
2. kötet 

 

1874. március 3. (I., rendes) [1-5. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep István, Grószberger Adolf, Györffy 

József [Luby Géza gazdatisztje], Hochberger József, Mészáros János, Szvoboda Jakab 

[építőmester], Veiszenbacher A., Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Fülep János másodbíró, 

Herczeg István rendőrbíró, Herczeg János tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, Langár 

Ferenc tanácsnok, Schvajczer Dávid tanácsnok – fogyasztási adószedő, Pap János jegyző 

 

1. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (A temetőnek szánt terület használatba 

vételéig termelésre árverés útján bérbe adható.) [1-2. p.] 

2. A számvizsgáló bizottság jelentése. – (Jóváhagyták, de Zemlinszky Rezső bejelentette, hogy 

a pénztári vizsgálatnál a községnek nagyobb hiánya van, s a pénztárnok is kijelentette, hogy a 

naplók vezetésében járatlan, ezért indítványozta, hogy hozzáértő legyen a pénztárnok. A hiányt 

saját vagyonából pótolta a községi pénztárnok, és lemondott.) [részletes indoklás] [2-3. p.] 

3. A faiskola-bizottság jelentésének felolvasása. – (Elfogadták. Zemlinszky Rezső magokat és 

csemetéket adományozott, Györffy József, Luby Géza gazdatisztje, pedig a szántáshoz és a 

kerítés elkészítéséhez ajánlott segítséget.) [3. p.] 

4. A szolgabíró intézkedésének bejelentése a községi virilis képviselők névsora kiigazítása, és 

a községi pénztárnokságra vonatkozóan. – (Tudomásul vették.) [3. p.] 

5. A községi szabályrendeleteknek a megyei törvényhatósági bizottság rendelete értelmében 

kiigazított változatainak előterjesztése. – (Elfogadták, és a megyei törvényhatósági bizottsághoz 

beterjesztették.) [3. p.] 

6. A községi bíró jelentése a községi rét haszonbérletével kapcsolatban. – (A haszonbért nem 

fizették pontosan, ezért a községi bíró követelje azt, és ha nem jut eredményre, új árverést 

hirdessen.) [3. p.] 

7. A községi telekkönyvben 1869. év óta előfordult változások kiigazítására intézkedés. – (Az 

elöljáróság keresse meg a losonci királyi telekkönyv-vezetőt, a költségeket pedig az előre nem 

látható kiadások alatt számolja el, ugyanakkor helyesbítsék az adótelekkönyvet is.) [4. p.] 

8. Simon József községi bormérési jog bérlő bérletcsökkentés iránti kérelme. – (Bizottságot 

küldtek ki az 577 forint 61 krajcár veszteség kimutatás helyességének ellenőrzésére. Tagjai: 

Grószberger Adolf, Schvajczer Dávid, Hochberger József.) [4. p.] 

9. A község, mint erkölcsi testület képviseletéről döntés. – (A községi bíró képviseli.) [4. p.] 

10. A vágóhíd jövedelmének biztosítására intézkedés. – (A kezelésben Huszár Sándor 

mészárost meghagyták, aki a kőszénbánya és a vasgyártelep mészárszékét is ellátja hússal, 

ellenőrzésével pedig a községi bírót bízták meg.) [4. p.] 

11. A múlt évi ügyviteli forgalomról irattári kimutatás előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [5. 

p.] 

12. Az anyaggödrök betöltése és a patak szabályozása ügyében a Közmunka és Közlekedési 

Minisztériumhoz benyújtott folyamodványra 15389/1873. szám alatt hozott intézkedés 

előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [5. p.] 

13. A vicinális [helyi jellegű] utak építésére kiadott megyei szabályrendelet felolvasása. – 

(Tudomásul vették, és a vicinális útépítés községi bizottságába megválasztották Gömöry 

Sándort, Szvoboda Jakabot és Pfaff Gusztáv bányamérnök-gondnokot, valamint felkérték őket, 

hogy a tárgyra vonatkozóan készítsenek jelentést.) [5. p.] 

 

1874. március 17. (II., rendkívüli) [6-10. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep István, Grószberger Adolf, Herber 

Ágoston, Hochberger József, Kovács Károly, Mészáros János, Szvoboda Jakab [építőmester], 

Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Herczeg István rendőrbíró, Schvajczer Dávid tanácsnok – 



fogyasztási adószedő, Pap János jegyző, Simon József bormérési jogbérlő, Pfaff Gusztáv 

bányamérnök-gondnok, a vicinális úti bizottság tagja 

 

14. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (6. ponthoz: a községi bíró törvényes úton 

hajtsa be a községi rét haszonbérleti díját. 10. ponthoz: Huszár Sándor mészárossal 50 forint 

összeghatárig kössön szerződést, ha ezt nem fogadja el, minden egyes marha vágása után szedje 

be a szabott díjat.) [6-7. p.] 

15. A fogyasztási adó kérdése. – (A fogyasztási adószedő ellen vizsgálatot rendeltek el; 

bizottsági tagok: Herber Ágoston, Hochberger József, Grószberger Adolf. Községi bíró 

bejelentette, hogy a fogyasztási adó kezelésének vizsgálatakor ifj. Seidner Mór először nem 

akarta megmutatni az íveket, majd amikor másodszorra kérték, friss írás látszott rajta. 

Zemlinszky Rezső javaslatára ifj. Seidner Mórt írásbeli dorgálásban részesítették.) [7-8. p.] 

16. A vicinalis [helyi jellegű] útbizottság jelentése. – (A jelentést elfogadták azzal a 

kiegészítéssel, hogy az utakat, ha közelebb van, kaviccsal töltsék föl, ne csak vasgyári salakkal. 

Gömöry Sándor lemondott bizottsági tagságáról, helyette Hochberger Józsefet választották 

meg.) [8. p.] 

17. A korcsma bérleti díj csökkentését vizsgáló bizottság jelentése. – (A jelentés szerint az 1873. 

évi veszteség 447 forint 60 krajcár, ezért a bérleti díjból 200 forintot elengedtek. A község múlt 

év szeptemberi, több kocsma nyitása iránti kérvényére a megyei alispántól még nem érkezett 

válasz, ez pedig nem csak a múlt évben, de 1874-ben is már veszteséget jelent a községnek. 

Zemlinszky Rezső javasolta, hogy közvetlen az alispáni hivatalhoz intézzenek kérvényt, a 

községi jegyző azonban felolvasta azt az alispáni határozatot, hogy ezt csak a járási szolgabíró 

útján tehetik meg. A közgyűlés úgy határozott, hogy mégis közvetlenül az alispáni hivatalhoz 

fordulnak. A kérvény megszerkesztésével Zemlinszky Rezsőt, Grószberger Adolfot és Schvajczer 

Dávidot bízták meg.) [részletes indoklás] [8-10. p.] 

 

1874. március 27. (III., rendkívüli) [10-16. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Béres János plébános, Gömöry Sándor, 

Grószberger Adolf, Herber Ágoston, Hochberger József, Korsós József, Kovács Károly, 

Mészáros János, Raczkievics Máté, Rubint Károly, Schiller Károly, Seyman Antal, Szvoboda 

Jakab [építőmester], Veisz Mátyás, Veiszenbacher A., Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], 

Jungmann Mihály községi orvos, Schvajczer Dávid tanácsnok – fogyasztási adószedő, Pap 

János jegyző 

 

18. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (10. ponthoz: községi bíró jelentette, hogy 

Huszár Sándor mészáros hajlandó szarvasmarhánként 4 forint vágóhíd-használati díjat fizetni, 

melyet elfogadtak.) [11. p.] 

19. A községi bormérési jogra vonatkozó kérvények újbóli tárgyalása – Zemlinszky Rezső 

jelenti, hogy a megszerkesztett kérvényt a másik két tag, Grószberger Adolf és Schvajczer 

Dávid nem akarták aláírni, ezért a közgyűlés elé hozza az ügyet. – (A kérvény szövegét 

elfogadták, csak Kovács Károly képviselő kifogásolta.) [11. p.] 

20.  A fogyasztási adókezelés megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. – (A hanyag 

kezelés miatt a község kára 1874. januárig 42 forint 5 krajcár, melyet Schvajczer Dávid 

fogyasztási adókezelő a közgyűlésen kifizetett a községi bírónak, és egyben lemondott. A 

közgyűlés Gerczer Ferencet bízta meg az adókezeléssel, aki elfogadta, az átadás-átvétel 

felügyeletére pedig a jelentést tevő bizottságot kérték fel.) [részletes indoklás] [12-13. p.] 

21. Az országút építésére vonatkozó kérvényre hozott alispáni határozat előterjesztése. – (Az 

1838/1874. elnöki számú alispáni határozat felhívta a község figyelmét, hogy az 1869-ben 

adományozott vásárjognak olyan vonzata van, miszerint a jövedelemből az utakat és hidakat 

egy mérföldnyi [8354 méter] távolságban köteles fenntartani. A község erről nem tudott, ezért 



a Szilárdy Ödöntől 1873-ban a következő nyolc év vásárjogából eredő bevétel fedezetével 

vásárolni szándékozott vásártér szerződését visszamondja, illetve kérje a község a vásárjog 

adománylevelének kikérését. A kérvények elkészítésével megbízott bizottság tagjai: Gömöry 

Sándor, Béres János, Rubint Károly.) [részletes indoklás] [13-15. p.] 

22. A község részére engedélyezett vásárok másnapokra áthelyezése, illetve még egy negyedik 

vásár kérvényezéséről döntés. – (Más napra áthelyezést kérvényezni felesleges, az országos 

szokásnak megfelelően, ha ünnepnapra esik, akkor a következő napon kell a vásárt megtartani. 

Mivel nyári időszakban nincs vásárjoga a községnek, kérvényezi július 20-át.) [15-16. p.] 

 

1874. április 14. (IV., rendkívüli) [16-19. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Balázs Vilibald, Borbély Lajos a „vasgyár 

képviselője”, Fülep István, Gömöry Sándor, Györffy József [Luby Géza gazdatisztje], 

Hochberger József, Korsós József, Mészáros János, Rubint Károly, Szilárdy Ödön, Szvoboda 

Jakab [építőmester], Zemlinszky Rezső [bányaigazgató], Fülep János másodbíró, Herczeg 

István tanácsnok, rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, Pap János jegyző 

 

23. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [16. p.] 

24. A megürült községi másodbírói, egyszersmind pénztárnoki állás betöltésére az április 17-

én tartandó választáshoz jelölés. – (Feltétel, hogy a pénztárnok a községet kézpénzben vagy 

telekkönyvi bekebelezés által 2000 forintig biztosítani köteles. Kijelölt személyek: Gerczer 

Ferenc, Korsós József, Simon József.) [17. p.] 

25. Községi bíró előterjeszti a község jogához tartozó rét és új temető terület bérbeadására 

vonatkozó árverési jegyzőkönyveket, azon kijelentéssel, hogy árverezők nem jelentkeztek, az 

árverést így nem tudták megtartani. – (Új, rövid határidőt szabtak meg, és erre való tekintettel 

azt csak a község területén hirdessék ki.) [17. p.] 

26. Községi bíró jelentése a takarékpénztár szomszédságában lévő szalmával fedett községi 

harangozó ház, és Grószberger Márton istállója tűzveszélyes fedélzete eltávolítása, esetleg más 

anyaggal befedéséről. – (A harangozó ház cseréppel vagy fazsindellyel való befedésének 

költségvetését Szvoboda Jakab építőmester készítse el, a megvalósítás pedig a jövő évi 

költségvetés terhére kölcsönből történjen. Grószberger Márton istállóját szintén más anyaggal 

kell befedni, vagy nyolc napon belül le kell bontani.) [17-18. p.] 

27. Ugyanebből kifolyólag utasították a községi elöljáróságot. – (Bolla Istvánné háztulajdonos 

az eresz alatti vascsövet szüntesse meg, és téglából építtessen kéményt, padlását pedig 

falaztassa be.) [18. p.] 

28. A közgyűlés napirendje kitűzéséről. – (Az elnök mindenkor kérdezze meg, hogy van-e 

javaslat a következő közgyűlés napirendjére, illetve nevezze meg a napirendeket. A következő 

közgyűlés a vásártér megvásárlása, illetve az attól való visszalépést tárgyalja.) [18-19. p.] 

 

1874. május 21. (V., rendkívüli) [19-25. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Béres János plébános, Borbély Lajos a 

„vasgyár képviselője”, Gömöry Sándor, Grószberger Adolf, Korsós József, Kovács Károly, 

Rubint Károly, Szvoboda Jakab [építőmester], Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg 

István tanácsnok, rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok 

 

29. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (24. ponthoz: Gerczer Ferenc 

községi pénztárnok részére 2000 forint biztosítékot sógornője, özv. Köröskényi Bálintné adna, 

melynek a község javára történő betáblázására utasították Gerczer Ferencet.) [20. p.] 

30. A vásártér árának kifizetésére alap kijelölés, illetve annak megtartásáról vagy meg nem 

tartásáról döntés. – (Mivel a vásártér megvételéhez nincs alap, kérték Szilárdy Ödönt, hogy 

tekintsen el a szerződéstől, de ő kijelentette, hogy a vételt a megyei hatóság jóváhagyta, ezért 



per útján is behajtja a vételárat a községen. Határozat: kérvényt kell intézni az alispáni 

hivatalhoz, melyben meg kell említeni, hogy nem volt tudomásuk a vásárjoghoz kapcsolódó 

útfenntartási kötelezettségről; a községben 33 %-os a pótadó mértéke, az adásvétel 

következtében ez még 21 %-kal nőne, ezért kérik, hogy a vásárjog jövedelmét a vásártér 

vételének törlesztésére fordíthassák, az útfenntartás pedig továbbra is megyei közmunkából, 

vagy valamilyen más módon történjék. A kérvény megszerkesztésére Gömöry Sándort, Béres 

Jánost és Rubint Károlyt jelölték ki.) [részletes indoklás] [20-22. p.] 

31. A községi bormérés tárgyában beadott kérvényre hozott alispáni végzés előterjesztése, mely 

szerint a füleki szolgabírói hivatalt 15 nap alatti intézkedésre utasították. – (Tudomásul vették. 

Szilárdy Ödön és Balázs Vilibald úri regáléjog tulajdonosok kijelentették, hogy már kézhez 

kapták a járási szolgabíró intézkedését a június 2-án tartandó egyeztetésről e tárgyban.) [22. 

p.] 

32. A községi rét és temető árveréséről felvett jegyzőkönyv előterjesztése, és a rétbérletnek 

évenként mutatkozó hiányát kártérítésként be kell hajtani. – (Tudomásul vették. Szilárdy Ödön 

megjegyezte, hogy a községi bíró, mint a képviselő-testület elnöke, nem lehet haszonbérlő, így 

vagy a tisztségéről, vagy a bérletről le kell mondania, illetve azt másra kell átruháznia. A 

kártérítésre az addigi bérlőt, Csathó Károlyt fel kell szólítani, vagy per útján kell behajtani tőle 

a hátralékot.) [22-23. p.] 

33. Az 1874. évi összes adókivetés előterjesztése, és ennek alapján a községi pótadó 

megállapítása. – (Az összes állami egyenes adó 22355 forint 76 krajcár, az előirányzott községi 

kiadás hiánya pedig 7269 forint. Így minden adóforint után 33 krajcár pótadót kell kivetni, 

amely következtében 108 forint 15 krajcár marad az év közbeni adócsökkentések fedezésére. 

Szilárdy Ödön a pótadó nagyságát sérelmesnek tartotta, és javasolta a költségvetés 

felülvizsgálatát, a nélkülözhető tételek törlését, és a pótadó mértékének csökkentését. A 

felülvizsgálattal megbízott bizottság tagjai: Béres János, Kovács József, Szvoboda Jakab, 

Kovács Károly, Korsós József.) [részletes indoklás] [23. p.] 

34. A községre rótt, terhesnek mutatkozó házbéradó előterjesztése, és intézkedés csökkentésére. 

– (Községi jegyzőt bízták meg a bérbe adott és bérbe nem adott községi házrészek 

összeírásával.) [23-24. p.] 

35. A községi jegyzői, csendbiztosi és pandúri lakok iránti intézkedés – (A községi jegyző 

részére bérelt lakásba eső idején befolyik a víz, ezért a községi bírót felszólították intézkedésre. 

Szilárdy Ödön javasolta, hogy mivel a kőszénbánya azon ígéretére került a csendbiztosi állomás 

a községbe, hogy a személyzetnek lakást biztosít, szüntessék meg a pandúrok községi 

épületekben való elhelyezését, és szólítsák fel a társulatot ígérete teljesítésére, illetve ha ez nem 

történik meg, az alispáni hivatalhoz nyújtsanak be kérvényt ez ügyben. Elintézésével Kovács 

József bírót és Béres János plébánost bízták meg.) [részletes indoklás] [24. p.] 

36. Elnöki jelentés a községi, és egyéb, a község által kezelt pénztáraknak a volt pénztárnok 

által az új pénztárnoknak lett átadásáról. – (Tudomásul vették, és a számvizsgáló bizottságot 

megbízták az ellenőrzéssel.) [25. p.] 

 

1874. június 3. (VI., rendkívüli) [25-28. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Béres János plébános, Györffy József [Luby 

Géza gazdatisztje], Herber Ágoston, Korsós József, Kovács Károly, Rubint Károly, Szilárdy 

Ödön, Veisz Mátyás, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg István tanácsnok, 

rendőrbíró, Pap János jegyző 

 

37. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (24. ponthoz: Gerczer Ferenc községi 

pénztárnok biztosítékát ne táblázzák be, hanem a nyilatkozatot őrizzék meg, mert a pénzkezelés 

a községi páncélszekrény miatt a bíró és jegyző által is ellenőrizhető. 34. ponthoz: a községi 



jegyző mellé a községi házrészek összeírásához bizottságot rendeltek ki, melynek tagja Herczeg 

István és Korsós József, póttagja Herber Ágoston.) [26. p.] 

38. A vásártér vételárának törlesztése érdekében a megyei alispánhoz benyújtandó kérvény 

szerkesztésére kiküldött háromtagú bizottság előterjesztése, megvitatása és jóváhagyása. – (A 

kérvény felolvasása után Szilárdy Ödön kijelentette, hogy a törlesztő részek kamatait nem 

engedi el, de 6-ról 5 %-ra csökkenti, és elfogadja azt is, hogy a vásárjog bevételéből előbb a 

tér feltöltése történjen meg, s utána a vételár törlesztése. Felajánlotta, hogy a kérvényt 

személyesen adja át az alispánnak.) [26-27. p.] 

39. Az 1874. évre jóváhagyott költségvetési előirányzat átvizsgálása és módosítása kiküldött 5 

tagú bizottság jelentése. – („Jövő közgyűlésig függőben hagyatik.”) [27. p.] 

40. A községi jegyzői, csendbiztosi és pandúri lakások iránti intézkedéssel megbízott 

képviselők jelentése. – (A következő közgyűlésre halasztották, és a bizottságba még Rubint 

Károlyt választották meg.) [27. p.] 

41. Elnöki felhívás a következő közgyűlés napirendjének meghatározására. – (A függőben 

hagyott ügyek elintézése.) [28. p.] 

 

1874. június 22. (VII., rendkívüli) [28-32. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Borbély Lajos a „vasgyár képviselője”, 

Gömöry Sándor, Herber Ágoston, Hochberger József, Kovács Károly, Rubint Károly, Schiller 

Károly, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab [építőmester], Zemlinszky Rezső, Gerczer Ferenc 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg István tanácsnok, rendőrbíró, Jungmann Mihály községi 

orvos, Pap János jegyző 

 

42. Az 1874. évre jóváhagyott költségvetési előirányzat átvizsgálása és módosítására kiküldött 

5 tagú bizottság jelentése, és ennek alapján véghatározat hozatal. – (Elfogadták egy éjjeliőr 

fizetésének megszüntetését, így a pótadó minden adóforint után 24 krajcár lett.) [29. p.] 

43. A községi jegyzői, csendbiztosi és pandúri lakások iránti intézkedéssel megbízott hármas 

bizottság jelentése, és erről végleges intézkedés. – (A községi hivatal és jegyzői lakás részére a 

Györffy-féle házat teljes egészében október 1-től egy évre, évi 500 forintért kibérelték. A 

csendbiztos és pandúrlakások elhelyezése az új takarékpénztári épületben lehetséges, melyhez 

Zemlinszky Rezső a kőszénbánya részéről továbbra is évi 250 forintot, a vasgyár 150 forintot 

adott.)  [29. p.] 

44. A jegyzői fizetés emelésére vonatkozó, a megyei törvényhatósági bizottsághoz beterjesztett 

jegyzőkönyv alapján hozott, folyó évi 73. számú végzés előterjesztése, és ennek alapján a 

képviselő-testület általános többségének aláírásával megerősítése. – (Az 1873. december 13-iki 

közgyűlés határozatát a 200 forintos drágasági pótlékról újból megerősítették.) [29-30. p.] 

45. A községi képviselő-testület folyó évi 33., illetőleg 37. számú határozata alapján kiküldött 

hármas bizottság jelentése a községre sérelmesnek mutatkozó házbéradó-kivetésről. – (A 

községben az összes lakrészek harmadánál kevesebb van bérbe adva, ezért az 1868. évi XXII. 

törvénycikk más kitételei érvényesek, mint amelyek alapján a füleki adóhivatal kivetette az adót. 

Ezért a Besztercebányai Pénzügyigazgatósághoz fordultak, és helyszíni vizsgálatot kértek. A 

felterjesztés szövegezésére a községi jegyző mellé Rubint Károlyt és Kovács Károlyt 

választották meg.) [30-31. p.] 

46. Rubint Károly községi képviselő indítványozza, hogy a Salgótarján és a vasgyár között, 

valamint a Vadaskertnél lévő hidak mielőbbi felépítésének sürgetésére a Füleki járás 

szolgabíráját keressék meg, mivel köztudomású, hogy azok építését a megye kiadta 

vállalkozásba, azonban eddig az építéshez még előkészületeket sem tettek. – (Az indítványt 

elfogadták.) [31-32. p.] 

 

1874. szeptember 4. (VIII., rendkívüli) [32-35. p.] 



Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gömöry Sándor, Herber Ágoston, Rubint 

Károly, Dr. Vajda Ignác [orvos], Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg István 

tanácsnok, rendőrbíró, Pap János jegyző 

 

47. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [33. p.] 

48. Az 1875. évre készítendő községi költségvetési előirányzatról intézkedés. – (Bár ez az 

elöljáróság feladata, de célszerűnek látta a képviselő-testület, hogy a legtöbb adót fizetők közül 

jelöljön ki mellé bizottságot. A bizottság tagjai: a kőszénbánya képviselője, Gömöry Sándor, 

mint a vasgyár képviselője, Szilárdy Ödön, Rubint Károly, Béres János. Az elkészült 

előirányzatot 15 nap közszemlére tegyék ki.) [részletes indoklás] [33-34. p.] 

49. A fogyasztási adó község általi beszedésének a jövőbeni megtartásáról vagy feladásáról 

döntés, valamint a községi elöljáróságnak a fogyasztási adó forgalomról egy általános forgalmi 

kimutatás előterjesztése. – (A községnek kára van a fogyasztási adókezelésből, mert az üzletek 

pangása miatt a népesség száma 1873-hoz képest harmadára esett vissza, valamint Ponyi 

pusztán a kocsma március óta zárva volt. Ezért 1875-re az 1872-ben megajánlott 4055 forint 

helyett 1351 forint 66 krajcárt ajánljon meg a község a kincstárnak a fogyasztói adó 

beszedéséért; ha ezt nem fogadják el, mondjon le róla; a Ponyi pusztát illető adóbeszedést pedig 

azonnal mondják fel. Az ezeket tartalmazó levelet az előző pont alatt megválasztott bizottság 

írja alá.) [részletes indoklás] [34-35. p.] 

 

1874. szeptember 24. (IX., rendes) [36-40. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Binder Erik a „kőszénbánya képviselője”, 

Gömöry Sándor, Jancsik Gyula, Schiller Károly, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab [építőmester], 

Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg István tanácsnok, rendőrbíró, Langár Ferenc 

tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

50. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (49. ponthoz: jegyző felolvasta 

a Besztercebányai Pénzügyigazgatóság átiratát, melyben elfogadták a fogyasztási adó 

beszedésének felmondását 1875. évre. Jóváhagyták.) [36. p.] 

51. Az 1875. évi községi költségvetési előirányzatnak jóváhagyásra előterjesztése, és az 

észrevételek megtárgyalása. – (A bevételeket jóváhagyták azzal, hogy a pótadó minél kisebb 

legyen. A kiadásnál Szilárdy Ödön javasolta, hogy a segédjegyzőnek előirányzott kiadásokat a 

jegyzői fizetés részévé tegyék, és lakhatását a hivatalos helyiségben biztosítsák.) [részletes 

indoklás] [36-39. p.] 

52. Községi jegyző előterjeszti az 1871. évi XVIII. törvénycikk 131.§-a alapján a községi 

szegényügyre vonatkozó, a megyei törvényhatósági bizottsághoz beterjesztendő jelentést 

jegyzőkönyv alakban. – (A szegényalapot eddig még nem használták fel, így két év alatt 196 

forint halmozódott fel.) [39-40. p.] 

53. Községi jegyző előterjeszti az 1873. évi községi gyűlések 18., 34. és 39. számú határozatai 

alapján megvett új temetőterületről kötött örök adásvételi szerződést. – (A kolerajárvány miatt 

a régi temető megtelt, ezért volt szükséges az új temető részére 12000 négyszögöl legelőt és 

1584 négyszögöl szántóföldet, összesen 13584 négyszögöl területet 1323 forint 33 krajcárért a 

községnek megvenni, melyet jóváhagytak és felterjesztették a megyei törvényhatósági 

bizottsághoz.) [40. p.] 

 

1874. november 7. (X., rendkívüli) [41-43. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Zemlinszky Rezső, Gerczer Ferenc 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg István tanácsnok, rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Pap 

János jegyző 

 



54. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [41. p.] 

55. A fogyasztási adónak 1875., esetleg 1876., 1877. évekre bérbeadásáról szóló hirdetmény 

felolvasása. – (A Besztercebányai Pénzügyigazgatóság átirata szerint, ha a község a bor és hús 

fogyasztási adók beszedését 3000 forintért vállalja, és az árverés előtt 8 nappal ezt beadja, 

illetve nem érkezik kedvezőbb ajánlat, a községgel kötik meg a szerződést. Zemlinszky Rezső 

javasolta, hogy figyelmeztessék a Pénzügyigazgatóságot, miszerint az árverés napja egybeesik 

a megyei törvényhatósági bizottsági tagok választásával, valamint a feltételek a község számára 

veszteséggel járnának. Elfogadták.) [részletes indoklás] [41-42. p.] 

56. A megyei bizottmányi tagok választására vonatkozó választási elnöki meghívó felolvasása. 

– (Tudomásul vették.) [42-43. p.] 

 

1874. november 23. (XI., rendkívüli) [43-47. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László, Gömöry Sándor, Jancsik 

Gyula, Korsós József, Herczeg István tanácsnok, rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, 

Langár Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

57. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [44. p.] 

58. A vásárjog jövedelmének hovafordítása iránt beadott kérvényre hozott megyei 

törvényhatósági bizottsági 164. számú végzés felolvasása. – (Döntést nem hoztak, a következő 

közgyűlésre halasztották.) [44. p.] 

59. A jegyzői fizetésre vonatkozó jegyzőkönyvre hozott megyei törvényhatósági bizottsági 165. 

számú végzés felolvasása. – (Tudomásul vették.) [44. p.] 

60. A községi szabályrendeletre vonatkozó, a megyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés 

180., és az erről szóló szolgabírói 2718. számú intézkedés felolvasása. – (A szolgabírói 

rendeletre a községi bíró és jegyző jelenjen meg Füleken, a megyei határozatban előírt 

módosításokra vonatkozóan pedig a jegyző és Rubint Károly intézkedjen.) [44. p.] 

61. Az 1875. évre szóló községi költségvetésre hozott megyei 183. számú jóváhagyási végzés 

felolvasása. – (Tudomásul vették.) [44. p.] 

62. Az 1875. évben építendő községi és vicinális utak építése tárgyában járási szolgabíró 2702. 

számú rendeletének felolvasása. – (A tárgyalásra, Fülekre, a községi bíró és jegyző mellett 

Gazdy László és Korsós József menjen, akik képviseljék azt a tervet, hogy a vasgyári 

törvényhatósági bizottsági hídtól az Inászó pusztára forduló útig, illetve a salgótarjáni 

indóházig már kiépített utak javítassanak ki a vicinális úti közmunkaváltságból. Ha marad még 

pénz, akkor az indóháztól Pálfalva felé vezető megyei utat javítsák ki, úgy, hogy ezt minél előbb 

össze lehessen kötni Andrásfalva alatt a Balassagyarmat felé vezető megyei úttal.) [45. p.] 

63. A községi erdők fenntartására vonatkozó megyei törvényhatósági bizottsági 205. számú 

végzés felolvasása. – (A községnek erdeje nincs, az úrbéresek [volt jobbágyi telket bírók] közös 

erdejének karbantartására szabályrendeletet készítsenek. A bizottság tagjai: a jegyző, az 

úrbéres erdőbirtokosság képviselője, Kovács József bíró, Gazdy László, Langár Ferenc, Fülep 

János, Ponyi György, Fülep István.) [45-46. p.] 

64. A Balassagyarmati Csizmadia Egylet folyamodványa a vásártéren árulási hely kijelölésére. 

– (1869-ben, az akkori községi választmány 5. számú határozata szerint a helyiek után a 

losonctugári, a 6. számú határozat szerint ez után a rimaszombati csizmadia céh kapott helyet. 

A balassagyarmatiakat értesíteni kell, hogy ezek után tudnak csak helyet biztosítani nekik, s 

amíg erre nem válaszolnak, a községháza építési alap részére küldött 10 forint nem jegyzendő 

be.) [46-47. p.] 

65. 1875. évre számvizsgáló bizottság megválasztása. – (Tagok: Szilárdy Ödön, Zemlinszky 

Rezső, Gömöry Sándor, Rubint Károly, Gazdy László, Korsós József, Jungmann Mihály.) [47. 

p.] 


