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1895. január 3. (I., díszközgyűlés) [1-2. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete 

élelemtára képviselője, Borbély Lajos, Bőhm Béla, Csák Ödön, Deutschberger Mór, Dokupil 

Vilmos, Fischer Berthold, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Grószberger 

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

Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Kádas István, Kóhn Lipót, Lázár 

Zoltán, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi István, Okolicsányi Lajos, Perné Ferenc, 

Porázik György, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Szalay István, Szauer Miksa, 

Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Unger Gusztáv, Thomásch János, Weiszenbacher János, 

Auerhammer János állatorvos, 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 községi jegyző, 

Kovács Antal aljegyző, Gróf Degenfeld-Schomburg Lajos főispán 

 

1. Plachy József főszolgabíró királyi kitüntetése alkalmából a Ferenc József-rend jelvényének 

átadása. – (Gróf Degenfeld-Schomburg Lajos főispán a kitüntetést átadta.) [1-2. p.] 

 

1895. január 26. (II., díszközgyűlés) [2-12. p.] 

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

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete élelemtára képviselője, Borbély 

Lajos, Bőhm Béla, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Deutschberger Mór, Dokupil Vilmos, Fischer 

Berthold, Gerber Frigyes az SKB Rt képviselője, Gönczöl János, Grószberger Miksa, Hegedűs 

Viktor, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné képviselője, Holéczy Gusztáv, Horváth Imre, 

Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Jungmann Mihály, Kádas István, Kóhn 

Lipót, Lázár Zoltán, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi István, Okolicsányi Lajos, 

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

Szvoboda Jakab, Unger Gusztáv, Thomásch János, Wabrosch Béla, Weiszenbacher János, 

Auerhammer János állatorvos, Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Fülep István tanácsnok, 

Gazdy László közgyám, Herczeg István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky 

András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal 

tanácsnok, Vattay József pénztárnok, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

2. Pap János jegyzői működése 25. évfordulója alkalmából üdvözlése. – (Gönczöl János a 

képviselő-testület, Barella Henrik a községi elöljáróság, Borbás György a járási jegyzői kör, 

Kovács Antal a Salgótarján községi jegyzői kar, Weiszenbacher János a Salgótarjáni Önkéntes 

Tűzoltó Egylet, Horváth Ferenc a Salgótarjáni Ipartestület, Komlósy Mihály a római katolikus 

hitközség, Ruttkay Sándor az evangélikus egyház, Mandl Gábor az izraelita hitközség, Perné 

Ferenc, Szkanpil József Salgótarján lakossága nevében mondott üdvözlő beszédet.) [2-12. p.] 

3. A jegyzőkönyv hitelesítői. – (Szilárdy Ödön, Boczkó Dániel) [12. p.] 

 

1895. február 4. (III., rendkívüli) [12-42. p.] 

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

képviselője, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Kádas István, Löllbach Gusztáv, 

Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, Lővinger Rezső 

községi orvos, Pap János községi jegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

4. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [15. p.] 



5. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [15. p.] 

6. Községi jegyző bejelenti, hogy néhai cserneki és tarkeői Dessewffy Ottó, volt országgyűlési 

képviselő, Nógrád vármegyének sok éven át volt főjegyzője és első alispánja, vármegyei 

bizottsági tag, elhalálozott, mely gyászeset a jelenlegi főispánt, Gróf Degenfeld-Schomburg 

Lajost és családját is érinti. Jelenti továbbá, hogy az idő rövidsége, és a közlekedési akadályok 

miatt, a végtisztesség megadására a község képviseletében küldöttség meneszthető nem lévén, 

a községi képviselő-testület részvétét táviratilag fejezte ki. – (Tudomásul vették, és a részvétüket 

a családnak küldött jegyzőkönyvi kivonatban fejezték ki.)  [15-16. p.] 

7. Községi jegyző bejelenti, hogy a képviselő-testületnek egyik régi tagját neje elhunytával 

mély gyász érte, indítványozza, hogy e gyászeset miatt a községi képviselő-testület részvétének 

jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. – (Okolicsányi Lajosnak és családjának jegyzőkönyvi 

kivonatban fejezték ki részvétüket.) [16-17. p.] 

8. Bemutatták az országgyűlési képviselő választók kiigazított 1895. évre érvényes 

névjegyzékét. – (Tudomásul vették.) [17. p.] 

9. Bemutatták a képviselő-testületnek a legtöbb adót fizető képviselőinek kiigazított, 1895. évre 

érvényes névjegyzékét, és azzal kapcsolatban a képviseltetésre jogosultak megnevezésére 

vonatkozó bejelentéseket. – (Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-t Gerber Frigyes bányaigazgató, 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-t Jónásch Antal acélgyári gondnok, Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt élelmezési üzletét Boczkó Dániel főszámvevő, Keszler, Bőhm és Bauer 

céget Bauer Miksa, özv. Rubint Károlynét Rákos Gyula, Rosenfeld Polacsek Reginát Polacsek 

Ignác képviseli.) [17-18. p.] 

10. Előterjesztették a mezei rendőrségről szóló 1894. XII. törvénycikk végrehajtására kiadott 

alispáni 20559/1894. számú körlevél alapján készített pótköltségvetési előirányzatot, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Határozat: egy mezőőrt fogadnak fel, 

mert a község ingatlana, a 76 katasztrális hold erdőt is beleszámítva, a 720 katasztrális holdat 

nem haladja meg, és a három dűlőt – I. Sirmány, Bodolyó, Üresvölgy, Kenderföld, II. 

Székeresztvény, Bagókő, III. Idegér, Veremoldal Szabadi rét és legelő – kell felügyelnie. Évi 

fizetése 200 forint és természetbeni lakás, mely 72 forint értékű. Ennek háromnegyed részét a 

150 forint földadó után kivetendő, 1 forint után 39,2 krajcár pótadóval fedezik.) [18-21. p.] 

11. A földművelésügyi miniszternek, vármegyei alispán 21200/1894. számú végzésével 

kiadott, az 1895. évi fedeztetési idényre szóló 75418/894.II. számú intézkedése, és ezzel 

kapcsolatban a Debreceni Állami Méntelep parancsnokság 1116/1894. számú értesítése, mely 

szerint Salgótarjánban az 1895. évi fedeztetési idényre két ménnel fedeztetési állomást állítanak 

fel. A méneknek kiszolgáltatandó tápdíj métermázsánként a zabért 6 forint 50 krajcárban, 

szénáért 3 forintban, a község által szedhető fedeztetési pótdíj úgy a helybéliektől, mint a 

vidékiektől 80 krajcárban állapíttatott meg. – (Tudomásul vették.)  [21-22. p.]   

12. A vármegyei alispánnak Pettyán Berta salgótarjáni lakosnő részére Salgótarjánban a 169. 

számú házban gyakorlandó bordélyüzlet engedélyezéséről kiadott 1535/1895. számú végzése. 

– (Tudomásul vették.) [22. p.] 

13. Olvastatott a községi képviselő-testületnek Salgótarjánban óvodák létesítéséről 180/1894., 

illetve 205/1894. számú határozatával kiküldött bizottság jelentése. – (A bizottság szerint, bár 

a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt igazgatósága szerint az acélgyári óvodáskorúak ellátása 

megoldott otthon, szükséges a gyártelep mellett egy óvoda, a község belső területén szintén egy, 

a harmadik pedig az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt iskolájában. A község belső területén a 

római katolikus hitközség már működtet egy óvodát, melyet olyan feltétellel adna át a 

községnek, ha annak felekezeti jellege megmaradna. A bizottság javasolja, hogy a község 

vállalja át a fenntartást, de ne fogadja el a feltételt, mert szükséges a törvényben megengedett 

3%-os pótadó kivetése, amit a hitközségi tagoktól is beszednek, akkor is, ha külön óvodába 

járatják gyermeküket. A község vállalja az épület fenntartását addig, míg másikat nem tud 

bérelni vagy építeni, illetve az óvónő és dajka évi bérét és lakhatási költségeit.) [22-26. p.] 



14. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a végrehajtási eljárás és egyéb alkalmakkor 

kiküldött községi közegek működését megakadályozó ellenszegülésből folyó, és fedezetlenül 

maradt bírói eljárási költségeknek a községi pénztárból fedezéséről hozott 451/1894. számú 

határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel, illetve fellebbezés be nem adatott. – 

(Véglegesen elfogadták.) [26-27. p.] 

15. Olvastatott Andreich János, volt községi képviselő, búcsúlevele. – (Jegyzőkönyvi köszönetet 

mondtak eddigi tevékenységéért.) [27-28. p.] 

16. Olvastatott Lővinger Rezső községi orvosnak a községi kórház építéséről 169/1893. számon 

hozott határozat végrehajtása, és a jelenlegi ideiglenes ápoldában alkalmazott ápoló fizetésének 

emelése iránti előterjesztése. – (Az ápoló bére 6 forint havonta, annak ellenére, hogy a lakosság 

növekedése miatt az egy kórtermet négyre bővítették, ezért úgy határoztak, hogy a természetbeni 

lakás mellett 72-ről 120 forintra emelik az évi bérét június 1-től. A kórház építésével 

kapcsolatos jelentést pedig a községi építkezési bizottság tegye meg.) [28-30. p.] 

17. A járási főszolgabírónak Lóska György salgótarjáni kocsmáros részére záróra 

hosszabbításról határozathozatal iránti 428/1895. számú felhívása. – (Mivel életbe lépett a 

vármegyei szabályrendelet, amely megszünteti a képviselő-testület azon jogát, hogy a regálé 

jellegű italmérések zárórájában határozzon, ezért nem hoztak határozatot.) [30-31. p.] 

18. Schmidt Pál gyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján a 

község kötelékébe felvétele. – (Az 1873 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, nejét, Zibrin Petronellát és gyermekeit, Jánost és Antalt 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [31-32. p.] 

19. Kovalovszki Gyula kékfestő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján 

a község kötelékébe felvétele. – (Az 1885 óta a községben lakó, kékfestő iparos kérvényezőt, 

nejét, Volner Zsófiát és gyermekeit, Annát, Jánost és Gyulát, valamint az anyja illetőségét 

követő Volner Etelt 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [32-33. p.] 

20. Micsinyi Gyula kocsigyártó mesternek a községben letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Kálnó község erkölcsi bizonyítványa alapján engedélyezték.) [33. p.] 

21. Krusovszki László asztalos mesternek a községben letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Piliny község erkölcsi bizonyítványa alapján engedélyezték.) [33-34. p.] 

22. Előterjesztés a községi ügyész 1894. évi tiszteletdíjának megállapításáról. – (A 

szabályrendelet értelmében fizetése nem lehet, ezért Draskóczy Zsigmondnak 100 forint 

tiszteletdíjat szavaztak meg.) [34. p.] 

23. Elöljárósági előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 14.§-a alapján a községi szervezeti 

szabályrendelet 6.§-ában foglalt rendelkezés szerint megállapított községi kötelékbe felvételi 

díjak biztosításáról. – (A hátralékosok ellen végrehajtást lehet kezdeményezni a törvény szerint, 

azonban többségében munkások, ezért a nagyvállalatokhoz fordultak, hogy a községi 

elöljáróság megkeresésére a hátralékot a munkabérből járulék formában vonják le.) [34-36. p.] 

24. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testület 433/1894. 

számú határozata folytán a községi főépület emeleti szobáiban foganatosítandó javításokra 

vonatkozó javaslatát, és ezek költségvetését. – (A négy szoba padozatát amerikai 

tölgyfadeszkákból való elkészítéssel Szvoboda Jakab építőmestert bízták meg 415 forint 

költségért.)  [36. p.] 

25. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testület 433/1894. 

számú határozata alapján a községi főépület folyosóinak üvegfalakkal való ellátására vonatkozó 

javaslatát. – (Mivel a földszinten minden szoba hivatali helyiség, várakozni csak a huzatos, 

hideg folyosón lehet, ezért elfogadták az üvegfal építését, mellyel Szvoboda Jakab építőmestert 

bízták meg 228 forint 20 krajcár költséggel.) [36-37. p.] 

26. Elöljárósági előterjesztés a községi mérnöki állás betöltése iránt. – (Marschalkó Richárd 

acélgyári mérnök lemondott, ezért az elöljáróságot utasították, hogy érdeklődjön a 



vállalatoknál, elvállalná-e ezt a tisztet valamelyik mérnök. Egyben az évi tiszteletdíjat 100 

forintról 200 forintra emelték.) [37-38. p.] 

27. Elöljárósági előterjesztés a községi állatorvos betegsége alatt helyettesítő községi orvosnak 

a marha- és hússzemlészeti díjakból 1895. január 9-től 23-ig esedékes járulékának 

megállapításáról. – (Az az idő alatt befolyt összeg fele a helyettesítő községi orvost, fele pedig 

a községi szervezeti szabályrendelet szerint, az állatorvost illette.) [38-39. p.] 

28. Előterjesztették az előző közgyűlés óta érkezett folyó évi 1-3. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [39. p.] 

29. A Rimaszombati Katolikus Olvasóegylet vezetőségének az egylet számára építendő ház 

részvényeinek gyűjtésére vonatkozó aláírási ív. – (Részvényjegyzés mellőzésével 5 forint segélyt 

szavaztak meg.) [39-40. p.] 

30. A szabadkai ágostai hitvallású evangélikus egyház vezetőségének templom építésére 

adományok gyűjtése iránti kérelme. – (A gyűjtést engedélyezték, a község 5 forintot 

adományozott.) [40. p.] 

31. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Pap János községi jegyző hivatalos 

működésének 25. évfordulója alkalmából, arcképének leleplezése tárgyában hozott 415/1894. 

számú határozatát, azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [40-41. p.] 

32. A Nógrádvármegye Községi és Körjegyzői Egyesületnek Losoncon 1895. február 13-án 

tartott választmányi ülésén 1. szám alatt hozott azon határozata, melyben Pap János 25. évi 

jegyzői működése alkalmából a testület üdvözli és jegyzőkönyvileg elismeri, egyidejűleg a 

község képviselő-testületének az ünnepély megtartásáért köszönetüket nyilvánítják. – 

(Tudomásul vették.) [41. p.] 

33. A vármegye alispánjának 518/1895. számú határozata, melyben a ló és szekér összeírását 

1895. évre elrendeli. – (A nyilvántartás átvizsgálására Szilárdy Ödönt és Löllbach Gusztávot 

jelölték.) [41. p.] 

34. Községi bíró indítványozza, hogy a villamos részvénytársaságot kérjék fel, számítaná ki, 

hogy a községház és a község utcái részére szükséges villanyláng évenként mibe kerül, és az 

ily kimutatást jóváhagyásra a vármegyei törvényhatósághoz felterjesztenék. – (Elfogadták, mert 

egyébként nem tudják összehasonlítani, hogy a kőolaj vagy a villany gazdaságosabb-e.) [42. p.] 

 

1895. február 14. (IV., rendkívüli) [42-56. p.] 

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

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete élelemtára képviselője, Horváth 

Imre, Szalay István, Szilárdy Ödön, Herczeg István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, 

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

János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

35. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Bauer Miksa) [44. p.] 

36. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [44-45. p.] 

37. Községi jegyző bejelenti, hogy Nógrád vármegye alispánját, nemeskéri Scitovszky Jánost 

és családját édesanyja, nagykéri Scitovszky Mártonné, született Országh Paulinának 

elhunytával mély gyász érte. A községi képviselő-testület utólagos jóváhagyása reményében a 

reggeli órákban a községi képviselő-testület és elöljáróság részvétét az alispánnak távirati úton 

fejezte ki. – (Tudomásul vették és jegyzőkönyvileg is részvétet nyilvánítottak.) [45. p.] 

38. Olvastatott a Salgótarjáni Takarékpénztár igazgatósága jelentése, melyben az intézet, mint 

jogi személy, képviselőjeként az 1886. évi XXII. törvénycikk 33.§-a értelmében Okolicsányi 

István igazgatósági elnököt jelenti be. – (Tudomásul vették.) [45. p.] 

39. A vármegyei alispánnak az 1894. évi községi pótadó kivetési kulcs megállapításáról hozott 

községi 278/1894. számú határozatra vonatkozó 1525/1895. számú végzése. – (Tudomásul 



veszik, hogy az alispán a rendelkezésektől nem tekinthet el, de a község lakosságának közel 

kétharmada nem állandó lakos, ezért a pótadó, valamint az egyéb költségek beszedése 

nehézségekbe ütközik, vagy lehetetlen. Ugyancsak sok a törvényesen leírandó egyenes állami 

adó, így a község költségvetése bizonytalanná válik; a szerződésekből eredő bevételeket a 

községi törzsvagyon gyarapításából eredő törlesztésekre fordítják, ezért szükséges, hogy a 

pénztári maradványt is alapul vegyék a pótadók kivetéséhez; ezért újra beterjesztik és kérik a 

jövőre vonatkozóan ennek a gyakorlatnak az elfogadását a község különleges helyzetére 

tekintettel.) [45-49. p.] 

40. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község által már megvett beltelek 

kiegészítő részét képező terület megvételének szükségességét, és e célból a községnek az 

esetleg elrendelendő bírói árverésen képviseltetését kimondó 431/1894. számú határozata. – 

(Március 18-ra elhalasztották a döntést.) [49-50. p.] 

41. Olvastatott a Salgótarjáni Takarékpénztár igazgatósága által az intézet bérháza elé ültetett 

akácfák eltávolítása iránt beadott kérelem alapján a községi képviselő-testület 248/1893. számú 

határozatával kiküldött községi szépészeti bizottság jelentése. – (Megtartásukat javasolták, de 

engedélyezték, hogy kör vagy törpeakác gallyakkal beojtassák.) [50-51. p.] 

42. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

tartozásai törlesztésére eddig megállapított 400 forint évi járuléknak 600 forintra felemeléséről 

hozott 440/1894. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Véglegesen jóváhagyták.) [51-52. p.] 

43. Olvastatott a községi képviselő-testületnek a főépület telkének bekerítéséről hozott 

434/1894. számú határozatával kiküldött községi építkezési bizottság jelentése. – (Elfogadták, 

de a beadott magas árajánlatok miatt, házi kivitelezésről határoztak.) [52-53. p.] 

44. Elöljárósági előterjesztés a vasúti állomás felé vezető vármegyei törvényhatósági út 

javítása, illetve kiépítése iránt a kellő lépések megtétele végett. – (Időközben a vármegye 

intézkedett az út javításáról, ezért tárgytalan.) [53. p.] 

45. Elöljárósági előterjesztés a táncmulatságok és zeneestélyek engedélyezésére vonatkozó, 

eddig fennállott intézkedéseknek a vármegye törvényhatósági bizottságának 41/1894. számú 

határozatával alkotott szabályrendelet 6.§-a értelmében lett megváltoztatása alapján, a 

kérvényezőktől az eddig gyakorlat szerint a községi kórház, illetve szegényalap javára szedett 

illeték biztosításáról. – (A vármegyei szabályrendelet csak a szállodákban, vendéglőkben, 

kávéházakban tartott rendezvényekre vonatkozóan írja elő a főszolgabíró engedélyét, de a 

képviselő-testület kérte a főszolgabírót, hogy az ilyen rendezvények engedélyezésekor szedje be 

az alapok javára a különdíjat, vagy csak akkor engedélyezze, ha előbb a községi pénztárba azt 

befizették.) [53-54. p.] 

46. Lusztig R[egina] salgótarjáni lakos kereskedőnek a belvásártéren egy ideiglenes árubódé 

felállíthatásának engedélyezésére beadott kérvénye. – (A legújabb vásárrendtartási 

szabályrendelet még ideiglenes jellegű bódét sem engedélyezett, ezért elutasították.) [54-55. p.] 

47. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet zászló beszerzési alap javára rendezett táncestélyre 

szóló meghívása. – (Meghívó megváltás címen 10 forintot szavaztak meg a zászló beszerzési 

alap javára.) [55. p.] 

48. Salgótarján és vidéke fiatalsága által jótékony célra rendezett jelmezestélyre szóló meghívó. 

– (Meghívó megváltás címén 10 forintot szavaztak meg.) [55-56. p.] 

49. Olvastatott Okolicsányi Lajos községi képviselő köszönő levele a községi képviselő-

testületnek 7/1895. számú határozatával, neje elhunyta miatt kifejezett részvétéért. – 

(Tudomásul vették.) [56. p.] 

50. Községi bíró bejelenti, hogy Keresztény Mihály sírásó a temető utakat a téli nagy havazások 

dacára folytonosan tisztán tartotta, tekintve, hogy ezzel nagyobb kiadásai voltak, részére némi 

kárpótlást adni indítványozza. – (Tudomásul vették, utasították a bírót, hogy tájékozódjon a 

kiadásokról és a következő közgyűlésen számoljon be.) [56. p.] 



 

1895. március 18. (V., rendes) [56-91. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, 

Löllbach Gusztáv, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Fülep István tanácsnok, 

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

János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

51. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Perné Ferenc) [60. p.] 

52. Községi főjegyző bemutatja özv. Dessewffy Ottóné, Dessewffy Ödönné és Gróf Degenfeld-

Schomburg Lajosnénak néhai Dessewffy Ottó elhalálozása miatt kifejezett 

részvétnyilatkozatért köszönetet mondó levelüket, valamint Scitovszky János vármegyei 

alispánnak édesanyja elhalálozása miatt részvét nyilatkozatot megköszönő táviratát. – 

(Tudomásul vették.) [60. p.] 

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

54. Elöljárósági jelentés a községben 1894. évben előfordult fontosabb eseményekről, valamint 

az 1894. évi ügyforgalmi kimutatás. – (Tudomásul vették.) [60. p.] 

55. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község által már megvett beltelek 

kiegészítő részét képező terület megvételének szükségességét, és e célból a községnek az 

esetleg elrendelendő bírói árverésen képviseltetését kimondó 431/1894. és 40/1895. számú 

határozatait. – (1895. április 4-i közgyűlésre halasztották a döntést.) [60-61. p.] 

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

törvénycikk 145.§-a értelmében a községi szegényügyre vonatkozólag készítendő jelentés 

alapjául szolgáló írásbeli jelentése. – (Elfogadták.) [61-62. p.] 

57. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a március 16-án 

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

(Tudomásul vették.) [62. p.] 

58. A belügyminiszternek Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának a módosított 

községi szervezeti szabályrendelet jóváhagyására vonatkozó 138/1894. számú határozatát 

részben megsemmisítő, részben jóváhagyó 7562-III/895. számú intézkedése a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság véleményével. – (Újabb előterjesztést tesznek, hogy 

az elöljáróság tagjainak és a főjegyzőnek a megemelt fizetését ne csak 1894. július 1-től, hanem 

január 1-től hagyják érvényben.) [62-64. p.] 

59. A belügyminiszternek Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának a módosított 

községi szervezeti szabályrendelet 6.§-a értelmében a felvételi díjakból befolyó jövedelemnek 

a községi szegényalapra fordítását rendelő 137/1894. számú határozatát megsemmisítő, és a 

módosított szabályrendeletet jóváhagyó 10344-IV./895. számú intézkedése a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság véleményével. – (Tudomásul vették, és utasították 

az elöljáróságot, hogy a felvételi díjak után esedékes kamatokat is a szegényalap javára 

utalják.) [64. p.] 

60. A belügyminiszternek 107392-II./894. számú intézkedése, és azzal kapcsolatban vármegyei 

alispánnak 1732/1894. számú felhívása az iránt, hogy a község hajlandó-e a községi központi 

számvevői díjak címén eddig szedett, és az 1895. évi költségvetésben is felvett évi járulékokat 

a járásonként beszerzendő gőzfertőtlenítő gépek beszerzési alapjára ezentúl is a gőzfertőtlenítő 

gépek beszerzési árának és elhelyezési költségeinek fedezete idejéig viselni. – (Mivel csekély 

költségvetési tétel, ugyanakkor a gépek beszerzése járványokat akadályozhat meg, vállalták a 

további, évi 34 forint 61 krajcár befizetését.) [64-65. p.] 

61. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi 1895. évre szóló rendes költségvetési 

előirányzatok jóváhagyásáról hozott 339/1894. számú határozata. – (Tudomásul vették, és 

utasították az elöljáróságot, hogy a határozatnak megfelelően készítsen köztisztasági 

szabályrendeletet.) [65-66. p.] 



62. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi és törzsvagyon gyarapítási alap 

pénztárnak 1894. évre szóló pótköltségvetési előirányzatainak jóváhagyására vonatkozó 

340/1894. számú határozata. – (Tudomásul vették, azonban újabb felterjesztést tettek a helyettes 

bíró, a pénztárnok és a jegyző részére megállapított jövedelem első félévre eső részének 

kifizetésének jóváhagyására.) [részletes indoklás] [67-72. p.] 

63. A vármegye törvényhatósági bizottságának 136/1894. számú határozatával meghatalmazott 

vármegyei alispánnak 13127/1894. számú végzésével a község részéről, és Nógrád Vármegye 

Árvaszékének 1884/1895. számú végzésével kiskorú Plachy Sarolta nevében jóváhagyott, a 

község által megvett Kispiac tér és az állatvásártér kibővítésére szolgáló 75 négyszögölnyi 

területre vonatkozólag kötött adásvételi szerződés és vázrajz. – (Tudomásul vették, és az 

elöljáróságot megbízták a tulajdonjog bejegyzésével, valamint a vételár kifizetésével.)  [72. p.] 

64. A vármegye törvényhatósági bizottságának 132/1894. számú határozatával meghatalmazott 

vármegyei alispánnak 22034/1894. számú végzésével jóváhagyott, a község által az új 

faiskolakert berendezése céljából megvett ingatlanokra kötött adásvételi szerződések és 

vázrajzok. – (Tudomásul vették, és az elöljáróságot megbízták a tulajdonjog bejegyzésével, 

valamint a vételár kifizetésével.) [72. p.] 

65. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó eddigi gyakorlat fenntartásáról hozott 39/1895. számú határozatát, 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.)  [72-73. 

p.] 

66. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi óvodák létesítéséről hozott 

13/1895. számú határozatát, és azzal kapcsolatban a költségvetést azon jelentéssel, hogy azok 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.)  [73-74. p.] 

67. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az ideiglenes ápoldában alkalmazott ápoló 

fizetésének emeléséről hozott 16/1895. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.)  [74-75. p.] 

68. A járási főszolgabírónak 1595/1895. számú értesítése, hogy a kereskedelmi miniszter 

91066/894. számú intézkedésével Sefcsik János kerületi kéményseprő fegyelmi ügyében 

perújítást rendelt, és annak végleges eldöntéséig őt I. kerületi kéményseprő állásába 

visszahelyezni rendeli. – (Tudomásul vették.) [75-76. p.] 

69. A járási főszolgabírónak a községben megtartandó fősorozásra vonatkozó 925/1895. 

számon kiadott felhívása. – (Sorozási helyiségül a községi tanácstermet jelölték ki, utasították 

az elöljáróságot, hogy gondoskodjon a tisztek és a legénység ellátásáról.) [76. p.] 

70. Elöljárósági előterjesztés a község, mint telekkönyvi földbirtokosnak a mezőgazdaságról és 

mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk végrehajtására kiadott utasítás 2.§-ának 

rendelkezése értelmében a birtokossági gyűléseken képviseltetése, illetve annak eldöntése, 

hogy a község, mint birtokos a nyomásos gazdálkodást kívánja-e továbbra is. – (A nyomásos 

gazdálkodás kialakítását nem tartották célszerűnek a kisebb birtokok miatt, a közgyűlésen a 

község képviseletével Barella Henrik községi bírót bízták meg.) [76-77. p.] 

71. Előterjesztették a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk 

alapján mezőrendőri kihágás miatt szabadságvesztésre elítéltek büntetéseinek közmunkára 

átváltoztatása esetén az egynapi munkának veendő teljesítmények megállapításáról szerkesztett 

szabályrendelet-tervezetet, a községi szabályrendeleti bizottság jelentésével. – (Elfogadták.) 

[77. p.] 

72. Előterjesztették a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk 

alapján végzendő teendőkre nézve alakítandó véleményező és közreműködő bizottságok 

szervezéséről szóló szabályrendelet-tervezetet, a községi szabályrendeleti bizottság 

jelentésével. – (Elfogadták.) [77-78. p.] 

73. Községi bíró jelenti, hogy a községi képviselő-testületnek 26/1895. számú határozatában 

foglalt utasítás alapján a községi tiszteletbeli mérnöki állás betöltése céljából eljárván, 



Hroziencsik István bányamérnök a tiszteletbeli községi mérnöki állást elfogadni hajlandónak 

nyilatkozott, és abba Gerber Frigyes bányaigazgató is beleegyezett. – (Elfogadták.) [78. p.] 

74. Előterjesztették az 1895. évi községi vicinális közmunka összeírást a községi számvizsgáló 

és pénztárfelügyelő bizottságnak a közmunka mérvek és váltságdíjak megállapítására 

vonatkozó jelentésével. – (Az összeírás szerint 363 igavonó állat, 147 közönséges és 202 kő 

vagy tégla épület birtokos, 10 emeletes ház, 1782 idegen házban lakó személy és 17 családtag 

van. 1895-re vicinális közmunka címén 2128 forint, községi közmunka címén 2128 forint, 

összesen 4256 forintot irányoztak elő. Ez alapján az igásállatok 1,5 napi, az épületek után 2, 

kőházak után 5, emeletek után még 2 kézi napszámmal, idegen házban lakók és családtagok 1-

1 kézi napszámmal számoltak. Váltságként igás napszám 2 forint 40 krajcár, kézi napszám 

pedig 1 forint. Akik természetben akarták letudni a közmunka felét, azoknak 15 napon belül 

jelentkezni kellett.) [78-82. p.] 

75. A vármegyei alispánnak 1560/1895. számú körrendelete alapján a vármegye 

törvényhatósági útadónál behajthatatlanság folytán törlendő hátralékok kimutatása. – 

(Elrendelték 1893-ból és 1894-ből hátralékba maradt, összesen 176 forint 10 krajcár útadó 

törlését.) [82-83. p.] 

76. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a közvágóhíd 

használati és a marha- és hússzemlészeti díjak kezelésére, és a kezelési díjak megállapítására 

bemutatott jegyzőkönyvi jelentése. – (Pap János főjegyzőt bízták meg a díjak beszedésével az 

1893. és 1894. év eredménye alapján, és 15%-os részesedést állapítottak meg részére.) [83-85. 

p.] 

77. Néhai Pungáth János, illetve családja illetőségi helyének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében megállapításáról felvett elöljárósági jegyzőkönyv. – (1874-1894 között 

vasgyári munkás volt, ezért nejétől, néhai Rosenberger Amáliától származott gyermekeit, 

Annát, Zsuzsannát, Rezsőt és Emíliát a község kötelékébe felvették 1 forint 50 krajcár díj 

ellenében.) [85-86. p.] 

78. Telek János volt füleki lakos, mészáros mesternek a község területén letelepedés 

engedélyezés iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [86. p.] 

79. Herczog Hermann Gábor volt szécsényi lakos, kékfestőnek a község területén letelepedés 

engedélyezés iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [86. p.] 

80. Krecs József volt pásztói lakos, szabó iparosnak a község területén letelepedés engedélyezés 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [86-87. p.] 

81. Olvastatott Keresztényi Mihály temetőőr és sírásónak az 1894-1895. évre átmenő tél 

folyamán a temető utakról hó eltakarításából felmerült költségeinek megtérítése iránt beadott 

kérvénye. – (Mivel napszámosokat is fizetett, 25 forintot szavaztak meg.) [87. p.] 

82. Olvastatott Lusztig R[egina] salgótarjáni kereskedőnek a vásártéren egy árú bódé 

ideiglenes felállításának engedélyezése iránt beadott kérvénye. – (Mivel a háztulajdonos, akitől 

üzlethelyiséget bérelt, átépíti a házát, a 25 éve a községben lakó kereskedő megélhetése 

veszélybe kerülne, kivételesen engedélyezték a takarékpénztár előtti téren egy ideiglenes fa 

szerkezetű bódé felállítását, amíg állandó üzlethelyiséghez nem jut.) [87-88. p.] 

83. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 5-8. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [88. p.] 

84. Olvastatott Lővinger Rezső községi orvos jelentése, mely szerint a belügyminiszternek 

89314. számú körrendelete szerint a diftéria elleni gyógyszer a hatóságok között ki fog osztatni, 

de annak technikai gyógykezelés céljából elsajátítására 2-3 napra Budapestre kell utaznia. – 

(Utazás előtt jelentse be a helyettesítő személyt, és mivel a község érdekeit szolgálja az utazás, 

költségeit megtérítik.) [88-89. p.] 

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

főparancsnokának hivatalos jelentése az 1894. december 18. és 25-én, és folyó év január 28-án 

kiütött tűzesetek alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiállítása céljából elsőként megjelent 



kocsisok, illetve fogattulajdonosokról. – (December 25-én a Pécskő utcában 1. Versegi János 

bányatársulati kocsis, 2. Szabó János Szalay István fogatával, 3. Deák András Bőhm Béla 

fogatával; december 28-án az Acélgyár telepen 1. Benkő Sándor saját fogat, 2. Szabó János 

Szalay István fogatával, 3. Fülep István saját fogat, és Lőrik István bányatársulati kocsis; 

január 28-án az Üveggyár telepen 1. Kivovics József saját fogat, 2. Cseh István saját fogat, 3. 

Kovács Miklós Szalay István fogatával; az elsők 5-5, a másodikok 3-3, a harmadikok 2-2 forint 

jutalmat kaptak.) [89-91. p.]   

Indítványok: 

86. Jónásch Antal községi képviselő indítványa az ürülék és szemét lerakó hely rendezése és 

fertőtlenítése tárgyában. – (Két kifalazott pöcegödör építését elfogadták.) [91. p.] 

87. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványa a dögtér bekerítésére, esetleg új dögtér 

kijelölésére. – (Mivel a dögtér kerítése elpusztult, talaja pedig vizenyős, új dögtér kijelölését 

határozták el.) [91. p.] 

 

1895. március 18. (VI., rendes) [92-154. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, 

Löllbach Gusztáv, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Fülep István tanácsnok, 

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

János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

88. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Perné Ferenc) [92. p.] 

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

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

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták.) [részletes indoklás] 

[92-154. p.] 

 

1895. április 4. (VII., rendkívüli) [154-177. p.] 

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

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

Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Herczeg 

János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

községi orvos, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási 

főszolgabíró 

 

90. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István) [157. p.] 

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

92. A vármegye törvényhatósági bizottságának az Aszód-Balassagyarmat-Losonc vasútépítés 

engedélyezéséről szóló 3/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették, mert a község érdekeit 

nem sérti.) [157-158. p.] 

93. A vármegye közigazgatási bizottságának a Nógrád Vármegyei Tanítói Testület közgyűlésén 

és a közgyűlésben megjelenő tanítók és tanítónők részére járó napidíj és utazási költségeknek 

a polgári községek által kiszolgáltatásáról 1821/1894. számon hozott határozata ellen a községi 

képviselő-testületnek 271/1894. számú határozatával beadott felszólamlás alapján a február 9-

én tartott ülésében 2588/1894. számon kelt határozata. – (Tudomásul vették, hogy a község 

kötelezettsége csak az általa fenntartott, illetve régi gyakorlat alapján a felekezeti iskolák 

tanítóira vonatkozik.) [158. p.] 

94. A vármegye közigazgatási bizottságának március 1-én kelt, Barir Salamon salgótarjáni 

lakos lakhatási kérdésében hozott községi 133/1894. számú határozatot megsemmisítő, és 

nevezettnek Salgótarján nagyközségben való lakhatására az engedélyt megadó 265/1895. 



számú határozata. – (A községre nézve sérelmesnek tartották és fellebbeztek ellene.) [158-160. 

p.] 

95. A járási főszolgabírónak a táncmulatságok engedélyezésekor a kérvényezőktől a községi 

szegényalap javára járó díjak beszedéséről hozott községi 45/1895. számú határozatban foglalt 

előterjesztés elintézéséről kiadott 1979/1895. számú végzése. – (Helyt adott a kérésnek, ezért 

jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [160-161. p.]  

96. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község által már megvett beltelek 

kiegészítő részét képező terület megvételének szükségességét, és e célból a községnek az 

esetleg elrendelendő bírói árverésen képviseltetését kimondó 431/1894., 40 és 55/1895. számú 

határozatait. – (A terület megvételét szükségesnek mondták ki, és a bírói árverésen a község 

képviseletével Barella Henrik községi bírót és Pap János főjegyzőt bízták meg.) [161-164. p.] 

97. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi központi számvevői díjak címén 

ez ideig fizetett évi járadéknak a járásonként beszerzendő gőzfertőtlenítő gépek beszerzési 

alapjára fordításáról hozott 60/1895. számú határozata, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Elfogadták azzal a feltétellel, ha a Füleki járás minden községe 

hozzájárul a beszerzéshez.) [164-165. p.]  

98. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi helyettes bíró és pénztárnok 

fizetését, és a főjegyző szolgálati személyes pótlékának az 1894. év első felére pótlólag 

megállapításáról hozott 62/1895. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Elfogadták.) [165-166. p.] 

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

váltságdíjait megállapító 74/1895. számú határozatát, és ezzel kapcsolatban a közmunka 

összeírást. – (Elfogadták.) [166-168. p.] 

100. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közvágóhíd használati, és a 

marha- és hússzemlészeti díjak kezelése, valamint a kezelési díjak megállapításáról hozott 

76/1895. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Elfogadták.) [169-170. p.] 

101. Előterjesztés a községi szakbizottságokban elköltözés és elhalálozás folytán megürült 

helyek betöltéséről. – (Kovács Nándor plébánost a közegészségügyi, a tanügyi, a szegényügyi 

és a mezőgazdasági, Schmiedt Géza és Hroziencsik István bányamérnököket a szépészeti, 

Holcsek Antal, Mayer Béla és Wagner Vilmos tanítókat a tanügyi bizottság tagjául 

választották.) [170. p.] 

102. Előterjesztés az utcai és belső világításhoz villanyvilágítás berendezéséről. – 

(Előnyösebbnek tartották a villanyvilágítást a kőolaj világításnál, és utasították az 

elöljáróságot, hogy szerezzen be árajánlatot, az alapján készítsen költségvetést.) [170-171. p.] 

103. Elöljárósági előterjesztés a községi főépületben eddig tiszti szállás gyanánt használt 

szobának hivatalos helyiséggé átadásáról. – (Átadták a bírói hivatalnak, a tárgyak közül a 

bőrdíványt, asztalt és nádszékeket a jegyzői, a többit más hivatalos helyiségekbe helyezték el. 

Ugyanakkor megbízták a községi bírót, hogy a község elszállásolási kötelezettségét a helybeli 

szállodák tulajdonosaival megállapodva biztosítsa.) [171-172. p.] 

104. Előterjesztés a községi szervezeti szabályrendeletet módosító pótszabályrendelet 

kinyomtatásáról. – (Utasították a főjegyzőt, hogy a módosításokat szerkessze egybe, és ebből 

200 példányt nyomtattasson ki.) [172-173. p.] 

105. A Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 1682/1894. telekkönyv számú végzése, 

mellyel a salgótarjáni bejegyzett ingatlanból megvett 105 négyszögölnyi, közkút építési 

beltelek tulajdonjoga a salgótarjáni telekkönyvbe bekebeleztetett. – (Tudomásul vették.) [173. 

p.] 

106. A Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak a bejegyzett ingatlanból gazdasági 

cselédlak és istálló építési telek gyanánt megvett 206 négyszögölnyi telek tulajdonjoga a község 



nevére telekkönyvileg bekebeleztetett, és egyidejűleg a telken időközben épített gazdasági 

cselédlak és istálló feltüntetve lett. – (Tudomásul vették.) [173. p.] 

107. Elöljárósági előterjesztés a szekér és ló összeírás alkalmából a pusztákra és telepekre 

kiállított előfogatok fuvardíjai megállapításáról. – (5 forint 80 krajcár utalását engedélyezték.) 

[173-174. p.] 

108. Olvastatott a községi rendőrség, illetve szolgaszemélyzetnek drágasági pótlék 

megállapítása iránti kérelmük. – (Elutasították.) [174. p.] 

109. Tepper Herman volt felső-balogi lakosnak, a községben letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [174-175. p.] 

110. Katona János salgótarjáni háztulajdonosnak a községi 269/1894. számú határozattal 

engedélyezett szabad bejárásért megállapított évi 5 forint haszonbérnek évi egy forintra 

csökkentése iránt. – (Elutasították.) [175. p.] 

111. A szabadkai evangélikus egyház hatóságának a templomuk építésére megszavazott 

községi adományt és gyűjtést megköszönő átirata. – (Tudomásul vették.) [175. p.] 

112. Előterjesztették a vármegyei Hivatalos Értesítő 9. számát. – (Tudomásul vették.) [175-176. 

p.] 

113. Elöljárósági előterjesztés a községi képviselő-testületnek a kocsmák szaporítása céljából 

hozott 281/1894. számú határozata érvényesítéséről. – (Mivel még nem volt döntés, újból 

felkérték a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságot, hogy a lakosság jelentős számú 

szaporodása miatt adjon választ.) [176-177. p.] 

 

1895. április 4. (VIII., rendkívüli) [177-179. p.] 

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

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

Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Herczeg 

János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

községi orvos, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási 

főszolgabíró 

 

114. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István) [178. p.] 

115. A megüresedett községi tiszteletbeli mérnöki állás betöltése. – (Hroziencsik István 

bányamérnököt nevezték ki.) [178-179. p.] 

 

1895. május 15. (IX., rendes) [179-202. p.] 

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

képviselője, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Löllbach Gusztáv, Rákos Gyula özv. 

Rubint Károlyné képviselője, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Draskóczy 

Zsigmond községi ügyész, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

116. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Bauer Miksa, Rákos Gyula) [182. p.] 

117. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [182. p.] 

118. A vármegye törvényhatósági bizottságának 39/1894. számon kelt határozata alapján 

Salgótarján nagyközség házi pénztárától elkülönítetten kezelt külön alapokra vonatkozó, a 

községi képviselő-testületnek 204/1893. számú határozatával elfogadott, és jóváhagyás végett 

a vármegye törvényhatósági bizottságához felterjesztett szabályrendeletének a helyszínen 

elrendelt megvizsgálásáról, a vármegyei alispánnak 12567/1894. számú intézkedésével május 

2-ára kitűzött határidőben, a községi számvizsgáló és szabályrendeleti bizottság és a község 

elöljárósága közbe jöttével, vármegyei alispán személyes vezetése mellett foganatosított 

eljárásról felvett jegyzőkönyvbe foglalt intézkedés. – (A módosításokat elfogadták, 



megszüntették a vásárjog jövedelmi alapot, a községi könyvtár alapot és a polgári iskola alapot, 

a többi jegyzőkönyvi módosítás átvezetését pedig elrendelték.) [182-190. p.] 

119. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 71/1895. számú határozatával alkotott, a 

mezőrendőrségi kihágások miatt szabadságvesztésre elítéltek büntetéseinek közmunkára 

változtatása esetén az egynapi munkának veendő teljesítményről szóló szabályrendelet, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [190-191. p.] 

120. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 72/1895. számú határozatával alkotott, a 

községnek az 1894. évi XII. törvénycikk alapján végzendő teendőire nézve alakítandó 

véleményező és közreműködő bizottságok szervezéséről szóló szabályrendeletet, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [191-192. p.] 

121. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község által már megvett beltelek 

kiegészítő részét képező terület megvételének, és e célból a községnek az elrendelt bírói 

árverésen képviseltetésre a 96/1895. számú határozatával kiküldött községi bíró és főjegyző 

jelentése. – (Élve a képviselő-testület felhatalmazásával, a 200 forintot és az árverési 120 forint 

08 krajcár járulékokat kifizették, így megakadályozták az árverést.) [192-194. p.] 

122. Előterjesztés az utcai és belső világítás addigi módozatának megváltoztatása, és a 

villanyvilágítás berendezéséről az előző közgyűlésben 102/1895. számon hozott határozat 

alapján. – (1894-ben a 28 utcai lámpa kőolajjal ellátása 481 forint 76 krajcárba került, a 

lámpagyújtó fizetése pedig évi 150 forint, de csak azért, mert egyben betegápoló is, amiért évi 

120 forintot kap, valamint természetbeni lakást az ideiglenes községi kórházban. De a 

képviselő-testület határozatot hozott, hogy 50 lámpát kell üzemeltetni, amelyhez a nyersanyag 

860 forint, egy külön lámpagyújtó éves fizetése 240 forint és 80 forint a lakbér, így összesen 

1080 forint kiadással kell számolni. A község lakossága és az új üzemek azonban megkövetelik, 

hogy a lámpák számát legalább 120-ra emeljék, ennek az összes költsége pedig legalább 2700 

forint. Ezen túl a faoszlopok kicserélése öntött vasoszlopokra, illetve az új lámpák ilyennel való 

felállítási költsége 2932 forint. A belső világítás esetében a jegyzői hivatal bővülése miatt 400 

forinttal kell számolni. Mindezek alapján – bár a villanyvilágításra nem kaptak árajánlatot – 

úgy döntöttek, hogy lehetőség szerint átállnak a villanyvilágításra.) [részletes indoklás] [194-

200. p.] 

123. Elöljárósági előterjesztés a Losonc-Fülek-Heves-i törvényhatósági közút Salgótarján 

nagyközség belterületétől a salgótarjáni vasúti állomásig vonuló részének községi kezelés alá 

átvételéről. – (Egyrészt a jelentős forgalom miatt állandó karbantartást igényel, másrészt a 

lakosság gyarapodása miatt az építkezések ebben az irányban folytatódnak, ezért a képviselő-

testület elvi határozata szerint kéri ennek a szakasznak a község kezelésbe adását, a 

fenntartásához pedig a vármegyei közmunka alapból támogatást kér.) [részletes indoklás] 

[200-202. p.] 


