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1894. február 8. (I., alakuló) [1-3. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Horváth Imre, Huszár Antal, 

Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, 

Gazdy László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János 

jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

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

2. Bemutatták a községi képviselő-testület legtöbb adót fizető tagjainak jogérvényes névsorát, 

továbbá az 1893. év végével kilépett képviselők helyeinek betöltésére megtartott választáson 

kerületenként felvett jegyzőkönyveket, mely szerint 10 rendes és 5 póttagot megválasztottak, 

így a képviselő-testület kiegészült. – (Megalakultnak tekintették a képviselő-testületet.) [1-2. p.]  

3. Az általános községi tisztújítás határidejének kitűzésére vonatkozó főszolgabírói 612/884. 

számú átirat előterjesztése, és ezzel kapcsolatban az egyes elöljárói állásokra a kijelölés. – 

(Jelöltek: helyettes bírónak Hricsovszky András és Herczeg János, pénztárnoknak Vattay 

József, közgyámnak Gazdy László, rendőrbírónak Jancsik Gyula, 4 tanácsnoki állásra Herczeg 

János, Hricsovszky András, Pusztay Antal, Fülep István, Kurczinka Antal és pótlólag Herczeg 

István, községi ügyésznek Draskóczy Zsigmond, községi mérnöknek Marschalkó Richárd, 

tiszteletbeli rendőrbírónak a kőszénbánya telepén Beliczay Ferenc, a vasgyár telepén Dapsy 

Gyula, Salgóbányán Bender Lajos, valamint 12 tiszteletbeli tanácsnok a legtöbb adót fizetők 

közül.) [2-3. p.] 

 

1894. február 8. (II., rendkívüli) [4-19. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Horváth Imre, Huszár Antal, 

Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, 

Gazdy László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János 

jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

4. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Gönczöl János, Okolicsányi Lajos) [6. p.] 

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

6. A belügyminiszternek a segélypénztárak tagjainak kórházi ápolási díjaira vonatkozó 78035. 

VII-13/893. számú körrendelete. – (Tudomásul vették, és közölték a községi kórházi 

gondnokkal, illetve a községi orvossal.) [6. p.]  

7. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községen átvonuló Losonc-Fülek-Heves-i 

törvényhatósági útnak helyreállítási költségeire felvett kölcsönnek a következő 3-4 évi községi 

vicinális közmunkaváltságból fedezendő törlesztéséről hozott községi 127. és 168/1893. számú 

határozatokat jóváhagyó 288/1893. számú határozata. – (A határozatból kiderült, hogy a 

vármegyei törvényhatósági bizottság figyelmen kívül hagyta azt a kérést, hogy a vármegyei 

útalap a község által átépített törvényhatósági út fenntartásához 1894-től 5 éven át évi 1000 

forinttal, utána pedig évenként az erre az útszakaszra előirányzott fenntartási költséggel 

járuljon hozzá, ezért felterjesztéssel éltek.) [6-8. p.] 

8. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1893. november 30-án tartott rendes 

közgyűlésében 233/1893. számon hozott, a segedelmi magánpénztár 1894. évi költségvetési 

előirányzatára vonatkozó közérdekű határozata. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

9. A vármegye törvényhatósági bizottságának az igazságügyi kincstár által megvásárolt, a 

vármegye tulajdonát képező fogház és gazdasági udvar, és azon lévő épületek adásvételéről 

kötött szerződés jóváhagyására vonatkozó 935/1893. számon hozott közérdekű határozata. – 

(Tudomásul vették.) [8. p.] 



10. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye alispánjának a fogház és gazdasági 

udvar 30000 forintnyi vételárából 13000 forintnak felhasználásáról, a megvett terület 

adásvételére Áninger Lászlóval kötött szerződés jóváhagyása iránt beterjesztett jelentéséről 

hozott 236/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

11. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegye alispánjának a fogház és gazdasági 

udvar 30000 forintnyi vételárából szabad rendelkezésre fennmaradó17000 forintnak 

felhasználásáról, a Grünbaum Henrik-féle 40 holdnyi terület megvétele iránt kötött szerződés 

jóváhagyására beadott 20105/1893. számú jelentése folytán hozott 237/1893. számú határozata. 

– (Tudomásul vették.) [8. p.] 

12. A vármegye törvényhatósági bizottságának Nógrád vármegye segély és nyugdíj alapjáról 

szóló szabályrendelet-tervezet elfogadásáról hozott 250/1893. számú határozata. – (Tudomásul 

vették.) [8. p.] 

13. A vármegye törvényhatósági bizottságának a volt közmunka pénztár feleslegéből alakított 

útadó-tartalék, a nagyobb fesztávolságú hidak alapja és a sztregovai útalap rendeltetése és 

kezelése módjáról szóló szabályrendelet-tervezet elfogadásáról hozott 251/1893. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [8-9. p.] 

14. A vármegye törvényhatósági bizottságának a bérkocsi iparról szóló szabályrendelet-

tervezet elfogadásáról hozott 252/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [9. p.] 

15. A vármegye törvényhatósági bizottságának a szálloda és vendégfogadó, továbbá a kávéház, 

kávémérés, korcsma, sörház és pálinkamérés rendőri felügyeletéről alkotott szabályrendelet-

tervezet elfogadásáról hozott 253/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [9. p.] 

16. A vármegye közigazgatási bizottságának az 1893. évi községi és vicinális közmunka 

megváltására vonatkozó községi 121/1893. számú határozatot jóváhagyó 2952/1893. számú 

határozata. – (Tudomásul vették.) [9. p.] 

17. Előterjesztették az országgyűlési képviselőt választók 1894. évre érvényes, a vármegyei 

központi választmány 118/1893. számú végzésével megküldött névjegyzéket. – (Tudomásul 

vették, irattárba helyezték.) [9. p.] 

18. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi faiskolakertnek az állatvásártér 

kibővítésére átadásáról, és új faiskolakertnek vétel útján kialakításáról hozott 205., 229. és 

272/1893. számú határozatait. – (Kimondták, hogy az 1200 négyszögöl faiskolai területet 1680 

forintért a községi vásárjog jövedelmi alapnak átadják. Az új faiskola részére a gazdasági 

terményrakodó mellett fennmaradt szántóföldből 840 négyszögöl területet Herczeg Pálné, 

született Benkő Teréztől 700 forintért, valamint 620 négyszögöl területet Herczeg János és 

Herczeg István társtulajdonosoktól 550 forintért, vagyis 1460 négyszögöl területet 1250 

forintért megvásárolnak.) [9-12. p.] 

19. Elöljárósági előterjesztés a községi képviselő-testületnek 177/1893. számú határozata 

alapján a Salgótarjáni Takarékpénztár bérháza előtti tér, és ezzel kapcsolatban az állatvásártér 

nyugati oldalán elvonuló terület megvételéről. – (Miniszteri rendelet értelmében a község 

köteles az állatvásártér kibővítéséről gondoskodni, ezért elhatározták a 144 négyszögöl 

nagyságú ún. Kispiac megvételét 2000 forintért, és a déli oldalon a közlekedés biztosítására 75 

négyszögöl területet 225 forintért a közbirtokosságtól.) [12-14. p.] 

20. Olvastatott a debreceni Állami Méntelep parancsnokságának az 1894. évi fedeztetési 

idényre vonatkozó 844/893. számú átirata, és ezzel kapcsolatban elöljárósági előterjesztés a 

mének kiválasztásáról. – (Tudomásul vették, hogy a két fedező ménnek ellátására a zab árát 6 

forintban, a szénáét 2 forint 50 krajcárban állapították meg, a fedezési díjat pedig 80 

krajcárban. A mének kiválasztásánál Plachy József járási főszolgabíró volt jelen.) [14-15. p.] 

21. Elöljárósági jelentés az 1894. januárban tartott házi népszámlálás eredményéről, és az 

eljárás során felmerült költségek megállapításáról. – (Tudomásul vették a községi elöljáróság 

eljárását a nagyközség különleges helyzete miatt tartott házi népszámlálásra, melynek 



eredménye, hogy az 1891. évi népszámlálás 9428 fős eredményéhez képest 12217 főt számoltak. 

Pap Zsigmond írnok 18 napos munkájáért 60 forint eljárási díjat szavaztak meg.) [15-16. p.] 

22. Elöljárósági előterjesztés a községi mérnök 1893. évi tiszteletdíja megállapításáról. – (Mivel 

a községi mérnököt rendes fizetés nem illeti meg, a községi szervezeti szabályrendelet 

értelmében 100 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [16. p.] 

23. Előterjesztés a községi ügyész 1893. évi tiszteletdíjának megállapításáról – (Mivel a községi 

ügyészt rendes fizetés nem illeti meg, a községi szervezeti szabályrendelet értelmében 

jegyzőkönyvi köszönetet és 50 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [16-17. p.] 

24. Hegedűs Viktor és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10. §-a alapján a község 

kötelékébe felvétele. – (Az 1884 óta a községben lakó, gyári tiszt kérvényezőt, nejét Bihary 

Annát, gyermekeit, Győzőt, Jolánt, Eleket és Etelkát a község kötelékébe 10 forint felvételi díjért 

felvették.) [17. p.] 

25. Olvastatott Weiszenbacher János, mint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

parancsnokának hivatalos jelentése, mely szerint a január 15-én a községben kiütött tűzvész 

alkalmával Deák András, Bodnár István és Bodnár János kocsisok jelentek meg lajtkocsikkal 

elsőként a tűzvésznél. – (3-3 forint jutalmat megszavaztak.) [17-18. p.] 

26. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 1-3. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [18. p.] 

27. A Salgótarjánban újonnan építendő római katolikus iskola javára rendezett táncestélyre 

szóló meghívó. – (50 forintot szavaztak meg.) [18. p.] 

28. A Salgótarjáni Ipartestület zászló beszerzési alap javára rendezett táncestélyre szóló 

meghívó. – (25 forintot szavaztak meg.) [18-19. p.] 

29. Községi bíró előterjesztése úgy tűzrendészeti, mint köztisztasági tekintetből a község, mint 

erkölcsi testület által beszerzendő előfogatok tartásáról. – (Utasították a községi bírót, hogy a 

költségekről készítsen javaslatot.) [19. p.] 

30. Községi bíró előterjesztése a község utcái és tereinek befásításáról. – (Utasították a községi 

bírót, hogy a javaslatot a közgyűlés tárgysorozata közé vegye fel.) [19. p.] 

 

1894. február 22. (III., rendkívüli) [20-25. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Horváth 

Imre, Huszár Antal, Jungmann Mihály, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Szalay István Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István 

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

tanácsnok, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

31. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Dokupil Vilmos) [21. p.] 

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

33. Elöljárósági előterjesztés a községben katonaságnak állandó elhelyezéséről. – (Elvileg 

kimondták a szükségességét, bár az üveggyár működése óta a többségében Porosz-Sziléziából 

származó munkások kisebb kihágásokon túl nem követtek el rendbontást. A fegyveres erő 

községbe telepítésének pontos feltételeinek megtudására felkérték Szilárdy Ödönt és Pap János 

községi jegyzőt.) [21-22. p.] 

34. Dr. Ligeti Mór köz- és váltóügyvédnek a község területén letelepülés engedélyezés iránti 

kérvénye. – (Mivel legutóbbi lakhelye elöljáróságától nem csatolt igazolást a kérvényéhez, a 

döntést függőben hagyták.) [22. p.] 

35. Dr. Frank Dezső köz- és váltóügyvédnek a község területén letelepülés engedélyezés iránti 

kérvénye. – (Miskolc város tanácsa igazolása alapján engedélyezték.) [22-23. p.] 

36. Kecskeméti István kovácsmesternek a község területén letelepülés engedélyezés iránti 

kérvénye. – (Fülek nagyközség elöljárósága igazolása alapján engedélyezték.) [23. p.] 



37. Goldman Dezső bádogosmesternek a község területén letelepülés engedélyezés iránti 

kérvénye. – (Szécsény nagyközség elöljárósága igazolása alapján engedélyezték.) [23. p.] 

38. Olvastatott Rosenberg Ignác és Fischer Péter salgótarjáni lakosoknak, üzletük folytatása 

céljából fabódénak felállítása iránt beadott kérvényük. – (Mivel a kérvényezők építkeztek és 

üzletüket ki kellett költöztetni, az építkezésük befejezéséig engedélyezték a községi bíró által 

kijelölt helyen fabódé felállítását.) [23-24. p.] 

39. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 4-5. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [24. p.] 

40. A vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában megjelent, az úgynevezett Brandt-féle svájci 

pirulák árusításának betiltására vonatkozó belügyminiszteri rendelet. – (Tudomásul vették.) [24. 

p.] 

41. A vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában megjelent, a kereskedelmi miniszter 5530/893. 

számú értesítése szerint, az Országos Statisztikai Hivatal által legújabban szerkesztett 

helységnévtárt ajánló belügyminiszteri körrendelet. – (Megrendelték a községi jegyzői hivatal 

részére.) [24. p.] 

42. Községi bíró indítványozza, hogy a község északi részén, az acélgyártelep átellenében 

vasúti megállóhely létesítését kérjék. – (A következő közgyűlés napirendjére vették.) [25. p.] 

 

1894. március 15. (IV., rendes) [25-83. p.] 

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

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

Fischer Berthold, Gönczöl János, Grószberger Miksa, Hegedűs Viktor, Hoffman Mór özv. 

Jankovich Miklósné képviselője, Horváth Imre, Huszár Antal, Kádas István, Kóhn Lipót, 

Löllbach Gusztáv, Luby Géza, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

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

István, Szilárdy Ödön, Thomásch János, Zeidner Mór, Gazdy László közgyám, Herczeg István 

tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi 

orvos, Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

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

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

45. Olvastatott a február 9-én tartott általános községi tisztújítás alkalmával felvett 

jegyzőkönyv, mely felsorolja az 1894-1896 közötti három év időtartamra községi elöljárókká 

megválasztottakat. – (Bíró Barella Henrik, helyettes bíró Herczeg János, pénztárnok Vattay 

József, közgyám ifj. Gazdy László, rendőrbíró Jancsik Gyula, tanácsnok Herczeg István, Fülep 

István, Hricsovszky András, Pusztay Antal, községi ügyész Draskóczy Zsigmond, községi 

mérnök Marschalkó Richárd, tiszteletbeli rendőrbíró Beliczay Ferenc, Dapsy Gyula, Bender 

Lajos, valamint 12 tiszteletbeli tanácsnok a legtöbb adót fizetők közül.) [29-30. p.] 

46. Olvastatott az elöljáróság jelentése a községben a múlt évben előfordult fontosabb 

eseményekről, és az 1893. évi ügyforgalmi kimutatás. – (Tudomásul vették.) [30. p.] 

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

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

(Elfogadták.) [30. p.] 

48. A községi képviselő-testületnek szakbizottságokra beosztása. – (Számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő 9 tag, közegészségügyi 15 tag, szépítészeti és építkezési 9 tag, tanügyi 17 tag, 

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

felügyelő 5 tag, vásárügyi 7 tag, mezőgazdaság-ügyi bizottság 11 tag, a Salgótarjáni Önkéntes 

Tűzoltó Egyletnél a község 6 képviselője.) [30-33. p.] 



49. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a február 28-án 

megtartott pénztárvizsgálatról szóló jelentését, és a pénztár leltározásáról felvett leltárt. – 

(Tudomásul vették, hogy a pénztárt rendben találták.) [33. p.] 

50. A vármegye közigazgatási bizottságának Barir Salamon salgótarjáni lakos lakhatási 

engedélyét megtagadó községi 225/1893. számú határozatot megsemmisítő 229/1894. számú 

határozata. – (Gönczöl János a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt igazgató-tanítója tiltakozott az 

ellen, hogy a kérvényezőt tanítónak nevezték. A határozat meghozatala előtt kértek még 

igazolást.) [33-34. p.] 

51. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a Salgótarjáni Takarékpénztár bérháza 

előtti tér, és az állatvásártér nyugati oldalán elvonuló terület megvételéről hozott községi 

19/1894. számú határozatát. – (A vásárjog adományázásától, azaz 25 év óta a 144 négyszögöl 

nagyságú Kispiac területét és a 75 négyszögöl, útként használt területet Szilárdy Ödön és 

gyermekei engedélyével a község térítés nélkül használta. A tulajdonosok a két területet 

összesen 2225 forintért kínálták a községnek. Név szerinti szavazás alapján a terület 

megvételéről döntött a jelenlévő 28 képviselő, Szilárdy Ödön, mint érintett, tartózkodott a 

szavazástól. Utasították a községi bírót, hogy a szerződést kösse meg.) [35-39. p.] 

52. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi jegyző és az elöljáróság némely 

tagjainak javadalmazásáról, és a jegyzői hivatal újjászervezéséről hozott 266/1893. számú 

határozata alapján a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő, mint szabályrendeleti bizottság 

által szerkesztett községi szervezeti szabályrendeletet módosító javaslatot. – (A lakosság 

számának jelentős gyarapodása és a törvények változásai jelentősen megnövelték az 

ügyforgalmat, mely 1893-ban 20741 darab volt. Ezen túl a segédjegyzőket és írnokokat a 

községi jegyző fogadja fel, nem a képviselő-testület választja életfogytiglan, ezért, ha 

lehetőségük van biztosabb állást keresnek, így gyakori a változás. Ezért elhatározták, hogy a 

jegyzői hivatalt átszervezik: a főjegyző mellett egy aljegyzőt 800 forint fizetés és 200 forint 

lakbérpótlék, két segédjegyzőt, egyenként 700 forint fizetés és 150 forint lakbérpótlék, két 

írnokot, 600, illetve 500 forint fizetésért, és egy végrehajtót 540 forint fizetésért alkalmaznak, 

kiket a képviselő-testület választ. Ha szükséges a testület engedélyével alkalmazhatnak díjnokot 

is. Az aljegyző és segédjegyzők tevékenységéért a főjegyző tartozik felelősséggel, azok önálló 

határkörrel nem ruházhatók fel. Részletesen szabályozták az aljegyző és segédjegyzők 

feladatkörét. Pap János községi jegyző negyedszázados tevékenységét elismerve, személy 

szerint neki 400 forintos személyi pótlékot határoztak meg. A megszaporodott teendők miatt a 

helyettes bíró fizetését 150, a pénztárnokét 600 forintra emelték, és ezeknek megfelelően 

módosították a községi szervezeti szabályrendeletet.) [40-54. p.] 

53. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 273/1893. számú határozata alapján 

szerkesztett községi szervezeti szabályrendeletnek a községi kötelékbe felveendők felvételi 

díját szabályozó 6. §-a módosítására vonatkozó javaslatot a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Hatályon kívül helyezték azt a rendelkezést, hogy a 

községi kötelékbe való felvételért fizetendő díj csak az 1882 után beköltözöttekre vonatkozik, és 

kiterjesztették a korábban letelepedettekre is. A befolyó díjak a községi törzsvagyon alapba 

folynak be, azonban a takarékpénztár által ez után fizetendő kamat a szegényalapba utalandó. 

Módosították a községi szervezeti szabályrendelet 6.§-át. 1 forint 50 krajcár és 15 forint között 

határozták meg a felvételi díjakat. A felvételre jelentkezőknek letétbe kell helyezni a díjakat, 

akiket nem vesznek fel, a letétet visszakapják.) [54-58. p.] 

54. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 274/1893. számú határozata alapján 

szerkesztett, a salgótarjáni bérkocsisokra kötelező bérkocsi szabályrendeletet a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták a vármegyei 

szabályrendelet alapján, a helyi viszonyokra alkalmazott szabályrendeletet, melyben 

meghatározták a környező településekre vonatkozó viteldíjakat is.) [58-64. p.] 



55. Elnöki előterjesztés a községi képviselő-testületnek 42/1894. számú határozatából folyólag 

a községben vasúti megállóhely kérelmezéséről. – (Bár 1891-ben már kérvényezték, de a 

miniszter által közölt 22200 forint előzetes befizetést a község nem vállalhatta, újabb kérvényt 

nyújtottak be egyszerű le- és felszálló hely létesítése ügyében.) [64-65. p.] 

56. Előterjesztették az 1894. évi községi és vicinális közmunka-összeírást, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a közmunka mérve és váltságdíjak 

megállapítására vonatkozó jelentésével. – (Elfogadták az összeírás eredményét: 363 igavonó 

állat, 152 közönséges ház, 183 kőből vagy téglából épült ház, 6 emeletes ház, 1720 idegen 

házban lakó egyén és 14 családtag. Mivel a községi vicinális és a községi közmunka alapoknak 

jelentős megterhelése van, és hogy az összesen 4187 forint 20 krajcár összeg beszedhető legyen, 

az igavonók után 1 ½  igás napszámot, a közönséges ház után 2, a kő vagy téglaépület után 5, 

minden emelet után 2, idegen házban lakók után 1 kézi napszámot írtak elő. A kétfogatú igás 

napszám megváltási ára 2 forint 40 krajcár, az egyfogatú után 1 forint 20 krajcár, a kézi 

napszámé 1 forint.) [65-69. p.] 

57. Előterjesztették vármegyei alispán 1790/1894. számú körrendelete alapján a vármegyei 

törvényhatósági útadónál behajthatatlanság folytán törlendő hátralékok kimutatását. – 

(Elfogadták a 447 forint 01 krajcár behajthatatlan útadó hátralék törlését.) [69. p.] 

58. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a községen keresztül vonuló Losonc-

Fülek-Heves-i törvényhatósági út kiépítéséről szóló jelentését. – (Mivel házi kezelésben 

végezték az útépítés egy részét, az engedélyezett költségvetésből 805 forint 49 krajcárt 

takarítottak meg, melyből jegyzőkönyvi köszönet mellett Vecsey Dezső járási mérnöknek, aki 94 

napig végzett ezzel kapcsolatban munkát, 500 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [69-71. p.] 

59. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a Posta utca burkolatának kijavítása iránti 

javaslatát, költségvetési előirányzattal. – (Mivel a törvényhatósági út építése alatt a forgalmat 

a Posta utcára terelték, melynek burkolata a nagy forgalom miatt megrongálódott, a házi 

kezelésű kijavításra elfogadták a 781 forint 60 krajcáros költségvetést.) [71. p.] 

60. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a vásártéri utak kiburkolása iránti 

javaslatát, az erre vonatkozó költségvetési előirányzattal. – (Mivel a törvényhatósági út építése 

alatt a forgalmat a belvásártér útjaira terelték, melynek burkolata a nagy forgalom miatt 

megrongálódott, a házi kezelésű kijavításra elfogadták a 2463 forint 32 krajcáros költségvetést. 

Azonban a vicinális közmunka pénztárnak egyéb kötelezettségei is vannak, ezért a munkák 

elvégzéséhez a községi közvagyon gyarapítási alapból 1700 forintos kölcsönt vettek fel.) [71-

73. p.] 

61. Előterjesztés a volt úrbéres közösség tulajdonát képező kőbánya bérletének 

meghosszabbítása, esetleg felmondása iránt. – (Más kőbánya is nyílt a község határában, mely 

olcsóbban termeli ki a követ, ezért a község nem hosszabbította meg a bérleti szerződést. Már 

1893-ban sem folyt termelés, ugyanakkor az addig kitermelt követ a római katolikus iskola 

építéséhez ingyen felajánlotta a község.) [73-74. p.] 

62. Elöljárósági előterjesztés az 1894. év folyamán a községben megtartandó fősorozásra 

vonatkozó intézkedések megtételéről. – (Szokás szerint a tisztek és legénység szállását, illetve 

a legénység ellátását ingyen biztosították. A sorozás helyéül a községi tanácstermet és 

mellékhelyiségeit jelölték ki.) [74. p.] 

63. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a közvágóhíd 

használati és a marha- és hússzemlészeti díjak kezelése, és a kezelési díjak megállapítása 

tárgyában bemutatott jegyzőkönyvi jelentése. – (1893. január 1-től az államkincstár által 

megbízott bérlő szedi be a fogyasztási adót, ezért a korábban ezzel együtt kezelt marha- és 

húsvizsgálati díjakat a községi jegyző szedte be. Egy év alatt 541 forint többletet ért el, így a 

következő évre is megbízták a díjszedéssel, illetve a beszedett összeg után 15%-os jutalmat 

szavaztak meg.) [74-76. p.] 



64. Elöljárósági előterjesztés a főutcai lámpaoszlopoknak vas anyagból előállításáról. – (A 

keményfa ára jelentősen emelkedett, egy oszlop 6-8 forintba kerül, de 5-6 év alatt tönkremegy, 

a vasoszlop darabonként 13 forint 50 krajcárba kerül. Úgy határoztak, hogy a főutcára tervezett 

24 darab új lámpaoszlopot készítik vasból.) [76. p.] 

65. Stugner József vasgyári lakos községi illetőségének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10. §-

a értelmében megállapításáról felvett elöljárósági jegyzőkönyv. – (Az 1878 óta, mint vasgyári 

munkás a községben élő kérvényezőt, nejét Mánik Júliát és gyermekeit, Kálmánt, Máriát, 

Herminát és Gyulát a község kötelékébe felvették 3 forint díjért.) [76-77. p.] 

66. Dr. Ligeti Mór köz- és váltóügyvédnek a község területén letelepülés engedélyezés iránt 

beadott kérvénye. – (Budapest államrendőrségi főkapitánysága igazolása alapján 

engedélyezték.) [77. p.] 

67. Olvastatott Breuer Fülöp és társai salgótarjáni kereskedőknek áruik lerakása, illetve 

felbontásához a járda melletti csurgók felhasználásának engedélyezése iránt beadott kérvényük. 

– (A járdák melletti csurgók a törvényhatósági út tartozékai, a vármegyei útrendőri szabályzat 

szerint pedig az utakat etetés, rakodás miatt tilos elállni, ezért elutasították.) [78. p.] 

68. Olvastatott Egry Gyula községi rendőrfelügyelőnek betegségéből eredő költségei 

megtérítése iránt beadott kérvénye. – (Mivel olyan műtétet kellett végrehajtani, melyet a 

községben nem lehetett, és ez áttételesen összefüggésben volt a községi szolgálattal, 40 forintot 

szavaztak meg.) [78. p.] 

69. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 6-8. számát. – (Tudomásul vették.) [79. p.] 

70. A vármegyei alispánnak 19690/1893. számú végzésével kiadott, a földművelésügyi 

miniszternek a Tarján-patak szabályozását elrendelő 60851–V.16/893. számú intézkedése. – 

(Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy a III. kerületi kultúrmérnöki hivataltól 

érkező, műszaki felvételeket végző alkalmazottak elhelyezéséről gondoskodjon, a vízművekre 

felügyelő bizottságot pedig felkérték, hogy a szükséges felvilágosításokat adja meg nekik.) [79. 

p.] 

71. Olvastatott az Ezredéves Országos Kiállítás Országos Bizottsága elnökségének a vármegyei 

és városi törvényhatóságokhoz intézett 942/894. számú átirata, és ennek kapcsán vármegyei 

alispánnak a község irattárában őrzött vásárügyi okmányok jegyzékének beterjesztéséről 

kiadott 2504/1894. számú felhívása. – (Kijelentették, hogy a község csak 1869 óta rendelkezik 

országos és hetivásár tartásának jogával, előtte földesúri jogon sem volt ilyen. Utasították az 

elöljáróságot, hogy a községi irattárban található engedélyek, és szabályrendeletek jegyzékét 

terjessze fel az alispánhoz.) [79-80. p.] 

72. A járási főszolgabírónak Pap Zsigmond községi végrehajtót községi tiszteletbeli 

rendőrbíróvá kinevező 1505/1894. számú értesítése. – (Tudomásul vették, de mivel a jegyzői 

hivatalban tevékenysége nagy leterheltséget jelent, az írásbeli teendőkön kívül más rendőri 

feladatköröket nem írtak elő számára.) [80-81. p.] 

73. Olvastatott Weiszenbacher János községi képviselőnek, úgyis, mint a Salgótarjáni Önkéntes 

Tűzoltó Egylet főparancsnokának az építkezések zsúfoltságának megakadályozásáról, a 

Meszesalja és Pécskő utcák szabályozásáról, és utóbbi utca felső részén egy közkút építéséről 

beadott írásbeli indítványa. – (Kiadták az építési bizottságnak véleményezésre, azzal a 

megjegyzéssel, hogy az új építkezések során lehetőleg akadályozzák meg a zsúfoltságot.) [81. 

p.] 

74. Olvastatott Singer Teréz szatócs salgótarjáni lakosnak a községi képviselő-testület 38/1894. 

számú határozata folytán Fischer Péter salgótarjáni lakos borbélyüzlete helyéül átengedett piaci 

áruló helyének használatába visszahelyezése iránti kérvénye. – (A községi bíró intézkedett 

ebben az ügyben.) [81-82. p.] 

75. Előterjesztés a községi képviselő-testületnek 38/1894. számú határozatának kiegészítéséről. 

– (Mivel a barakképítési engedélyt két országos vásár idejére kapta, a 38/1894. számú 



határozatot kiegészítették azzal, hogy az októberi országos vásár előtt azt le kell bontania.) [82. 

p.] 

76. Olvastatott Fischer Péter salgótarjáni lakos borbélynak borbélyüzlete elhelyezésére a 

belvásártéren ideiglenesen egy faanyagból építendő helyiség engedélyezése iránt beadott 

kérvénye. – (Mivel kérvényező a Kovács-féle házból építkezése befejezése után kiköltözik, ezért 

nem adtak helyt a kérvénynek.) [82-83. p.] 

77. Elöljárósági előterjesztés a főutcai átjáróknak egy méter helyett két méter szélességben 

leendő kiépítéséről. – (Mivel a tervben 2 méter széles átjárók szerepelnek, és a költségvetésben 

tévedésből számoltak csak egy méterrel, a vármegyei ellenőrzés alapja pedig a jóváhagyott 

terv, utasították a vállalkozót, Janzen Alfonzt, hogy 2 méter szélességbe építse a főutcai és az 

egyéb forgalmas átjárókat, a többletköltségekről pedig külön számlát nyújtson be.) [83. p.] 

78. Boczkó Dániel községi képviselő indítványa, hogy a jegyzői hivatal újjászervezése folytán 

a hivatalos helyiségek beosztásáról tervezetet készítsenek. – (Elfogadták, és utasították az 

elöljáróságot, hogy készítse el a tervezetet.) [83. p.] 

 

1894. március 24. (V., rendkívüli) [84-86. p.] 

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

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési szövetkezete képviselője, Horváth Imre, 

Huszár Antal, Szalay István, Szilárdy Ödön, Herczeg István tanácsnok, Herczeg János helyettes 

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

Pap János jegyző 

 

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

80. Elnök: „Szomorú kötelességet teljesítek, midőn e helyütt is hivatalosan bejelentem, hogy 

Kossuth Lajos hazánk nagy fia folyó hó 20-án, esteli 10 óra 55 perckor meghalt. Nem kell 

ecsetelnem szerzett érdemeit, ismeretes az mindenki előtt, azt hiszem, hogy a t. közgyűlés 

egyhangú véleményével találkozom akkor, midőn a fájdalmat, melyet elhalálozása felett 

pártkülönbség nélkül az ország minden hű fia érez, tolmácsolom és indítványozom, hogy a 

közgyűlés hazánk nagy fia elhunyta feletti részvétének és fájdalmának kifejezést adva, érdemeit 

jegyzőkönyvileg örökítse meg, egyebekben kérem a közgyűlés intézkedését.” – (A részvétet és 

Kossuth Lajos érdemeit jegyzőkönyvileg örökítették meg, a temetésen küldöttség vesz részt, a 

temetés idején a községben minden felekezet gyászistentiszteletet tart. Felkérték az 

üzlettulajdonosokat, hogy a temetés idején tartsák zárva üzleteiket. A községházára és a 

magánházakra is kitűzik a gyászlobogót, a gyász alatt pedig minden zenés rendezvényt 

betiltottak.) [84-86. p.] 

 

1894. április 9. (VI., rendes) [87-137. p.] 

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

Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Szilárdy Ödön, Fülep István tanácsnok, Herczeg 

István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula 

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

Pap János jegyző, Plachy József főszolgabíró 

 

81. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Andreich János) [87. p.] 

82. Előterjesztették az 1893. évi községi pénztári számadásokat és naplókat, valamint az 1894. 

évre szóló községi vagyoni leltárt a községi elöljáróság indoklásával, és a községi számvizsgáló 

és pénztárfelügyelő bizottság jelentését magában foglaló jegyzőkönyvvel. – (Jóváhagyták, és 

felmentették az elöljáróságot, a községi jegyzőt a felelősség alól, mivel kétszer is el kellett 

halasztani a számadások tárgyalását rajtuk kívül álló okok miatt. Egyben kötelezték a jegyzőt, 

hogy olyan javaslatokat készítsen a képviselő-testületnek, melyeket felterjeszhetnek az 



alispánhoz a helyi számvitel sajátosságai miatt a vármegyei szabályrendelet határidői alóli 

felmentés céljából.) [87-137. p.] 

 

1894. április 9. (VII., rendkívüli) [138-146. p.] 

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

Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Szilárdy Ödön, Fülep István tanácsnok, Herczeg 

István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula 

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

Pap János jegyző 

 

83. A jelen gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Andreich János) [139. p.] 

84. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [139. p.]  

85. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi faiskolakertnek az állatvásártér 

kibővítésére átadásáról, és új faiskolakertnek vétel útján beszerzéséről hozott 18/1894. számú 

határozatot, ezzel kapcsolatban az adás-vételi szerződést és vázrajzokat azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [139-140. p.] 

86. A járási főszolgabírónak a tüdőlob továbbterjedésének megakadályozása céljából 

fennállított zárlat megszüntetéséről kiadott 1870/1894. számú értesítése. – (Tudomásul vették.) 

[140. p.] 

87. Olvastatott a Füleki járás községi és körjegyzői körelnökségének átirata, mely szerint 

Plachy József járási főszolgabíró működésének május 28-án 20. évfordulóját Salgótarjánban, 

mint a járás székhelyén megünnepelni akarja, a községi képviselő-testület erkölcsi támogatását 

kéri. – (Az ünnepség és azzal egybekötött, az Országos Jegyzői Árvaház javára rendezendő bál 

megszervezésére bizottságot jelöltek ki, a királyi kitüntetésre felterjesztés érdekében a 

képviselők aláírásával kérvényt intéztek gróf Degenfeld-Schomburg Lajos főispánhoz.) [140-

143. p.] 

88. Olvastatott Barir Salamon kérvénye, melyben a községi képviselő-testület 50/1894. számú 

határozatával igazoló okmányainak beadására kitűzött 8 napi határidőnek 40 napra  

meghosszabbítását kérelmezi. – (Helyt adtak a kérelemnek, mert Lengyelországból kell 

beszereznie az igazolásokat.) [143-144. p.] 

89. Elöljárósági előterjesztés a község irattárában levő telekkönyvek kiegészítése iránt. – (1893-

ban egészítették ki, de azóta jelentős változások történtek a birtokviszonyokban, ezért 

felhatalmazták az elöljáróságot a módosítások átvezetésének költségeinek kifizetésére.) [144. 

p.] 

90. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 9-10. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [144-145. p.] 

91. A vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában megjelent, a Belügyminisztérium által 1894. 

március 8-án 13533/94. szám alatt jóváhagyott, az építő és burkoló téglák és fedőcserepek 

méreteit megállapító vármegyei 62/1893. számú szabályrendelet. – (Tudomásul vették, és 

elrendelték, hogy a téglagyártással foglalkozók előtt olvassák fel, az erről felvett 

jegyzőkönyveket pedig a községi irattárba helyezzék el.) [145. p.] 

92. Olvastatott a „Kossuth Lajos emlékének megörökítésére alakult Országos Bizottság” által 

12006. szám alatt kiadott felhívás a Kossuth emlékszoborra adakozás iránt. – (20 forintot 

szavaztak meg és gyűjtést indítottak.) [145. p.] 

93. A belügyminiszternek a „Magyar közigazgatás” című szaklapnak a nagyközségek és 

körjegyzőségek részére megrendeléséről 1894. január 20-án 379. elnöki számon kiadott 

intézkedése. – (Tudomásul vették, mivel a nagyközség évek óta járatja a lapot.) [145-146. p.] 

 

1894. április 23. (VIII., rendes) [146-163. 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, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, 

Auerhammer János állatorvos, Gazdy László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, 

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

Vattay József pénztárnok, Pap János jegyző 

 

94. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [149. p.] 

95. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [149. p.] 

96. A vármegyei alispánnak artézi kút építése esetén eljárási módot ajánló 4251/1894. számú 

felhívása. – (Köszönetet mondtak a tájékoztatásért, azonban a bányai fúrások alkalmával 480 

méter mélyen még nem jelentkezett víz, és e szint alatt vastag kőréteg fekszik, így nem lehetséges 

ártézi kút létesítése Salgótarjánban.) [149-150. p.] 

97. A vármegyei alispánnak Kossuth Lajos emlékszobra, mauzóleuma, és a vármegyeház 

dísztermében elhelyezendő arcképére együttes adakozásra irányuló 4000/1894. számú 

felhívása. – (Az eddigieken, a község által és a gyűjtés során felajánlott 112 forint 65 krajcáron,  

túl még 5 forintot szavaztak meg.) [150. p.] 

98. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az úgynevezett Kispiac tér és az 

állatvásártér nyugati oldalán elvonuló 75 négyszögöl terület megvételéről hozott 51/1894. 

számú határozatát, és azzal kapcsolatban az adás-vételi szerződést és vázrajzot, azon jelentéssel, 

hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [151-152. p.] 

99. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi jegyző és az elöljáróság némely 

tagjainak javadalmazásáról, illetve a községi jegyzői hivatalnak újjászervezéséről hozott 

52/1894. számú határozatát, és annak alapján alkotott módosított községi szervezeti 

szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[152-153. p.] 

100. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi szervezeti szabályrendeletnek a 

község kötelékébe felveendők felvételi díját megállapító, 6. §-át módosító 53/1894. számú 

határozatát, és azzal módosított községi szervezeti pótszabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [153-154. p.] 

101. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község területére iparengedélyt nyert 

bérkocsi tulajdonosokra kötelező bérkocsi iparról szóló szabályrendelet alkotásáról hozott 

54/1894. számú határozatát, és az azzal alkotott szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [154-155. p.]  

102. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi vicinális közmunka mérvét és 

váltságdíját megállapító 56/1894. számú határozatát, és azzal kapcsolatban a közmunka 

összeírást. – (Jóváhagyták.) [155-157. p.] 

103. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a községen átvonuló Losonc-Fülek-

Heves-i törvényhatósági közút kiépítési költségeiről beadott számadását, illetve az építést 

vezető mérnök tiszteletdíjának megállapításáról hozott 58/1894. számú határozatát, azon 

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

104. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a Posta utca kiépítési költségeiről szóló 

költségvetési előirányzatot elfogadó 59/1894. számú határozatát, és azzal kapcsolatban a 

költségvetést azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[158-159. p.] 

105. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a vásártéri utak kiépítési költségeiről szóló 

költségvetési előirányzatot elfogadó 60/1894. számú határozatát, és azzal kapcsolatban a 

költségvetést azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[159-160. p.] 



106. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közvágóhíd használati és a 

marha- és hússzemlészeti díjak megállapításáról hozott 63/1894. számú határozatát, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [160-161. p.] 

107. A községi köztereken lévő vízelvezető árkok kiburkolása, és bepadlózásából eredő 

költségekről szóló költségvetés. – (Az építkezési bizottságnak kiadták vizsgálatra.) [161. p.] 

108. A Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak 9781/1894. számú elismerő levele, melyben a 

Pénzügyminisztérium 1894. március 24-én 4962. számon kelt leirat alapján Pap János községi 

jegyzőnek az 1893. évi adó és egyéb kirovási követelések behajtása körül teljesített sikeres 

eljárása elismeréséül köszönet nyilvánítanak. – (Tudomásul vették.) [161. p.] 

109. Petyán Berta salgótarjáni lakosnak a salgótarjáni 169. népsorszámú házban bordélyüzlet 

gyakorlására engedély kiadása iránti kérvénye, és ezzel kapcsolatban járási főszolgabírónak 

véleményezés iránt 2159/1894. számon kiadott felhívása. – (A képviselő-testület, a nőtlen 

munkások számának jelentős növekedése miatt, nem ellenezte az engedély kiadását.) [161. p.] 

110. Előterjesztés a Dárday Sándor-féle Közigazgatási törvénytár című szakmű beszerzéséről. 

– (Kettő példányban, félbőr kötésben 35 forintért megrendelték.) [161-162. p.] 

111. Előterjesztés a községi lámpagyújtó fizetésemelése iránt. – (Eddig 28 lámpát kellett 

kezelnie, de a közgyűlés határozata alapján a számukat 50-re növelik, ezért az évi 100 forintos 

fizetést 150 forintra emelték július 1-től, illetve akkortól, mikorra a lámpákat felállítják.) [162. 

p.] 

112. Olvastatott Marschalkó Richárd községi mérnök levele, mely szerint nagy elfoglaltságánál 

fogva e tisztének eleget tenni nem képes, állásáról lemond. – (Tudomásul vették, és 

jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [162-163. p.] 

113. Előterjesztés a mezei rendőrbíró és esküdtek megválasztása iránt. – (Mezei rendőrbírónak 

Fülep István tanácsnokot, esküdteknek ifj. Borsovicz Istvánt, Dancsák Jánost, Benkő Sándort, 

Földi Pált és Godó miklós Andrást választották.) [163. p.] 

114. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 11-12. számát. – (Tudomásul vették.) [163. 

p.] 

115. A vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában megjelent, a földművelésügyi miniszter által 

az erdősítési jutalmakra kiadott pályázat. – (Tudomásul vették, és közölték az 

erdőtulajdonosokkal.) [163. p.] 

116. A vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában megjelent, a honvédelmi miniszternek a 

Ludovika Akadémia alapítványi helyeire felveendő ifjakra vonatkozó 18790/XIV. számú 

intézkedése. – (Tudomásul vették.) [163. p.] 

 

1894. június 30. (IX., rendes) [164-201. p.] 

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

képviselője, Dokupil Vilmos, Fischer Berthold, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, 

Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Horváth Imre, Huszár Antal, Jungmann 

Mihály, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István 

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

rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János jegyző 

 

117. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Okolicsányi Lajos) [168. p.] 

118. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [168. p.] 

119. A vármegye törvényhatósági bizottságának 138/1894. számú határozata, mellyel a községi 

képviselő-testületnek a községi elöljáróság némely tagjának javadalmazásáról, a jegyzői hivatal 

újjászervezéséről, és új állások rendszeresítéséről hozott 52/1894. számú határozatát, és ezzel 

alkotott községi szervezési módosított szabályrendeletet némi változtatással jóváhagyja, 

valamint az ezzel kapcsolatban járási főszolgabírónak 3517/1894. számon kiadott pályázati 

hirdetménye, mely szerint a rendszeresített aljegyzői, segédjegyzői, írnoki és végrehajtói 



állások betöltése céljából a választás megejtését július 4-én délelőtt 10 órára tűzte ki. – (A 

határozat azon részét sérelmesnek tartották, mely a községi jegyzői, helyettes bírói és 

pénztárnoki pótszabályrendeletbe foglalt javadalmazást csak július 1-től engedélyezi, mivel a 

január 1-től szóló kifizetésekre már 1893-ban határozatot hoztak, melyet a törvényhatósági 

bizottság jóváhagyott. A főjegyzői elnevezés kifogásolása nem érint érdemi változást, mivel ez 

azt jelzi, hogy az aljegyző és segédjegyzők vezetője, és az elnevezés megadása a képviselő-

testületnek jogában áll. Sérti a község jogát a határozat azon kitétele, hogy a községi jegyző a 

személyi pótlékon kívül más kezelési díjat nem kaphat. Ezek ellen felterjesztéssel éltek a 

vármegyei törvényhatósági bizottsághoz, és ha az nem változtat határozatán, kezelje 

fellebbezésként és terjessze fel a belügyminiszterhez.) [168-176. p.] 

120. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi szervezeti szabályrendeletnek a 

község kötelékébe felveendők felvételi díját megállapító 6. §-át módosító községi 53/1894. 

számú határozatát és a pótszabályrendeletet jóváhagyó 137/1894. számú határozata. – (A 

határozat azon része, melyben a felvételi díjak kamatai felhasználásáról rendelkezik, sérelmes, 

mert a pótszabályrendeletben csak a községi törzsvagyonba kerülő felvételi díjak kamatai 

fordíthatók a szegényalap kiadásaira, nem maga a beszedett összeg. Ezért felterjesztéssel éltek 

a vármegyei törvényhatósági bizottság határozatának megváltoztatására, és ha az nem történik 

meg, kezelje fellebbezésként és terjessze fel a belügyminiszterhez.) [176-178. p.] 

121. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi vásártéri utak kiépítéséről hozott 

községi 60/1894. számú határozatot, és azzal elfogadott költségvetést jóváhagyó 133/1894. 

számú határozata. – (Tudomásul vették, hogy a jóváhagyó határozat a költségeket 215 forinttal, 

2248 forint 30 krajcárra csökkentette, és megbízták az építkezési bizottságot a munkálatok házi 

kezelésben elvégzésére.) [178-179. p.] 

122. A vármegye törvényhatósági bizottságának 134/1894. számú határozata, mely szerint a 

Posta utca kiépítésére vonatkozó községi 54/1894. számú határozat és költségvetés, mint 

vicinális úti ügy az 1890. évi I. törvénycikk 44. §-ának rendelkezése szerint a vármegye 

alispánjának adatott ki. – (Tudomásul vették.) [179. p.] 

123. A vármegye törvényhatósági bizottságának a közkutak építésére vonatkozó 135/1894. 

számú határozata. – (Javaslattételre kiadták az építkezési bizottságnak.) [179. p.] 

124. A vármegye törvényhatósági bizottságának az eddigi faiskola állatvásártéri célokra 

átadása, és a faiskola céljainak megfelelő területek vétel útján előállítására hozott községi 

18/1894. számú határozatot feltételesen jóváhagyó 132/1894. számú határozata. – (Elrendelték, 

hogy a régi faiskola vételárát a vásárjog jövedelmi alapból tegyék át a faiskola alapba, az új 

faiskola területének tehermentességét igazoló hiteles telekjegyzőkönyvi másolatot pedig 

pótlólag terjesszék fel az alispánhoz.) [179-180. p.] 

125. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Losonc-Fülek-Heves-i törvényhatósági 

közút átkelési szakasz kiépítésére hozott községi 127. és 168/1893. számú határozatokban 

foglalt intézkedésekre vonatkozó 288/1893. számú határozata, és ez alapján vármegyei 

alispánnak 154/1894. számú intézkedése. – (Már az 1893. évi vicinális úti pénztári maradványt 

is a törvényhatósági út javítására fordították, ezért újabb intézkedés nem szükséges, de a község 

fenntartja magának a kérelmezés jogát arra az esetre, ha a vármegye nem járulna hozzá az 

útjavításhoz.) [180-181. p.] 

126. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarjáni Takarékpénztár bérháza előtti 

Kispiac tér és az állatvásártér nyugati oldalán elvonuló 75 négyszögölnyi terület megvételéről 

hozott községi 19., 51. és 98/1894. számú határozatokat elvileg jóváhagyó 136/1894. számú 

határozata. – (Igazolták, hogy a Kispiac tér, bár nem községi tulajdon, de a tulajdonos 

beleegyezésével 1869 óta szárnyas állatok és gyümölcsök árusítására használatos, az 

állatvásártér kiegészítését pedig be is kerítették, és így megfelelő a berendezése a törvényi 

előírásoknak.) [181-184. p.] 



127. A vármegye közigazgatási bizottságának az 1894. évi házadó kivetés ellen a község 

részéről hivatalból beadott fellebbezés indokainak helyt adó 933/1894. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [184. p.] 

128. A vármegye közigazgatási bizottságának a községben lévő iskolaépületeknek a szünidő 

tartama alatt rendbe hozatala, illetve megfelelő számú tanerők és tantermek előállítása 

tárgyában hozott 980/1894. számú határozata. – (Közölték az iskolák fenntartóival.) [184. p.] 

129. A járási főszolgabírónak gőzfertőtlenítő gép beszerzéséről kiadott 2810. számú rendelete. 

– (Döntés előtt utasították az elöljáróságot, hogy az árjegyzéket és a kezelési utasítást Walter 

Ferenc budapesti cégtől szerezzék be.) [184. p.] 

130. A járási főszolgabírónak Sefcsik János kerületi kéményseprő működésének 

beszüntetéséről szóló 2796/1894. számú értesítése. – (Tudomásul vették.) [184. p.] 

131. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1894. évi községi vicinális közmunka 

kivetéséről hozott 102/1894. számú határozatát, és az annak alapján foganatosított egyéni 

kivetést, azon jelentéssel, hogy sem a határozat, sem a kivetés ellen észrevétel be nem adatott. 

– (A határozatot és a kivetési lajstromot jóváhagyták.) [184-186. p.] 

132. A községi képviselő-testületnek Plachy József járási főszolgabíró főszolgabírói 

hivataloskodásának 20. évfordulója megünnepléséről hozott 87/1894. számú határozatával 

kiküldött bizottság jelentése az ünnepély lefolyásáról, és annak rendezéséből származó 

költségekről. – (A jelentés tudomásul vették és a 100 forintot nyugta ellenében utalványozták.) 

[186. p.] 

133. Elöljárósági előterjesztés a község területén tartózkodó Barir Salamon lakhatási 

engedélyezése kérdésében. – (Mivel a korábbi – 225/1893., 50/1894., 88/1894.  – 

határozatokban meghatározott igazolásokat nem mutatta be, megtagadták a lakhatási engedély 

kiadását.) [186-188. p.] 

134. Olvastatott Löllbach Gusztáv és Andreich János községi képviselőknek a községi 

építkezési és szépítészeti bizottsági tagságról lemondást tartalmazó levelük. – (Nem fogadták 

el a lemondásokat, sőt tevékenységükért jegyzőkönyvi köszönetet nyilvánítottak.) [188-189. p.] 

135. Szentes város képviselő-testületének Budapesten magyar tannyelvű tiszti akadémia 

felállítása érdekéből alapítvány tételére, és az ország törvényhozó testületéhez felterjesztés 

intézésére vonatkozó 301/1893. számú felhívása. – (Támogatták, és alapítványra is hajlandók 

áldozni.) [189. p.] 

136. A Nógrád Vármegyei Tantestület elnökségének a  július 3-5-én  Balassagyarmaton 

tartandó közgyűlésre meghívója. – (Tudomásul vették.) [189-190. p.] 

137. Elöljárósági előterjesztés a heti vásárok szaporítása iránt. – (A javaslatot korainak tartották 

és levették a napirendről.) [190. p.] 

138. Elöljárósági előterjesztés a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet két tagjának az országos 

tűzoltó tiszti szaktanfolyamra kiküldetéséről, illetve a kiküldendő tűzoltók költségeinek 

megállapításáról. – (A képviselő-testület két működő tag budapesti továbbképzését támogatta 

az utazási költség és napidíj fedezésével, melyre 170 forintot fordítottak.) [190-191. p.] 

139. Elöljárósági előterjesztés a király Balassagyarmatra szeptember 17-én, az őszi 

hadgyakorlatra megérkezése alkalmából a község képviseletéről. – (Mivel a hír csak magánúton 

jutott tudomásukra, nem tárgyalták.) [191-192. p.] 

140. Olvastatott Barella Henrik községi bíró, volt rendőrbírónak ilyen minőségben hivatalos 

ténykedéséből ellene indított bűnvádi eljárásokból eredő költségei megtérítése iránt beadott 

kérvénye. – (Mint rendőrbírót 11 alkalommal perelték be, melyből már 9-ben teljesen 

felmentették. Bírósági megjelenései is hasonló esetek miatt történtek, ahol védőügyvédet is 

igénybe kellett vennie. Az ebből eredő 500 forint költséget a házi pénztárból fedezték.) [192-

194. p.]  

141. Keresztény Mihály községi temetőőr, sírásónak a köztemető rendezése körül 

foganatosított munkálatokból eredő költségei megtérítése iránt beadott kérvénye. – (Mivel a 



teljesen elhanyagolt állapotban lévő köztemetőt és útjait rendbe tette, és megállapított fizetése 

nincs, a képviselő-testület 30 forint munkadíjat szavazott meg az elvégzett munkáért.) [194-195. 

p.] 

142. Katona János salgótarjáni lakos háztulajdonosnak a háza melletti levezető csatorna 

rendezése iránt beadott kérvénye. – (Véleményezésre kiadták az építészeti bizottságnak.) [195. 

p.] 

143. Schulcz Cunóné, született Fischer Berta volt salgótarjáni, ez idő szerint nagyrőczei 

lakosnak a község kötelékébe felvétel, illetve annak a honosítás esetére úgy az ő, mint kiskorú 

gyermekei számára kilátásba helyezése iránti kérvénye. – (Schulcz Cunó, mint a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt mérnöke 1887 óta a községben élt, és halála előtt kérte a szászországi 

Tharand község kötelékéből elbocsátást, hogy a magyar állampolgárságot elnyerhesse. Ezért 

feleségének, Fischer Bertának és gyermekeinek, Erzsébetnek, Margitnak, Móricnak, Pálnak, 

Györgynek és Hedvignek is kilátásba helyezték a község kötelékébe felvételt, ha megkapják a 

honosítást.) [195-197. p.] 

144. Az 5. számú csendőrparancsnokság 3. számú parancsnokságának csendőrlaktanya 

építéséről küldött 291. számú átirata. – (Döntés előtt megkeresték a szárnyparancsnokságot, 

hogy a laktanya tervrajzát küldjék meg.) [197. p.] 

145. Olvastatott Weiszenbacher János, mint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

főparancsnokának hivatalos jelentése a május 18-án, 22-én és június 9-én kiütött tűzesetek 

alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiszállítása céljából elsőként megjelent kocsisok, illetve 

fogattulajdonosokról. – (Elsőként jelent meg mindhárom tűzesetnél és 5-5 forint jutalmat kapott 

Bőhm Béla fogataival Vilheim Sámuel pincemester, Deák András és Steer Mihály, másodikként 

jelent meg és 3-3 forint jutalmat kapott az első esetben Szerémi Antal, Beniczky Gyula és Huszkó 

János nagygéci lakosok, a másodiknál Kadlót József zagyvarónai lakos saját fogatával, a 

harmadiknál Weiszenbacher János fogatával Csoma József, harmadikként jelent meg és 2-2 

forint jutalmat kapott Herczeg János fogattulajdonos és Szalay István fogatával Szabó János.) 

[197-198. p.] 

146. Olvastatott Grószberger Miksa salgótarjáni lakos háztulajdonosnak a belvásártér mellett 

fekvő 197 ½ népsorszámú háza melletti csatorna kiburkolására, és telkére a vásártérről bejárat 

engedélyezésére beadott kérvénye. – (Kiadták az építkezési bizottságnak.) [198. p.] 

147. A Salgótarjáni Ipartestületnek a testületi zászló felszentelési ünnepélyére meghívója, és a 

szeg beverése iránti kérelme. – (Tudomásul vették és felhívták a képviselő-testületi tagokat a 

július 22-i ünnepségen való részvételre. A szeg beverésével Barella Henrik községi bírót bízták 

meg, és 25 forint adományt szavaztak meg.) [198-199. p.] 

148. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 13-18. számait. – (Tudomásul vették.) 

[199. p.] 

149. Racskó Béla és társai községi szolgák kérvénye házbér illetményük javítása iránt. – 

(Elfogadták, mivel a lakáshiány miatt a helyi lakbérek magasak, azonban az elöljáróság 

jelentése alapján az építkezési bizottságot megbízták, hogy a községi beltelek mellett lévő eladó 

lakóházat vizsgálja meg, alkalmas-e a községi szolgák lakhelyéül.) [199. p.] 

150. Hecht Ignác volt gácsi lakosnak a községben letelepedés engedélyezése iránt beadott 

kérvénye. – (Gács nagyközség elöljáróságának igazolása alapján engedélyezték.) [199-200. p.] 

151. Kohn Herman volt losonci lakos, kereskedőnek a községben letelepedés engedélyezés 

iránt beadott kérvénye. – (Losonc rendezett tanácsú város polgármesteri hivatalának igazolása 

alapján engedélyezték.) [200. p.] 

152. Braun Sámuel volt ecsegi lakosnak a községben letelepedés engedélyezése iránt beadott 

kérvénye. – (Ecseg község elöljáróságának igazolása alapján engedélyezték.) [200. p.] 

153. Községi jegyző jelenti, hogy a község képviselő-testületének 18 éven át folytonosan egyik 

tagja, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt salgótarjáni igazgató tanítója, Porázik György, a 

Salgótarjánban megkezdett tanítói pályán töltött 25. éves működésének évfordulóját a mai 



napon ünnepli. Indítványozza egyszersmind, hogy Porázik György községi képviselőnek, ki 

tanítói pályáján 25 év alatt oly hazafias és oly szép sikerrel működött, hogy működése által 

mindenki elismerését kiérdemelte, a község részéről is elismerés nyilvánítassék, és tanítói 

működésének emléke jegyzőkönyvileg megörökítessék. – (Elfogadták, és jegyzőkönyvileg 

megörökítették.) [201. p.] 

 

1894. július. 31. (X., rendkívüli) [202-212. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Andreich János, Gerber Frigyes az SKB Rt 

képviselője, Grószberger Miksa, Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, 

Okolicsányi Lajos, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Gazdy László közgyám, 

Hricsovszky András tanácsnok, Pap János jegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

154. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes) [204. p.] 

155. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [204. p.] 

156. Olvastatott a jegyzői hivatali személyzet választásának eredményéről felvett jegyzőkönyv. 

– (Aljegyzőnek Kovács Antalt, segédjegyzőnek Eisenkolb Ivort és Holcsek Ferencet, I. írnoknak 

Zeleznik Gyulát, II. írnoknak Huszár Sándort, végrehajtónak Pap Zsigmondot választották meg, 

díjnoknak Martonfalvay Zoltánt nevezték ki.) [204. p.] 

157. Községi jegyző bejelenti, hogy a választás következtében a kézbesítői személyzetnél is 

változás állott be. – (Pap János jegyző, Kovács Antal aljegyző, Eisenkolb Ivor és Holcsek 

Ferenc segédjegyzők, Zeleznik Gyula és Huszár Sándor írnokok, Pap Zsigmond végrehajtó, 

Timaróczky Sándor és Racskó Béla községi hajdúk.) [204-205. p.] 

158. A községi bíró jelentése a hivatalos helyiségek szaporításáról, pénztár helyiségnek 

vasajtóval történt ellátásáról. – (Tudomásul vették, hogy a volt vendégszobát irodává, a pénztári 

hivatalt vendégszobává, a segédjegyzői szobát pedig pénztárrá alakították át. Azt elutasították, 

hogy a pénztárat vasajtóval lássák el, illetve, hogy a tiszti szobát a rendőrbíró kapja meg.) [205. 

p.] 

159. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület felhívása, melyben a községet az 

egyesületbe alapító tagként belépni felkéri, és  ezzel kapcsolatban Andreich János bányamérnök 

előterjesztése Salgótarjánban bányászati iskola létesítése iránt. – (Az egyesületbe alapító 

tagként 120 forint tagdíjjal belépett, Andreich János javaslatát pedig tudomásul vették.) [205-

206. p.] 

160. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület által augusztus 5-én és következő 

napjain, Nagybányán tartandó közgyűlés meghívója. – (Mivel olyan kérdések is felmerültek, 

melyek a községet is érintették, Pap János községi jegyzőt bízták meg a képviselettel.) [206-207. 

p.] 

161. Az 1895. évi fedeztetési idényre az állami mének részére kiszolgáltatandó tápanyag ára 

megállapítása, és erre vonatkozó nyilatkozat előterjesztése. – (A zab mázsáját 6 forint 50 

krajcárért, a szénáét 3 forintért, a szalmát ingyen adták. A fedeztetési díj 80 krajcár.) [207. p.] 

162. A községi közgyűlés 129/1894. számú határozata folytán beszerzendő gőzfertőtlenítő 

gépnek árjegyzék előrejelzése, és a gépbeszerzés iránti intézkedés. – (Korábban már vásárolt 

a község ilyen gépet, ezért újabb beszerzését szükségtelennek tartották.) [207. p.] 

163. Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás besztercebányai kerületi bizottságának a 

kiállítási alap javára adakozás iránti kérelme. – (5 forintot adományoztak.) [207. p.] 

164. A Salgótarjáni Ipartestület 12/1894. számú határozata, mely szerint az 1893/94. tanévre 

adott segélyért köszönetet mond, és a községi képviselő-testület támogatását jövőre is kéri. – 

(Az 1894/95. tanévre is 100 forint támogatást szavaztak meg.) [207-208. p.] 

165. A fővárosi 1848/49-iki szabadságharci ereklye múzeum kiállítási igazgatóságának a 

múzeum céljaira adakozás iránti kérelme. – (10 forintot adományoztak.) [208. p.] 



166. A helypénzszedéssel összekötött vásárjognak 1895. év január 1-től bérbeadása iránti 

intézkedés és az árverési feltételek megállapítása. – (A kikiáltási összeget évi 4610 forintban 

állapították meg.) [208-209. p.] 

167. Schneider Gábor megyeri lakos letelepülés engedélyezés iránti kérvénye. – (Megyer 

elöljárósága igazolása alapján engedélyezték.) [209. p.] 

168. Teplánszki Félix nádújfalusi lakos letelepülés engedélyezés iránti kérvénye. – (Nádújfalu 

elöljárósága igazolása alapján engedélyezték.) [209-210. p.] 

169. Veisz Vilmosnak a községben letelepülés iránt beadott kérvénye. – (Balassagyarmat 

elöljárósága igazolása alapján engedélyezték.) [210. p.] 

170. Spancz János salgótarjáni lakos lakhatási engedélyezés iránti kérvénye. – (A Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt igazolása alapján engedélyezték.) [210. p.] 

171. Fülep István salgótarjáni lakos háztulajdonos kérelme, melyben a Vitalis-féle beltelken 

levő tűzveszélyes épületeket eltávolíttatni kéri. – (Véleményezésre az építkezési és szépészeti 

bizottságnak adták ki.) [210. p.] 

172. Holcsek Ferenc segédjegyző és Pap Zsigmond községi végrehajtó gyógyköltségeik 

megtérítése iránt benyújtott kérvényük. – („A kérvény felett képviselő-testület napirendre tér.”) 

[210-211. p.] 

173. Az 1894. első felében foganatosított adóvégrehajtások alkalmával felmerült költségekről 

a számla. – (Jóváhagyták a 181 forint 60 krajcárról szóló számlát.) [211. p.] 

174. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [211. p.] 

175. Az 5. számú csendőrparancsnokság 3. szárnya által készített csendőrlaktanya tervezete. – 

(Kiadták az építkezési és szépészeti bizottságnak.) [211. p.] 

176. A járási főszolgabírónak 2796/1894. számú értesítése, mely szerint a X. kerületi 

kéményseprői állást Almási Arnold pásztói lakosnak adományozta. – (Tudomásul vették, és 

kérték a főszolgabírót, hogy szólítsa fel a mestert, vagy költözzön Salgótarjánba, mint a kerület 

legnépesebb településére, vagy állandóan két segédet tartson itt.) [211. p.] 

177. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványa, hogy a Salgótarjánba foglalkozást keresni 

járó cigányokat jelentkezésre szorítsák. – (Felszólították a községi bírót és rendőrbírót, hogy 

járjanak el, és a községben csak az igazolvánnyal rendelkezőket tűrjék meg.) [211-212. p.] 

 

1894. augusztus 14. (XI., rendkívüli) [212-227. p.] 

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

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

Vilmos, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Jungmann Mihály, Perné Ferenc, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Hricsovszky András tanácsnok, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János jegyző, 

Kovács Antal aljegyző 

 

178. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [214. p.] 

179. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [214. p.] 

180. A vármegye közigazgatási bizottságának kisdedóvodák felállítására, azok fenntartási 

költségeire 3 % pótadó kivetéséről 1264/1894. számon kiadott határozata. – (Döntés előtt 

javaslattételre bizottságot bíztak meg, melynek tagjai: Szilárdy Ödön, Gerber Frigyes, Dokupil 

Vilmos, Jónásch Antal, Boczkó Dániel, Perné Ferenc, Porázik György, Gazdy László, Szkanpil 

József, Ruttkay Sándor, Mandl Gábor és a községi elöljáróság.) [215. p.] 

181. A vármegyei alispánnak a király fogadtatásánál a község képviseltetéséről 12302/1894. 

számon kiadott felhívása. – (A község képviseletére Barella Henrik bírót, Pap János jegyzőt, 

Kovács Antal aljegyzőt, Lővinger Rezső községi orvost, Hricsovszky András tanácsnokot, 

Szalay István, Huszár Antal képviselőket jelölték ki. Népies viseletben pedig Kérecz Mártont és 

nejét, Hegyi Máriát, valamint Benkő Jánost és Nagy Júliát küldték.) [215-216. p.] 



182. A község képviselő-testületének 181/1894. számú határozatával kiküldött küldöttség 

költségeinek fedezéséről intézkedés. – (A költségeket a házi pénztár előre nem látható kiadások 

címén számolták el, de ehhez pótköltségvetést is kellett készíteni.) [216. p.] 

183. A vármegyei alispánnak a község tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó telekkönyvi 

végzések beterjesztéséről kiadott 11081/1894. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [216. 

p.] 

184. A vármegyei alispánnak Auerhammer János községi állatorvos szabadság idejére a 

vágóhídi teendők ellátásáról gondoskodás, és a vasúti biztos teendők végrehajtására vonatkozó 

11949/1894. számú végzése. – (Tudomásul vették, hogy a kisterenyei és salgótarjáni 

állatrakodó ellenőrzésével Szinnyei László járási állatorvost bízta meg. A községi vágóhídon a 

marha- és húsvizsgálatot Lővinger Rezső községi orvos végzi.) [216-217. p.] 

185. Előterjesztették a III. kerületi kultúrmérnöki hivatal 878/1894. számú átiratával 

megküldött, a Tarján-patak szabályozására vonatkozó tervezetet és költségvetést. – (Elfogadták 

az 55 forint tervezési költséget, de egyben kérdést intéztek a kultúrmérnöki hivatalhoz, hogy 

miért nem terveztek vasúti átereszt a Kis-Tarjánból lefolyó víznek, amely zápor után már 

többször is elárasztotta a község főutcáját, és épületeket tesz lakhatatlanná, illetve a kiépített 

utat és járdát teszi használhatatlanná.) [217. p.] 

186. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 146/1894. számú határozatából folyólag a 

községi építkezési bizottságnak a rendőrségi lakások biztosításáról beadott jelentését. – 

(Tudomásul vették, hogy megfelelő terület nem áll rendelkezésre. A községi bíró indítványozta, 

hogy vizsgálják meg Szilárdy Ödön 125. népsorszámú házát és kertjét, alkalmas-e 

rendőrlakásoknak. Elfogadták és megbízták ezzel a községi bírót, Dokupil Vilmost és Szalay 

Istvánt. Addig is, mivel 7 forintnál alacsonyabb áron nem lehet lakást bérelni, kiegészítették a 

rendőrök havi 5 forintos lakbér-hozzájárulását 2 forinttal augusztus 1-től. Ennek fedezetére 

pótköltségvetést kell készíteni.) [217-218. p.] 

187. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 149/1894. számú határozata alapján  

Grószberger Miksa 197 ½  népsorszámú háza melletti csatorna kiburkolása, befedése és 

használhatósága tárgyában a községi építkezési bizottság jelentését. – (Engedélyezték a 

kérvényezőnek, hogy a háza előtti csatornát saját költségén kiburkolja, azon bejáratot építsen, 

és azt használja, azonban azt nem engedélyezték, hogy e fölé tetőt is emeljen. Hogy egyértelmű 

maradjon a terület községi jellege, egy nyilatkozatot kellett kérvényezőnek aláírni, elismerve 

azt. Az engedély csak az aláírás után válik érvényessé.) [218-219. p.] 

188. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a csendőrlaktanya előállítására vonatkozó 

jelentése. – (Nem rendelkeztek olyan területtel, melyre csendőrlaktanyát lehetne építeni, de nem 

zárták ki a későbbiekben ennek lehetőségét, ha megfelelő terület áll majd a község 

rendelkezésére.) [219-220. p.] 

189. Olvastatott a római katolikus iskolaszék elnökségének az újonnan épült iskola és 

kisdedóvodához vezető út kiburkolására, és korláttal ellátása iránt beadott kérvénye. – (Elvileg 

elfogadták és a Pécskő-patak szabályozásával együtt elrendelték a közlekedést akadályozó 

kerítések lebontását, valamint a patak mindkét partján a közlekedő utakat karfával ellátását, 

egyben az így kialakult utcát Iskola utcának nevezték el. A terv és költségvetés elkészítésével az 

építészeti és szépészeti bizottságot bízták meg.) [220. p.] 

190. A községi jegyző jelentése a községi képviselő-testület 160/1894. számú határozatával 

Nagybányára, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közgyűlésére a község 

képviseletében kiküldetéséről, és a közgyűlés lefolyásáról. – (A községi jegyző jelentését 

tudomásul vették, és az utazási költség, valamint napidíj, összesen 61 forint kifizetését 

jóváhagyták.) [220-221. p.] 

191. Pap János községi jegyző bejelentése a losonci kerületi betegsegélyző pénztár salgótarjáni 

képviseltetését illetőleg. – (Tudomásul vették, és ideiglenesen engedélyezték.) [221. p.] 



192. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának július 25-26-án kiütött 

tűzvész alkalmával fogatokkal elsőként megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként jelent meg 

és 5-5 forint jutalmat kapott Bőhm Béla fogatával Deák András, Weiszenbacher János 

fogatával Csoma József, mindkét tűznél másodikként Szalay István fogatával Szabó János, aki 

6 forintot kapott, harmadikként pedig az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt fogatával Versegi János, 

aki 2 forint jutalmat kapott.) [221-222. p.] 

193. Barella Henrik községi bíró hivatalos működéséből eredő eljárása miatt ellene indított 

bűnvádi eljárási költségeinek megállapítása. – (Mint rendőrbírót 11 alkalommal perelték be, 

melyből már kilencben teljesen felmentették. Az augusztus 9-i bírósági megjelenés is hasonló 

eset miatt történt, ahol védőügyvédet is igénybe kellett vennie. Az ebből eredő 72 forint költséget 

a házi pénztárból fedezték.) [222-224. p.] 

194. Az Erdélyrészi Kárpát Egyesületnek az egyesületbe belépés, vagy valamely adomány 

megszavazása iránti kérelme. – (10 forintot szavaztak meg.) [224-225. p.] 

195. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 22-23. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [225. p.] 

196. A vármegyei Hivatalos Értesítő 22. számában megjelent, a pénzügyminiszter 55865. 

számú rendeletéből folyólag kiadott vármegyei alispán 11694/1894. számú rendelete az osztrák 

értékű egy forintos államjegyek fölmondásáról és beváltásáról. – (Tudomásul vették, és 

utasították az elöljáróságot, hogy többször tegye közhírré.) [225. p.] 

197. A vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában megjelent, a vármegye törvényhatósági 

bizottságának 41/1894. számú határozatával alkotott, kereskedelemügyi miniszter által 

48721/894.VI. szám alatt jóváhagyott szabályrendelete a szálloda, vendégfogadó, kávéház és 

kávémérés iparok gyakorlásáról. – (Tudomásul vették.) [225-226. p.] 

198. Draskóczy Zsigmond községi ügyész javaslata a Fülep Andrással és Jánossal kötött adás-

vételi szerződés érvényesítéséről. – (Draskóczy Zsigmondot felhatalmazták, hogy a szerződés 

bírói megsemmisítése érdekében tegyen lépéseket, valamint a telekkönyvi bejegyzés érdekében 

az érdekeltek, illetve örököseik ellen nyújtson be keresetet, és a pert a telekkönyvbe jegyeztesse 

be.) [226-227. p.] 

 

1894. augusztus 31. (XII., rendes) [227-340. p.] 

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

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

Vilmos, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Horváth Imre, Okolicsányi 

István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, Auerhammer 

János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János jegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

199. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Boczkó Dániel, Gönczöl János) [230. p.] 

200. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [230. p.] 

201. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi 204. és 230/1893. számú 

határozatokkal elfogadott, és fennhatósági jóváhagyás végett bemutatott, a községi alapok 

kezeléséről szóló szabályrendeletre vonatkozó 139/1894. számú határozata, mely szerint a 

helyszínen szerzendő felvilágosítások nélkül a szabályrendelet alapos felülbírálata nem 

lehetséges, azt helyszíni szemlére a vármegyei alispánnak adta ki. – (Tudomásul vették, és a 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot, mint szabályrendelet alkotó bizottságot bízták 

meg a tárgyaláson a község képviseletével.) [230-231. p.] 

202. Előterjesztették a község házi pénztárának és különféle alapjainak a vármegye 

törvényhatóságától visszaérkezett 1894. évre szóló költségvetési előirányzatait, azon 

jelentéssel, hogy azokkal a vármegye törvényhatósági bizottságának jóváhagyó határozata nem 



érkezett meg. – (Utasították a jegyzőt, hogy szorgalmazza a jóváhagyó határozat megküldését, 

a kisebb módosításokat pedig vezesse be a költségvetés házi példányába.) [231-232. p.] 

203. A vármegyei alispánnak a Kossuth Lajos emlékére adományozott, illetve gyűjtött összeg 

beterjesztését elismerő 10332/1894. számú végzése. – (Tudomásul vették, hogy az összesen 22 

forint 75 krajcárt az alispán átvette.) [232. p.] 

204. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Barella Henrik községi bíró még 

rendőrbírói minőségében történt hivatalos tevékenysége során ellene indított bűnvádi 

eljárásokból eredő költségei megtérítéséről hozott községi 140/1894. számú határozat, azon 

jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [232-233. p.] 

205. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 180/1894. számú határozatával a községi 

óvodaügy rendezése céljából kiküldött bizottság jelentését. – (A képviselő-testület 1889 óta 

többször kimondta az óvoda felállításának szükségességét, azonban nem találtak megfelelő 

helyet az építkezéshez. Az 1894/95. évi iskolakötelesek összeírásakor azonban kiderült, hogy 

545 óvodaköteles gyermek van, és ha ebből levonják a gyártelepeken élőket, akkor is 358 

marad. Ha még ezek negyedének megfelelő a gondozása, akkor is 269 gyermeknek kell óvodai 

helyet biztosítani. Ezek elhelyezése úgy lehetséges, hogy a római katolikus és az Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt újonnan épített iskoláiban egy-egy termet bérelnek 300-300 forintért, illetve 

megkeresik a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt igazgatóságát, hogy hasonlóan a 

gyártelepen egy termet óvodaként használhasson a község. A kiadásokat (3 óvónő, 3 dajka 

fizetése és lakbére, terembérlet, felszerelés, fűtés, világítás) a 3%-os óvodai pótadóból 

fedeznék, amelyet 3 év múlva mérsékelni lehetne.) [234-237. p.] 

206. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi rendőrségnek lakásul alkalmas 

ház vétele céljából kiküldött bizottság jelentését. – (A megvizsgált épületek vagy a vízhiány, 

vagy a nehéz hozzáférhetőség miatt alkalmatlanok voltak, ezért tovább kell keresni az alkalmas 

épületet. Addig a rendőrök kapják a havi 2 forintos lakbérpótlékot.) [237-238. p.] 

207. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt 

terhére kivetendő közköltség megállapításáról hozott 220/1893. számú határozatával kiküldött 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését. – (A termelést 1893 

novemberében kezdő gyár, döntően külföldi munkásai miatt a jegyzői hivatal és a községi 

rendőrség számát is emelni kellett, ugyanakkor a gyárra nem róttak ki állami egyenes adót, 

ezért 1894-ben és 1895-ben 200 forinttal kell hozzájárulni a közköltségekhez.) [238-239. p.] 

208. Előterjesztették az 1894. évre szóló tűzvédadó-kivetési lajstromot azon jelentéssel, hogy a 

kivetés ellen észrevétel be nem adatott. – (Elfogadták a 961 forint 25 krajcár kivetési összeget.) 

[239-240. p.] 

209. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó községi pótadó-hátralékosok 

névjegyzékét, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Elfogadták a 318 

forint 50½  krajcár behajthatatlan összeg leírását.) [240-241. p.] 

210. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó tűzvédadó hátralékosok névjegyzékét, 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Elfogadták a 141 forint 73 krajcár 

behajthatatlan összeg leírását.) [241. p.] 

211. Előterjesztették a községi járdaépítési költségek kiszámításáról az építő mérnök által 

készített kimutatást, és ennek alapján a község elöljárósága által szerkesztett részletes egyéni 

kimutatásokat a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták 

a 7564 forint 23 krajcárban megállapított összeget, és az egyéni kivetési összegeket, melynek 

ötöd részét 1894-ben be kell fizetni.) [241-242. p.] 

212. Előterjesztették a községi házi és törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap 

pénztárainak 1894. évre szóló pótköltségvetési előirányzatait a községi elöljáróság 

indoklásával, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Jóváhagyták.) [242-250. p.] 



213. Előterjesztették a község házi és különféle címeken vezetett alapok pénztárainak 1895. 

évre szóló költségvetési előirányzatait, és az 1894. évre szóló községi vagyoni leltárt a községi 

elöljáróság indoklásával, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével, 

valamint ezzel kapcsolatban olvastatott vármegyei alispánnak 12200/1893. számú körrendelete. 

– (Elfogadták.) [250-299. p.]  

214. Előterjesztették a község elöljáróságának az 1894. évi pótadó-kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó tervezetét. – (Mivel a költségvetést és a Magyarhoni Üveggyárak Rt 

községi terhekhez való hozzájárulását jóváhagyó végzések nem érkeztek meg, levették a 

napirendről.) [299-300. p.] 

215. Elöljárósági előterjesztés Salgótarján nagyközség területén az óvoda és tanköteles 

gyermekeknek időközi, és az 1894/95. tanévre kötelezett gyermekek összeírása alkalmából 

felmerült költségek megállapításáról. – (Elfogadták a 28 forintról szóló számlát.) [300. p.] 

216. Olvastatott a községi szolga személyzetnek szolgálatuk közben ért baleset, illetve 

hosszabb szolgálatképtelenségük esetére nyugdíj, esetleg segély, vagy kegydíj megállapításáról 

beadott kérvényük. – (Javaslattételre kiadták a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak.) 

[300-301. p.] 

217. Elöljárósági előterjesztés a község határának tagosítási térképe beszerzéséről. – (Elvileg 

elfogadták, és megbízták a községi bírót, hogy tájékozódjon, miként és milyen összegért lehet a 

hiteles másolatot beszerezni.) [301. p.] 

218. Olvastatott Auerhammer János községi állatorvos szabadságáról visszaérkezésének 

bejelentése, és ezzel kapcsolatban előterjesztése a helyettesítő községi orvos marha- és 

hússzemlészeti díjainak megállapítása iránt. – (Mivel a marha- és hússzemlészeti díjak 50%-a 

az állatorvost illeti meg, a másik 50% augusztus 2-20. közötti időszakra eső része a helyettesét.) 

[301-302. p.] 

219. Olvastatott Vilheim Sámuel és Scnerer Mór salgótarjáni lakosoknak veszett eb által 

megmart gyermekeik gyógykezelési költségei megtérítésére beadott kérvényük. – (Mivel 

szegények és önhibájukon kívül történt, a Budapestre utazás költségére 5-5 forintot, az ott 

tartózkodás idejére napi 1-1 forintot , összesen 38 forintot állapítottak meg.) [302-303. p.] 

220. Poráczky Lajos és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Dutkó Krisztinát és gyermekeit, 

Margitot és Valériát 1 forint 50 krajcár díjért felvették a község kötelékébe.) [303-304. p.] 

221. Brecska András és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Brecska Máriát és gyermekeit, 

Máriát, Andrást és Margitot 1 forint 50 krajcár díjért felvették a község kötelékébe.) [304-305. 

p.] 

222. Brecska Mátyás és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Lenk Máriát 3 forint díjért felvették a 

község kötelékébe.) [305-306. p.] 

223. Brozák András és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, vasgyári előmunkásként élő kérvényezőt, nejét, Pintér Máriát és gyermekeit, Bertalant és 

Kálmánt 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [306-307. p.] 

224. Csutka József és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Bodnár Annát és gyermekeit, Istvánt és Jánost 

1 forint 50 krajcár díjért felvették a község kötelékébe.) [307-308. p.] 

225. Chramecz János és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1882 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Juliga Jozefint 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [308-309. p.] 

226. Debnár Mihály és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Odszkazsil Ludmillát 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [309. p.] 



227. Detvai János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Mráz Annát és gyermekeit, Nándort és Annát 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [310. p.] 

228. Donoval Antal és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1878 óta a községben 

lakó, vasgyári előmunkásként élő kérvényezőt, nejét, Bendik Teréziát és gyermekeit, Antóniát, 

Rudolfot és Annát 3 forint díjért felvették a község kötelékébe.) [310-311. p.] 

229. Dutkó Ferenc és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Ridiger Annát és gyermekeit, Ferencet, 

Józsefet, Rudolfot, Annát és Máriát 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [311-

312. p.] 

230. Fekete János a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben lakó, vasgyári 

munkásként élő kérvényezőt, nejét, Boldovszki Viktóriát és gyermekeit, Ilonát, Józsefet és 

Máriát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [312-313. p.] 

231. Ferencz István és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Nagy Rozáliát és gyermekeit, Imrét, Ilonát, 

Károlyt, Gézát és Hermint 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [313-314. p.] 

232. Gracza Ferenc és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben 

lakó, vasgyári felügyelőként élő kérvényezőt, nejét, Tadla Annát és gyermekeit, Júliát, Ferencet 

és Istvánt 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [314-315. p.] 

233. Ganaj János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Kovács Karolint és gyermekeit, Margitot és 

Jánost 1 forint 50 krajcár díjért felvették a község kötelékébe.) [315-316. p.] 

234. Haluska János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt és nejét, Antoni Hermint 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [316-317. p.] 

235. Hrobon Andrásnak a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, 

vasgyári munkásként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [317-318. p.] 

236. Hrobon János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Koczka Zsuzsannát és gyermekét, Bertát 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [318-319. p.] 

23. Jakab János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Sávolyi Borbálát és gyermekeit, Ferencet és 

Rozáliát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [319-320. p.] 

238. Janikovszki József és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Urbán Albinát 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [320-321. p.] 

239. Kilvádi János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta a községben 

lakó, vasgyári felügyelő mesterként élő kérvényezőt, nejét, Lickó Zsuzsannát és gyermekeit, 

Ferencet, Rezsőt, Gusztávot, Zsuzsannát és Matildot 5 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [321-322. p.] 

240. Kael Mihály és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1880 óta a községben lakó, 

vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Zoller Máriát 3 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [322. p.] 

241. Lengvarszki János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Lovász Júliát és gyermekét, Annát 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [323. p.] 

242. Lison János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1882 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Dvorszki Emíliát és gyermekét, Idát 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [323-324. p.] 



243. Messerschmidt András és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Viktóri Máriát és gyermekeit, 

Emíliát, Gizellát, Istvánt és Jánost 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [324-325. p.] 

244. Otyepka Antal és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Haag Máriát és gyermekeit, Máriát, Edét, 

Antalt, Irént, Annát és Józsefet 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[325-326. p.] 

245. Ocsenás Andrásnak a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1878 óta a községben lakó, 

vasgyári munkásként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [326-327. p.] 

246. Pap Mihály és családjának [valószínűleg elírás!] a község kötelékébe felvételéről. – (Az 

1884 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [327-328. p.] 

247. Papp János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Maucher Júliát és gyermekeit, Jánost, 

Ferencet, Máriát és Józsefet 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[328-329. p.] 

248. Pollák János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Auszt Máriát és gyermekeit, Istvánt és Máriát 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [329. p.] 

249. Roszjár Ágoston és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Dulovics Juliannát és gyermekeit, 

Jenőt, Józsefet, Gusztávot, Zsigmondot és Júliát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [330. p.] 

250. Rosenberger Pál és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Vidó Esztert és gyermekeit, 

Máriát, Pált, Izort és Bélát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[331. p.] 

251. Rusznák András és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1877 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Kretkó Annát és gyermekét, Annát 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [332. p.] 

252. Sajban Antal és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Sturman Zsuzsannát és gyermekeit, Jánost, 

Rudolfot és Ilonát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [332-333. 

p.]                                      

253. Szojka József és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Richveisz Magdolnát és gyermekeit, Annát és 

Jozefint 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [333-334. p.] 

254. Tamás György és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1866 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Bodor Esztert és gyermekeit, Józsefet, 

Erzsébetet, Veront és Jánost 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [334-335. p.] 

255. Tamás István és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1877 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, Ponyi Annát és gyermekeit, Júliát és Rozált 

3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [336-337. p.] 

256. Trim János és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben lakó, 

vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Kalmár Erzsébetet 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [337. p.] 



257. A vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában megjelent a vármegye közigazgatási 

szükségletének 1895. évi költségvetési előirányzatának 15 napi közszemlére tételéről szóló 

hirdetmény. – (Tudomásul vették.) [338. p.] 

258. A vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában megjelent, a vármegye törvényhatósági 

bizottságának 48/1894. számú határozatával alkotott, és a Kereskedelemügyi Minisztérium 

49061/894. I. számú intézkedésével jóváhagyott szabályrendelet Nógrád vármegye 

törvényhatósága úti biztosának szolgálati viszonyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről. – 

(Tudomásul vették.) [338. p.] 

259. A Földművelésügyi Minisztériumnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában 

megjelent, a szarvasmarhák bélyegzésére vonatkozó 3920. VII-I. számú körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [338. p.] 

260. A Belügyminisztériumnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában megjelent, a 

Galíciában kiütött járvány miatt megállapított kiviteli tilalomról szóló 63801/VI. számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [338. p.] 

261. A kereskedelemügyi miniszternek 47082. számú intézkedése, mely szerint a község piaci 

díjszabályzatát túl magasnak ítélte, annak a megküldött táblázat szerinti módosítását rendeli. – 

(Kiadták a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak azzal, hogy ezt a vásárrendtartási 

szabályrendelet készítésénél alapul vegye.) [338-339. p.] 

262. Olvastatott Vizslás község kérvénye leégett templomának felépítésére pénzsegély 

adományozása iránt. – (Az 1890. augusztus 24-iki tűzvész következtében romba dőlt templom 

felépítésére, 15 szavazattal 2 ellenében, 100 forintot ajánlottak meg.) [339-340. p.] 

 

1894. november 2. (XIII., rendes) [340-394. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Deutschberger Mór, Dokupil Vilmos, 

Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Rákos Gyula özv. Rubint 

Károlyné képviselője, Szalay István, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, 

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

János jegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

263.  A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Dokupil Vilmos, Szalay István) [343. p.] 

264. Olvastatott a belügyminiszternek Nógrád vármegye közönségéhez intézett 3793/1894. 

számú rendelete, melyben a király elismerését és köszönetét adja tudtul a példás magatartásért, 

melyet balassagyarmati látogatása alkalmából, illetve az összpontosított katonaság irányában 

tanúsított a vármegye. – (Tudomásul vették a felállás mellett végighallgatott rendeletet.) [343. 

p.] 

265.  A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [344. p.] 

266. Előterjesztették a király fogadtatási ünnepélyére a községi képviselő-testületnek 181/1894. 

számú határozatával Balassagyarmatra kiküldött küldöttség költségszámlája. – (A 202 forintos 

összeget jóváhagyták: 3 fogat Balassagyarmatra 3 napig 60 forint, 3 szoba bérlete 40 forint, 

küldöttség tagjainak napidíja 87 forint, viselet bemutatása céljából egy nő és egy férfi napidíja 

10 forint, községi hajdú napidíja 5 forint.) [344. p.] 

267. Községi bíró előterjeszti a király fogadtatási ünnepélye alkalmából a községi képviselő-

testületnek 181/1894. számú határozata alapján a népies viselet bemutatására Balassagyarmatra 

vitt Nagy Júlia salgótarjáni lakos öltözékéhez bevásárolt árukról Deutschberger Mór 

salgótarjáni kereskedő számláját. – (Mivel nem volt vállalkozó, hogy a hajadon viseletét saját 

költségén bemutassa, ezért a hozzá való anyagokat községi bíró megrendelte, mely 20 forint 31 

krajcárba került.) [344-345. p.] 

268. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testület 73. és 123/1894. 

számú határozata alapján közkút építésre vonatkozó jelentése. – (Elvileg beleegyeztek a Pécskő 

utca felső részén közkút létesítésébe, azonban ott a községnek nem volt területe. Ezért kiadták 



az építészeti bizottságnak javaslattételre a terület megszerzését és a kútépítés költségvetésének 

elkészítését.) [345-346. p.] 

269. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testület 103/1892. számú 

határozatával kiadott, Katona János salgótarjáni lakos háztulajdonosnak telkére a község telkén 

át szabad bejárás engedélyezése iránt beadott kérvényére vonatkozó jelentése. – (Mivel a 

községi beltelek nincs bekerítve, és mivel közkút van rajta, nem is tervezik azt, engedélyezték 

kérvényezőnek, hogy a vízlevezető csatornán át saját használatra hidat építsen. Azonban, hogy 

a község beltelekhez való tulajdonjoga ne csorbulhasson, kérvényezőnek évi 5 forint haszonbért 

kell fizetni a szabad bejárás fejében.) [346-348. p.] 

270. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testület 142/1894. számú 

határozatával kiadott Katona János salgótarjáni lakos háztulajdonosnak a háza mellett levezető 

csatorna befedése iránt beadott kérvényére vonatkozó jelentése. – (A csatorna eredetileg 

kérvényező telkén, ferdén húzódott, és miután megvette, helyezték át a községi beltelekre. 

Kérvényező házát közvetlenül a csatorna mellé építette, és nem gondoskodott a szigetelésről, 

ezért elutasították. Ugyanakkor jelezték, hogy a község összes csatornájának burkolására és 

befedésére van terv a Tarján-patak szabályozása után.) [348-350. p.] 

271. A vármegye közigazgatási bizottságának szeptember 3-án tartott ülésében a Nógrád 

Vármegyei Tanító Testület közgyűlésén megjelenő tanítók és tanítónők részére járó napidíj és 

utazási költségeknek a polgári községek által kifizetéséről 1821/1894. számon hozott 

határozata. – (A községben csak felekezeti és társulati iskolák vannak, ezért a határozat a 

községre nézve sérelmes és fellebbeztek ellene, mivel a törvény és a miniszteri rendelet is ezt a 

fenntartó kötelességévé tette.) [350-353. p.] 

272. Olvastatott Nógrád Vármegye Árvaszékének Beer József salgótarjáni lakos, mint kiskorú 

Beer Mariska atyja, illetőségének megállapításáról 13054/1894. szám alatt hozott végzése. – 

(Beer József a csehországi Pfraumberg községben született, 1876-ban költözött át Veszprémbe, 

és onnan 1879-ben Salgótarjánba. Így a folyamatos 5 évi helyben lakása megvan, ezért, ha 

magyar állampolgárságot szerez, felveszik a község kötelékébe.) [353-355. p.] 

273. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a járdaköltségek megállapítására 

vonatkozó 211/1894. számú határozatát, és azzal kapcsolatban 15 napi közszemlére kitéve volt 

költség kiszámítást, illetve egyénenkénti kivetés ellen beadott felszólamlást, kérvényt, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Felszólalt ellene özv. 

Rubint Károlyné, mert 91,5 méter hosszú és 0,87 méter széles járdáért, mely a takarékpénztári 

átjárótól a gyógyszertára bejáratáig, de nem a telke mellett vezetett, kiróttak rá 244 forint 52 

krajcárt. A számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatára, méltányosságból, ezt a 

község terhére írták, és csak a telke mentén épített járda utáni 177 forint 62 krajcárt vetették ki 

rá. A római katolikus egyház kérését, hogy a számára előírt összeget teljes egészében töröljék, 

nem teljesítették, mert ebben benne van a harangozólak előtt épített járda 54 forint 89 krajcár 

összege, a fennmaradó összeget a község terhére írták át. Így a telektulajdonosok által 

befizetendő összeg 445 forint 16 krajcárral, 7119 forint 07 krajcárra csökkent.) [355-359. p.] 

274. Olvastatott a községi vásárügyi bizottságnak Link Bernát községi vásárjog bérlőnek a 

magánosok és társulatok által behozott áruk után a helypénz megfizetésére, esetleg a bérleti 

összeg csökkentésére benyújtott, és a községi képviselő-testületnek 241/1893. számú 

határozatával véleményezés végett hozzá utalt kérvényére vonatkozó jelentése. – (A helypénz 

befizetésének ellenőrzése a vásárrendtartási szabályzat szerint a bérlő feladata, a mulasztókkal 

szemben pedig szintén a szabályzat előírásait kell követnie. A bérleti szerződés értelmében ilyen 

ok miatt nem lehetséges a bérleti összeg csökkentése.) [359-360. p.] 

275. Olvastatott a községi vásárügyi és számvizsgáló és pénztárfelügyelő, mint szabályrendeleti 

bizottságok által a községi képviselő-testületnek 45/1892. és 261/1894. számú határozatai 

alapján szerkesztett községi vásárrendtartási szabályrendelet. – (Jóváhagyták.) [360-365. p.] 



276. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1894-re szóló községi rendes 

költségvetések jóváhagyásáról hozott 338/1893. számú határozata. – (Tudomásul vették, és 

utasították az elöljáróságot, hogy a kért okmányokat terjessze be.) [365. p.] 

277. Olvastatott az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt igazgatóságának a községi képviselő-

testület 207/1894. számú határozatával hozzá intézett felhívás alapján a községi 

közköltségekhez hozzájárulásra beadott írásbeli nyilatkozata a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Mivel állami adókedvezményben részesül az 

üveggyár, községi adó sem vethető ki, ezért elfogadták az igazgatóság ajánlatát, mely szerint 

évi 120 forinttal járulnak hozzá a közköltségekhez.) [365-367. p.] 

278. Előterjesztették a községi elöljáróságnak az 1894. évi községi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével 

elfogadásra ajánlott tervezetét. – (A kivetési alap 85199 forint 41 krajcár, a kivetési kulcs 

25,9%, így 22066 forint 65 krajcár folyik be, ez több mint a fedezetlen kiadás, de ha 0,1%-kal 

csökkentenék a kulcsot, 54 forint 76 krajcár maradna fedezetlenül. Utasították a községi 

jegyzőt, hogy beadványban kérje az alispán jóváhagyását, hogy januárra az előző évről 

maradványösszeget vigyenek át, hogy a pótadó februári beszedéséig legyen fedezete a 

kiadásoknak.) [367-382. p.] 

279. Olvastatott a salgótarjáni római katolikus plébániahivatalnak a toronyóra kijavítása 

tárgyában beadott kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. 

– (A javítás 120 forintba kerülne, de elavult a szerkezete, és többé már nem javítható, ezért 

utasították a községi bírót, hogy kérjen árajánlatot új toronyóra beszerelésére.) [382. p.] 

280. A belügyminiszternek 55221-IV-a. számon kiadott körrendelete, és ezzel kapcsolatban 

vármegyei alispánnak 11684/894. számú felhívása a községi telekkönyveknek az 1892. évi 

XXIX. törvénycikk 2.§ 1. pontjának megfelelő eljárás szerinti rendezéséről. – (Mivel a 

telekkönyvek nagy részébe már a tagosításkor helytelen adatokat jegyeztek be, azóta pedig a 

tulajdonváltozások nem mindig követhetőek, kérvényezték a Füleki Járásbíróságtól, mint 

telekkönyvi hatóságtól a kiigazító eljárások kezdeményezését. Ezzel egyben Bauer Miksa 

indítványának is eleget tettek.) [382-384. p.] 

281. Elöljárósági előterjesztés a községi lakosság számarányához képest a kocsma helyiségek 

növeléséről. – (A lakosság számának jelentős emelkedése miatt kérelmezték a kocsmák 

számának 30-ról 32-re emelését.) [384-387. p.] 

282. Olvastatott Link Bernát salgótarjáni lakos kérvénye, melyben Salgótarjánban saját 1. 

népsorszámú házában egy kocsma, illetve vendéglő nyitásának engedélyezését kéri. – (A 

képviselő-testület támogatta a Pénzügyigazgatóságnak beadandó kérvényt, és a 281/1894. 

számú határozattal kért kocsmák közül egyik engedélyt kérték neki, mivel több mint 20 éve lakik 

a községben, 18 év óta a vásárjog bérlője. A kocsmát és vendéglőt a nemrég indult üveggyár és 

vasöntöde közelébe tervezi megnyitni, amely azt eredményezi, hogy a „külföldi socialisticus 

eszmékkel saturált elemekből álló munkásság” nem a község belterületén lévő kocsmákat 

látogatja majd.) [387-389. p.] 

283. Elöljárósági előterjesztés a községi díjnok alkalmazási idejének 1895-re 

meghosszabbításáról. – (Mivel az előző év azonos időszakánál már kétezerrel több ügyiratot 

intézett a jegyzői hivatal, és ez a szám csak gyarapszik a törvényi előírásokkal, illetve a Keszler, 

Bőhm és Bauer cég üzemének megindulásával, jóváhagyták az 1895. évre napidíjas 

alkalmazását 1 forint 50 krajcár díjazással, melyet a házi pénztár külön címén tartanak 

nyilván.) [398-391. p.] 

284. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi képviselő-

testület 216/1894. számú határozata alapján a községi szolgaszemélyzetnek baleset elleni 

biztosításáról beadott javaslata. – (Mivel állandóbb és megbízhatóbb személyzet alakulhat a 

balesetbiztosítás alapján, ezért ajánlatok bekérésére, és javaslattételre egy bizottságot 



alakítottak Barella Henrik községi bíró elnökletével, tagjai: Boczkó Dániel, Löllbach Gusztáv, 

Kádas István és Kovács Antal aljegyző.) [391-392. p.] 

285. Hankus Imre salgótarjáni lakos, gyógyszerész kérvénye a község részére kiszolgáltatandó 

gyógyszereknek gyógytárából rendelése iránt. – (Két gyógyszertár volt a községben, és ezekből 

évenkénti váltással rendelték a gyógyszereket. Mivel Hankus Imre 1894-ben nyitotta a 

gyógyszertárát, ezért 1895-ben még özv. Rubint Károlynétól, 1896-ban pedig Hankus Imrétől 

rendelik meg a gyógyszereket a község részére.) [392-393. p.] 

286. Olvastatott az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállítás Besztercebányai Kerületi 

Bizottságának elismerő levele a kiállítási alap javára folytatott gyűjtésért. – (Tudomásul vették.) 

[393. p.] 

287. Olvastatott Vizslás község elöljáróságának köszönő levele a leégett templomuk építési 

költségeire a községi képviselő-testületnek 262/1894. számú határozatával megállapított 100 

forint adományért. – (Tudomásul vették.) [393. p.] 

288. Bodnár Albert kisterenyei lakos, magyar szabómesternek a községben letelepedés 

engedélyezés iránt beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [340-394. p.] 

289. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 25-30. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [393-394. p.] 

290. A vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában megjelent, a földművelésügyi miniszternek 

a hesseni légy irtására vonatkozó 46414-94/VII.2.b. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) 

[394. p.] 

291. A vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában megjelent, a földművelésügyi miniszternek 

a vármegye több községéből a hesseni légy jelenlétének megállapítása céljából beküldött 

búzakalászokra vonatkozó véleményét nyilvánító, és a kellő óvintézkedések megtételét rendelő 

46508/94-VII.1.b. számú utasítása. – (Tudomásul vették.) [394. p.] 

292. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent, a földművelésügyi miniszter által 

a hasított körmű állatoknak Magyarországból Galíciába való kivételes beviteléről 48780-III-b. 

számon kiadott értesítése. – (Tudomásul vették.) [394. p.] 
 


