 

elfogadták, hogy a kolerajárvány elleni intézkedések megszüntetéséig a községi orvost a 

vasútállomáshoz kísérő rendőr ellenőrizze a bérkocsisokat.) [234. p.] 

166. Előterjesztés a községi közgyűlés 148/1892. számú határozatával elrendelt szemétlerakó 

hely biztosításáról. – (Tudomásul vették, hogy szemétlerakó hely csak bérlet útján biztosítható, 

és utasították a községi bírót, hogy 12 évre, évi 12 forint bérleti díj fizetésével kösse meg a 

szerződést. Jóváhagyták, hogy a szemétszállításra felfogadott gyepmester részére a lerakóhely 

területén 240 forint értékben egy barakkot építetett az elöljáróság.) [234-235. p.] 

167. Előterjesztették a község északi részén épített vízmedence építési helyének vétel útján 

kibővítése céljából szükséges terület megvételéről hozott községi 135/1892. számú határozatot, 

és ezzel kapcsolatban az építési hely vételére kötött adás-vételi szerződést és vázrajzot. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [235-236. p.] 

168. Előterjesztették a községi közgyűlés 138/1892. számú határozata alapján 1892. évre 

foganatosított községi közmunka egyénenkénti kivetését, jóváhagyás végett. – (Jóváhagyták.) 

[236-238. p.] 

169. Olvastatott a salgótarjáni vicinális úti bizottságnak az 1892. évi költségvetésben foglalt 

szükséglet, illetve a költségvetési előirányzat alapján már foganatosított munkálatok költségeire 

ez évben kivetett összegen kívül, a község házi pénztári költségvetésében 1892. évre vicinális 

utak építésére előirányzott 1500 forintnak kiutalásáról előterjesztett jegyzőkönyve. – (Mivel a 

községi vicinális utak építési alapjára csak 1332 forint 20 krajcár esik a közmunkaváltságból, 

a községi házi pénztár terhére kiegészítették az összeget 1500 forintra.) [238-239. p.] 

170. Az 1892/93. tanévi tankötelesek összeírásánál felmerült költségek megállapítása. – (Mivel 

a vármegyei tanfelügyelő és a járási főszolgabíró rendelkezései szerint másodszor is meg kell 

ismételni az összeírást, 28 forintot utaltak ki.) [239-240. p.] 

171. A községi 149/1892. számú határozat végrehajtása alapján felfogadott gyepmesterrel 

kötött szerződés. – (Elfogadták, hogy a gyepmester évi 40 forintot, a csatornatisztításért 60 

forintot, az utcák, köztereken összegyűlő szemét kiszállításáért 60 forintot kap, továbbá 

szabadon használhatja 4 legény és két ló tartása fejében a részére épített barakkot. A 



lakosságtól egy szekér szemét szállításáért 50 krajcárt, egy kocsi ürülék szállítása után 1 

forintot kap.) [240. p.] 

172. Prieszter György községi rendőrfelügyelőnek átköltözési költségei megtérítése iránt 

benyújtott kérvénye. – (Méltányosságból a Szeben vármegyei Szerdahelyből való átköltözés 

költségét, mely kifizetésére értéktárgyait elzálogosította, 30 forintos fizetéséből nem tudta 

kiváltani, 80 forintot kifizettek neki.) [240-241. p.]  

173. Timaróczky Sándor községi kézbesítő, hajdúnak fizetési pótlék megállapítása iránti 

kérvénye. – (A kérvényezőnek, aki 6 év óta pontosan látja el feladatát, és évi több mint 10 ezer 

kézbesítést végez, 1893. január 1-től negyedévenként 2 forint 50 krajcár személyi pótlékot 

állapítottak meg.) [241-242. p.] 

174. Stráska József és Gregor János községi tűzoltók fizetésemelés iránti kérvénye. – 

(Elfogadták, és a 15000 forint értékű tűzoltószereket kezelő két tűzoltónak évi 300-300 forintra 

emelték a fizetését.) [részletes indoklás] [242-244. p.] 

175. Előterjesztették a községi házi pénztárnak 1892. évre szóló második pótköltségvetési 

előirányzatát, a községi elöljáróság jegyzőkönyvi jelentésével és indoklásával. – (Elfogadták a 

2060 forintos pótköltségvetést, melyet községi pótadóval fedeztek.) [részletes indoklás] [245-

248. p.] 

176. Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1892. évi községi pótadó kivetéséről felvett 

jegyzőkönyvi javaslata. – (18235 forint 68 krajcár fedezetlen kiadást állapítottak meg, melyet 

a 65327 forint 40 krajcár kivetési alap után 28%-os pótadóval tudtak kiegyenlíteni.) [részletes 

indoklás] [248-256. p.] 

177. A losonci adóhivatalnak a tallér és húszas pénzeknek hatályon kívül helyezéséről 

8144/1892. számon kiadott értesítése. – (Tudomásul vették.) [256. p.] 

178. Klein József bádogosmesternek a községben letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték Nagyvárad polgármesteri hivatala igazolása alapján.) [226-258. p.] 

179. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet elnökségének meghívója az október 30-án 

tartandó egyleti gyűlésre. – (Tudomásul vették.) [256. p.] 

180. Előterjesztették a Hivatalos Értesítők múlt közgyűlés óta érkezett 27-30. számait. – 

(Tudomásul vették.) [256. p.] 

181. Bemutatták a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában megjelent Nógrád vármegye 

legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1893. évre érvényes névsorát. – (Tudomásul vették.) 

[256. p.] 

182. A vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent 12608/1892. számú alispáni 

hirdetmény, mely szerint az 1893. és 1894. évekre szóló törvényhatósági közutak költségvetése 

október 20-tól november 4-ig közszemlére kitéve megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [256-

257. p.] 

183. Előterjesztés az 1893. évi adóösszeírás és kivetés, valamint az 1892. évi számadások 

készítése és egyéb rendkívüli irodai munkálatok teljesítésére a jegyzői iroda személyzetének 

egy napidíjas egyénnel szaporításáról. – (Az adóügyi és számviteli munkák idejére, november 

1-től elfogadták egy napidíjas alkalmazását, napi 1 forint 50 krajcár díjazással.) [257-258. p.] 

 

1892. december 30. (XIII., rendes) [258-274. p.] 

Jelen vannak: Andreich János, Szilárdy Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, ifj. Gazdy László 

közgyám, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi 

orvos, Pap János jegyző 

 

184. A közgyűlési jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Andreich János) [261. p.] 

185. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [261. p.] 



186. A belügyminiszternek a községi 1891. évi költségvetési előirányzatok felülvizsgálata 

alapján 19976/IV.7. számon kiadott intézkedése, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 

7257/1892. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [261. p.] 

187. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár 1891. évi 

pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 211/1891. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[261-262. p.] 

188. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár 1892. évi első 

pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 205/1892. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[262. p.] 

189. A vármegye törvényhatósági bizottságának Timaróczky Sándor hajdú fizetési pótléka 

megállapításáról hozott községi 173/1892. számú határozatot jóváhagyó 280/1892. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [262. p.] 

190. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vízmedence építési hely megszerzéséről 

hozott községi 167/1892. számú határozatot jóváhagyó 281/1892. számú határozata. – 

(Tudomásul vették, utasították a községi jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 

gyámhatósági jóváhagyás végett.) [262-263. p.] 

191. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi fizetéses tűzoltók fizetésemeléséről 

hozott községi 174/1892. számú határozatát jóváhagyó 282/1892. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [263. p.] 

192. A vármegye törvényhatósági bizottságának a villanyvilágítási jog adományozásáról hozott 

községi 14., 35/1892. számú határozatot megkérdőjelező 283/1892. számú határozata. – 

(Tudomásul vették, kiadták Barella Henriknek azzal, hogy a bevezetés feltételeit, illetve az 

adományozás következtében a községnek biztosítható kedvezményeket tartalmazó kérvényt 

adjon be.) [263-264. p.] 

193. A vármegye törvényhatósági bizottságának az úgynevezett Kispiac téren közkút építése 

tárgyában Korsós József és társai által beadott kérvényre hozott községi 100/1892. számú 

elutasító határozatot megkérdőjelező 306/1892. számú határozata. – (Tudomásul vették, és az 

elrendelt közegészségügyi vizsgálaton a község képviseletére az elöljáróságot jelölték ki.) [264. 

p.]  

194. A vármegyei alispánnak az országos vásárok alkalmával eddig szokásos állatvizsgálati 

díjak szedését megszüntető 12165/1892. számú végzése. – (Tudomásul vették, azonban az 

állatorvos és a rendőrök is az elöljáróság tagjai, akikre nem vonatkozik, ezért a vásári 

rendtartási szabályrendeletben megállapított napidíj továbbra is jár nekik.) [264-265. p.] 

195. A járási főszolgabírónak az ismeretlen tartózkodási helyű védkötelesek puhatolására 

[felderítésére] szolgáló puhatoló bizottság megválasztásáról kiadott 6278/1892. számú 

rendelete. – (A bizottság elnöke Kovács József községi bíró, tagjai Herczeg János, Hricsovszky 

András községi tanácsnokok, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt részéről Unger Gusztáv, a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt részéről Dokupil Vilmos.) [265. p.] 

196. Bemutatták a községi legtöbb adót fizetők 1893. évre kiigazított névjegyzékét. – 

(Tudomásul vették, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-t Gerber Frigyes bányaigazgató, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-t Jónásch Antal gyári gondnok, a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt nyugdíjpénztárát Boczkó Dániel társulati főszámvevő, a Salgótarjáni 

Takarékpénztárt Okolicsányi István igazgató, özv. Jankovich Miklósnét Hoffman Mór bérlő, a 

Keszler-Lippe-Bőhm céget Bauer Miksa, özv. Rubint Károlynét Rákos Gyula gyógyszertári 

gondnok képviseli. Mivel Gerber Frigyes és Jónásch Antal társulataikat képviselték, 

Okolicsányi Lajos pedig választott képviselőként akart működni, az első három póttagot, 

Jungmann Mihályt, Kóhn Lipótot és Rákos Gyulát hívták be.) [265-266. p.] 

197. A debreceni Magyar Királyi Állami Méntelep parancsnokságnak az 1893. évi fedeztetési 

idényre Salgótarjánban két ménnel fedeztetési állomás felállítását tudató 626/1892. számú 

értesítése. – (Tudomásul vették.) [267. p.] 



198. A községi fogyasztási adóügyi bizottság jelenti, hogy mivel a fogyasztási adó az italmérési 

adóval kapcsolatosan, és több községre kiterjedő megváltására oly magas árban kínáltatott, 

melyet a bizottság előre látható veszteség nélkül el nem fogadhatott, a fogyasztási adónak a 

községi kezelése 1892. december 31. napjával megszűnik, és 1893. január 1. napjától kezdve a 

Keszler-Lippe-Bőhm cégnek adatott bérbe. – (Tudomásul vették.) [267. p.] 

199. Előterjesztése a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak a vágóhíd használati és marha- 

és hússzemlészeti díjaknak 1893. január 1-től beszedéséről. – (Mivel, amíg a község meg tudta 

váltani a jogot, addig a fogyasztási adószedő szedte be, az új helyzetben a községi jegyzőt bízták 

meg a vágatási és szemlészeti díjak beszedésével, külön díjazás mellett.) [267-268. p.] 

200. Olvastatott Lővinger Rezső községi orvosnak a vasúton érkezők fertőtlenítéséről kiadott 

felsőbb rendelet folytán eddig foganatosított eljárás beszüntetéséről szóló jelentése. – (Október 

10-től december 4-ig a salgótarjáni vasútállomásra naponta reggel 3, délelőtt 9, délután 1 és 

6 órakor Budapest felől érkező vonatoknál 654 utast vizsgált meg. A képviselő-testület ezért 

jegyzőkönyvi elismerését nyilvánította és 100 forint tiszteletdíjat szavazott meg.) [268-269. p.] 

201. Előterjesztés a behajthatatlan községi követelések leíratásáról. – (Mivel a számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság időhiány miatt nem nézte át, ezért annak pótlását rendelték el.) [269-

270. p.] 

202. Elöljárósági előterjesztés a folyó évi pénztári számadások zártával némely kiadási 

címeknél mutatkozó hiányoknak a község egyéb alapjaiból leendő fedezhetéséről. – 

(Jóváhagyták.) [270. p.] 

203. Chalubka Dániel salgótarjáni mézeskalácsos mesternek a községben letelepedés iránti 

kérvénye. – (Németlipcse község igazolása alapján engedélyezték.) [270-271. p.] 

204. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 31-36. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [271. p.] 

205. A vármegyei Hivatalos Értesítő 36. számában megjelent Nógrád vármegye legtöbb adót 

fizető bizottsági tagjainak 1893. évre érvényes névsora. – (Tudomásul vették.) [271. p.] 

206. A járási főszolgabírónak az 1890. évi I. törvénycikk 48.§-ára, illetve vármegyei alispánnak 

sürgönyi rendeletére hivatkozó 6856/1892. számú utasítása, mely szerint a községi elöljáróság 

a hófúvások folytán okozott közlekedési akadályok elhárítása céljából a közmunkaerő 

kirendelésére utasíttatik. – (Tudomásul vették az elöljáróság jelentését, hogy a közmunka 

igénybevételének nehézségei miatt fogadott munkaerővel tisztítatta meg az utat a községben a 

vasútállomásig, és erre 248 forint 90 krajcárt fizetett ki. Utasították, hogy ha szükséges, hasonló 

módon járjon el, s erre 60 forintot biztosítottak.) [271-272. p.] 

207. Az 1892. év második felében foganatosított adó és egyéb, a közadók módjára behajtandó 

követelések behajtása körül felmerült költségszámla. – (A bemutatott 349 forint 40 krajcárról 

szóló számlát elfogadták, mert a hátralékos közmunka adót, a törvényhatósági útadót, az 

idegen községek által behajtandó hátralékokat és a Salgótarjáni Ipartestület hátralékos 

tagdíjait is be kellett szedni az állami egyenes adó mellett.) [272-274. p.] 


