
18. kötet 

 

 

1893. február 3. (I., rendkívüli) [1-9. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, (helyettes) bíró, Lépes Miksa, Okolicsányi Lajos, Herczeg 

János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János 

jegyző 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Lépes Miksa, Okolicsányi Lajos) [3. p.]  

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

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

bejelenti, hogy az irodai személyzetnél változás állott be: Faragó József volt írnok állásából 

önként kilépett, és helyére január 12-től Martonfalvay Zoltánt alkalmazta. – (Tudomásul vették.) 

[3-4. p.] 

4. Községi jegyző bejelenti, hogy az irodai személyzetnél történt változás következtében a 

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

Holcsek Ferenc segédjegyzők, Pap Zsigmond, Martonfalvay Zoltán írnokok, Timaróczky 

Sándor községi hajdú.) [4-5. p.] 

5. A vármegyei alispánnak 716/1893. számú körrendelete alapján a vármegye törvényhatósági 

útadónál behajthatatlanság folytán törlendő hátralékok kimutatása. – (A 396 forint 16 krajcár 

hátralék törlését elrendelték.) [5. p.] 

6. A vármegyei alispánnak a kolerajárvány-bizottságok működését beszüntető, és jégkészlet 

előállítására vonatkozó 712/1893. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [5. p.] 

7. A vármegye alispánnak a szarvasmarhák közötti száj- és körömfájás járványt Salgótarján 

nagyközség területére nézve megszüntető 21184/1892. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) 

[6. p.] 

8. Előterjesztették az országgyűlési képviselőt választók Nógrád vármegye központi 

választmánya által 22/1892. számú végzésével megküldött 1893. évre kiigazított névjegyzéke. 

– (Tudomásul vették.) [6. p.] 

9. A Füleki járási jegyzői kar által a Nógrád vármegyei községi és körjegyzők nyugdíjintézete 

javára február 11-én Salgótarjánban rendezendő bál meghívója. – (Tudomásul vették, és 10 

forinttal járultak hozzá.) [6. p.] 

10. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet működő tagjai által mentőszerek beszerzése céljára 

február 4-én Salgótarjánban rendezendő bál meghívója. – (Tudomásul vették, és 10 forinttal 

járultak hozzá.) [6-7. p.] 

11. Előterjesztették a múlt gyűlés óta érkezett 1893. évi 1-3. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [7. p.] 

12. A vármegyei Hivatalos Értesítő 1. számában megjelent, a volt úrbéresek érdekeltsége 

egybehívásának alakiságára vonatkozó vármegyei alispáni 21396/1892. számú intézkedés. – 

(Utasították az elöljáróságot a volt úrbéresek birtokarány szerinti összeírására, és e szerint a 

közgyűlés összehívására.) [7-8. p.] 

13. Kormányrendelet folytán a cigányoknak január 31-én történt összeírásáról jelentés. – 

(Tudomásul vették, és az összeírást végzők költségeire 14 forintot állapítottak meg.) [8. p.] 

14. Községi jegyző jelenti, hogy Plachy József járási főszolgabíró 50 éves születésnapja 

február11-én lesz, melynek megünneplését a Füleki járási jegyzők köre elhatározta. – 

(Csatlakoztak a jegyzők tisztelgéséhez és jegyzőkönyvbe rögzítették.) [8-9. p.] 

 

1893. március 10. (II., rendes) [10-57. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, (helyettes) bíró, Bőhm Béla, Löllbach Gusztáv, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky 



András tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Vattay József 

pénztárnok, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

15. Előterjesztették az 1892. évi községi pénztári számadásokat és naplókat, valamint az 1892. 

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

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését magába foglaló jegyzőkönyvvel. – (A 21 

külön pénztári alapot, a községi számadást és a vagyoni leltárt jóváhagyták, megadták a 

felmentést Vattay József pénztárnoknak, Kovács József községi bíró és Barella Henrik helyettes 

bíró utalványozóknak, a községi jegyzőnek pedig köszönetet mondtak.) [részletes indoklás] [10-

57. p.] 

 

1893. március 10. (III., rendes) [58-80. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, (helyettes) bíró, Bőhm Béla, Löllbach Gusztáv, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky 

András tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Vattay József 

pénztárnok, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

16. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szalay István, Bőhm Béla) [60. p.] 

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

18. Az 1892 folyamán a községet közelebbről érintő fontosabb eseményekről szóló elöljárósági 

jelentés. – (Tudomásul vették.) [60. p.] 

19. A község 1892. évről szóló ügyforgalmi kimutatása. – (Tudomásul vették.) [60. p.] 

20. Olvastatott a községi elöljáróságának, a községi képviselő-testület által az 1886. évi XXIII. 

törvénycikk 145.§-a értelmében, a községi szegényügyre vonatkozó írásbeli jelentése. – 

(Elfogadták.) [60. p.] 

21. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi pénztár 

rovancsolásáról felvett leltárát. – (Tudomásul vették.) [60-61. p.] 

22. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1892. május 31-én tartott rendes évi 

közgyűlésén 95/1892. számú határozata a Balassagyarmaton gyakorlandó húsmérés és kivágás 

tárgyában alkotott szabályrendelet-tervezetéről. – (Tudomásul vették.) [61. p.] 

23. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1892. május 31-én tartott rendes évi 

közgyűlésében a társas- és bérkocsi iparról szóló 96/1892. számú határozatával elfogadott 

szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul vették.) [61. p.] 

24. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Szécsény nagyközségbe behajtott lovak és 

szarvasmarhák megvizsgálásáról 108/1892. számú határozatával elfogadott szabályrendelet-

tervezete. – (Tudomásul vették.) [61. p.] 

25. A vármegye törvényhatósági bizottságának a segedelmi magánpénztár 1893. évi 

költségvetési előirányzatát jóváhagyó 227/1892. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [61. 

p.] 

26. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye közutjainak 1893-1894. évi 

költségvetési előirányzatát jóváhagyó 228/1892. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [61. 

p.] 

27. A vármegye törvényhatósági bizottságának Nógrád vármegye törvényhatósági közutjain 

hófúvás, hegyomlás és árvíz alkalmával előforduló közlekedési veszélyeknek és akadályoknak 

elhárítása, illetőleg megszüntetése iránt alkotott, 254/1892. számú határozattal elfogadott 

szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul vették.) [61. p.] 

28. A vármegye törvényhatósági bizottságának Nógrád vármegye törvényhatósága 

útbiztosainak szolgálati viszonyáról, minősítéséről és hivatalos teendőiről szóló, 255/1892. 

számú határozatával elfogadott szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 



29. A vármegye törvényhatósági bizottságának a „gőzmozgony (locomobil)” 

helyváltoztatásainak bejelentéséről 262/1892. számú határozatával alkotott szabályrendelet-

tervezete. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 

30. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye alispánja által 632/1892. számú 

előterjesztése folytán a községi (vicinális) utak hálózatának, és az egyes útvonalakra 

csoportosított községek kimutatásának előzetes megállapításáról és jóváhagyásáról 45/1892. 

számon hozott határozata. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 

31. A vármegye törvényhatósági bizottságának a belügyminiszter 86609-II-3./892. számú 

rendelete folytán Felső-, Közép- és Alsó-Palojta, Zahora és Szelestyén községeknek Nógrád 

vármegyéhez csatolása iránt felterjesztett kérvényükre, és ezzel kapcsolatban Nagyoroszi, 

Dejtár és Patak községek képviselő-testületeinek Hont vármegyéhez esetleges csatlakozásuk 

ellen tiltakozó határozatára vonatkozó 1/1893. számon hozott határozata – (Tudomásul vették.) 

[62. p.] 

32. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak az 1892. évben a község által kezelt 

fogyasztási adó leszámolásáról szóló jegyzőkönyvi jelentése, mely szerint a fogyasztási 

tartalékalapnak 10614 forint 29 ½ krajcár vagyona maradt. – (Tudomásul vették, és a 811 forint 

31 krajcár beszedési jutalékból a községi jegyző munkáját 300 forinttal, a községi bíróét és 

pénztárnokét 50-50 forinttal, a rendőrbíróét a csempészet megakadályozásáért 80 forinttal 

ismerték el.) [62-64. p.] 

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

szerződésben kikötött, az 1892. évben beszedett fogyasztási adó után esedékes díjai 

megállapítására vonatkozó jegyzőkönyvi jelentése. – (Utasították az elöljáróságot, hogy Link 

Bernátnak fizessék ki a szerződés szerint járó 6046 forint 47 krajcárt, és a szerződés 

megkötésekor letétbe helyezett biztosítékokat.) [részletes indoklás] [64-65. p.] 

34. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak a közvágóhíd használati és a marha- 

és hússzemlészeti díjak megállapításáról beadott jegyzőkönyvi jelentése. – (Miután korábban 

a fogyasztási adószedő szedte be ezeket a díjakat is, de a község nem váltotta meg a fogyasztási 

adó beszedését, a díjak kezelésével a 199/1892. számú határozattal a községi jegyzőt bízták 

meg, akinek a részesedését a beszedett díjak 15%-ában állapították meg.) [65-67. p.] 

35. Előterjesztés a községi mérnök 1892. évi tiszteletdíjának megállapításáról. – (Marschalkó 

Richárd részére a szokásos 100 forint tiszteletdíjat megállapították.) [67. p.] 

36. Előterjesztés a községi ügyész tiszteletdíjának megállapításáról. – (Draskóczy Zsigmond 

részére 50 forint tiszteletdíjat állapítottak meg.) [67. p.] 

37. Elöljárósági jelentés arról, hogy a Salgótarjánban 1892. január 23-án a salgótarjáni 

mészáros iparos ifjúság által a községben létesítendő kisdedóvoda javára rendezett jótékony 

célú táncestély jövedelméből, a költségek levonása után fennmaradt 135 forint 01 krajcár, és az 

időközi kamatok fejében 2 forint 69 krajcár, összesen 137 forint 70 krajcárt a község pénztárába 

befizették, és az előző időben ugyanezen célra befolyt összegekhez csatolva, a Salgótarjáni 

Takarékpénztárba elhelyezték. – (Tudomásul vették, és jegyzőkönyvi köszönetet mondtak az 

adományért.) [67-68. p.] 

38. Elöljárósági előterjesztés az 1893. év folyamán a községben megejtendő fősorozásra 

vonatkozó intézkedések megtételéről. – (Utasították az elöljáróságot, hogy a tisztek és 

legénység ingyenes szállásáról és ellátásáról gondoskodjon, a sorozás céljára pedig a községi 

tanácstermet engedték át.) [68-69. p.] 

39. Olvastatott a salgótarjáni volt úrbéresek kérvénye a vadászati jog bérletéből befolyó évi 

bérjövedelemnek közös pénztáruk javára kiadása iránt. – (A 10 forint 20 krajcár éves bérleti 

díjat a vadászati jog bérletének végéig, 1897-ig, átadták a volt úrbéresek pénztárának, melyek 

azok nem osztottak fel a tagok között, hanem közös kiadásaikra fordították. Elutasították a 

kérvény azon részét, hogy 1886-ig visszamenően utalják át a vadászati jog bérbeadásának 



összegét, mivel az korábban a községi szegényalapba folyt be, és azokat már elszámolták.) [69-

70. p.] 

40. Elöljárósági előterjesztés a kimutatás szerint behajthatatlanként feltüntetett pótadó-

követelések leírásáról. – (Mivel az alapul szolgáló állami egyenes adókat már évekkel korábban 

törölték, a pótadókat is leírták. A 93 forint 43 krajcár hátralék nagy része az államvasutak 

alkalmazottai után maradt, kiknek állami egyenes adóját a pénzügyigazgatóság vonta le, és 

csak a következő évben közölte, de közben sokukat elhelyezték.) [70-71. p.] 

41. Előterjesztették az 1890-1892. évekről eredő behajthatatlan tűzvédadók kimutatását a 

községi elöljáróság indoklásával. – (A 153 forint hátralékot leírták.) [71-72. p.] 

42. Elöljárósági előterjesztés a községi díjnok alkalmazási idejének meghosszabbítása iránt. – 

(Az adókivetési munkák elhúzódása, a járdaépítéssel kapcsolatos jegyzőkönyv-felvételek, és az 

éves adóösszeírások miatt meghosszabbították, és utasították az elöljáróságot, hogy a díjnok 

egész éves alkalmazása miatt készítsen pótköltségvetést.) [részletes indoklás] [72-74. p.] 

43. Elöljárósági előterjesztés a községi közvágóhíd kútjának új szivattyúval való ellátásáról. – 

(Mivel a szivattyú a téli hideg miatt megrepedt és használhatatlan, felkérték az építési 

bizottságot, hogy egy új, erős szivattyú beszerzéséről gondoskodjon.) [74. p.] 

44. Elöljárósági előterjesztés a községi közvágóhíd épület, esetleg annak talaja emelése 

tárgyában. – (A levezető csatornának nincs megfelelő esése, ezért felgyülemlik a folyadék benne, 

így szükséges vagy a talaj, vagy az egész építmény megemelése, melynek megoldásával az 

építkezési bizottságot bízták meg.) [74-75. p.] 

45. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett 4-6. számú vármegyei Hivatalos 

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

46. Elöljárósági előterjesztés egy adóhivatalnak Salgótarján nagyközségben létesítéséről, 

melyre vonatkozó kérvényt a képviselő-testület már évekkel előbb beadott. – (Mivel más 

községek is kérvényezték a megyében a negyedik adóhivatal felállítását, a község részéről 

szorgalmazni kell a 80-as években beadott kérvényre a választ. A pénzügyminiszterhez Szilárdy 

Ödönt, Borbély Lajost és Gerber Frigyest küldték ez ügyben.) [75-76. p.] 

47. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek a legutóbbi közgyűlésén 

megválasztott vezetőségre vonatkozó jelentése. – (Elnök: Szilárdy Ödön, alelnökök: Plachy 

József, Luby Géza, főparancsnok: Weiszenbacher János és Pap János, osztályparancsnok: 

Hricsovszky András, szakaszparancsnokok: Pusztay Antal, Huszár Ignác, pénztárnok: 

Auerhammer János, ellenőr: Löllbach Gusztáv, segédtisztek: Eisenkolb Ivor, Pap Zsigmond, 

őrtiszt: Jancsik Gyula, szertáros: Horváth Imre, választmányi tagok: Weinberger Soma, Szalay 

István, Bőhm Béla, Gönczöl János, Okolicsányi Lajos, Gazdy László, Gerber Frigyes, Herczeg 

János ) [76. p.] 

48. Pap János községi jegyző kérelme a képviselő-testületnek 126/1891. számú határozatával 

részére kiutalt fizetési előleg visszafizetési határidejének meghosszabbítására. – (A 400 forint 

fizetési előlegből még hátralévő 335 forint visszafizetési határidejét meghosszabbították 1894. 

július 31-ig, úgy, hogy a fizetéséből levonták.) [76-77. p.] 

49. Olvastatott Barella Henrik salgótarjáni lakosnak a Salgótarján nagyközség területén 

bevezetni szándékolt villanyvilágítás kizárólagos jogosultságának a község részéről 30 évi 

időtartamra engedélyezése iránt benyújtott írásbeli kérvénye. – (Hozzájárultak azzal a 

feltétellel, hogy az engedélyezéstől számított egy éven belül olyan villanytelepet hozzon létre, 

amely a világítás mellett ipari célokra szükséges áram előállítására is alkalmas; ha a község 

áttérne a villanyáram használatára, a legalacsonyabb árból 10 %-ot enged neki; minden évben 

50 forintot fizet a községnek jogmegváltás címén.) [részletes indoklás] [78-80. p.] 

 

1893. április 17. (IV., rendkívüli) [80-82. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, (helyettes) bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési 

szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Huszár Antal, Jónásch Antal az 



RMSTV Rt képviselője, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton plébános, Okolicsányi István a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János 

állatorvos, Gazdy László közgyám, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula tanácsnok, Pap 

János jegyző 

 

50. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Huszár Antal, Szalay István) [80. p.] 

51. Barella Henrik elnöklő helyettes bíró a legnagyobb sajnálattal jelenti a községi képviselő-

testületnek, hogy Kovács József Salgótarján nagyközség bírája 1893. április 16-án délelőtt ½12 

órakor hosszas szenvedés után elhunyt, és kéri a községi bírónak adandó végtisztelet céljából 

szükséges intézkedések megtételét. – (Sajnálattal vették tudomásul, és elhatározták, hogy 

temetésén a képviselő-testület testületileg vesz részt, egy koszorút helyeznek el a ravatalon. 

Felkérték a testületeket a gyászmenethez csatlakozásra, ha az időjárás engedi fáklyákkal, a 

gyászoló családnak pedig részvétet nyilvánítottak.) [81-82. p.] 

 

1893. április 25. (V., rendes) [82-88. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, (helyettes) bíró, Bauer Miksa a Keszler-Lippe-Bőhm cég 

képviseletében, Bőhm Béla, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, 

Dokupil Vilmos, Hoffman Mór özv. Jankovics Miklósné képviselője, Huszár Antal, Jónásch 

Antal az RMSTV Rt képviselője, Luby Géza, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Auerhammer János állatorvos, 

Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

52. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [84. p.] 

53. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [84. p.] 

54. Schleicher Emil képviselő-testületi tagnak kérelme, hogy elköltözése folytán a választott 

képviselői állásáról lemond, de virilis képviselői állására Schleicher Pált kéri helyettesíteni. – 

(Tudomásul vették, ugyanakkor a virilis képviselők listájának kiigazításakor kijelentette, hogy 

arról lemond, így nem vehetik figyelembe kérését.) [84. p.] 

55. A vármegye alispánja, Scitovszky Jánosnak a távirati, és Szécsény mezőváros 

elöljáróságának írásbeli részvét nyilatkozata Kovács József volt községi bíró elhunyta fölött. – 

(Tudomásul vették.) [84. p.] 

56. A Belügyminisztériumnak a kolerajárvány megakadályozásáról 5/856/1893. IV-11. számon 

kiadott körrendelete. – (Tudomásul vették, végrehajtását a községi elöljáróság és a 

közegészségügyi bizottság határkörébe utalták.) [84-85. p.] 

57. A vármegye alispánjának a ragadós tüdőlob kiirtásáról szóló 1893. II. törvénycikk 

végrehajtásáról kiadott 3950-1893. számú körrendelete. – (Tudomásul vették, végrehajtását a 

községi elöljáróság és a közegészségügyi bizottság hatáskörébe utalták.) [85. p.] 

58. A Belügyminisztériumnak a roncsoló toroklob (diphteritis) meggátlásáról kiadott 

10395/VI-11. számú körrendelete, illetve ezzel kapcsolatban a vármegye alispánjának 

4352/1893. számú körrendelete. – (Tudomásul vették, végrehajtását a községi elöljáróság és a 

közegészségügyi bizottság hatáskörébe utalták.) [85. p.] 

59. A Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak a község területén felállítandó kocsmák 

számának megállapításáról kiadott 11569/1893. II. sz. átirata. – (Mivel a község lakossága 

meghaladta a 11 ezret, és ennek 2/3-a munkás, a 21 italmérés közegészség és közrend 

szempontjából is kevés, ezért annak számát 24-re kívánja emeltetni a képviselő-testület.) [85-

86. p.] 

60. Elöljárósági előterjesztés Veszprém város és az ország több vidékén az utóbbi napokban 

dúlt tűzvész károsultjainak javára megállapítandó adományok iránt. – (Nagyobb községek és 

városok részére 10 forint, kisebb községek részére 5 forint adományt állapítottak meg.) [86. p.] 



61. Elöljárósági előterjesztés a község irattárában lévő telekkönyvek szokásos kiigazításáról. – 

(Elfogadták, mert már két éve nem volt kiigazítás.) [87. p.] 

62. Előterjesztették az előző közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [87. p.] 

63. A Balassagyarmati Pénzügyigazgatóság 19520/893.IV. számú hirdetménye, mely szerint 

április 28-29-én Losoncon tartandó III. osztályú kereseti adó tárgyaláshoz köteles minden 

adóközség két választott megbízottat küldeni. – (Okolicsányi Lajost és Szalay Istvánt 

választották.) [87. p.] 

64. Elöljárósági előterjesztés tűzoltáshoz szükséges két darab nagylétra beszerzése iránt. – 

(Elfogadták, mert a községháza emeletes, ilyen esetben pedig a vármegyei tűzoltási 

szabályrendelet előírja a nagylétra beszerzését.) [87. p.] 

65. A járási főszolgabíró 2541/1893. számú rendelete, mely szerint Kovács József volt községi 

bíró halálával megürült bírói állásra a választás időpontját az 1886. évi XXII. törvénycikk 78.§-

a alapján május 3-án délelőtt 10 órára tűzte ki. – (Tudomásul vették.) [87-88. p.] 

 

1893. május 3. (VI., kijelölő) [88-89. p.] 

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

Vilmos, Garab Elek, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Markovits 

Márton plébános, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg 

János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János 

jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

66. Mely alkalommal elnöklő főszolgabíró a képviselő-testületi tagokat üdvözölvén, azon 

kijelentéssel, hogy az 1886. évi XXII. törvénycikk 77.§-ában lefektetett jogánál fogva a bírói 

tisztségre a kijelölést kizárólag magának tartja fenn, és ezen állásra, mint egyedüli jelentkezőt, 

Barella Henrik rendőrbírót jelöli ki.  Felhívja az elöljáróságot, hogy Schleicher Emil helyettes 

bíró leköszönése óta üresedésben lévő tisztségre és a rendőrbírói állásra a kijelölést tegye meg. 

– (Helyettes bírónak Herczeg János tanácsnokot, rendőrbírónak Jancsik Gyula tanácsnokot, a 

tanácsnoki helyére Pusztay Antalt, a lemondott Borsovicz István tanácsnok helyére Fülep 

Jánost jelölték. A jegyzőkönyv hitelesítői: Szilárdy Ödön és Boczkó Dániel.) [88-89. p.] 

 

1893. május 16. (VII., rendes) [90-132. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Andreich János, Boczkó Dániel az RMSTV 

Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil Vilmos, Löllbach Gusztáv, Perné Ferenc, 

Ruttkay Sándor, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Gazdy 

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

rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János jegyző 

 

67. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Dokupil Vilmos) [92. p.] 

68. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [92. p.] 

69. Olvastatott a községi elöljáróság egyes tagjainak megválasztása alkalmával felvett 

főszolgabírói jegyzőkönyv, mely szerint megválasztattak: a községi bírói állásra Barella 

Henrik, helyettes bírói állásra tanácsnoki állása és fizetése megtartása mellett Herczeg János, 

rendőrbírói állásra Jancsik Gyula, tanácsnoki állásra Pusztay Antal és Fülep István, 

valamennyien egyhangúan. – (Tudomásul vették.) [93. p.] 

70. A járási főszolgabírónak a kisdedóvodák felállításáról szóló 2184/1893. számú rendelete, 

és ezzel kapcsolatban a Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium által a kisdedóvókról 

rendelkező 1891. évi XV. törvénycikk végrehajtásáról 44000/1892. számon kiadott utasítása. – 

(A képviselő-testület 1889-ben és 1890-ben is elvileg elismerte a kisdedóvó felállításának 

szükségességét, és kiadta a tanügyi bizottságnak véleményezésre. A legutóbbi összeírás szerint 



a 3-6 éves gyerekek száma 495, ezért újból elvileg elhatározta a kisdedóvó szükségességét, és 

véleményezésre kiadta a tanügyi bizottságnak, egyben utasította az elöljáróságot, hogy a 

miniszteri végrehajtási utasítást juttassa el a vállalati iskolák igazgatóihoz és a tantestület 

tagjaihoz.) [93-95. p.] 

71. Elöljárósági előterjesztés a községi jegyzői hivatal részére egy Wertheim-féle asztal 

beszerzéséről. – (Elfogadták, és 150 forintot biztosítottak rá, mivel a községi jegyzőnél 

mindennapi használatra vannak olyan iratok, átmeneti pénzek, értékek, melyeket a községi 

páncélszekrénybe nem tehet, ezért szüksége van betörés és tűzbiztos, kizárólag saját 

használatára szolgáló íróasztalra, melyben ezeket elhelyezheti.) [95-96. p.] 

72. Elöljárósági előterjesztés 20 darab Thonett-féle nádszék beszerzésére. – (Elfogadták, és 60 

forintot biztosítottak rá, mivel az 1879-ben beszerzett székek közül több elhasználódott, 

valamint közben szaporodtak is a községi hivatalos helyiségek.) [96-97. p.] 

73. A vármegyei alispánnak 19131/1892. számú végzése, melyben az óbásti, vecseklői és 

szarvasgedei tűzkárosultak, valamint a csalári jégkárosultak részére Pap János községi jegyző 

által gyűjtött 55 forint 58 krajcárnak beküldését nyugtázza. – (Tudomásul vették.) [97-98. p.] 

74. A községi képviselő-testületnek a kúttisztító szivattyú kezelése, valamint használati és 

kezelési díjainak megállapításáról hozott 119/1892. számú határozata, és annak megfelelően 

szerkesztett szabályrendelet, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [98-99. p.] 

75. A községi képviselő-testületnek a vadászati jogbérletből befolyó jövedelemnek a 

salgótarjáni volt úrbéresek közös pénztára részére kiadásáról hozott 39/1893. számú határozata 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [99-100. 

p.] 

76. Előterjesztették a község házi pénztárának 1893. évre szóló pótköltségvetési előirányzatát, 

a községi elöljáróság indoklásával. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [100-107. p.] 

77. Elöljárósági előterjesztés az elhalálozás folytán megürült kórházi gondnok állás betöltésére. 

– (Kovács József volt községi bíró elhalálozása miatt Barella Henrik községi bírót választották.) 

[107. p.] 

78. Elöljárósági előterjesztés az elhalálozás folytán megürült temetői gondnok állás betöltésére. 

– (Kovács József volt községi bíró elhalálozása miatt Barella Henrik községi bírót választották.) 

[107. p.] 

79. Az 1886. évi XXII. törvénycikk 39.§-a értelmében a községi választók névjegyzéke 

kiigazításáról intézkedés. – (Választmányt jelöltek ki Szilárdy Ödön elnöklete alatt, tagok: 

Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Unger Gusztáv, Porázik György, Szalay István, Bőhm Béla.) 

[107. p.] 

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

megválasztása. – (Jónásch Antalt és Löllbach Gusztávot választották meg.) [108. p.] 

81. Elöljárósági előterjesztés az 1893. évi községi (vicinális) közmunka kivetéséről. – (Már 

1892-ben sem fedezte az alispáni körrendelet alapján megállapított megváltási összeg a községi 

utak javítását, 1893-ra pedig 4148 forint 70 krajcár az előirányzat. Ezért minden igavonó állat 

után 1 ½ nap, a közönséges házak tulajdonosai 2, a kő- és téglaépületeké 5, minden emelet után 

még 2, az idegen házban lakók 1 kézi napszámmal tartoznak, családtagok után 1, ha háromnál 

több, összesen 3 kézi napszám. Az igás napszám megváltásáért 3 forint, a kézi napszámé 1 

forintot kell fizetni.) [részletes indoklás] [108-112. p.] 

82. Elöljárósági előterjesztés a községi rét és föld bérbeadásáról. – (Mivel 1893. év végén lejárt 

a bérlet, ezért árverésen 6 évre, évi 267 forint bérleti díjért hirdették meg.) [112-113. p.] 

83. Elöljárósági jelentés arról, hogy a bírói hivatalos helyiségből a pénztárt az eddig a községi 

segédjegyzők lakásául használt szobába, a rendőrbírói hivatalt a tűzoltói őrszobába helyezték 

át, a segédjegyzők számára pedig a volt rendőrbírói szoba lett átadva. – (Tudomásul vették.) 

[113. p.]  



84. Előterjesztették az 1893/94. évi óvoda- és tanköteles gyermekek összeírását, és ezzel 

kapcsolatban 99 salgótarjáni lakosnak kérelmét Salgótarjánban egy felsőbb iskola létesítése 

iránt. – (A kisdedóvó felállítása iránt már intézkedtek. Az összeírások szerint 1043 6-12 éves 

tanköteles gyerek van a község területén. Közülük 340 a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt 

gyári telepi, 114 a salgóbányai, 262 a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt bányatelepi iskolájába jár. 

A község belterületén, az államvasutak telepén és a pusztákon élő 327 gyerek közül 101 izraelita 

vallású, akik a hitközség által fenntartott 3 tantermes iskolába járnak. A 2 tantermes római 

katolikus iskolára marad 226 tanuló, akik közül 10 messzebb lévő pusztán él. Felkérték a 

tanügyi bizottságot, hogy tegyen javaslatot a megoldásra, mivel a római katolikus iskola nem 

tudja befogadni a 216 gyereket. Szintén a tanügyi bizottságot kérték fel javaslattételre, hogy 

felsőbb népiskolát, vagy polgári iskolát kellene-e a községben felállítani.) [113-115. p.] 

85. Elöljárósági előterjesztés a Salgótarján község területén lévő óvoda- és tanköteles 

gyermekeknek időközi, az 1893/94. tanévre kötelezett gyermekek összeírásából felmerült 

költségek megállapításáról. – (Mivel kétszer történt összeírás, 28 forint költséget állapítottak 

meg.) [115-116. p.] 

86. Olvastatott a községi állatorvosnak a tavaszi szokásos marhaállomány-vizsgálatról szóló 

jelentése. – (Tudomásul vették, hogy az állományt egészségesnek találta.) [116. p.] 

87. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet választmányának a községi 

tűzrendészeti, és ezzel kapcsolatban a testületek fennállásának biztosítása céljából alkotott 

községi szabályrendelet módosítására beadott jegyzőkönyvi kérése. – (Mivel a legtöbb 

lótulajdonos alapító, pártoló vagy működő tagja az egyletnek, a szabályrendelet 67.§-ában 

előírt készenlét jelentőségét vesztette, és azok számára, akik nem tagjai az egyesületnek, az 

előírt készenlét megterhelő, ezért a tűzrendőri szabályrendelet 67.§-át és az önkéntes tűzoltó 

egylet fennállását biztosító szabályrendelet 4.§ h. pontját hatályon kívül helyezték. Az elsőnél 

új szabályrendelet, a másodiknál pótszabályrendelet megalkotásával bízták meg a számvizsgáló 

és pénztárfelügyelő bizottságot. Mivel nyári időszak következik, átmenetileg felmentették a 

földműveseket a készenléti szolgálat alól, és egyben az 1893. évi tűzvédadónál már figyelembe 

veszik ezt. Továbbra is fenntartották azt a rendelkezést, hogy aki fogattal először jelenik meg a 

tűz színhelyén, jutalomban részesül.) [részletes indoklás] [116-120. p.] 

88. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet választmányának a Magyar Országos 

Tűzoltó Szövetség szolgálati érem szabályai értelmében 5 éves szolgálati érem elnyerésére 

igényt tartó egyleti működő tagok névsorát magába foglaló jegyzőkönyve. – (Az 1886. február 

1. és 1893. május 1. között 5 évet szolgáló 34 tag részére a község megrendelte az I. fokozatú 

bronzérmet 34 forintért. Elrendelték, hogy a képviselő-testület tevékenységüket elismerő 

határozatát az érmek kiosztásakor mindenkinek adják át.) [120-121. p.] 

89. Elöljárósági előterjesztés az országos tűzoltó szaktanfolyamra a Salgótarjáni Önkéntes 

Tűzoltó Egylet egy tagjának küldéséről. – (Elhatározták, hogy a tanfolyamra Hricsovszky 

András tanácsnok, önkéntes tűzoltó alparancsnokot küldik, kinek úti költségét Budapestre és 

vissza, valamint a tanfolyam idejére 3 forint napidíjat a község fedezi.) [121-123. p.] 

90. Vattay József és társainak a Salgótarjáni Takarékpénztártól megvett beltelek hosszában 

járdaépítés iránti kérvénye. – (Jóváhagyták a községi járdaépítési szabályrendelet értelmében 

a Kassay-féle 23. népsorszámú háztól folytatólagos építést, és kiadták a községi építési 

bizottságnak a terv és költségvetés elkészítésére.) [123. p.] 

91. Bene József és társai salgótarjáni meszesaljai lakosoknak a Meszesalján lévő kút 

használható állapotba helyezése iránti kérvénye. – (Mivel a kút magántelken fekszik, ezért annak 

karbantartása a tulajdonos, illetve a közösen használók feladata, ezért elutasították a kérvényt.) 

[123-124. p.] 

92. Friedman Ignác salgótarjáni lakos, kereskedőnek községi kötelékbe felvétele iránti 

kérvénye. – (Mivel Egerbe költözése előtt már élt a községben, Eger rendőrkapitánysága pedig 



kiadta az erkölcsi bizonyítványt, kérvényezőt, nejét, Link Saroltát és Dániel, Erzsébet, Rozália 

nevű gyermekét 10 forint díjért felvették a község kötelékébe.) [124-125. p.] 

93. Klein Ignác salgótarjáni lakos, kereskedőnek községi kötelékbe felvétele iránti kérvénye. – 

(Mivel Dobrocs község kiadta az erkölcsi bizonyítványt az 1880. február 1. és 1892. május 1. 

közötti időre, de az utóbbi egy évről nincs igazolása, annak beszerzéséig függőben hagyták az 

ügyet.) [125. p.] 

94. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett 13-14. számú vármegyei Hivatalos 

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

95. A vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent pénzügyminiszteri 1170. számú 

rendelet az osztrák veretű egyesületi tallérok és egyesületi kettős talléroknak február hó 1-ével 

forgalmon kívül helyezéséről. – (Tudomásul vették.) [126. p.] 

96. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent, a jegyzői 

nyugdíjintézeti járulékok után esedékes postadíjaknak a község pénztárából fedezéséről kiadott 

5407/1893. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [126. p.] 

97. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent 

5311/1893. számú körrendelete, mely szerint a marhalevél-űrlapok kiadásával május 1-től 

Tapolcsányi Ferenc várnagyot bízta meg, az űrlap-szükséglet beszerzése iránti megkeresések 

tehát ezután közvetlenül hozzá intézendők. – (Tudomásul vették, és kiadták a marhalevél 

kezeléssel megbízott Barella Henrik községi bírónak.) [126. p.] 

98. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában kiadott 7337/1893. 

számú hirdetménye, mely szerint Nógrád vármegye házi pénztárának és a vármegye kezelése 

alatt álló többi pénztárak és alapoknak 1892. évi számadásait május 9-től 15 napon át a pénztári 

hivatalos helyiségben közszemlére kitették. – (Tudomásul vették.) [126-127. p.] 

99. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában 24002/II. 3. számon 

kiadott rendelete, melyben Pózner K. L. és fiai budapesti térképészeti intézet által iskolai 

célokra kiadott térképek megrendelésére felhívja a figyelmet. – (Tudomásul vették.) [127. p.] 

100. A pénzügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában megjelent rendelete, 

mely szerint a koronaértékre szóló magyar és ausztriai veretű bronzérmek április hó 1-én 

hozatnak forgalomba, a magyar és ausztriai veretű nikkel érmek pedig május hó 1-ével fognak 

forgalomba hozatni. – (Tudomásul vették.) [127. p.] 

101. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában megjelent 

7106/1893. számú hirdetménye, mely szerint a közúti zárszámadást és az arra vonatkozó 

közigazgatási bizottsági határozatot május 6-án a vármegyei pénztári helyiségében közszemlére 

tették, május 12-től 26-ig 15 napon át megtekinthető, és a felszólamlások május 26-ig 

vármegyei alispáni hivatalban beadhatók. – (Tudomásul vették.) [127. p.] 

102. Kovács Antal somosújfalui lakosnak édesatyja, néhai Kovács József volt községi bíró 

végtisztelete alkalmából a községi képviselő-testület által tanúsított részvétért köszönet 

nyilvánítása. – (Tudomásul vették.) [128. p.] 

103. Elöljárósági előterjesztés Kovács József volt községi bíró elhalálozása, illetve temetése 

alkalmából a községben létező testületek által nyilvánított részvét elismeréséről. –

(Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt 

vezérigazgatóságának, gyári gondnokságának, Tűzoltó Testületének, a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt bányaigazgatóságának, az államvasutak salgótarjáni állomás és fűtőházi 

főnökségének, a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának és a Salgótarjáni 

Ipartestületnek.) [128. p.] 

104. Községi jegyző előterjeszti a gerjeni vízkárosultak segélyezésére kiadott gyűjtőívet. – (5 

forintot adományoztak.) [128-129. p.] 

105. Olvastatott Ruttkay Sándor salgótarjáni háztulajdonosnak az evangélikus templom előtt, 

az Acélgyárba vezető út mentén épült házak telkeiről lefolyó folyadékok elvezetésére áteresz 

nyitásáról járási főszolgabíróhoz beadott, és onnan sürgős elintézésre 3055/893. számú 



végzéssel kiadott kérvénye. – (Sürgős elintézés végett kiadták a községi vicinális úti 

bizottságnak, a költségeket pedig az 1892. évi pénztári maradványból fedezik.) [129. p.] 

106. Községi jegyző bejelenti, hogy Marschalkó Richárd községi mérnök a községből hosszabb 

időre távozott, kéri a helyettesítésére a képviselő-testület intézkedését. – (A helyettesítésre 

felkérték Andreich János bányamérnököt.) [129-130. p.] 

107. A községi képviselő-testületnek Barella Henrik salgótarjáni lakos által Salgótarján 

nagyközségben bevezetni szándékolt villanyvilágítás kizárólagos jogosultságának a község 

részéről 30 évi időtartamra engedélyezéséről hozott 49/1893. számú határozata, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [130-132. p.] 

 

1893. augusztus 11. (VIII., rendkívüli) [132-195. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Jungmann Mihály, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, Vattay József pénztárnok, 

Pap János jegyző 

 

108. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Jungmann Mihály) [136. p.] 

109. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [136. p.] 

110. A földművelésügyi miniszternek a szarvasmarhák szállítását korlátozó 31341. III-8/893. 

számú intézkedése. – (Tudomásul vették.) [136. p.] 

111. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község 1893. évre szóló költségvetési 

előirányzatainak jóváhagyására vonatkozó 319/1892. számú határozata. – (Észrevételek: a 

hidak és utak fenntartása eddig is a községi közmunkaváltságból, illetve a vásártérre vezetőknek 

a vásárjog jövedelméből történt; az újoncozásnál a községi elöljárók nem kapnak napidíjat, a 

kiadás az újoncozó katonatisztek ellátása; az elöljáróság napidíjainak és fuvarköltségének 

elszámolása a vármegye által kiadott szabályrendelet szerint történik; mivel a nyomtatványok 

gyakran változnak, továbbra is a helyi beszerzést tartják célszerűnek számla ellenében történő 

fizetéssel; a betegápolási alap összege az előírt adó 2 %-a; a vármegyei útadót eddig is a 

községi vagyonbérlők térítették; a pénztári maradványt eddig is figyelembe vették a pótadókulcs 

megállapításánál; tudomásul vették a hátralékok törlését a bevételi részből; a kiadásba felvett 

360 forint tollhiba, helyesen 300 forint; a közvagyon alap kamatait csak 1893. évi 

zárszámadáskor lehet megállapítani; tudomásul vették, hogy a községi szegényalap a 

vármegyei betegápolási alapra előirányzott összeg 50 %-a legyen; a faiskola talaja nem volt 

alkalmas nemesebb csemeték nevelésére, ezért bevétel sem származott belőle, az újonnan 

kijelölt területen pedig csak 1894-ben lehet gazdaságos tevékenységet folytatni; a tűzvédadó 

alappal kapcsolatban pótlólag csatolták a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet fennállásának 

biztosítását szolgáló szabályrendeletet.) [részletes indoklás] [136-142. p.] 

112. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár 1893. évi 

pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 169/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[142. p.] 

113. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vadászati jog bérletből befolyó 

jövedelemnek a községi volt úrbéresek pénztára részére kiadatását rendelő községi 39. és 

75/1893. számú határozatot módosító 132/1893. számú határozata. – (Módosítás: az úrbéresek 

tulajdonában lévő 454 katasztrális hold vadászati területre eső évi bérleti díjat, 4 forint 05 

krajcárt utalnak át, a maradék 6 forint 15 krajcárt a községi szegényalap pénztára kapja.) [142-

143. p.] 

114. A vármegye törvényhatósági bizottságának a kúttisztító szivattyú kezelése és használati 

díjának megállapítását módosító 130/1893. számú határozata. – (Változások: a szivattyú 

kezeléséről a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnoka rendelkezhet, a megállapított 



használati díjon kívül más címen díj nem szedhető, a díjhátralékok közigazgatási úton hajthatók 

be.) [143-145. p.] 

115. A vármegye törvényhatósági bizottságának a villanyvilágítás bevezetéséről hozott községi 

49. és 107/1893. számú határozatokat megsemmisítő 131/1893. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [145. p.] 

116. A vármegye közigazgatási bizottságának a község által vasúti megállóhely létesítése iránt 

benyújtott kérvényre vonatkozó 973/1893. számú határozata. – (A képviselő-testület nem 

vállalta a megállóhely létesítését úgy, hogy előre be kellett fizetni 22200 forintot, mivel a község 

területén nagyobb építkezések – járda, közutak – vannak folyamatba, vagy kezdődnek – kórház, 

kisdedóvó, polgári iskola –, bár nehezményezték, hogy sok esetben puszták is kaptak 

megállóhelyet, nem egy 10 ezer lakosú település.) [145-147. p.] 

117. A vármegyei alispánnak Korsós József és társai által kútépítés tárgyában beadott 

kérvényükre hozott községi 100/1892. számú határozat ellen beadott fellebbezésre megtartott 

vizsgálat eredménye alapján a vármegye törvényhatósági bizottságának 306/1892. számú 

határozata alapján új határozat hozatalát elrendelő 8613. és 11352/1893. számú végzései. – (A 

Kispiac tér közelében van a belvásártéri, a Pécskő utcai és a Karancsaljai úti kút, a megjelölt 

terület lentebb fekszik, mint a többi kút, és ha azok közül kettő vize nem használható ivásra, 

akkor egy ott létesítendő kút vize sem lenne alkalmas arra, ezért újra elutasították a kérvényt, 

az ihatatlan vizű kutakat pedig lezárták.) [147-148. p.] 

118. A vármegyei alispánnak a Becske, Veszprém stb. városok és községek tűzkárosultjai 

javára gyűjtött adományok beterjesztését elismerő 8122/1893. számú végzése. – (Tudomásul 

vették.) [148. p.] 

119. Tolna vármegye alispánjának a gerjei vízkárosultak javára küldött adomány vételét 

elismerő 11092/1893. számú átirata. – (Tudomásul vették.) [149. p.] 

120. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi tűzrendészeti és a Salgótarjáni 

Önkéntes Tűzoltó Egylet fennállásának biztosítására hozott 87/1893. számú határozatát, és 

ezzel kapcsolatban a módosított szabályrendeleteket a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Jóváhagyták.) [149-150. p.] 

121. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1893. évi községi (vicinális) közmunka 

mérvének és váltságdíjainak megállapításáról hozott 81/1893. számú határozatát a közmunka 

kötelezettek összeírásával, és ezzel kapcsolatban a vármegyei alispánnak az 1893. évi községi 

közmunka kivetéséről 12400/1893. számon kiadott körrendeletét, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (1892-ben megindokolták, hogy miért nem az alispáni 

rendeletben meghatározott minimális értékben határozták meg a közmunkaváltságot, és a 

törvényhatósági bizottság is elfogadta a költségvetésben 1893-ra előirányzott 4187 forint 20 

krajcár összeget, így annak fedezetéhez szükséges összeget kellett kivetni. Jóváhagyták, hogy 

az összeírás alapján a 353 igavonó állat után 526 ½ kettős és 3 egyes, a 114 közönséges ház 

után 2, a 183 kő vagy téglaház után 5, a 6 emeletes ház után 2, az 1759 idegen házban lakó és 

6 családtag után 1-1 napszámot, összesen 2920 kézi napszámot állapítottak meg. A 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatára a kézi napszám megváltása 1 forint, a 

szekeres napszámé pedig 3 forint helyett 2 forint 40 krajcár.) [részletes indoklás] [150-156. p.] 

122. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan községi pótadó leírásáról 

hozott 40/1893. számú határozatát, és a hátralékosok névsorát azon jelentéssel, hogy azok ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [156-157. p.] 

123. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan tűzvédadó hátralékok 

leírásáról hozott 41/1893. számú határozatát, és a hátralékosok névsorát azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [157-158. p.] 

124. Előterjesztették a községi elöljáróságnak az 1893. évi községi pótadó-kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével 

elfogadásra ajánlott tervezetét. – (Elfogadták, hogy 20153 forint 41 ½ krajcár hiányt a 80417 



forint 81 krajcár állami egyenes adó után 25,1 %-os pótadóval fedezik.) [részletes indoklás] 

[158-170. p.] 

125. Olvastatott a vicinális úti bizottságnak a községi képviselő-testületnek az evangélikus 

egyház és vasgyár közötti útvonalon vízáteresz készítéséról 105/1893. számú határozatára 

beadott jelentése. – (Tudomásul vették az áteresz építését.) [170. p.] 

126. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak az 1893. évre kivetett vicinális 

közmunkaváltság felhasználásáról előterjesztett javaslata. – (A járdaépítéssel kapcsolatban a 

Losonc-Fülek-Heves-i országút rendbe hozása.) [170-173. p.] 

127. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községen keresztül vonuló Losonc-Fülek-

Heves-i törvényhatósági útvonalnak a járda építése folytán szükségessé vált javítása, és az erre 

fordítandó költségekről előterjesztett javaslata. – (A nagy forgalom miatt az úttest alapja 

annyira megrongálódott, hogy a járdaépítéstől függetlenül is szükséges az újjáépítése. A község 

saját költségére kb. 800 méteres szakaszt tud megépíteni Vecsey Dezső járási útbiztos mérnök 

tervei alapján.) [részletes indoklás] [173-181. p.] 

128. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a járdaépítési költségek fedezésére szükséges 

kölcsön megszerzéséről beadott javaslata. – (Mivel a községi alapokból felvett kölcsön kimerült, 

ezért a Salgótarjáni Takarékpénztártól a jóváhagyott 4800 forint kölcsönt kell felvenni. A váltó 

aláírására felhatalmazták Barella Henrik községi bírót, Szilárdy Ödön képviselőt és Pap János 

községi jegyzőt. Ha azonban valamely községi alapnak mégis lenne kölcsönözhető összege, 

elsősorban azt használják fel.) [181-182. p.] 

129. Az ideiglenes kórház kibővítéséről hozott községi 150/1892. számú határozat alapján 

kötött házbérleti szerződés. – (Jóváhagyták a Kovács Sándor háztulajdonossal a 178/b és 

178/b/1 népsorszámú ház 3 évre, évi 300 forintért bérbe vételéről szóló szerződést. Szilárdy 

Ödön indítványozta, hogy a községnek kórház építésére van telke, ezért inkább a bérlet helyett 

ott kellene építkezni. Utasították a bírót, hogy a következő közgyűlés tárgyai közé vegye fel az 

indítványt.) [182-183. p.] 

130. Elöljárósági előterjesztés az ideiglenes és járványkórházak berendezéséről. – (Utasították 

az elöljáróságot, hogy a községi orvossal együttműködve intézkedjen a felszerelésről a 

pótköltségvetésben meghatározott összeg keretein belül.) [183. p.] 

131. Elöljárósági jelentés a képviselő-testületnek a szemét kihordásáról hozott 149/1892. számú 

határozata alapján foganatosított eljárásról. – (A háztulajdonosok összesen 446 forintot 

ajánlottak önként a szemét kihordásáért éves szinten, azonban ez csekély összeg, mivel két 

fogatot és két munkaerőt kell fenntartani. Ezért utasították az elöljáróságot és a községi orvost, 

hogy szerkesszen egy köztisztasági szabályrendeletet, addig pedig a gyepmesternek évi 100 

forintot folyósítson a szemét és ürülék kihordásáért, valamint készítessen még egy kocsit ehhez.) 

[183-185. p.] 

132. A községi épületek kéményeinek seprésére vonatkozólag Sefcsik János kéményseprővel 

kötött szerződés. – (Az eddig megállapított évi 25 forintos díjat 40 forintra emelték a kémények 

számának jelentős növekedése miatt.) [185. p.]  

133. Az 1893. év első felében foganatosított adóvégrehajtásokból felmerült községi számla. – 

(Elfogadták a kimutatott 174 forint utalványozását.) [185-186. p.] 

134. Elöljárósági előterjesztés néhai Kovács József volt községi bíró 1893. évi április hóra járó 

fizetésének az örökösök részére kiutalásáról. – (Jóváhagyták, hogy az áprilisra esedékes 37 

forint 50 krajcárt Kovács Antalnak kifizessék.) [186. p.] 

135. Elöljárósági előterjesztés a községi alapok némely tételének egyesítéséről. – (Hasonló 

jellegük miatt egyesítették a községi építkezési és törzsvagyon gyarapítási alapot a községi 

mérőház jövedelmét, a községi közvágóhíd építési alapot és a fogyasztási adótartalék alapot. 

Ez utóbbi alapot csak ideiglenesen olvasztották be, és elkülönítették arra az esetre, ha a község 

ismét átveszi az italmérési és fogyasztási adó beszedését. 1894-től községi törzsvagyon 

gyarapítási és rendelkezési alap lett a neve az összevont alapoknak.) [186-187. p.] 



136. A kereskedelemügyi és földművelésügyi minisztereknek a magyar állam megalapításának 

ezredik évfordulója megünnepléséről a vármegye törvényhatósági bizottságának 52/1893. 

számú határozatával kiadott felhívásai. – (Az építkezési és szépészeti bizottságtól kértek 

javaslatot, hogy emlékként milyen közművelődési vagy közjótékonysági épületet emeljen a 

község.) [187-188. p.] 

137. Stiegkéz Jakab volt liptószentmiklósi lakos, kereskedőnek a községben letelepedés 

engedélyezés iránt benyújtott kérvénye. – (Engedélyezték Liptószentmiklós község igazolása 

alapján.) [188. p.] 

138. Szeverényi László volt dunaegyházai kereskedőnek a községben letelepedés engedélyezés 

iránt benyújtott kérvénye. – (Engedélyezték Dunaegyháza község igazolása alapján.) [188-189. 

p.] 

139. Klein Ignác volt szélnyei lakos, korcsmárosnak a községben letelepedés engedélyezés 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték Dobrocs és Szélnye község igazolása alapján.) [189. p.] 

140. Kozol József Ivánkó községi illetőségű csizmadiamesternek a községben letelepedés 

engedélyezés iránti kérvénye. – (Engedélyezték Ivánkó község igazolása alapján.) [189-190. p.] 

141. Árvay Jolán volt szécsényi lakos, cukrásznőnek a község kötelékébe leendő felvétel iránti 

kérvénye. – (Szécsény község igazolása szerint a kérvényező férjezett és nem özvegy, ez alapján 

pedig a férje illetőségét követi, azonban a letelepedési engedélyt megadták.) [190. p.] 

142. Herczog Herman volt baglyasaljai lakosnak a község kötelékébe felvétel iránti kérvénye. 

– (Baglyasalja község által kiadott igazolásból nem derült ki, hogy mennyi ideig, és milyen 

minőségben lakott a községben, ezért nem adtak helyt a kérvénynek.) [190-191. p.] 

143. Budapest fő- és székváros tanácsának a húsnak Budapestre behozatala, szállítása, és 

elárusítása tárgyában 14003/VIII. 1893. számon kiadott hirdetménye. – (Tudomásul vették.) 

[191. p.]  

144. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1893. május 31-én tartott rendes 

közgyűlésében hozott 51/1893. számú határozatával Nógrád vármegye tiszti, segéd, kezelő és 

szolga személyzete létszámáról, szolgálati beosztásáról, és illetményéről elfogadott 

szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul vették.) [191. p.] 

145. A vármegye törvényhatósági bizottságának az építő (falazat) tégláknak a 

kereskedelemügyi miniszter 13565/93. számú leiratában meghatározott mértékben való 

készítése és alkalmazása, valamint a burkoló téglák és fedő cserepek rendes (normális) 

méreteinek meghatározásáról 62/1893. számú határozatával alkotott szabályrendelet-tervezete. 

– (Tudomásul vették.) [191. p.]  

146. A vármegye törvényhatósági bizottságának a cselédszerző ipar gyakorlásáról szóló 

vármegyei szabályrendelet 2.§-ának módosításáról 84/1893. számon hozott határozata. – 

(Tudomásul vették.) [191-192. p.] 

147. A vármegye törvényhatósági bizottságának a lőfegyvertartás korlátozásáról 85/1893. 

számon hozott határozatával elfogadott szabályrendelet-tervezet. – (Tudomásul vették.) [192. 

p.]  

148. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 15-22. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [192. p.] 

149. A vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában megjelent Pozsony, Nyitra, Trencsén, Árva, 

Liptó, Turóc, Zólyom, Bars, Hont, Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szepes és Sáros vármegyék, 

Selmecbánya, Bélabánya város és Budapest fő- és székváros területéről a szarvasmarhák 

szállításának korlátozására vonatkozó földművelésügyi miniszteri 31341-III-8/893. számú 

intézkedés. – (Tudomásul vették.) [192. p.] 

150. A vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában megjelent Nógrád vármegye 

törvényhatósági közútjain hófúvás, hegyomlás és árvíz alkalmával előforduló közlekedési 

veszélyeknek és akadályoknak elhárítása, illetőleg megszüntetése iránt alkotott Nógrád 



vármegye törvényhatósági bizottságának 254/1892. számú határozatával elfogadott 

szabályrendelet-tervezet. – (Tudomásul vették.) [192. p.] 

151. A vármegyei Hivatalos Értesítő 20. számában megjelent, a Német Birodalomból, 

Franciaországból, Belgiumból, Németalföldről és Romániából származó bizonyos áruk 

behozatalára és átvitelére vonatkozóan a megelőző évben kiadott tilalmakat hatályon kívül 

helyező, az Oroszországból származó árukra nézve azonban továbbra is fenntartó 48571. VI/11. 

számú rendelet. – (Tudomásul vették.) [192-193. p.] 

152. A vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában megjelent, a Jó egészség című népszerű 

egészségügyi lap megrendelésére kiadott belügyminiszteri 51998-VI/11. számú rendelet. – 

(Tudomásul vették.) [193. p.] 

153. A vármegyei Hivatalos Értesítő 22. számában megjelent Kresyl mész használatát ajánló 

belügyminiszteri rendelet. – (Tudomásul vették.) [193. p.] 

154. A vármegyei Hivatalos Értesítő 22. számában megjelent, Nógrád vármegye árvaszéki 

elnökének a nagykorúsításnál való eljárás alkalmával kiadott rendelete. – (Tudomásul vették.) 

[193. p.] 

155. Előterjesztették a ragadós tüdőlob kiirtásáról szóló 1893. évi II. törvénycikket. – 

(Tudomásul vették.) [193. p.] 

156. A községi állatorvosnak az 1893. év második negyedében a marhaállományban észlelt 

egészségügyi viszonyokról szóló jelentése. – (Tudomásul vették.) [193. p.] 

157. Az 1893. évre szóló tűzvédadó egyénenkénti kivetési lajstroma. – (Jóváhagyták.) [194. p.] 

158. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a községi 

képviselő-testület által eddig tanúsított pártfogásáért és anyagi segélyezéséért írásbeli 

köszönete, és a községi képviselő-testület által az 5 éven túl szolgáló tagok részére megrendelt 

5 éves érmek kiosztása alkalmából augusztus 27-én délelőtt 11 órakor tartandó díszgyakorlatra 

meghívása. – (Tudomásul vették, és kimondták, hogy testületileg részt vesznek a 

díszgyakorlaton.) [194. p.] 

159. Gotthardt Bálint üveggyári felügyelő átirata, melyben az üveggyár építésénél alkalmazott 

munkások garázdálkodásainak megszüntetésére időszakonként rendőr őrjárat kiküldését kéri. – 

(Az elöljáróság erről már intézkedett, azonban a megnyíló üveggyárba érkező 400-500 külföldi 

munkás miatt szükséges a rendőri létszám növelése, ezért utasították az elöljáróságot, hogy a 

következő közgyűlésre készítsen előterjesztést erről.) [194-195. p.] 

 

1893. augusztus 31. (IX., rendes) [196-267. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Andreich János, Dokupil Vilmos, Gerber 

Frigyes az SKB Rt képviselője, Markovits Márton plébános, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, 

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

Pusztay Antal tanácsnok, Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

160. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [199. p.] 

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

162. A járási főszolgabíró 4767/1893., illetve a vármegyei alispán 12384/1893. számú felhívása 

az állami mének részére 1894. évben kiszolgáltatandó tápszerek árát illetőleg nyilatkozat 

kiállításáról. – (A zabot mázsánként 6 forintért, a szénát 2 forint 50 krajcárért, az alomszalmát, 

az istállót és a legénységi lakást ingyen adta a község, a legénység élelmezését a megállapított 

díj szerint, ennek fejében a hágatási díjat 80 krajcárban kérte megállapítani.) [199. p.] 

163. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község által vasúti megállóhely létesítése 

iránt beadott kérvény visszavonásáról hozott 116/1893. számú határozatát, azon jelentéssel, 

hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – (A visszavonást jóváhagyták.) [199-200. p.] 



164. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Korsós József és társai által kútépítés iránt 

beadott kérvényük elintézéséről vármegyei alispánnak 8613. és 11352/1893. számú végzése 

alapján hozott 117/1893. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel 

be nem adatott. – (A fellebbezési határidő még nem telt le, egyébként a határozatot 

jóváhagyták.) [200-202. p.] 

165. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1893. évi községi (vicinális) közmunka 

kivetéséről hozott 121/1893. számú határozatát, és annak alapján foganatosított egyéni 

kivetéseket, azon jelentéssel, hogy sem a határozat ellen, sem a kivetés ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [202-204. p.] 

166. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1893. évi községi pótadó-kivetési kulcs 

megállapításáról hozott 124/1893. számú határozatát, és az ez alapján szerkesztett egyéni 

kivetéseket azon jelentéssel, hogy sem a határozat ellen, sem a kivetés ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [204-205. p.] 

167. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1893. évre kivetett vicinális 

közmunkaváltságnak a községen átvonuló Losonc-Fülek-Heves-i törvényhatósági útszakasz 

kiépítési költségeinek fedezésére fordításáról hozott 126/1893. számú határozatát, azon 

jelentéssel, hogy a határozatot előzetes jóváhagyásra vármegyei alispánhoz 14380/1893. 

számon iktatva beterjesztették. – (Jóváhagyták, és előzetes jóváhagyás végett az alispánhoz 

felterjesztették.) [205-206. p.]   

168. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községen átvonuló Losonc-Fülek-

Heves-i törvényhatósági útszakasznak kiépítése, és az arra fordítandó költségek kölcsön útján 

fedezéséről hozott 127/1893. számú határozatát, községi jegyző azon jelentésével, hogy a 

határozattal, és ahhoz csatolt költségvetésekkel vármegyei alispánnál személyesen eljárt. Az őt 

helyettesítő főjegyző úgy a közútnak házi kezelés melletti azonnali kiépítését, mint az arra 

fordítandó költségeknek az 1893. évi vicinális közmunkából fedezését, és amennyiben a 

költségeket ezen alap nem fedezi, 6 %-os kamat mellett váltó kölcsön felvételét szóban 

engedélyezte, az erre vonatkozó végzésének megküldését megígérte. – (Tudomásul vették, és a 

községi építkezési bizottságot, valamint Vecsey Dezső járási mérnököt felkérték a munkák 

megkezdésére. A határozatot jóváhagyták és előzetes jóváhagyásra felterjesztették az 

alispánnak.) [206-209. p.] 

169. Elöljárósági előterjesztés a községi képviselő-testületnek 129/1893. számú határozata 

alapján községi kórház építéséről. – (Mivel a telek megvan, a kórházi építési alapban jelentős 

összeg halmozódott fel, elvileg elhatározták, hogy 1894-ben megkezdik a kórház építését. 

Felkérték a községi építési bizottságot a tervek és a költségvetés elkészítésére.) [209. p.] 

170. Elöljárósági előterjesztés a községi képviselő-testületnek 159/1893. számú határozata 

alapján a községi rendőrség szaporítása iránt. – (A lakosság növekedése az üveggyár üzembe 

helyezésével tovább emelkedik, és „különösen az üveggyárnál kivétel nélkül idegen socialisticus 

eszmékkel saturált elemek lesznek szükségként alkalmazva”, ezeket a többi vállalat 

alkalmazottai között is terjeszteni fogják, valamint az egyéb rendőri tevékenység ellátása végett 

a meglévő 4 rendőri létszámot szükséges még kettővel növelni. Ennek megfelelően változtattak 

a pótszabályrendeleten, illetve kimondták, hogy október 1-től kell hatályba léptetni, az anyagi 

fedezetre pótköltségvetés beterjesztése szükséges.) [részletes indoklás] [209-215. p.] 

171. Elöljárósági előterjesztés a községi díjnok alkalmazási idejének 1894. évre 

kiterjesztéséről. – (A lakosság számának emelkedése miatt a jegyzői hivatal teendői is 

folyamatosan növekednek, ezért szükséges a díjnok további folyamatos alkalmazása.) [215-217. 

p.] 

172. Elöljárósági előterjesztés a Tarján-patak szabályozása, és annak előmunkálataira 

fordítandó költségek fedezéséről. – (Mivel a járdaépítés már befejezéséhez közeledik, de ez nem 

oldja meg a vasút mellett keletkező pangó vizek elvezetését, mert a vasút alatt csak egy átereszt 

építettek, ezért szükséges ennek megoldása a patakszabályozással együtt. Kérvényt intéztek a 



földművelésügyi miniszterhez a szabályozáshoz értő mérnök kiküldésére. A költségeket a 

vásárjog jövedelmi alapból fedezik.) [részletes indoklás] [217-220. p.] 

173. Előterjesztés a Tarján-patak szabályozási előmunkálataira előlegzett költségek 

megtérítéséről. – (Mivel az állatvásártér kialakítása szempontjából végezték el a 97 forint 24 

krajcár értékű előmunkálatokat, ezért a vásárjog jövedelem alapból fedezték.) [220. p.] 

174. Elöljárósági előterjesztés a fogyasztási adó tartalékalap pénztárnak a kincstár ellenében 

fennálló 92 krajcár követelés törlésére. – (Az 1880-as években keletkezett elszámolási 

különbözetett már kiegyenlítették, ezért törölték.) [220-221. p.] 

175. Elöljárósági előterjesztés a különféle hivatalok, esetleg a királyi járásbíróság és adóhivatal 

elhelyezésére szolgáló községi épület emeléséről. – (A községi 144. népsorszámú ház telkének 

a szomszédos telkekkel bővítése szükséges, ezért utasították az elöljáróságot, hogy tegye meg a 

szükséges lépéseket.) [221. p.] 

176. Elöljárósági előterjesztés a Salgótarjánban létesítendő óvoda elhelyezésére építési telek 

vételéről. – (A tanügyi bizottság jelentése előtt nem döntöttek e kérdésben.) [221. p.] 

177. Elöljárósági előterjesztés a takarékpénztár bérháza előtti kis tér megvételéről. – 

(Utasították az elöljáróságot, hogy döntés előtt a községi mérnökkel méresse fel a területet és 

tájékozódjon a vételárról.) [221-222. p.] 

178. Elöljárósági előterjesztés a terményrakodó helynek a község összes lakossága használatára 

kiterjesztéséről, esetleg vétel útján még kibővítéséről. – (Mivel a terményrakodó hely a volt 

úrbéresek tulajdona, a község teljes lakossága nem rendelkezik vele, ugyanakkor a község 

területére csak meghatározott mennyiségű termény hozható be, így a volt úrbéreseken kívül a 

többi lakos számára is szükséges lenne terményrakodó hely, ezért utasították az elöljáróságot, 

hogy erre alkalmas területet keressen és készítsen erről vázrajzot, illetve költségvetést.) [222. 

p.] 

179. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 82/1893. számú határozatával kiküldött 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság által a községi rét és föld bérbeadásáról 

megtartott árverésen felvett jegyzőkönyvet, és annak alapján kötött haszonbéri szerződést a 

bizottság jelentésével. – (Jóváhagyták Szvoboda Jakab 202 forintos ajánlatát, mivel magasabb 

bérösszeg nem érhető el, ugyanis a községi föld a vasútállomástól délre, a község legtávolabbi 

részén fekszik és átfolyik rajta a Tarján patak, illetve itt torkollik bele a Baglyas-patak is, ezért 

áradásoknak van kitéve.) [222-224. p.] 

180. Előterjesztették a Magyar Államvasutak salgótarjáni alkalmazottjainak 1891., 1892. és 

1893. évre szóló adókimutatásait a községi pótadó pótlólagos kivetése céljából. – (Utasították 

a községi jegyzőt, hogy 1891. évre 364 forint után 24 %, 1892. évre 315 forint után 28 %, 1893. 

évre 349 forint után 25,1 % pótadót egyénenként vessen ki az érintettekre.) [224. p.]  

181. Előterjesztették a községi házi és különféle alapok pénztárainak 1894. évre szóló 

költségvetési előirányzatait, és ezekkel kapcsolatban az 1893. évre szóló községi vagyoni 

leltárt, a községi elöljáróság indoklásával és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság jelentésével, illetve ezzel kapcsolatban olvastatott vármegyei alispánnak 12200/1893. 

számú körrendelete. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [224-265. p.] 

182. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 89/1893. számú határozatával az országos 

tűzoltói tanfolyamra kiküldött Hricsovszky András községi tanácsnok, tűzoltó alparancsnok 

minősítési okmányát, és a kiküldetésből felmerült költségszámlát. – (Tiszti minősítést nyert, 

ezért a 93 forint 50 krajcár kiküldetési díjat jóváhagyták.) [265. p.]  

183. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 23-24. számát. 

– (Tudomásul vették.) [265. p.] 

184. A vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában megjelent a Földművelésügyi 

Minisztériumnak 41019.III./8 számú körrendelete, mely Pozsony, Nyitra, Trencsén, Árva, 

Liptó, Turóc, Zólyom, Bars, Hont, Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szepes és Sáros vármegyék, 



Bélabánya, Pozsony és Budapest városok területéről a szarvasmarhák Horvát-Szlavonországba 

való bevitelének teljes betiltásáról rendelkezik. – (Tudomásul vették.) [265. p.] 

Napirenden kívül: 

185. Szalay István és társai salgótarjáni mészárosoknak a községi közvágóhíd udvarán egy 

bőrszárító, és azzal kapcsolatban marhafogó helyiség felállítása iránt beadott kérvénye. – (Mivel 

levágott állat bőre a község területére nem hozható be, a mészárosok pedig otthon nem 

száríthatják a bőrt, helyt adtak a kérvénynek, és utasították a kérvényezőket, hogy a községi 

építési bizottsághoz adjanak be tervet és költségvetést.) [266-267. p.] 

186. A járási főszolgabírónak a Budapest felől érkező és salgótarjáni vasútállomáson leszálló 

utasoknak, a kolerajárvány behurcolásának megakadályozása szempontjából, fertőtlenítéséről 

kiadott 5024/1893. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [267. p.] 

 

1893. szeptember 12. (X., rendkívüli) [268-276. p.] 

Jelen vannak: Bőhm Béla, Szalay István, Fülep István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, 

Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, 

Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

187. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Bőhm Béla, Szalay István) [269. p.] 

188. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [269. p.] 

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

bejelenti, hogy az irodai személyzetnél 1893. szeptember 1-én változás állt be, amennyiben 

Martonfalvay Zoltán községi írnoki, Nizelek Kálmán pedig díjnoki állásukról önként 

lemondván, a megürült községi írnoki állásra Müller Adolf Béla okleveles jegyzőt, a díjnoki 

állásra eddigi írnoki minőségben alkalmazott Martonfalvay Zoltánt vette fel. Ugyancsak 1893. 

szeptember 6-tól kezdve a jegyzői pályára készülő, salgótarjáni illetőségű Huszár Sándort 

díjtalan gyakornoki minőségben alkalmazta. Bemutatja Müller Adolf Béla jegyzői képesítési 

oklevelét és előbbi működéséről szóló bizonyítványait. – (Tudomásul vették.) [269-270. p.] 

190. Községi jegyző bejelenti, hogy 1893. szeptember 1-től az irodai személyzetnél történt 

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

jegyző, Eisenkolb Ivor, Holcsek Ferenc segédjegyzők, Pap Zsigmond, Müller Adolf Béla 

írnokok, Timaróczky Sándor községi hajdú.) [270. p.] 

191. A vármegyei alispánnak az 1893. évi vicinális közmunkaváltságnak a községen keresztül 

vonuló Losonc-Fülek-Heves-i törvényhatósági útvonal építésére fordítása, és az útvonal 

kiépítési költségeinek fedezésére szolgáló kölcsönnek ugyancsak a vicinális alap terhére 

felvételéről hozott községi 126. és 127/1893. számú határozatokat, részben és feltételesen 

jóváhagyó 14380/1893. számú végzése. – (Tudomásul vették, ugyanakkor kérték, hogy a 

kölcsön felvételére vonatkozó határozatról a törvényhatósági bizottság mielőbb döntsön.) [270-

272. p.] 

192. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a kúttisztító szivattyú kezeléséről, 

használatáról és kezelési díjának megállapításáról hozott 114/1893. számú határozatát, és annak 

megfelelően módosított szabályrendeletet azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [272-273. p.] 

193. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi tűzrendészeti és tűzoltási 

szabályrendelet alkotása, és a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet fennállásának biztosítása 

céljából alkotott községi szabályrendelet módosításáról hozott 120/1893. számú határozatát, 

illetve ennek alapján alkotott szabályrendeletet és pótszabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [273-274. p.] 

194. A vármegyei alispán Salgótarján nagyközség területére a kanyaró járvány megszűnését 

kimondó 13130/1893. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [274. p.] 



195. Elöljárósági jelentés a járási főszolgabíró által augusztus 26-án megtartott általános 

közigazgatási és pénztári vizsgálat eredményéről. – (Tudomásul vették.) [274-275. p.] 

196. Elöljárósági előterjesztés özv. Stubnyik Józsefné, született Mausz Katalin, volt községi 

kórházi ápolt ápolási és temetési költségeinek leírásáról. – (Mint átutazó betegedett meg, iratai 

nem voltak, közlése alapján pedig nem lehetett illetőségi helyét kideríteni, ezért a költségeket 

leírták.) [275-276. p.] 

197. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 25. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – 

(Tudomásul vették.) [276. p.] 

 

1893. október 19. (XI., rendes) [276-300. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Andreich János, Bauer Miksa a Keszler-

Lippe-Bőhm cég képviselője, Bőhm Béla, Dapsy Gyula, Dokupil Vilmos, Garab Elek, Gerber 

Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Hegedűs Viktor, Hoffman Mór özv. Jankovics 

Miklósné képviselője, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Kádas 

István, Kohányi Kálmán, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Perné Ferenc, Porázik György, Ruttkay Sándor, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

Thomásch János, Unger Gusztáv, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, 

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

Pusztay Antal tanácsnok, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

198. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Gerber Frigyes, Unger Gusztáv) [278. p.] 

199. A múlt gyűlés jegyzőkönyve hitelesítve lévén. – (Jóváhagyták.) [278. p.] 

200. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi személyzetnek két rendőrrel 

növeléséről hozott 170/1893. számú határozatát, és ez alapján alkotott pótszabályrendeletet, 

azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [278-280. p.] 

201. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 185/1893. számú határozatával a 

közvágóhíd udvarán építtetni rendelt bőrszárító fészer építési tervét és költségvetési 

előirányzatát, a községi építkezési bizottság jelentésével. – (A szárító épületét teljesen fából kell 

felépíteni 930 forint költségvetésből.) [280. p.] 

202. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 180/1893. számú határozata alapján az 

államvasutak salgótarjáni alkalmazottjainak terhére 1891-1893. évekre szóló községi pótadó-

kivetési lajstromot, azon jelentéssel, hogy sem a határozat, sem az egyéni kivetés ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [280-281. p.] 

203. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 179/1891. számú határozata alapján a 

községi jegyző és az elöljárósági tagok némelyikének javadalmazására, illetve a községi jegyzői 

hivatal újjászervezésére vonatkozó pótszabályrendelet-tervezetet. – (Az irodai személyzetet úgy 

tervezték átalakítani, hogy a jegyző főjegyző lenne, a segédjegyzői állások megszűnnének, és 

két aljegyző lenne 800 forintos évi fizetéssel és 200 forintos lakhatási költséggel. Egyikük a 

közigazgatási, másik az adóbehajtási területen tevékenykedne. Mellettük két írnok és egy 

végrehajtó alkotná a jegyzői hivatalt. Személyre szólóan Pap János községi jegyzőnek 400 

forint pótlékot javasolnak. A szabályrendeletben meghatározott napidíjak a főjegyzőt és 

aljegyzőket illetnék meg. A helyettes bíró fizetése 150 forintra, a pénztárnoké 600 forintra 

emelkedne. Ennek indoka, hogy a lakosság számának emelkedésével az elintézendő ügyiratok 

száma is megduplázódott, az 1882. évi 9843-ról 1892-ben 18681-re, melyek intézése a korábbi 

szervezeti rendszerben már nagyon nehéz. A községi jegyző személyi pótlékának alapja pedig 

az, hogy 1870. január 1-től Salgótarján jegyzője, és ez alatt a község vagyona ötszörösére nőtt.) 

[részletes indoklás] [281-291. p.] 

204. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 111/1893. számú határozata alapján a községi 

jegyző által szerkesztett, a községi alapok kezelésére vonatkozó szabályrendelet-tervezet. – (A 

következő közgyűlés elé terjesztették.) [291. p.] 



205. Elöljárósági előterjesztés a község tulajdonát képező faiskolának a községi állatvásártér 

kibővítésére átadásáról, és a faiskola céljainak megfelelő, jó talajú területnek vétel útján 

beszerzéséről. – (A korábbi rossz talajú faiskola területét az állatvásártérhez csatolták, a 

vásárjog jövedelméből az 1200 négyszögölért 1680 forint megváltási árért. Az új faiskolát a 

gazdasági terményrakodó mellett Herczeg Pálné született Benkő Teréztől vett 840 négyszögöl, 

valamint Herczeg Jánostól vett 620 négyszögöl, összesen 1250 forintért községi tulajdonba 

került területen alakították ki.) [292-293. p.] 

206. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 157/1893. számú határozatával 

megállapított, 1893. évre szóló tűzvédadó-kivetést, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [293. p.] 

207. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő hitfelekezeti iskolák, és a társulatok által 

fenntartott iskolába 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.) [293-294. p.] 

208. A Salgótarjáni Ipartestületnek 13/1893. számú határozata, melyben az általa Salgótarján 

nagyközségben létesített ipartanonc-iskola céljaira az 1892/93. tanévre nyújtott 100 forint 

segélyért köszönetet mondva, az 1893/94. tanévre is kéri a segélyezést. – (A következő tanévre 

is megszavazták a 100 forint segélyt.) [294. p.] 

209. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt bányaigazgatóságának a községi elöljáróság által 

5332/1893. számon a társulati iskolák túltömöttsége tárgyában hozzá intézett felhívásra 936. 

szám alatt küldött átirata, mely szerint a társulati iskolák túltömöttségét a község területéről 56, 

és az államvasúti alkalmazottak 38, így összesen 94 idegen tanköteles felvétele okozza. – 

(Felkérték a vármegyei tanfelügyelőt, hogy ebben a tanévben engedélyezze a bányatársulati 

iskola „túltömöttségét”, mivel a községi felekezeti iskolák sem tudják felvenni a tanköteleseket.) 

[294-295. p.] 

210. Olvastatott Porázik György községi képviselő írásbeli indítványa az ebek irtásánál észlelt 

visszás eljárás megszüntetése, és a pecértelepnek [gyepmesteri] más helyre elhelyezése 

tárgyában. – (Utasították a községi bírót, hogy községi rendőrrel ellenőriztesse, ne történjen 

állatkínzás, és a tetemeket a kijelölt helyen ássák el, fertőtlenítsék, valamint a községtől 

távolabb keressen helyet a gyepmesteri telepnek. A losonci Magyar Tőzeg Műtrágya Ipari Rt-

nél tájékozódjon az ún. tőzegszóró árnyékszékek Salgótarjánba berendezése iránt.) [295-296. 

p.] 

211. Schvarcz Tivadar cipészmester kérvénye a községben letelepedés engedélyezése iránt. – 

(Engedélyezték Pozsony szabad királyi város tanácsának igazolása alapján.) [296. p.] 

212. Kaszap István kovácsmester kérvénye a községben letelepedés engedélyezése iránt. – 

(Engedélyezték Jobbágyi község igazolása alapján.) [296. p.] 

213. Cserefkó István csizmadiamester kérvénye a községben letelepedés engedélyezése iránt. 

– (Engedélyezték Szkacsány-Hradistye község igazolása alapján.) [296-297. p.] 

214. Friendt János hentesmester kérvénye a községben letelepedés engedélyezése iránt. – 

(Engedélyezték Baglyasalja község igazolása alapján.) [297. p.] 

215. Elöljárósági előterjesztés Liptay Lajos salgótarjáni lakos, borbélynak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§ alapján a község kötelékébe felvételéről. – (Mivel 1884 óta a községben lakik, 

és 1887 óta adót fizet, ezért 5 forint illetőségi díjért felvették a község kötelékébe.) [297-298. 

p.] 

216. Elöljárósági előterjesztés Kleiban József salgótarjáni lakos, acélgyári előmunkás és 

családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§ alapján a község kötelékébe felvételéről. – 

(Mivel 1873 óta a községben lakik, és 1874 óta adót fizet, ezért őt, feleségét, született Kozma 

Annát, gyermekeit Annát, Róbertet, Rezsőt, Józsefet, Jánost, Margitot és Ilonát felvették a 

község kötelékébe 3 forint díjért.) [298. p.] 



217. Priszter György volt községi rendőrfelügyelőnek ez állásából elbocsájtására beadott 

kérvénye. – (Bár az elbocsájtás indokolt, de az nem a szabályrendeletben meghatározott módon 

történt, valamint figyelembe vették nagy családját, ezért 6 heti fizetésének megfelelő 45 forint 

végkielégítést szavaztak meg.) [276-300. p.] 

218. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett 26-29. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [298-299. p.]  

219. A vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában közzé tett, Nógrád vármegye legtöbb adót 

fizető bizottsági tagjainak 1894. évre érvényes névjegyzéke, vármegyei alispánnak 

16600/1893. számú hirdetményével, mely szerint a névjegyzék október 10-től 15 napon át 

közszemlére van kitéve. – (Tudomásul vették, és a kihagyott Gerber Frigyes bányamérnököt, 

illetve Lázár Zoltán acélgyári mérnököt felszólamlási jogukra figyelmeztették.) [299. p.] 

Napirenden kívül: 

220. A községi jegyző bejelenti, hogy ez év folyamán a község területén az Egyesült 

Magyarhoni Üveggyárak Rt nagy kiterjedésű üveggyár telepe épült, mely még ez év folyamán 

üzemelni kezd. A gyárat 30 évi adómentességben részesítették, és e szerint állami adót nem 

fizet, de a községi közterhek viseléséhez törvény szerint hozzájárulni tartozik. A hozzájárulási 

arány, illetve a gyár terhére a községi adó kivetésének módozatai és feltételei az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 130.§ értelmében a vármegyei törvényhatósági bizottság jóváhagyása mellett a 

község által szabályrendelet útján meghatározandó. Indítványozza, hogy a gyár képviselőinek 

meghallgatása mellett ilyen szabályrendelet-tervezet készítésével a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságot bízzák meg. – (Elfogadták.) [300. p.] 

 

1893. november 20. (XII., rendkívüli) [301-328. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bauer Miksa a Keszler-Lippe-Bőhm cég 

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Dokupil 

Vilmos, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovics 

Miklósné képviselője, Löllbach Gusztáv, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János 

állatorvos, Fülep István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

221. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [303. p.] 

222. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [303. p.] 

223. Előterjesztés József főherceg honvéd főparancsnokká történt kinevezésének 25 éves 

jubileuma megünnepléséről. – (Díszlapon üdvözlő feliratot küldtek.) [303-304. p.] 

224. Előterjesztés Scitovszky János vármegyei alispánsága 10. évfordulójának 

megünnepléséről. – (A tisztelgő küldöttség tagjául Szilárdy Ödönt, Luby Gézát, Barella 

Henriket, Lővinger Rezsőt és Pap Jánost választották meg.) [304-305. p.] 

225. A vármegyei alispánnak a járási főszolgabíró által 6044/1893. számon kiadott, Barir 

Salamon salgótarjáni lakossal szemben az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-a értelmében 

eljárást elrendelő 17286/1893. számú végzése. – (Az izraelita hitközség jegyzőkönyve szerint a 

podkamiczi [Galícia, Bródi kerület] születésű Barir Salamon 1885 óta lakik Salgótarjánban, 

azonban korábbi lakhelyéről erkölcsi bizonyítványt nem mutatott be, valamint saját bevallása 

szerint is településről-településre járva prédikál, és így tartja fenn magát, adót nem fizet, ezért 

elutasították a lakhatási engedély kiadását.) [305-306. p.]  

226. A járási főszolgabírónak özv. Rubint Károlyné gyógytárának jelenlegi helyéről a 

Salgótarjáni Takarékpénztár bérháza átellenében fekvő Godó-féle telekre áthelyezését 

engedélyező 6212/1893. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [306. p.] 

227. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 185/1893. számú határozatát, illetve annak 

alapján készített 201/1893. számú határozattal elfogadott bőrszárító fészer építési tervét és 



költségvetését, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[306-307. p.] 

228. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi jegyző és elöljáróság egynémely 

tagjainak javadalmazása, illetve a jegyzői hivatalnak újjászervezéséről hozott 203/1893. számú 

határozatát, és annak alapján alkotott községi szervezeti pótszabályrendeletet. Ezzel 

kapcsolatban Boczkó Dániel községi képviselőnek ellenindítványát, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő, mint szabályrendeleti bizottság jelentésével. – (A pótszabályrendelet 

átdolgozására vonatkozó indítványt, mely szerint csak a községi jegyzőt illesse meg személyi 

pótlék, elfogadták.) [307-309. p.] 

229. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi faiskolának az állatvásártér 

kibővítésére átadásáról, és új faiskola kertnek vétel útján beszerzéséről hozott 205/1893. számú 

határozatát. – (Mivel nem jelent meg a szükséges számú képviselő, a következő közgyűlés 

napirendjére vették.) [309-310. p.] 

230. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 204/1893. számú határozatával elfogadott, 

a községi alapok kezelésére vonatkozó szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [310-312. p.] 

231. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 71/1893. számú határozatával a község 

jegyzői hivatal részére beszerezni rendelt, egy Wertheim-féle íróasztal beszerzési árának teljes 

összegben megállapítását a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Jóváhagyták, hogy az előirányzott 150 forint helyett csak 250 forintért lehetett beszerezni az 

íróasztalt.) [312-313. p.] 

232. Előterjesztés a kolerajárvány ideje alatt a vasúton érkezők fertőtlenítéséből felmerült 

költségek megállapításáról. – (Augusztus 27. és október 31. közötti 66 napon keresztül napi 

négyszer [hajnali 3, délelőtt 9, délután 1 és 5 órakor] kellett az orvosnak előfogatot biztosítani 

a vasútállomásra, hogy a Budapestről érkező utasokat ellenőrizhesse. Ez egyenként 80 

krajcárba, összesen 211 forint 20 krajcárba került. Az orvosnak az anyagi veszteségek 

kárpótlására 100 forint tiszteletdíjat szavaztak meg, így az összesen 311 forint 20 krajcárt 

második pótköltségvetéssel kell biztosítani.) [313-314. p.] 

233. Előterjesztették a községi házi pénztárnak 1893. évre szóló második pótköltségvetési 

előirányzatát a községi elöljáróság és a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. 

– (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [314-318. p.] 

234. Olvastatott a községi tanügyi bizottságnak a kisdedóvodák létesítéséről a községi 

képviselő-testületnek 70/1893. számú határozatának megfelelően beadott javaslata. – 

(Szükségesnek tartották két vagy három óvoda felállítását, de egyet halaszthatatlanul, melynek 

helye a kántor kertje, esetleg a mellette lévő Kökény-féle kert. A képviselő-testület a községi 

építészeti bizottságnak adta ki tervek és költségvetés elkészítésére.) [318-319. p.] 

235. Olvastatott a községi tanügyi bizottságnak a polgári iskola létesítéséről a községi 

képviselő-testületnek 84/1893. számú határozatának megfelelően beadott jelentése. – 

(Tudomásul vették, hogy a bizottság, bár fontosnak tartotta polgári iskola létesítését, de előbb 

az elemi iskolák helyzetének rendezését, és a megfelelő számú tanerő alkalmazását tartotta 

szükségesnek.) [319. p.] 

236. Elöljárósági előterjesztés a községi ügyésznek a Fülep-féle ingatlan tulajdonjogának a 

község nevére bekebelezése körül beállt nehézségek elhárításának megbízásával. – (Megbízták 

Draskóczy Zsigmond losonci ügyvéd, községi ügyészt a község képviseletével ez ügyben.) [319-

320. p.] 

237. Bemutatták a községi választók kiigazított 1894-1896. évekre érvényes névjegyzékét. – 

(Tudomásul vették az 1835 községi választót tartalmazó névjegyzéket.) [320-321. p.] 

238. Elöljárósági előterjesztés az utcai lámpák számának növeléséről. – (Mivel a község 

beépített területe növekedett, a 28 utcai lámpa kevés, ezért még 22 lámpa felállítását határozták 

el. 10 a Fő utcán, 1 a Karancsaljai úton, 2 a bányatelepre vezető úton, 1 a Vadász Szálló előtti 



téren, 2 az üveggyár felé, 2 a Meszesalján, 1 a vásártéren, 1 a Posta utcában, 1 a Pécskő 

utcában a Bencsik-féle ház előtt, 1 a Temető utca felső részén.) [321. p.] 

239. Elöljárósági előterjesztés a Posta és Pécskő utcák burkolatainak kijavításáról. – (Mivel a 

törvényhatósági út átereszeinek javítása miatt a forgalmat a Posta utcára terelték, a Pécskő 

utcán pedig a követ szállították, azok úgy megrongálódtak, hogy javításuk halaszthatatlan.) 

[321-322. p.] 

240. Elöljárósági előterjesztés a községi belvásártéren átvonuló út és hidak burkolatának 

javításáról. – (A nagy kocsi forgalom miatt megrongálódott utakat és hidakat a vásárjog 

jövedelem alap pénztár terhére kell kijavítani.) [322-323. p.] 

241. Link Bernát vásárjog bérlőnek a magánosok és társulatok által behozott áruk után a 

helypénznek megfizetése, esetleg bérbe engedés iránti kérvénye. – (Vizsgálatra kiadták a 

községi vásárügyi bizottságnak, valamint a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak.) 

[323. p.] 

242. Eisenkolb Ivor és Holcsek Ferenc segédjegyzőknek a nyugdíjpénztár felvételi 

illetménytartozás elengedése iránt beadott kérvénye, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Mivel a községi jegyző alkalmazta a segédjegyzőket, 

őket el is bocsáthatta, amely esetleg a nyugdíj-jogosultságuk elvesztésével jár, ezért a képviselő-

testület úgy határozott, hogy a község által kifizetett, és a segédjegyzők által a községi pénztárba 

befizetendő, összesen 106 forint nyugdíjpénztári tagdíj-tartozást leírta.) [323-325. p.] 

243. Egry Gyula községi rendőrfelügyelőnek ruhaár-különbségi pótlék megállapítása iránt 

beadott kérvénye. – (A rendőrfelügyelői ruha zsinórzata drágább, mint a többi rendőré, ezért a 

különbséget, 54 forint 60 krajcárt kifizetik, de a kihordási idő 2 év, ezért 1895-ben a 

megállapított évi 60 forint ruhapénzen túl, a különbség fejében csak 24 forint 60 krajcárt 

fizetnek.) [325-326. p.] 

244. Egry Gyula rendőrfelügyelőnek 8 forint 70 krajcár átköltözési költség megtérítésére 

beadott kérvénye. – (A Salgóbányáról beköltözésért felszámolt fuvardíjat kifizették.) [326. p.] 

245. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 30-32. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [326-327. p.] 

246. Eisenkolb Ivor községi segédjegyző betegségéből eredő gyógyköltségeinek megtérítése 

iránti kérvénye. – (Mivel betegsége alatt is dolgozott, 40 forint kivételes segélyt szavaztak meg.) 

[327. p.] 

247. Olvastatott a nagyilandai evangélikus-református egyház gondnokságának járási 

főszolgabíró 6124/1893. számú felhívásával kiadott templomépítés költségeire szolgáló 

adománygyűjtés iránti kérelme. – (5 forintot adományoztak.) [327-328. p.] 

248. Olvastatott a Salgótarjáni Takarékpénztár igazgatóságának az intézet bérháza elé ültetett 

akácfák eltávolítása iránt beadott kérelme. – (Véleményezésre kiadták a községi szépítészeti 

bizottságnak.) [328. p.] 

 

1893. december 21. (XIII., rendkívüli) [328-333. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Jungmann Mihály, Szilárdy 

Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, 

Pap János jegyző 

 

249. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Dokupil Vilmos) [329. p.] 

250. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [329. p.] 

251. Bemutatták a községi választók 1894-96. évre kiigazított névjegyzékét. – (Tudomásul 

vették.) [330. p.] 

252. Bemutatták a községi legtöbb adót fizető képviselők 1894. évre érvényes névsorát. – 

(Tudomásul vették.) [330. p.] 



253. Jelentés az 1894-99. évi időszakra újból választandó községi képviselők választási 

határidejének kitűzéséről. – (Járási főszolgabíró 1894. január 10-ét jelölte ki a választás 

napjául.) [330. p.] 

254. Előterjesztés 1893. év végével kilépő választott községi képviselők helyeinek választás 

útján betöltéséhez a választókerületek beosztása, és a kerületek szerinti arány megállapítása 

tárgyában. – (A községi választók száma 1835. A beosztás szerint I. kerület a község belterülete 

609 szavazattal [7 rendes és 3 póttag, ebből marad 4 rendes tag, választandó 3 rendes és 3 

póttag], II. kerület a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt gyártelepe és Salgóbánya 653 

szavazattal [7 rendes és 1 póttag, ebből marad 3 rendes tag, választandó 4 rendes és 1 póttag], 

III. kerület a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt telepe és a MÁV alkalmazottak 573 szavazattal [6 

rendes és 1 póttag, ebből marad 3 rendes tag, választandó 3 rendes és 1 póttag]. Az I. kerületben 

azért kell több póttagot választani, mert az itteni rendes tagok közül kerül ki az elöljáróság 

többsége. A III. kerületben, mivel a MÁV, mint testület nem szerepel a legtöbb adót fizetők 

között, egy alkalmazottja kijelölendő megválasztandóként.) [részletes indoklás] [330-332. p.] 

255. Jelentés arról, hogy járási főszolgabíró az 1894. január 10-re kitűzött községi képviselő-

választás vezetésére az I. választókerületben személyes elnöklete alatt helyettes elnökül 

Szilárdy Ödön, a II. kerületben elnökül Boczkó Dániel, helyettes elnökül Dr. Vajda Ferenc, a 

III. választókerületben elnökül Dokupil Vilmos, helyettes elnökül Andreich János községi 

képviselőket nevezte ki. – (Tudomásul vették.) [333. p.] 

 

1893. december 29. (XIV., rendes) [333-352. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bauer Miksa a Keszler-Lippe-Bőhm cég 

képviselője, Kohányi Kálmán, Okolicsányi Lajos, Auerhammer János állatorvos, Herczeg 

János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János 

jegyző 

 

256. A közgyűlési jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Okolicsányi Lajos, Bauer Miksa) [337. p.] 

257. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [337. p.] 

258. Olvastatott József főhercegnek a községi 223/1893. számú határozattal 25 éves honvéd 

főparancsnoki jubileumára küldött üdvözletet megköszönő távirata. – (Tudomásul vették.) [337. 

p.] 

259. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi rendőrség számának növeléséről 

hozott községi 170/1893. számú határozatot, és azzal alkotott pótszabályrendeletet jóváhagyó 

286/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [337. p.]  

260. A vármegye törvényhatósági bizottságának a kútszivattyú kezeléséről hozott községi 

114/1893. számú határozatot, és ezzel alkotott szabályrendeletet jóváhagyó 287/1893. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [338. p.] 

261. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

fennállása céljából alkotott szabályrendelet módosításáról hozott 87., 120. és 193/1893. számú 

községi közgyűlési határozatokat és pótszabályrendeletet jóváhagyó 289/1893. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [338. p.] 

262. A vármegye törvényhatósági bizottságának községi 87., 120. és 193/1893. számú 

határozatokat, és azok alapján alkotott tűzrendőri és tűzoltási szabályrendeletet jóváhagyó 

290/1893. számú határozata. – (Elfogadták azt a kiegészítést, hogy amennyiben a 

rendőrhatóság megjelenik, a rendelkezési jog azt illeti meg.) [338-339. p.] 

263. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1893. évre kivetett vicinális úti 

közmunkaváltságnak a községen keresztül vonuló Losonc-Fülek-Heves-i úttest kiépítésére 

fordításáról hozott községi 126/1893. számú határozatot jóváhagyó 291/1893. számú 

határozata. – (Felkérték az alispánt, hogy tisztázza, a törvényhatósági bizottság határozata a 

kölcsönfelvételre és a vármegyei hozzájárulásra is vonatkozik-e.) [339-341. p.] 



264. A vármegye törvényhatósági bizottságának a bőrszárító fészer építéséről hozott községi 

185., 201. és 227/1893. számú határozatokat, és azzal kapcsolatban az építési tervet és 

költségvetést jóváhagyó 292/1893. számú határozata. – (Végrehajtással a községi építkezési 

bizottságot bízták meg.) [341. p.] 

265. A vármegye törvényhatósági bizottságának 293/1893. számú azon határozata, mely szerint 

a községi alapok kezelésére vonatkozólag községi 204. és 230/1893. számú határozatokkal 

alkotott szabályrendeletet a jövő év május havi közgyűlés elé terjesztés végett a vármegye 

alispánjának kiadják. – (Tudomásul vették.) [341. p.] 

266. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi jegyző és némely elöljárósági tag 

javadalmazásának rendezéséről hozott községi 203. és 228/1893. számú határozatokat 

megsemmisítő, újabb intézkedésre utasító 294/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették, és 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak adták ki javaslattételre.) [341. p.] 

267. A vármegye törvényhatósági bizottságának Korsós József és társai salgótarjáni lakosoknak 

a Kispiac téren közkút építésére beadott kérvényükre hozott községi 117/1893. számú 

határozatot megsemmisítő, és vizsgálatot elrendelő 336/1893. számú határozata. – (A 

vizsgálattal a járási főszolgabírót bízta meg a törvényhatósági bizottság, a község részéről a 

községi vízműveket felügyelő bizottságot jelölték ki a közreműködésre.) [341-342. p.] 

268. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár 1893. évi második 

pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 339/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették, 

azonban a kivetési határidő már elmúlt, ezért a 283 forint 61 ½ krajcár pótadót az 1894. évi 

pótadóval együtt szedik be.) [342-343. p.] 

269. A vármegyei alispánnak a ragadós tüdőlob miatt elrendelt zárlatok módosításáról kiadott 

21463/1893. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [343. p.] 

270. A vármegyei alispánnak az 1893. évi községi és vicinális közmunka mérvének és 

váltságösszegének megállapítására vonatkozó községi 81. és 121/1893. számú határozatokat 

jóváhagyó 15808/1893. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [343. p.] 

271. Olvastatott a Nógrád vármegyei tanfelügyelőnek az iskolákra vonatkozó 209/1893. számú 

községi közgyűlési határozat tudomásul vételét jelző 2030/1893. számú átirata. – (Tudomásul 

vették.) [343-344. p.] 

272. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a faiskolának az állatvásártér kibővítésére 

átadásáról, és új faiskola kertnek vétel útján beszerzéséről hozott 205. és 229/1893. számú 

határozatait. – (Mivel nem jelentek meg kellő számban a képviselők, új közgyűlést tűztek ki.) 

[344-345. p.] 

273. Elöljárósági előterjesztés a községi szervezési szabályrendeletnek a községi kötelékbe 

felveendők felvételi díját megállapító 6. §-a módosításáról. – (Mivel jelentősen növekedett a 

község által fizetendő ápolási díjak mértéke, egy olyan alapot kell létrehozni, melyből ezt lehet 

fedezni. Ezért megbízták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot, hogy dolgozza 

ki a községi szabályrendelet erre vonatkozó pontjainak módosítását.) [345-346. p.] 

274. A járási főszolgabírónak a község belforgalmát biztosító bérkocsi szabályrendelet 

készítéséről kiadott 7246/1893. számú rendelete. – (A vármegyei szabályrendelet alapján a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot bízták meg a községi szabályrendelet 

kidolgozásával, addig pedig az elöljáróságot utasították, hogy ideiglenes rendeletben 

szabályozza.) [346-347. p.] 

275. Elöljárósági előterjesztés a vicinális közmunka kivetési és lerovási főkönyv alapján 

szerkesztett kimutatás szerint behajthatatlanokként kitüntetett hátralékok leírásáról. –  (A 

hátralékosok részben ismeretlen helyre költöztek, részben mert vagyon hátrahagyása nélkül 

elhaltak, a kimutatott 212 forint 97 krajcárt leírták.) [347-348. p.] 

276. Elöljárósági előterjesztés a szoros értelemben vett községi közmunka kivetési és lerovási 

főkönyv alapján szerkesztett kimutatás szerint behajthatatlanokként kitüntetett hátralékok 



leírásáról. – (A hátralékosok részben ismeretlen helyre költöztek, részben mert vagyon 

hátrahagyása nélkül elhaltak, a kimutatott 127 forint 45 krajcárt leírták.) [348-349. p.] 

277. Az 1893. év második felében foganatosított adó, és egyéb, a közadók módjára behajtandó 

követelések behajtása körül felmerült költségszámla. – (503 forintról szóló számlát elfogadták.) 

[349-350. p.] 

278. Olvastatott az 1896-iki ezredéves országos kiállítás besztercebányai kerületi 

bizottságainak közreműködés, illetve a kiállítási alapra adományozás iránti felhívása. – (Elvileg 

elfogadták, az alap támogatására vonatkozó javaslatra a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságot kérték fel.) [350. p.] 

279. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 33-36. számait. 

– (Tudomásul vették.) [350-351. p.] 

280. Járási főszolgabírónak az ismeretlen tartózkodású védkötelesek puhatolására szolgáló 

puhatoló bizottság megválasztásáról kiadott intézkedése. – (Tagok: Barella Henrik, Herczeg 

János, Hricsovszky András, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt részéről Unger Gusztáv, az 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt részéről Dokupil Vilmos.) [333-352. p.] 

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

alapján bejelenti, hogy az irodai személyzetnél változás állott be, amennyiben Müller Adolf 

Béla községi írnok állásából önként lemondott, a megüresedett írnoki állásra Zeleznik Gyula 

okleveles segédjegyzőt december 1-től alkalmazta. Bemutatja nevezett jegyzői képesítési 

oklevelét, és előbbi működéséről szóló bizonyítványait. – (Tudomásul vették.) [351. p.] 

282. Községi jegyző bejelenti, hogy az irodai személyzetnél történt változás következtében a 

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

Holcsek Ferenc segédjegyzők, Pap Zsigmond, Zeleznik Gyula írnokok, Timaróczky Sándor 

községi hajdú.) [352. p.] 
 


