
22. kötet 

 

 

1895. május 15. (rendes) [folytatás] [1-27. p.] 

124. Elöljárósági előterjesztés a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt központi telepéről a Losonc-

Fülek-Heves-i törvényhatósági közútra vezető közlekedési út létesítéséről, az útvonalra 

vonatkozó vázrajz bemutatásával. – (A község lakosságának szaporodásával csökken a 

beépíthető terület nagysága, és a vasúton keresztül a község belterületén csak egy szűk utca 

vezet át, ahol naponta torlódások vannak. Az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt felajánlotta 

támogatását a központi telepe és a törvényhatósági út, valamint egy híd kiépítéséhez és 

fenntartásához.) [részletes indoklás] [1-4. p.] 

125. Előterjesztették az 1895. évre szóló tűzvédadó egyéni kivetési lajstromát. – (Elfogadták.) 

[4. p.] 

126. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 432/1894. számú határozata folytán a 

helypénzszedési joggal egybe kötött községi vásárjog 1895-1897. évi bérletére vonatkozó, Link 

Bernát salgótarjáni lakossal megkötött bérleti szerződés. – (Jóváhagyták.) [4-5. p.] 

127. Elöljárósági előterjesztés a kúttisztító szivattyú használatáért hátralékban lévő községi 

követelések behajtásáról. – (A vármegyei szabályrendelet előírása szerint közigazgatási úton 

hajtsák be a kezelő, a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet kimutatása alapján.) [5. p.] 

128. Auerhammer János községi állatorvosnak 1895. első negyedévéről szóló állategészségügyi 

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

129. A Losonc Kerületi Betegsegélyző Pénztár elnökségének a kórházi ápolási díjak leszállítása 

iránt beadott kérelme. – (Mivel a községi kórház ideiglenes és nem közkórház, elsősorban a 

helyi szegényeket, iparosok segédeit, tanoncait látják el, idegent csak akkor, ha életveszélyben 

van, vagy nem lehet továbbszállítani. Az ápolási díjak szabályrendeletben vannak 

meghatározva, ezért azok változása nyomán a szabályrendelet egészét kellene megváltoztatni.) 

[5-6. p.] 

130. Az Országos Statisztikai Hivatalnak statisztikai kiadványok 1895. évi sorozatára 

vonatkozó előfizetési felhívása. – (Egy példányt rendeltek a községnek.) [6. p.] 

131. Elöljárósági előterjesztés a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet két tagjának a Budapesti 

Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnoksága által július 23-augusztus 14. között rendezett 

szaktanfolyamára kiküldéséről, illetve a tűzoltók költségeinek megállapításról. – (A község 

saját költségére vállalta a kiküldetést, utazási költséget és 3 forint napidíjat állapított meg 

külön-külön a két személynek, összesen 170 forintban.) [7-8. p.] 

132. Weisz Adolf volt budapesti lakos, géplakatosnak a községben letelepedés engedélyezése 

iránt beadott kérvénye. – (Budapest II. kerületi elöljáróság igazolása alapján engedélyezték.) 

[8-9. p.] 

133. Földiák Lipót volt szécsényi lakos, sütőmesternek a községben letelepedés engedélyezése 

iránt beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [9. p.] 

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

főparancsnokának hivatalos jelentése az április 12-én, május 4-én és 15-én kiütött tűzesetek, és 

az április 29-én vármegyei alispán tiszteletére rendezett tűzriadó alkalmával a tűzfecskendők, 

lajtok és szerelékek kiállítása céljából elsőként megjelent kocsisok, illetve fogat-

tulajdonosokról. – (Elsőként mind a négy esetben Bőhm Béla fogatai jelentek meg, háromszor 

Deák András, egyszer Lupták Pál kocsisokkal, másodikként Berta József, Huszár András 

földművesek saját fogatukkal, Szalay István fogatával Bodor Mihály, Bőhm Béla fogatával 

Lupták Pál, harmadikként a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt fogatával Fekete Péter, Berta József 

saját fogatával; az elsők 5-5 forint, a másodikok 3-3 forint, a harmadikok 2-2 forint jutalmat 

kaptak.) [9-10. p.] 



135. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítő 10-14. számait. 

– (Tudomásul vették.) [10. p.] 

136. A belügyminiszternek 110461/894 számon kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 10. 

számában közzétett szabályrendelete. – (Tudomásul vették.) [10. p.] 

137. A vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában megjelent, vármegyei alispánnak a bábák 

számára gyermekágyi lázról kiadott 1261/1895. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

138. A honvédelmi miniszternek a Ludovika Akadémiába a gróf Buttler János-féle alapítványi 

helyekre küldendő ifjak jelöléséről 13131-XIV. szám alatt kihirdetett, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 11. számában közzé tett körrendelete. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

139. A földművelésügyi miniszternek a vértetű irtására vonatkozó, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 11. számában közzé tett 17010-VII.2.b. számú körrendelete, és azzal kapcsolatos 

utasítás, valamint vármegyei alispánnak ide vonatkozó 5428/1895. számú rendelete. – (Az 

elöljáróságot utasították, hogy vizsgálja meg a község területén lévő gyümölcsfákat.) [11. p.] 

140. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában megjelent 

5530/1895. számú hirdetménye, hogy a hadapród iskolába az 1895/96. tanévre felvételről a 

honvédelmi miniszternek 16821/XIV. számon kiadott pályázati hirdetménye a járási 

főszolgabírói hivatalban megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [11. p.] 

141. A belügyminiszternek a ragadozó és kártékony állatok mérgezésénél követendő eljárás 

szabályozására, és az az ellen vétők megbüntetéséről kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 

13. számában közzé tett 23532/895-V.b. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [12. p.] 

142. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzé tett, 

az erdősítési jutalmakra vonatkozó 7837-I.4. számon kiadott pályázati hirdetménye. – 

(Tudomásul vették.) [12. p.] 

143. Előterjesztés Angyal Boldizsár és családjának a község kötelékébe felvételéről. –  (Az 1876 

óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Szabó Borbálát, valamint 

Ferenc, Teréz, Erzsébet, Mária és János nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [12-13. p.] 

144. Előterjesztés Hamszik Antal tanító és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 

1888 óta a községben lakó, tanítóként élő kérvényezőt, és nejét, Bender Ilonát, valamint Margit 

nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [13. p.] 

145. Előterjesztés Krajcsi Lajos vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Fábry Katalint, valamint János, Lajos, Nándor, Mihály, Károly, Mária, Anna, Antónia és 

Margit nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [13-

14. p.] 

146. Előterjesztés Kálna János bányamunkás és családjának a község kötelékébe felvételéről. 

– (Az 1888 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Langos Matildot 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [14-15. p.] 

147. Előterjesztés Kuspan János és családjának a község kötelékébe felvételéről. –  (Az 1873 

óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Uhlár Máriát, valamint 

Mária, József, Johanna, János és Julianna nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [15-16. p.] 

148. Előterjesztés Lemmer János bányamunkás és családjának a község kötelékébe felvételéről. 

– (Az 1875 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Milich Oktáviát, 

valamint Júlia, Gizella és Valéria nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [16. p.] 

149. Előterjesztés Lángos János és családjának a község kötelékébe felvételéről. –  (Az 1874 

óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Hitter Jusztinát, valamint 

Matild, János, József és Ferenc nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [16-17. p.] 



150. Előterjesztés Medved János I. bányamunkás [határozati részben: Mátyás] és családjának 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó, bányamunkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Wattenpan Jozefinát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [17-18. p.] 

151. Előterjesztés Neusehl György bányamunkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1881 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Michnik Zsuzsannát, valamint Júlia, István és Adolf nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [18. p.] 

152. Előterjesztés Ondreovics János bányamunkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1875 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Hudák Máriát, valamint Gizella, Mária és Margit nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [19. p.] 

153. Előterjesztés Pál István I. bányamunkás és családjának a község kötelékébe felvételéről. – 

(Az 1872 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Vilpurét (?) 

Rozáliát, valamint Etel, Róza, Márton, Péter és Mariska nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [19-20. p.] 

154. Előterjesztés Pollák János bányamunkásnak a község kötelékébe felvételéről. –  (Az 1884 

óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [20-21. p.] 

155. Előterjesztés Pollák Károly lakatos és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 

1886 óta a községben lakó, lakatosként élő kérvényezőt, és nejét, Jovancsics Herminát, valamint 

Franciska nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [21. 

p.] 

156. Előterjesztés Rusznák György bányamunkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1874 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Maicher Katalint, valamint András, Anna és Mátyás nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [21-22. p.] 

157. Előterjesztés Roth Károly és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1872 óta 

a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Knernik Máriát 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [22-23. p.] 

158. Előterjesztés Rozslozsnik János tanító és családjának a község kötelékébe felvételéről. – 

(Az 1883 óta a községben lakó, tanítóként élő kérvényezőt, és nejét [nem közlik a nevét] 5 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [23. p.] 

159. Előterjesztés Rubint János és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta 

a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Szamorló Zsuzsannát, valamint 

Júlia, Mária, Rozália, István és Borbála nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [23-24. p.] 

160. (kimaradt – téves számozás!) 

161. Előterjesztés Szlivka István és családjának [elírás!] a község kötelékébe felvételéről. –  

(Az 1884 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [24-25. p.] 

162. Előterjesztés Szászik Vendel és családjának a község kötelékébe felvételéről. –  (Az 1884 

óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Perkács Máriát, valamint 

Johanna, Mária és Vendel nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [25. p.] 

163. Előterjesztés Tóth Elek bányamunkás és családjának a község kötelékébe felvételéről. – 

(Az 1871 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Szabó Esztert, 

valamint Ferenc, Kálmán, József és Mária nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [25-26. p.] 



164. Előterjesztés Zachariades Mihály bányamunkás [határozati részben: Zachariás] és 

családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Molnár Zsuzsannát, valamint Gizella, Antal, 

Gusztáv, Gyula, Júlia, Ilona és Margit nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [26-27. p.] 

165. Szóbeli kérelme Auerhammer János községi állatorvosnak egészségi szempontból 21 napi 

szabadság engedélyezése iránt. – (Engedélyezték, a marha- és hússzemlével az ideig Lővinger 

Rezső községi orvost bízták meg.) [27. p.] 

 

1895. június 5. (X., rendkívüli) [28-30. 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, Gönczöl 

János, Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Löllbach Gusztáv, Luby Géza, 

Porázik György, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Auerhammer János 

állatorvos, Fülep István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

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

főszolgabíró 

 

166. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Rákos Gyula) [28. p.] 

167. A vármegye közigazgatási bizottságának 1015/1895. számú határozata, melyben 

Salgótarján nagyközség képviselő-testületét felhívja nyilatkozni arról, hajlandó-e a község 

megfelelő számú katonai csapatok állandó elhelyezéséről gondoskodni. – (Hajlandó a község 

laktanyát építtetni, és egy bizottságot jelöltek ki, hogy Losoncon és Balassagyarmaton 

tájékozódjon ez ügyben.) [részletes indoklás] [29-30. p.] 

 

1895. június 5. (XI., rendkívüli) [31-50. 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, Gönczöl 

János, Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Löllbach Gusztáv, Luby Géza, 

Porázik György, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Auerhammer János 

állatorvos, Fülep István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

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

főszolgabíró 

 

168. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Rákos Gyula) [33. p.] 

169. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [33. p.] 

170. Elnök bejelenti néhai Hegedűs Viktor volt községi képviselő elhunytát. – (Jegyzőkönyvi 

részvét, melyet feleségének elküldenek, a ravatalára koszorút helyeztek.) [33. p.] 

171. Előterjesztés Hegedűs Viktor volt községi képviselő elhalálozásával a községi képviselő-

testület választott rendes tagjai sorában, és a számvizsgáló bizottságban megüresedett állások 

betöltéséről. – (Mindkét helyre Figura Györgyöt választották.) [33-34. p.] 

172. A vármegyei alispánnak a salgótarjáni vicinális úthálózatnak megállapítására, és a felvett 

utak fenntartási költségeinek meghatározása ügyében az 1890. évi I. törvénycikk 36.§-a 

értelmében június 18-án Salgótarjánban megtartandó helyszíni tárgyalást kitűző 8310/1895. 

számú végzése. – (Tudomásul vették és a tárgyalásra az elöljáróság mellett Szilárdy Ödönt, 

Jónásch Antalt, Löllbach Gusztávot és Bauer Miksát választották meg.) [34. p.] 

173. A belügyminiszternek a villanyvilágítási részvénytársaságok és a községek között kötött 

szerződésekbe felveendő feltételek megállapítására vonatkozó 59381/1894. számú rendelete, 



és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 12772/1894. számú végzése. – (Tudomásul vették.) 

[34-35. p.] 

174. Elöljárósági előterjesztés a községi rendőrség számának növeléséről. – (Elfogadták újabb 

két községi rendőr alkalmazását október 1-től, ennek megfelelően módosították a 

pótszabályrendeletet, illetve kimondták, hogy elvileg minden ezer lakos után célszerű egy 

rendőrt alkalmazni.) [részletes indoklás] [35-42. p.] 

175. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1895. évi községi (vicinális) közmunka 

kivetésről hozott 99/1895. számú határozatát, és az annak alapján megállapított egyéni kivetést, 

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

(Jóváhagyták az összesen 4505 forint 40 krajcár összeget, melyet fele-fele arányban a községi 

vicinális és a szorosan vett közmunka pénztár javára írtak.) [42-43. p.] 

176. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 430/1894. számú határozata alapján 

beszerzett költségjegyzéket, mely szerint Mayer Károly budapesti vaspálya épület és toronyóra 

gyáros cég 3 évi jótállás mellett 631 forint 75 krajcárban felszámított költségből, a készpénz 

fizetésnél szokásos 3%-tóli scontó [árengedmény] leengedéssel, azon kikötéssel, hogy a 

szükséges kőműves- és ácsmunkák költségeit a község viseli, az új toronyóra kiállítását és 

berendezését eszközölni hajlandó. – (Mivel a toronyórát eddig is a község tartotta fenn, de az 

fél éve már nem működik, javítása pedig nem gazdaságos, ezért úgy határoztak, hogy elfogadják 

az ajánlatot.) [részletes indoklás] [43-46. p.] 

177. A Salgótarjáni Ipartestület 4/1895. számú határozata, mely szerint az 1894/95. tanévre 

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

(Megszavazták a következő tanévre is a 100 forint támogatást.) [46. p.] 

178. Schváb Mór pancsovai lakos, hentesmesternek a községben letelepülés engedélyezése 

iránt beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [46. p.] 

179. Előterjesztés Brecska József vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Putnok Máriát, valamint János, Zsuzsanna, Samu, Anna és Júlia nevű gyermekét 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [47. p.] 

180. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul 

vették.) [47. p.] 

181. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában megjelent 

„Az állategészségügyi rendeletek gyűjteménye” cím alatt kiadott szakmű megszerzését ajánló 

25759/895. számú körrendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 7163/1895. számú 

felhívása. – (Megrendelték egy példányban.) [48. p.] 

182. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában megjelent, 

a Wolf Lipót és fiai kismártoni borkereskedő cég ruszti szőlőjében fellépett új szőlőbetegségről 

kiadott 8044-VI.1. számú körrendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 6170/1895. 

számú ismertető értesítése. – (Közölték a szőlőműveléssel foglalkozó Weiszenbacher Jánossal 

és Herczeg Istvánnal.) [48. p.] 

183. Olvastatott a Salgótarjáni Tantestület elnökségének átirata, melyben a Nógrád Vármegyei 

Tanítótestület évi rendes közgyűlésének július első felében Salgótarjánban megtartását 

bejelentvén, a vármegyei tanítótestület fogadásához a községi képviselő-testület erkölcsi és 

anyagi támogatását kéri. – (Utasították az elöljáróságot, hogy az elszállásolásról 

gondoskodjon, a rendezvényhez pedig 150 forinttal járultak hozzá.) [48-49. p.] 

184. Olvastatott Holcsek Ferenc segédjegyzőnek június 23-tól 10 napi szabadság engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Megadták, de úgy döntöttek, hogy a községi hivatal alkalmazottainak a 

főjegyző adja ki a továbbiakban a szabadságot.) [49. p.] 

185. Előterjesztés a Salgótarjáni Villamos Részvénytársaság által a községnek 

villanyvilágítással ellátásáról beadandó ajánlat megvizsgálása, és a szerződési feltételek 

megállapítása céljából a község, mint erkölcsi testület képviseltetéséről. – (Bizottság tagjai: 



Luby Géza, Jónásch Antal, Gönczöl János, Dokupil Vilmos, Huszár Antal, Barella Henrik bíró 

és Pap János főjegyző.) [50. p.] 

 

1895. június 25. (XII., rendes) [51-98. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Kóhn Lipót, Löllbach Gusztáv, Szalay István, 

Szilárdy Ödön, Fülep István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János 

községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

186. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István) [54. p.] 

187. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [54. p.] 

188. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi betegápoló fizetésének évi 72 

forintról 120 forintra felemeléséről hozott községi 16. és 67/1895. számú határozatait 

jóváhagyó 138/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [54-55. p.] 

189. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községben kisdedóvodák felállításáról hozott 

községi 205/1894., illetőleg 13. és 66/1895. számú határozatokat jóváhagyó 139/1895. számú 

határozata. – (Tudomásul vették azzal a feltétellel, hogy az ügyet átteszik a közigazgatási 

bizottsághoz a 3%-os pótadó kivetésének engedélyezése miatt.) [55. p.] 

190. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet részére 

fizetett évi jutaléknak 400 forintról 600 forintra felemeléséről hozott községi 445/1894. és 

42/1895. számú határozatait jóváhagyó 141/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [55-

56. p.] 

191. A vármegye törvényhatósági bizottságának Pap János községi főjegyző arcképének 

lefestéséről hozott községi 415/1894. és 31/1895. számú határozatokat jóváhagyó 142/1895. 

számú határozata. – (Tudomásul vették, és azt is, hogy a vármegye jegyzőkönyvi elismerését 

fejezte ki Pap János 25 éves jegyzői tevékenységéért. Azonban felterjesztéssel éltek az 

alispánhoz annak tisztázására, hogy a jóváhagyó vármegyei határozatban indoklás nélkül 400 

forint költség szerepel, a községi közgyűlési határozatban pedig 600 forint.) [56-57. p.] 

192. A vármegye törvényhatósági bizottságának a közvágóhíd használati és hússzemlészeti 

díjak kezelőjének kezelési díjai megállapításáról hozott községi 76. és 100/1895. számú 

határozatokat megsemmisítő 144/1895. számú határozata. – (Azt az indokot, hogy a főjegyzőnek 

a díjak kezelése után előre nem állapíthatnak meg százalékos jutalékot, és nem az évi számadás 

felülvizsgálata után, sérelmesnek tartották és fellebbezéssel éltek.)[részletes indoklás] [57-65. 

p.] 

193. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi vásárrendtartási szabályrendelet, és 

a vásári díjjegyzék megállapításáról hozott községi 275. és 428/1894. számú határozatokat 

megsemmisítő 143/1895. számú határozata. – (Mivel a kifogásolt részletszabályokat már külön-

külön a vármegyei törvényhatósági bizottság jóváhagyta, az alispánhoz juttatják el az összes 

dokumentumot, hogy az jóváhagyásra terjessze fel a kereskedelmi miniszterhez.) [részletes 

indoklás] [65-69. p.] 

194. A vármegye törvényhatósági bizottságának a villanyvilágítás beállításáról hozott községi 

102. és 122/1895. számú határozatokra vonatkozó 145/1895. számú közbe szóló határozata. – 

(A vármegyei törvényhatósági bizottság határozata nem kifogásolta, sőt támogatta a 

villanyvilágítást, azonban azt javasolta, hogy a beállítási költséget 10 évre egyenlő arányba 

osszák el, és a közvilágítás költségeit határozott összegben állapítsák meg, valamint a 

közvilágítási lámpák behelyezési tervezetét mindig határozatban állapítsák meg, és 

jóváhagyásra terjesszék fel. Utasították a 185/1895. számú határozattal kiküldött bizottságot, 

hogy ezeket figyelembe véve járjon el.) [69-70. p.] 

195. A vármegye törvényhatósági bizottságának a nagyközség tulajdonához tartozó különféle 

alapokról, azok kezeléséről, és az egyes alapok állagának megállapításáról alkotott 



szabályrendeletet, illetve az azt megalkotó községi 118/1895. számú határozatot elvben 

jóváhagyó, és ebből folyólag a községi szabályrendelet egynémely intézkedésének tervezett 

módosítását tudomásul vevő 146/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették, és utasították a 

főjegyzőt, hogy a költségvetésbe vegye fel a módosításokat, illetve a szükséges 

pótszabályrendeleteket terjessze a közgyűlés elé.) [70-71. p.] 

196. A vármegye törvényhatósági bizottságának 150/1895. számú határozata, melyben Szilárdy 

Ödön salgótarjáni nagybirtokos saját és érdektársainak a jelenleg községi tulajdont képező 

vásárjoghoz bejelentett igényéről érdemleges határozat hozatalát kéri, és tájékoztatást kér arról, 

hogy ezen igényelt jog a község vagyonleltárában feljegyezve nem találtatik. – (A nyilatkozat 

előtt egy bizottságot bíztak meg a vizsgálattal. Tagjai: Löllbach Gusztáv, Boczkó Dániel, 

Jónásch Antal, Dokupil Vilmos, Szalay István, Bauer Miksa és Draskóczy Zsigmond községi 

ügyész.) [71-72. p.] 

197. A vármegyei alispánnak a salgótarjáni vicinális úthálózat megállapításáról felvett 

jegyzőkönyve, annak alapján előterjesztés a vicinális úti bizottság megválasztása, és egyéb 

intézkedések megtételéről. – (Határozat: tudomásul vették, hogy a Füleki járás I. számú 

vicinális útcsoportjába csak a nagyközségi belterületi utak, járdák és közterek tartoznak, 

melyeket meghatároztak; elfogadták, hogy pályázat útján elkészíttetik a nagyközség magassági 

viszonyainak mérnöki felmérését; ennek elkészültéig függőben hagyják a bányatelep és a község 

közötti út elkészítését; a vicinális úti bizottságba az alispán a mindenkori főjegyzőt jelölte, a 

képviselő-testület pedig Szilárdy Ödönt, Gerber Frigyest, Thomásch Antalt, Boczkó Dánielt, 

Löllbach Gusztávot, Schmiedt Géza bányamérnököt és Barella Henrik községi bírót; 

összevonták a vicinális úti és a járda alap pénztárát, de mivel a telektulajdonosok a 

járdaépítéshez kötelesek hozzájárulni, az egyéni nyilvántartást megtartották; jegyzőkönyvi 

köszönetet mondtak Szilárdy Ödönnek, hogy az utak, járdák kavicsolásához a Kistarján és 

Kuczor kavicsbányáiból ingyen adja 6 évig a kavicsot.) [részletes indoklás] [72-77. p.] 

198. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község tulajdonát képező házi 

pénztárától elkülönülten kezelt különféle alapokról, azok kezeléséről alkotott szabályrendeletet, 

és azt elfogadó 118/1895. számú határozatot, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be 

nem adatott. – (Jóváhagyták.) [77-79. p.]  

199. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1895. évi tűzvédadó megállapítására 

vonatkozó 125/1895. számú határozatát, az ezzel kapcsolatos egyéni kivetési lajstromot, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták az 1110 forint 

összegű kivetési lajstromot.) [79-80. p.] 

200. A járási főszolgabírónak Kovács Antal községi aljegyző hátralékos nyugdíj illetménye 

beterjesztéséről kiadott 4248/1895. számú felhívása. – (A szabályrendelet értelmében a községi 

választott jegyzők nyugdíj járulékát a község fizeti, ezért a hátralékban lévő 25 forintot is 

átutalják.) [80. p.] 

201. A III. kerületi Kultúrmérnöki Hivatalnak a Kistarjáni-patak vizei levezetéséről megküldött 

307/1895. számú felvilágosító értesítése. – (A Tarján-patak szabályozásáról szóló iratok 

kiegészítéseként az alispánhoz továbbították.) [80. p.] 

202. Előterjesztés a községnek villanyvilágítással ellátása céljából a Salgótarjáni Villamos Rt-

vel megkötendő szerződésről. – (Napirendről levették, mert az ajánlat még nem érkezett meg.) 

[80-81. p.] 

203. Elöljárósági előterjesztés a községi díjnok alkalmazási idejének 1896. évre kiterjesztése 

iránt. – (A megnövekedett lakosság és törvényi kötelezettség miatt elfogadták az egész éven 

keresztüli alkalmazást, amely a főjegyző feladata, a napi díjat 1 forint 50 krajcárban határozták 

meg.) [81-83. p.] 

204. Elöljárósági előterjesztés a „Szalai” féle beltelek mellett levonuló, a vármegye tulajdonát 

képező, vízlevezető csatornának a község részére átvételéről. – (A belvásártér északi részén 

lévő mérlegházhoz a megnövekedett forgalom miatt szükséges a csatorna lefedése és legalább 



gyalogosok számára használhatóvá tétele, de a 80-as években Balázs Vilibaldné, született 

Jankovich Ilonától megvett 65 négyszögölnyi terület vármegyei tulajdonban van. Ezért kérték, 

hogy a vármegye az eredeti vételárért adja át a területet a nagyközségnek.) [83-84. p.] 

205. Elöljárósági előterjesztés a tanácsterem amerikai padozatainak fényezéséből eredő költség 

megállapításáról. – (Minden használat után szükséges a fényezés a kopás megakadályozása 

miatt, ezért egy községi szolga feladata lesz ez havi 2 forintos díjazásért.) [85-86. p.] 

206. Olvastatott Katona János salgótarjáni háztulajdonos nyilatkozata, melyben a községi 

110/1895., illetve 269/1894. számú határozattal engedélyezett szabad bejárás évi bérlete 

fejében megállapított 5 forintnak január 1-től fizetésére magát kötelezi. – (Mivel a ház 1894-

ben készült el, ezért az 1895. évi díj befizetésére 8 nap határidőt adtak, egyébként pedig minden 

év február 1-ig kell teljesíteni.) [86-87. p.] 

207. Vladár József sziráki lakos, kerékgyártó mesternek a községben letelepedés engedélyezése 

iránt beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [87. p.] 

208. Tóth Gyula karancssági lakos, kereskedőnek a községben letelepedés engedélyezése iránt 

beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [87. p.] 

209. Braun Benő priglevicza-szentiváni [Bácsszentiván] lakos, kereskedőnek a községben 

letelepedés engedélyezése iránt beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [88. p.] 

210. Dentrek Lajos siroki lakos, cipészmesternek a községben letelepedés engedélyezése iránt 

beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [88. p.] 

211. Zombori György pécsi lakos, hentesnek a községben letelepedés engedélyezése iránt 

beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [88-89. p.] 

212. Az Erdélyrészi Kárpát Egyesületnek a „Székelyföld” című díszmunkára való előfizetési 

felhívása. – (A község részére egy példányt 2 forintért megrendeltek, és engedélyezték a 

megrendelések gyűjtését.) [89. p.] 

213. Barella Henrik háztulajdonos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján 

a község kötelékébe felvétele. – (Az 1870 óta a községben lakó kérvényezőt, és nejét, Berg 

Amáliát, valamint Teréz, Izabella és Andor nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [89-90. p.] 

214. Rudinszki Albert vasgyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

alapján a község kötelékébe felvétele. – (Az 1888 óta a községben lakó, vasgyári munkásként 

élő kérvényezőt, és nejét, Gajdos Máriát, valamint Ferenc, Mária, Béla, Gizella és Károly nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [90-91. p.] 

215. Kasztonek János bányamunkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

alapján a község kötelékébe felvétele. – (Az 1884 óta a községben lakó, bányamunkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Fukar Apollóniát, valamint Ferenc, Mária, Antónia, József és Gábor nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [91-92. p.] 

216. Fischer Berthold kereskedő és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján a 

község kötelékébe felvétele. – (Az 1877 óta a községben lakó, kereskedő, háztulajdonosként élő 

kérvényezőt, és nejét, Polacsek Antóniát 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[92-93. p.] 

217. Horváth Imre és családja, vendéglősnek az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján a 

község kötelékébe felvétele. – (Az 1872 óta a községben lakó kérvényezőt, és nejét, Vakli 

Máriát, valamint Ferenc, Mária, Pál, Ilona és Károly nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [93-94. p.] 

218. Mikulisz Mihály csizmadiamester, háztulajdonos és családjának a község kötelékébe 

felvétele. – (Az 1886 óta a községben lakó kérvényezőt, és nejét, Hanczkó Herminát, valamint 

Hermina, Zsófia és Margit nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [94. p.] 

219. Frank Jónás kereskedő és családja az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján a község 

kötelékébe felvétele. – (Az 1875 óta a községben lakó kérvényezőt, aki 1888 óta járul a község 



terhéhez, és nejét, Lusztig Zsanettet, valamint Gizella és György nevű gyermekét 10 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [95. p.] 

220. Pusztay Antal csizmadiamester és családjának a község kötelékébe felvétele. – (Az 1885 

óta a községben lakó kérvényezőt, és nejét, Panik Erzsébetet, valamint Antal, Mária, Anna, 

József és Mihály nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [95-96. 

p.] 

221. Pap János községi főjegyző és nejének a község kötelékébe felvétele. – (Az 1867 óta a 

községben lakó kérvényezőt, aki 1870 óta, mint községi jegyző járul a község terhéhez, és nejét, 

Polereczki Ottíliát 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [96-97. p.] 

222. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 17-18. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. 

– (Tudomásul vették.) [97. p.] 

223. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában megjelent 

34554/895.III. számú körrendelete, mely szerint a sertésekre szóló járlatleveleknek Kőbányára 

irányítását további rendeletig betiltja. – (Tudomásul vették.) [97-98. p.] 

224. Kóhn Lipót salgótarjáni lakos, községi képviselőnek szóbeli indítványa, melyben a 

„Vadász szálloda” előtti térnek a község által megvételét indítványozza. – (Szilárdy Ödön, a 

terület tulajdonosa bejelentette, hogy nem kívánja eladni, ezért a közgyűlés napirendre tért 

fölötte.) [98. p.] 

 

1895. július 29. (XIII., rendes) [98-155. p.] 

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

képviselője, Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Luby 

Géza, Okolicsányi István, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Szilárdy Ödön, 

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

községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

225. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Jónásch Antal, Dokupil Vilmos) [102. p.] 

226. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [102. p.] 

227. Előterjesztették a megüresedett községi másodírnoki állásra választás útján történt 

betöltéséről szóló jegyzőkönyvet, mely szerint egyhangúlag a jegyzői oklevéllel bíró 

Rimanóczy Gyula veszprémi lakost választották meg. – (Tudomásul vették.) [102-103. p.] 

228. A kereskedelemügyi miniszternek 27449/895. számú intézkedése a községi elöljáróság 

azon tagjainak megnevezésére, kik a község címére érkező postai küldemények átvételére 

jogosultak. – (Barella Henrik községi bíró, Pap János községi főjegyző, Vattay József községi 

pénztárnok, Kovács Antal községi aljegyző kapott felhatalmazást.) [103-105. p.] 

229. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1894. évi XII. törvénycikk alapján 

végzendő teendőkre alakítandó bizottság szervezéséről szóló községi 72. és 120/1895. számú 

határozatokkal alkotott szabályrendeletet módosító 176/1895. számú határozata, és ezzel 

kapcsolatban a szabályrendelet 2., 4. és 5.§-ában tett módosítások. – (Elfogadták a 

módosításokat és záradékkal újra felterjesztik.) [105. p.] 

230. A vármegye törvényhatósági bizottságának a mezőrendőri kihágásokért 

szabadságvesztésre ítéltek közmunka kötelezettségéről községi 71. és 119/1895. számú 

határozatokkal alkotott szabályrendeletet módosító 147/1895. számú határozata, és ezzel 

kapcsolatban a szabályrendelet 2. és 3.§-ában tett módosítások. – (Elfogadták a módosításokat 

és záradékkal újra felterjesztik.) [105-106. p.] 

231. A vármegye törvényhatósági bizottságának a fedezetlen bírói eljárási költségeknek a 

községi pénztárból kifizetéséről hozott községi 451/1894. számú határozatot jóváhagyó 

140/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették, azonban az ellen fellebbezéssel élnek, hogy 

minden esetben az utalványozás előtt az ügyiratokat az alispánhoz kelljen felterjeszteni, mivel 

ez a község jogainak csorbítását jelentené.) [részletes indoklás] [106-109. p.] 



232. A vármegye törvényhatósági bizottságának Barella Henrik községi bíró perköltségeinek 

megtérítéséről hozott községi 424/1894. számú határozatnak a belügyminiszterhez 

felterjesztését kimondó 149/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [109. p.] 

233. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi 1894. évi pótköltségvetési 

előirányzat tárgyalásáról a vármegyei 340/1894. számon hozott határozat ellen községi 62. és 

98/1895. számú határozatokkal tett előterjesztésének a belügyminiszterhez felterjesztését 

kimondó 148/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [109. p.] 

234. A vármegye törvényhatósági bizottságának a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. 

törvénycikk 2.§-a értelmében a salgótarjáni birtokossági közgyűlés által a szabad gazdálkodást 

kimondó határozatát jóváhagyó 210/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették, és kiadták a 

mezőrendőri ügyek kezelésével megbízott aljegyzőnek, hogy a közbirtokosság határozata 

alapján készítsen legeltetési, legelőhasználati szabályzatot.) [109-110. p.] 

235. Előterjesztették a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk rendelkezése 

értelmében szerkesztett, és a vármegye törvényhatósági bizottsága által jóváhagyott 

pótköltségvetési előirányzatot. – (Jóváhagyták a 150 forint 38 krajcár beszedését.) [110. p.] 

236. A járási főszolgabírónak az 1896. évi fedeztetési idényre állami mének elfogadása, azok 

részére kiszolgáltatandó tápanyag ára megállapításáról, és nyilatkozat kiállításáról hozott 

5135/1895. számú felhívása. – (Két darab mént igényeltek, a zabot mázsánként 6 forint 50 

krajcárért, a szénát 3 forintért számolták, a szalmát ingyen adták, a fedeztetési díjat 80 

krajcárban határozták meg.) [110-111. p.] 

237. Előterjesztették a községi vicinális úthálózat megállapításáról hozott községi 197/1895. 

számú határozatot, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen 

jóváhagyták.) [111-112. p.] 

238. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi szolgaszemélyzetnek két 

rendőrrel növeléséről hozott 174/1895. számú határozatát, az ezen határozattal alkotott 

pótszabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen 

jóváhagyták.) [112-114. p.] 

239. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 430/1894. számú határozata alapján 

beszerzett költségjegyzéket, mely szerint Mayer Károly L. budapesti vaspálya-, épület-, és 

toronyóra gyáros cég három évi jótállás mellett 631 forint 75 krajcárban felszámított költségből, 

a készpénz befizetésnél szokásos 3% leengedéssel, azon kikötéssel, hogy a szükséges kőműves- 

és ácsmunkák költségeit a község viseli, az új toronyóra kiállítását és beszerzését eszközölni 

hajlandó. Ezzel kapcsolatban Kovács Nándor esperes-plébánosnak a salgótarjáni római 

katolikus plébániai hivatal nevében 378/1895. szám alatt az új órának a római katolikus 

templom tornyában leendő elhelyezésébe beleegyező nyilatkozata. – (Elfogadták.) [részletes 

indoklás] [114-116. p.]  

240. Olvastatott a nagyközség területén a köztisztaság fenntartásáról szóló szabályrendelet-

tervezet. – (Elfogadták.) [116-117. p.] 

241. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó községi pótadó hátralékosok 

névjegyzékét. – (A 72 forint 70 krajcár leírását elfogadták.) [117-118. p.] 

242. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó tűzvédadó hátralékosok névjegyzékét. 

– (A 49 forint leírását elfogadták.) [118. p.] 

243. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 185/1895. számú határozatával kiküldött 

bizottság és a Salgótarjáni Villamossági Rt igazgatósága között a Salgótarjánban létesítendő 

villanyvilágítási és erőátviteli telepre, és a községnek villanyvilágítással leendő ellátására nézve 

kötött szerződést, valamint ezzel kapcsolatban a községi utak, utcák és közterek világítási 

hálózatának vázrajzait. – (Elfogadták a 120 utcai és 100 belső, egyenként 16 gyertyafényű 

lámpára vonatkozó ajánlatot és a szerződést.) [részletes indoklás] [118-128. p.] 



244. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület által szeptember 15-16 és 17-én, 

Vajdahunyadon tartandó közgyűlési meghívója. – (A község, mint alapító tag, és egyes 

tárgyalandó pontokban érintett, Pap Jánost küldte képviselőnek.) [128-129. p.] 

245. Eisenkolb Ivor segédjegyző kérvénye, melyben mint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó 

Egyletnek segédtisztje, a testület parancsnoksága által az országos tűzoltói szaktanfolyamra 

kiküldetett, 25 napi szabadságot kér. – (Engedélyezték a szabályrendeletben megállapított 

javadalmazás mellett, ugyanakkor felhatalmazták a főjegyzőt, hogy a hivatalban ne legyen 

fennakadás, erre az időre napi díjast alkalmazzon 1 forint 50 krajcár napidíjért.) [129-130. p.] 

246. Előterjesztették a község területén lévő összes óvoda- és tanköteles gyermeknek az 

1895/96. tanévre szóló összeírásáról szóló kimutatást, és ezzel kapcsolatban az összeírásból 

felmerült költségek megállapítását. – (A község területén 942, 3-5 év közötti óvodaköteles, 

illetve 1724, 6-11 éves, 717, 12-14 éves tanköteles gyermeket írt össze az ezzel megbízott 

Eisenkolb Ivor segédjegyző, aki költségeire 28 forintot kapott.) [130. p.] 

247. Az Országos Magyar Színész Egyesület és Nyugdíjintézet igazgató tanácsának a vidéki 

színészet segélyezésére beadott 2551/1895. számú kérvénye. – (Bár a képviselő-testület nem 

tudja a község éves költségvetésébe felvenni a színtársulatok rendszeres segélyezését, az 

egyesületnek 10 forint segélyt szavazott meg.) [130-131. p.] 

248. Előterjesztés a községi állatorvost június 11-től 24-ig helyettesítő községi orvos részére a 

marha- és hússzemlészeti díjak címén befolyt összegnek őt szabályrendeletileg megillető 50 %-

a megállapításáról. – (Lővinger Rezső községi orvos részére 22 forint 33 krajcár kifizetését 

rendelték el.) [131-132. p.] 

249. Elöljárósági előterjesztés a községi irattárban elhelyezett telekkönyvek kiegészítéséről. – 

(Elfogadták, mert az 1894. évi kiegészítés óta sok birtokváltozás történt.) [132. p.] 

250. Szlavkószki Mihály cipészmesternek a községben letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Mivel csak 1889-ben Baglyasalján kiállított bizonyítványt csatolt a kérelemhez, és 

a következő időről nincs igazolása, pótlásra szólították fel.) [132-133. p.] 

251. Hrubos József losonci lakos, vászonkereskedőnek a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [133. p.] 

252. Rutka András losonci lakos, vászonkereskedőnek a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [133-134. p.] 

253. Előterjesztés Vojtakovszki József vasgyári munkás és nejének a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Szmolek Matildot 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [134-135. p.] 

254. Előterjesztés Tamasi József vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. - (Az 1879 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Mészáros Terézt, valamint Margit, József és János nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [135-136. p.] 

255. Előterjesztés Kaitán Rezső vasgyári előmunkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1871 óta a községben lakó, vasgyári előmunkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Vanicsek Matildot, valamint Zsófia, Rudolf, Károly és Ede nevű gyermekét 3 forint felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [136. p.] 

256. Előterjesztés Martinko Pál vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Pataki Annát, valamint Mária és Viktória nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [136-137. p.] 

257. Előterjesztés Szlivka Gyula vasgyári felügyelő és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, vasgyári felügyelőként élő kérvényezőt, és nejét, 

Stanyák Máriát, valamint Ilona, Gyula, Mária és Vilma nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [137-138. p.] 



258. Előterjesztés Molnár István vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Olaj Borbálát, valamint Margit, Ferenc, Gyula és János nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [138. p.] 

259. Előterjesztés Müller Ferenc vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Peuzsák Erzsébetet, valamint József nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [139. p.] 

260. Előterjesztés Kralovszki János vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Ruska Annát, valamint Etel és János nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [139-140. p.] 

261. Előterjesztés Csomany István vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

György Erzsébetet, valamint Lajos, Borbála és Júlia nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [140-141. p.] 

262. Előterjesztés Fazekas Samu vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Morvay Viktóriát, valamint Gyula nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [141. p.] 

263. Előterjesztés Tarjáni Mihály vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Nagy Annát, valamint József nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [142. p.] 

264. Előterjesztés Koleszár Antal vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Bota Annát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [142-143. p.]  

265. Előterjesztés Szabó János vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1866 óta a községben lakó, és 1887 óta vasgyári munkásként élő kérvényezőt, 

és nejét, Barta Annát, valamint József és György nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [143-144. p.] 

266. Előterjesztés Fekete János vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, és 1889 óta vasgyári munkásként élő kérvényezőt, 

és nejét, Haizán Borbálát, valamint Mária és Júlia nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [144-145. p.] 

267. Előterjesztés Kiss András vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Király Annát, valamint Erzsébet, Teréz és András nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [145-146. p.] 

268. Előterjesztés Katona Pál vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe felvételéről. 

– (Az 1888 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Vojtakovszki 

Erzsébetet, valamint Zoltán nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [146. p.] 

269. Előterjesztés Cserzsosszky Károly vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1865 óta a községben lakó, 1874 óta vasgyári munkásként élő kérvényezőt, 

és nejét, Lukács Terézt, valamint Mária és József nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [147. p.] 

270. Előterjesztés Kacsor Rafael vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 



Friegel Máriát, valamint Mária, Erzsébet és Jolán nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [147-148. p.] 

271. Előterjesztés Wohlfart Antal vasgyári munkás, háztulajdonos és családjának a község 

kötelékébe felvételéről. – (Az 1891 óta a községben lakó, vasgyári munkásként és 

háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Surányi Veront, valamint Ferenc, Jolán és Aranka 

nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [148-149. p.] 

272. Előterjesztés Mákos Márton vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Ponyi Rozáliát, valamint Erzsébet, Margit és Júlia nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [149-150. p.] 

273. Előterjesztés Paraszti József dróthúzónak a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta 

a községben lakó, dróthúzóként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [150. p.] 

274. Előterjesztés Schwarcz Lajos dróthúzónak a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 

óta a községben lakó, dróthúzóként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [151. p.] 

275. Előterjesztés Pojdák Márton vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Pilisch Máriát, valamint Ferenc, János és Mária nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [151-152. p.] 

276. Előterjesztés Herbacsek János vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Herczeg Erzsébetet 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [152-153. 

p.] 

277. Előterjesztés Katona János vasgyári felügyelő, háztulajdonos és nejének a község 

kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári felügyelőként és 

háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Krojcsák Máriát 5 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [153. p.] 

278. Előterjesztés Lupták Márton bányamunkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1880 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Szlieczky Zsuzsannát, valamint Katalin, Pál és Júlia nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [153-154. p.] 

279. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 19-21. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítők. – (Tudomásul vették.) [154. p.] 

280. Lővinger Rezső községi orvos szóbeli kérelme a betegápolási költségek címén megtérülő 

összegekből őt szabályrendeletileg megillető járulékból előleg kiutalása iránt. – (50 forintot 

kiutaltak.) [155. p.] 

281. A belügyminiszternek Barir Salamon Salgótarján nagyközségben való lakhatása 

kérdésében Nógrád vármegye közigazgatási bizottságának a lakhatást engedélyező 265/1895. 

számú határozatát megsemmisítő, és a község képviselő-testületének a lakhatási engedélyt 

megtagadó 133/1894. számú határozatát érvényre emelő 45162-IV/895. számú intézkedése, 

valamint az ezzel kapcsolatban Nógrád vármegye közigazgatási bizottságának 1292/1895. 

számú, és a Füleki járás szolgabíróságának 5034/1895. számú végzései. – (Tudomásul vették.) 

[155. p.] 

 

1895. augusztus 31. (XIV., rendes) [156-240. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Horváth Imre, Jungmann Mihály, Kádas 

István, Löllbach Gusztáv, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Hricsovszky András 

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

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 



 

282. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Jungmann Mihály, Horváth Imre) [159. p.] 

283. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [159. p.] 

284. A vármegye törvényhatósági bizottságának a mezőrendőri törvények életbe léptetése 

alapján 1895. évre készített első pótköltségvetést jóváhagyó 28/1895. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [159. p.] 

285. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1895. évi községi vicinális közmunka 

mérvét és váltságdíját megállapító községi 74., 99. és 175/895. számú határozatokat jóváhagyó 

139/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [160. p.] 

286. A vármegyei alispánnak, a vármegye törvényhatósági bizottságának 146/1895. számú 

határozatával nyert felhatalmazás alapján, a községi alapok kezeléséről szóló szabályrendeletet 

jóváhagyó 13053/1895. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [160. p.] 

287. A vármegyei alispánnak a Posta utca kiépítéséről hozott községi 59. és 104/1894. számú 

határozatokat, és azzal kapcsolatban az építési költségvetést jóváhagyó 9559/1895. számú 

végzése. – (Tudomásul vették.) [160. p.] 

288. A vármegyei alispánnak, Salgótarjánban az új betegápolási alap terhére beszerzett 

gőzfertőtlenítő gép elhelyezése és gondozása tárgyában 5304/1895. számon kiadott értesítése. 

– (Tudomásul vették.) [161. p.] 

289. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az új toronyóra beszerzéséről 239/1895. 

számon hozott határozatát, és az azzal elfogadott költségvetést, azon jelentéssel, hogy azok 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [161-163. p.] 

290. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 240/1895. számú határozatát, és az azzal 

elfogadott községi köztisztasági szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [163-164. p.] 

291. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan községi pótadó hátralékok 

leírásáról hozott 241/1895. számú határozatát, és a hátralékosok kimutatását, azon jelentéssel, 

hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [164-165. p.] 

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

leírásáról hozott 242/1895. számú határozatát, és a hátralékosok kimutatását, azon jelentéssel, 

hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [165-166. p.] 

293. Előterjesztették a községnek villanyvilágítással való ellátásáról a Salgótarjáni 

Villamossági Rt-vel kötött szerződés pontjainak, valamint az utak, utcák és közterek 

világításához berendezendő villamos izzólámpák felállítási helyeit, és az áram vezetésére 

szolgáló vezetékek hálózatát feltüntető vázrajz megállapításáról hozott 243/1895. számú 

határozatát, azon jelentéssel, hogy sem a szerződés és vázrajz, sem a határozat ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [167-169. p.] 

294. Előterjesztették a mezőrendőrségi törvény értelmében a községi mezőőr javadalmazása és 

egyéb mezőrendőri teendőkről, valamint azok fedezéséről szóló 1896. évi költségvetési 

előirányzatot, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Jóváhagyták.) [169-171. p.] 

295. Előterjesztették a község házi és különféle címeken vezetett alapok pénztárainak 1896. 

évre szóló költségvetési előirányzatát, és ezekkel kapcsolatban az 1894. év zártával készített 

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

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. Ezzel kapcsolatban a vármegyei alispánnak 

12200/1893. számú körrendelete, valamint a vármegye törvényhatósági bizottságának az 1895. 

évi költségvetési előirányzatok jóváhagyására vonatkozó 339/1894. számú határozata. – (Házi 

pénztár; községi szegényalap; községi kórházalap; tűzrendészeti célokra szánt alap; faiskola 

fenntartási alap; temetkezési alap; toronyóra beszerzési alap; kisdedóvoda alap; vicinális 

közmunka pénztár; községi közmunka pénztár; tűzvédadó alap; mezőrendőri költség pénztár; 

község vagyoni leltára – elfogadták.) [részletes indoklás] [171-223. p.] 



296. A kereskedelemügyi miniszternek 1751-I/895. számú körrendelet a Magyar Államvasutak 

alkalmazottainak községi pótadó mentességéről, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak a 

vasúti alkalmazottak által 1893. augusztus 1-től kezdve befizetett községi pótadók 

visszafizetéséről kiadott 2238/1895. számú rendelete. – (Utasították az elöljáróságot, hogy az 

adott időszakra kivetett 93 forint 77 krajcárt írják le, vagy ha valaki az érintettek közül befizette, 

fizessék neki vissza. 1895. évre pedig a pótadó kivetésnél ne vegyék figyelembe a vasúti 

alkalmazottakat.) [223-224. p.] 

297. Előterjesztés a községi pénztárnokot betegsége alatt helyettesítő Hricsovszky András 

községi tanácsnok díjazásáról. – (Mivel több mint három hónapig helyettesítette a pénztárnokot, 

jegyzőkönyvi köszönet mellett 50 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [225. p.] 

298. Jelentés az üresedésben volt egyik írnoki állás betöltéséről, és ezzel kapcsolatban 

előterjesztés az írnokot helyettesítő díjnok napidíjainak megállapításáról. – (Tudomásul vették, 

hogy a másodírnoki állásra Kovács József volt apostagi segédjegyzőt választották meg 

szeptember 1-től, azonban az előző választás során elfogadott Rimanóczky Gyula veszprémi 

lakos a megoldhatatlan lakhatási viszonyok miatt lemondott állásáról, augusztus hónapban 

felhalmozódtak az elintézendő ügyiratok, ezért felhatalmazták a főjegyzőt, hogy egy hónapos 

időtartamra, napi 1 forint 50 krajcárért napidíjast alkalmazhasson.) [226-227. p.] 

299. Előterjesztették az 1895. évi első félévben a végrehajtási eljárások alkalmával felmerült 

költségekről szóló számlát. – (Elfogadták a 188 forint 40 krajcár költséget.) [227-228. p.] 

300. Elöljárósági előterjesztés a községi rendőri személyzetnek közbiztonsági szempontból 

összevonásáról, és ezzel kapcsolatban az e célból kibérelt lakházak bérletére kötött házbérleti 

szerződésnek bemutatása, utólagos jóváhagyása végett. – (Elfogadták az intézkedést és a 790 

forint házbérletet is.) [részletes indoklás] [228-231. p.] 

301. Elöljárósági előterjesztés a községi szolga személyzetnek esőköpennyel ellátásáról. – 

(Elfogadták, mivel a rendszeresített posztó köpenyeket nyáron, esős időben nem tudták 

használni. A beszerzésre 100 forintot irányoztak elő, a kihordási időt három évben határozták 

meg.) [231-232. p.] 

302. Elöljárósági előterjesztés a községi kórházi ápoló fizetésének megállapításáról. – (Mivel a 

betegápoló egyben a községi lámpagyújtó is, ha a villamos világítást bevezetik, utóbbi 

jövedelmét elveszti, ezért úgy határoztak, hogy abban az esetben a betegápoló fizetését 180 

forintra emelik fel a természetbeni lakás juttatása mellett.) [232-233. p.] 

303. Elöljárósági előterjesztés a községi faiskola-kezelő kezelési díjának megállapításáról. – 

(1896. évre már a költségvetésbe terveztek 30 forint kezelési díjat, azonban a faiskola 1894-ben 

létesítetett, a kezelője pedig 1895. április 1-től teljesít szolgálatot, ezért 1895. évre 22 forint 50 

krajcár tiszteletdíjat állapítottak meg.) [234-235. p.] 

304. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő hitfelekezeti iskolák, valamint a társulatok által 

fenntartott iskolákba járó szegény sorsú tanulók segélyezésére évenként kiadatni szokott 

összegek megállapításáról. – (84 forintot szavaztak meg: a római katolikus iskolának 34 forint, 

az izraelita iskolának 10 forint támogatást, valamint a szegény sorsú gyerekek segélyezésére a 

két felekezeti és a két társulati iskolának 10-10 forintot.) [235. p.] 

305. Elöljárósági jelentés Scitovszky János vármegyei alispánnak hivatalos körútja közben 

Salgótarjánban ért névnapja alkalmából a község részéről rendezett ünnepélyes üdvözléséről. – 

(Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak a közreműködőknek.) [235-236. p.] 

306. Adafsütz Ferenc pásztói lakos, asztalosmesternek a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [237. p.] 

307. Gescheit József putnoki lakos, vegyes kereskedőnek a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [237. p.] 

308. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 22-24. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [238. p.]  



309. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában megjelent 

12553/1895. számú hirdetménye, mely szerint közhírré tétetik, hogy Nógrád vármegyében 

Lest, Turopolya és Karancskeszi községek nagyközséggé alakulása; továbbá Nándor és 

Mohora, esetleg Debercsény községekből; Marcal székhellyel Marcal, Csitár és Iliny; 

Borsosberény székhellyel: Borsosberény, Horpács és Pusztaberki; Litke székhellyel: Litke, 

Tarnóc, Mihálygerge, Liptagerge és Kisgerge; Szakal és Rárósmulyad; Lóc székhellyel: Lóc és 

Hollókő; Divényoroszi székhellyel: Divényoroszi és Bzova; Tamási székhellyel: Tamási, 

Podrecsány, Tosoncza és Gergelyfalva községekből új körjegyzőségek alakítására; valamint a 

nagylibercsei körjegyzőség megszüntetése mellett: Szenna, Parócza, Priboj, Borosznok, Felső-

Sztregova, Nagy-Lam, Száraz-Brézó községeknek a szennai körjegyzőségbe, Alsó-Sztregova, 

Tótkisfalu, Tóthartyán, Tótkelecsény, Závoda, Nagylibercse és Kislibercse községek az alsó-

sztregovai körjegyzőségekbe való csoportosítása; végül Lónyabánya, Vámosfalva, Udornya, 

Dobrocs és Kotman-Lehota községeknek a Gácsi járásból a Losonci járásba; Rárósmulyad 

községnek a Gácsi járásból a Szécsényi járásba, Tarnóc községnek a Losonci járásból a 

Szécsényi járásba; Zobor községnek a Balassagyarmati járásból a Szécsényi járásba, Nagy-Lam 

és Száraz-Brézó községeknek a Balassagyarmati járásból a Gácsi járásba való átkebelezése 

belügyminiszternek 55531.IV-c. számon kelt intézkedésével engedélyeztetvén, ezen új 

alakulások október 1-től lépnek életbe. – (Tudomásul vették.) [238-239. p.] 

310. A vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában megjelent a vallás- és közoktatásügyi 

miniszternek a gyermekek vallásáról szóló 1894. évi XXXII. törvénycikk végrehajtásáról 

1675/895. elnöki számon kiadott rendelete. – (Tudomásul vették.) [239. p.] 

311. A vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában megjelent a vallás- és közoktatásügyi 

miniszternek 1674/1895. elnöki szám alatt az igazságügy miniszter és a belügyminiszterrel 

együttesen kiadott rendelete a gyermekek vallására vonatkozó megjegyzések és nyilatkozatok 

alakszerűségének, és azok anyakönyvi nyilvántartásánál követendő eljárásnak, valamint a 

gyámhatósági beleegyezés mellett való áttérésnek szabályozásáról. – (Tudomásul vették.) [239. 

p.] 

312. A vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában megjelent a földművelésügyi miniszternek 

az ország több vidékén fellépett sertésvész és sertésorbánc következtében áldozatul esett 

tenyészkanoknak újakkal pótlása, és a községeknek a mezőhegyesi állami ménes uradalom 

állományából kedvezményes áron és feltételek mellett felajánlásáról kiadott 41916.IV-2. számú 

rendelete. – (Tudomásul vették.) [239-240. p.] 

Beadvány:  

313. Előterjesztették az Országos Díjnok Egyesület és Nyugdíjintézet elnökségének adomány 

gyűjtés iránti kérelmét. – (A képviselő-testület 25 forintot szavazott meg és engedélyezte a 

magángyűjtést.) [240. p.] 

 

1895. szeptember 24. (XV., rendkívüli) [241-274. 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, Gönczöl 

János, Horváth Imre, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi Lajos, Porázik György, Szilárdy Ödön, 

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

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

Pusztay Antal tanácsnok, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

314. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Okolicsányi Lajos) [243. p.] 

315. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [244. p.] 

316. A belügyminiszternek a villamos világítás és villamos munka átviteli berendezések 

létesítésére vonatkozó szerződések kötésénél követendő eljárásról kiadott 72291/III.b. számú 



rendelete. – (Tudomásul vették, mert a Salgótarjáni Villamossági Rt-vel kötött szerződéseket 

már felterjesztették.) [244. p.] 

317. A belügyminiszternek Barella Henrik községi bíró, volt községi rendőrbíró ellen indított 

bűnvádi eljárások költségeinek megtérítéséül a község által megszavazott 500 forintnyi 

összegnek a községi pótköltségvetésbe való felvételét megtagadó, vármegyei törvényhatósági 

bizottsági 273. és 340/1894. számú határozatokat jóváhagyó 57429-IV-a/895. számú leirata. – 

(Tudomásul vették, de fenntartották maguknak a jogot, hogy újabb közgyűlésen újra 

megtárgyalják.) [244-245. p.] 

318. A vármegye közigazgatási bizottságának a község területén óvodák felállításáról hozott 

községi 205/1894., 13. és 66/1895. számú határozatokat jóváhagyó 1812/1895. számú 

határozata. – (A határozat szerint a 3%-os óvodai pótadó, a községi óvodai bizottság névsora 

és az óvodák épületéről készült tervrajzok azonnal felterjesztendők. Elrendelték, hogy az előre 

láthatólag november 1-től induló óvodák felszerelésének és működtetésének költségeire 

pótköltségvetést kell készíteni. A három óvoda miatt a felügyelő bizottságba a legmagasabb 

létszámot választották a felekezetek figyelembe vételével. A harmadik óvoda részére az Acélgyár 

környékén egy épületet bérbe vesznek, melynek intézése a felügyelő bizottság feladata.) 

[részletes indoklás] [245-249. p.] 

319. A vármegye közigazgatási bizottságának az állami anyakönyv-vezetők hivatalos óráit 

megállapító 1743/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették, hogy minden nap 9-12 óra 

között állapították meg a hivatalos órákat.) [249. p.] 

320. Elöljárósági előterjesztés az állami anyakönyv-vezetőkről szóló 1894. évi XXXIII. törvény 

31.§-a, illetve a belügyminiszternek a törvény végrehajtásáról 60000. szám alatt kiadott 

utasításának 16., 17. és 18.§-ának rendelkezése alapján Salgótarján nagyközségben, mint külön 

álló anyakönyvi kerületben létesítendő anyakönyv-vezetői hivatal részére hivatalos helyiség 

kijelölése, annak berendezése, és egyéb dologi szükségletek megteremtéséről. – (Átadták a 

községháza pénztári szobáját és folyosóját, valamint házasságkötés céljára a községi 

tanácstermet, a hivatal felszerelésére 180 forintot biztosítottak, a bútorokra 280 forintot, fűtést, 

világítást, hivatalszolgát, irodai szükségletre évi 50 forintot.) [részletes indoklás] [249-256. p.] 

321. Előterjesztés a községi főjegyző és aljegyzőnek állami anyakönyv-vezetőkké kinevezése 

folytán a község jegyzői hivatalánál keletkező munkaerőhiány pótlására, a jegyzői hivatali 

személyzet növeléséről – (Anyakönyv-vezetővé Pap János főjegyzőt és Kovács Antal aljegyzőt 

nevezte ki a belügyminiszter, a képviselő-testület azonban kérte ennek visszavonását, vagy ha 

ez nem lehetséges, az anyakönyvi hivatalban segédszemélyzet és tolmács alkalmazásához 

államsegély megállapítását.) [részletes indoklás] [256-267. p.] 

322. A belügyminiszternek a születéseknek és halálozásoknak az állami anyakönyv-vezetőnél 

bejelentéséről kibocsájtott 73095. számú rendeletének végrehajtása céljából vármegyei alispán 

által 14939/1895. számon kiadott hirdetmény. – (Tudomásul vették, de mivel csak két 

példányban érkezett, utasították az elöljáróságot, hogy sokszorosítassa és minden telepen 

függesszék ki, illetve magyarázzák el a lakosságnak.) [267-268. p.] 

323. A vármegyei alispánnak a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt részére Salgótarján 

nagyközség határában, a Salgó-patak mentén vízhasználati munkálatokat engedélyező 

12017/1895. számú engedély okirata. – (Tudomásul vették.) [268. p.] 

324. A járási főszolgabírónak 3914/1895. számú értesítése, mely szerint a ragályos 

betegségeknél előírt jelzőtáblák, őrök, fertőtlenítések stb. költségei a községet, és nem a fertőző 

betegséggel sújtottakat terhelik. – (Tudomásul vették, és a házi pénztárban ilyen módon 

keletkezett 17 forint tartozást leírták.) [268. p.] 

325. A községi főjegyző jelentése a községi képviselő-testület 244/1895. számú határozatával 

Vajdahunyadra, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évi közgyűlésére a 

község, mint alapító tag, képviseletében kiküldetéséről. – (Tudomásul vették, és jóváhagyták a 

74 forint 90 krajcár útiköltség és napidíj kifizetését.) [268-269. p.] 



326. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet működő tagjai által az egyleti zászló beszerzési 

alap javára október 5-én rendezendő zártkörű táncestélyre szóló meghívó. – (Az egylet 

tevékenységét jegyzőkönyvileg elismerték, és a belépti díj megváltása címen 100 forintot 

szavaztak meg.) [269-271. p.] 

327. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának hivatalos jelentése 

a július 4-én, 10-én, 28-án és szeptember 4-én, 13-án, 14-én, valamint 19-én délelőtt és délután 

kiütött tűzesetek alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiszállítására elsőként megjelent 

kocsisok, illetve fogat tulajdonosokról. – (Szalay István fogatával megjelent Kovács Miklósnak 

5 forint, Bodor Mihálynak 2 forint, Juhász Sándornak 5 forint, Simon Jenőnek 8 forint; Bőhm 

Béla fogatával megjelent Lupták Pálnak 3 forint, Deák Andrásnak 18 forint, Mosó Miklósnak 

13 forint; Weiszenbacher János fogatával megjelent Csoma Józsefnek 3 forint; Simon József 

fogatával megjelent Lóricz Jánosnak 2 forint, Tóth Andrásnak 1 forint, Fülep Pálnak 1 forint; 

saját fogattal megjelent Breicz Kálmánnak 5 forint, Ramér Mórnak 2 forint, Benkő Sándornak 

6 forint, Huszár Györgynek 3 forint, Fülep Pálnak 1 forint, Cseh Jánosnak 3 forint, Huszár 

Andrásnak 2 forint.) [271-272. p.] 

328. Előterjesztés Bares István vasgyári munkás és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1874 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, 

Kovács Erzsébetet, valamint Margit, Erzsébet, Ilona és Gizella nevű gyermekét 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [272-273. p.] 

329. Előterjesztés Huszár Antal háztulajdonos, mészáros és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, háztulajdonos és mészárosként élő kérvényezőt, 

és nejét, Morvay Franciskát, valamint első férjétől, Huszár Sándortól származott Sándor, 

Margit és Ilona nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [273-

274. p.] 


