
25. kötet 

 

 

1896. június 28. (VIII., nyilvános díszközgyűlés) [1-10. p.] 

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

képviselője, Bőhm Béla, Deutschberger Mór, Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Horváth Imre, 

Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Kádas István, Kohányi Kálmán, 

Korsós József, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Okolicsányi Lajos, 

Perné Ferenc, Porázik György, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Unger Gusztáv, Thomásch 

János, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Gazdy László közgyám, Herczeg 

István tanácsnok, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Hroziencsik 

István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal 

tanácsnok, Vattay József pénztárnok, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, 

Rákóczy István tiszteletbeli főszolgabíró 

 

174. A díszközgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kádas István) [2. p.] 

175. Díszelnök felkéri Kovács Nándor esperes-plébánost ünnepi szónoklatának elmondására.  

– (Kovács Nándor beszéde.) [2-7. p.] 

176. Díszelnök felhívja Pap János Salgótarján nagyközség főjegyzőjét, hogy Magyarország 

fennállásának emlékére alkotott, és június 8-án már kihirdetett törvénycikket olvassa fel, illetve 

hirdesse ki. – (Pap János felolvasta az 1896. évi VII. törvénycikket.) [7-9. p.] 

177. Díszelnök a felolvasott és mindenki által felállva hallgatott törvénycikket ünnepélyesen 

kihirdetettnek jelenti ki. [9. p.] 

177. (téves számozás!)  Gönczöl János községi képviselő a községi képviselő-testületnek 

165/1896. számú határozata alapján a következő indítványt terjeszti elő: „Mondja ki a 

díszközgyűlés Magyarország ezeréves fennállásának emlékére a községi kórház építési alap 

javára az ital és fogyasztási adó jövedelemből, esetleg a községi törzsvagyon gyarapítási és 

rendelkezési alap által fedezendő 4000 o[sztrák] é[rtékű] forint alapítványt tesz.” – 

(Egyhangúlag elfogadták.) [9-10. p.] 

178. Gönczöl János községi képviselő indítványozza, hogy a mai díszközgyűlés 

jegyzőkönyvébe iktassák be a díszelnök megnyitó beszédét, az ünnepi szónoklat szó szerinti 

szövegét, valamint a díszközgyűléssel egybekötött ünnepség lefolyását is. – (Egyhangúlag 

elfogadták.) [10. p.]  

[A záróbeszéd után a bányai és acélgyári egyesített zenekarok előadták a Király himnuszt, majd 

indulók mellett a közgyűlés résztvevői a községháza elé vonultak, ahol a testületek a díszelnök 

és a képviselő-testület előtt tisztelegtek, ezzel 11 órakor az ünnepély véget ért.] [10. p.] 

 

1896. július 4. (IX., rendes) [11-32. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

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

János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Vattay 

József pénztárnok, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

179. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Bőhm Béla) [13. p.] 

180. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [13. p.] 

181. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarján legelő rendtartására, legeltetésre, 

apaállatok tartására vonatkozó szabályrendeletet jóváhagyó, és ezzel kapcsolatban a 

legelőbirtokosság ügyvitelére szervezési szabályrendelet készítését elrendelő 179/1896. számú 

határozata. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy a legelőbirtokosság 



ügyeire vonatkozó szabályrendeletet készítsék el, és mutassák be a képviselő-testületnek.) [13-

14. p.] 

182. A vármegyei alispánnak a salgótarjáni ital és fogyasztási adó beszedési kör községei 

részére a mutatkozó tiszta jövedelemnek a váltságdíjak arányában esedékes hányad kiadásáról 

rendelkező, és járási főszolgabírónak 5196/1896. számú átiratával áttett 7082/1896. számú 

felhívása. – (Mivel a nagyközség a körbe beosztott községekkel olyan szerződést kötött, hogy a 

veszteséget a nagyközség viseli, a kincstár által újabban hozzácsatolt községekkel együtt 

hajlandó új szerződést kötni, amennyiben a beosztott községek nem csak a nyereségből, hanem 

az esetleges veszteségből is hajlandók részesedni, illetve ha a csempészet megakadályozásának 

ellenőrzését vállalják.) [részletes indoklás] [14-17. p.] 

183. A járási főszolgabíró Auerhammer János községi állatorvos fegyelmi ügyében 4950/1896. 

számon hozott I. fokú határozata. – (Tudomásul vették, hogy 10 forint pénzbüntetést kapott, és 

hivatalába visszahelyezték.) [17-18. p.] 

184. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek közkutak építése, és építési telek vétele 

tárgyában hozott 88. és 134/1896. számú határozatait. – (Mivel nem jelent meg megfelelő számú 

képviselő, a tárgyalást augusztus 6-ra halasztották.) [18-19. p.] 

185. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a Losonc-Rapp-Salgótarján-i 

törvényhatósági út átkelési szakasza mentén, a Vadász Szálló előtt fekvő ingatlan, és annak 

mellékterülete megvételéről hozott 135/1896. számú határozatát azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták, és utasították a községi bírót az 

adásvételi szerződés megkötésére.) [19-20. p.] 

186. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Pap János községi főjegyző részére 

egészségi szempontból használandó gyógyfürdőzés költségeihez való hozzájárulásról hozott 

148/1896. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy a határozat ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Véglegesen jóváhagyták.) [20-22. p.] 

187. Előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 39.§-a értelmében a községi választók 

névjegyzékének kiigazítása iránt. – (Választmányt bíztak meg: Szilárdy Ödön elnök, Dokupil 

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

[22. p.] 

188. Előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 51.§-a értelmében az igazoló választmányba 

két tag megválasztásáról. – (Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv) [22. p.] 

189. Elöljárósági előterjesztés a községi közvágóhíd használati és a marha- és hússzemlészeti 

díjaknak 1897. évi kezeléséről és a kezelési díjak megállapításáról. – (Továbbra is házi 

kezelésben szedik be, a beszedéssel pedig Pap János főjegyzőt bízták meg újra 15 %-os 

részesedés fejében.) [részletes indoklás] [22-25. p.] 

190. Előterjesztették az 1896. év első felében végzett végrehajtási eljárások alkalmával 

felmerült költségekről szóló számlát. – (Elfogadták a 203 forint 60 krajcár összeget.) [25. p.] 

191. Jelentés a június hó 25-én megtartott pénztári vizsgálat eredményéről. – (Tudomásul 

vették.) [25. p.] 

192. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó községi pótadó hátralékosok 

névjegyzékét. – (Elrendelték a 208 forint 07 krajcár hátralék leírását.) [25. p.] 

193. Csunderlik János és nejének a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1869 óta a községben 

lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Pincsák Ludmillát 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [26. p.] 

194. Fűrst József és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben 

lakó, acélgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Chwojka Jusztint, valamint Nándor és 

Teréz nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [26-27. 

p.] 

195. Rosenberg Ignác salgótarjáni lakos, kereskedő kérvénye, magának és családjának a község 

kötelékébe felvételéről. – (A volt Bács-Bodrog vármegyei apatini illetőségű, 1892 óta a 



községben lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Wamoser Matildot, valamint első 

nejétől, Eckstein Bertától származó Irén nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [27-28. p.] 

196. Hrutka Sámuel volt rózsahegyi lakos és illetőségű vegyeskereskedőnek a községben 

letelepülés engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [28-29. p.] 

197. Biheller Jakab volt kisbisztereci lakos és illetőségű kereskedőnek a községben letelepülés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [29. p.] 

198. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vásárjog bérlő részére bércsökkentésről 

hozott községi 45. és 91/1896. számú határozatára vonatkozó 260/1896. számú közbeszóló 

határozata. – (Elrendelték, hogy újra terjesszék be a szükséges iratok hitelesített másolatával 

kiegészítve.) [29-31. p.]  

199. Olvastatott a községi állatorvosnak a második negyedévi állategészségügyi jelentése. – 

(Tudomásul vették.) [31. p.] 

200. Olvastatott Kóhn Lipót és társai salgótarjáni lakosoknak a Régi iskola utcában egy 

villamos lámpa felállítása iránti kérvénye. – (Kiadták intézkedésre a villamossági felügyelő 

szakbizottságnak.) [31. p.] 

201. Előterjesztették a 19. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [31. p.] 

202. Barella Henrik községi bíró hatheti szabadságot kér. – (Engedélyezték.) [31-32. p.] 

203. Vattay József községi pénztárnok 14 napi szabadságot kér. – (Engedélyezték, 

helyettesítésével Hricsovszky András tanácsnokot bízták meg.) [32. p.] 

204. Kovács Antal községi aljegyző háromheti szabadságot kér. – (Engedélyezték azzal a 

feltétellel, hogy azt a főjegyző szabadságának letelte után kezdheti meg.) [32. p.] 

 

1896. augusztus 6. (X., rendkívüli) [33-45. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Horváth Imre, Szilárdy Ödön, Auerhammer 

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

tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

205. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Horváth Imre) [34. p.] 

206. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [34. p.] 

207. A községi képviselő-testületnek 184/1896. számú határozata értelmében közkutak építése, 

és építési telek vétele tárgyában intézkedés. – (Kimondták, hogy a Pécskő utcában 120 □ölnyi 

területet 360 forintért Szilárdy Ödöntől és birtokostársaitól megvesznek, valamint a régi 

Temető utcában felajánlott 20 □öl területet ajándékként elfogadják, és az ott már magánosok 

által megépített kút költségét, 388 forint 70 krajcárt megtérítik.) [35-36. p.] 

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

hozott 192/1896. számú határozatát, és a hátralékosok kimutatását azon jelentéssel, hogy azok 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [36-37. p.] 

209. Olvastatott a községi képviselő-testületnek a közvágóhíd használati, és a marha- és 

hússzemlészeti díjak kezeléséről, illetve a kezelési díjak megállapításáról hozott 189/1896. 

számú határozata, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[37-38. p.] 

210. Előterjesztették Magyarország ezeréves fennállásának emlékére 1896. június 28-án tartott 

díszközgyűlés lefolyásáról az elnöki jelentést, valamint a millenniumi ünnepség költségeiről 

szóló számlát. – (Tudomásul vették, és jóváhagyták a 171 forint 38 krajcár költséget.) [39. p.] 

211. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó tűzvédadó hátralékosok névjegyzékét. 

– (Jóváhagyták a 109 forint 35 krajcár leírását.) [39. p.] 

212. Elöljárósági előterjesztés az 1896. évi vicinális közmunka kivetési kimutatás szerint 

behajthatatlannak tekinthető hátralékok leírásáról. – (Jóváhagyták a 160 forint 68 krajcár 

leírását.) [részletes indoklás] [39-40. p.] 



213. Elöljárósági előterjesztés az 1896. évi községi közmunka kivetési kimutatás szerint 

behajthatatlannak tekinthető hátralékok leírásáról. – (Jóváhagyták a 130 forint 85 krajcár 

leírását.) [részletes indoklás] [40-41. p.] 

214. Az ezredéves bányászati kohászati és geológiai kongresszus végrehajtó bizottságának 

szeptember 25-29-én, Budapesten tartandó kongresszusi meghívója. – (Pap János főjegyzőt 

bízták meg a nagyközség képviseletével.) [41-42. p.] 

215. Előterjesztették az 1896. évi szemét kihordási költségek egyéni kivetését. – (Utasították 

az adóügyek kezelőjét, hogy házról-házra járva hajtsa be a költségeket.) [42. p.] 

216. Előterjesztés a községben július 21-én kiütött tűzvész alkalmával elsőként megjelentek 

jutalmazásáról. – (Elsőként Weiszenbacher János fogatával Csoma József kocsis jelent meg 5 

forint jutalmat kapott, másodikként Huszár György saját fogatával 3 forint, harmadikként Bőhm 

Béla fogatával Eczet Lajos kocsis 2 forint, negyedikként Huszár András saját fogatával 1 

forint.) [42-43. p.] 

217. Olvastatott a Hivatalos Értesítő 20-22. száma. – (Tudomásul vették.) [43. p.] 

218. Előterjesztették az 1896/97. tanévi tankötelesek összeírásánál felmerült előfogatdíjakról 

szóló költségszámlát. – (Tudomásul vették, és a 35 forint 10 krajcár kifizetését engedélyezték 

Eisenkolb Ivor segédjegyzőnek.) [43. p.] 

219. Vattay József községi pénztárnok 200 forint fizetési előleg iránti kérvénye. – (Mivel 

baleset érte, és gyógyfürdőbe kell menni gyógyulása érdekében, jóváhagyták a kérést, az 

összeget december 31-ig kell visszafizetnie.) [43-44. p.] 

220. A vármegyei alispánnak 13404/1896. számú, Budapesten megtartandó közegészségi és 

orvosügyi kongresszusra vonatkozó leirata. – (A szeptember 13-16. közötti kongresszusra 

Lővinger Rezső községi orvost küldték.) [44. p.] 

221. Lővinger Rezső községi orvos 14 napi szabadságot kér. – (Megadták, helyettesítőül dr. 

Schenk Józsefet jelölték ki.) [44. p.] 

222. Auerhammer János községi állatorvos 14 napi szabadságot kér. – (Engedélyezték.) [44. p.] 

223. Községi bíró indítványa, hogy a közvágóhíd fülkéinek számát hárommal növeljék. – 

(Elfogadták, és a következő közgyűlésen tárgyalják.) [45. p.] 

 

1896. augusztus 31. (XI., rendes) [45-152. p.] 

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

képviselője, Korsós József, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, 

Hricsovszky András tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

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

tiszteletbeli főszolgabíró 

 

224. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István) [49. p.] 

225. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [49. p.] 

226. Pap János községi főjegyző bejelenti, hogy szabadság ideje lejárt, és a község jegyzői 

hivatalának vezetését augusztus 22-én átvette. – (Tudomásul vették.) [49. p.] 

227. Pap János községi főjegyző indítványozza, hogy a vármegyei alispán, Török Zoltán leánya, 

Török Hermin esküvője alkalmából üdvözlő táviratot küldjenek. – (Elfogadták.) [49. p.] 

228. A belügyminiszternek a „Telekkönyv” című folyóirat előfizetésére vonatkozó 64766/IV. 

számú leirata. – (A Káplán Géza szegedi ítélőtáblai bíró által szerkesztett folyóiratot a községi 

könyvtár számára megrendelték.) [49-50. p.] 

229. A kereskedelemügyi miniszternek a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt bányatelepi keskeny 

vágányú villamos bányavasútjának építését engedélyező 46966.III. számú leirata. – 

(Tudomásul vették.) [50. p.] 



230. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi 1895. évi pótköltségvetési 

előirányzatokat jóváhagyó 16/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [50-51. p.] 

231. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi 1896. évi összes költségvetési 

előirányzatait észrevétellel jóváhagyó 16/1896. számú határozata. – (Megismételték a korábban 

beadott felmentési kérelmet, illetve a pótadó kivetéssel kapcsolatban a község számításának 

elfogadását kérték.) [részletes indoklás] [51-55. p.] 

232. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község házi pénztárának 1896. évi I. 

pótköltségvetési előirányzatát észrevétellel jóváhagyó 16/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [55-56. p.] 

233. A vármegye alispánjának „A magyar korona országainak mezőgazdasági statistikája” 

című könyv előfizetésére vonatkozó 13705/1896. számú felhívása. – (Az 5 kötetes művet a 

községi könyvtár részére megrendelték.) [56. p.] 

234. A vármegye alispánjának a Salgótarján nagyközség területén a sertésvész járvány 

megszüntetését kimondó, járási főszolgabírói hivatal 6692/1896. számú átiratával kiadott, 

15245/1896. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [56. p.] 

235. A járási főszolgabírónak július 23-án szám nélkül kelt átirata, melyben saját részéről az 

igazoló választmányba Frank Dezső és Szvoboda Gyula salgótarjáni lakosokat nevezi ki. – 

(Tudomásul vették.) [56. p.] 

236. A járási főszolgabíró 5437/1896. számú végzése, mely szerint Barella Henrik községi 

bírónak megengedi, hogy Salgótarján nagyközség általa választandó közterén és ugyancsak 

általa választandó zenekarral, felügyelete mellett hetenként két estén térzenét tarthasson. – 

(Tudomásul vették.) [56-57. p.] 

237. Elöljárósági jelentés arról, hogy az 1897. évi fedeztetési idényre vonatkozó szokásos 

nyilatkozatot főszolgabírói 6346/1896. számú rendeletre sürgősen kellett beadni, a közgyűlés 

utólagos jóváhagyása reményében az előző évben beadott nyilatkozatban foglaltakat fenntartva, 

a zab árát 7 forint 50 krajcárban, a széna árát 3 forint 50 krajcárban kérte mázsánként 

megállapíttatni. – (Tudomásul vették.) [57. p.] 

238. Elöljárósági előterjesztés a községi barakk-kórház átalakítási költségeinek biztosítása 

iránt. – (Az 5 éve fából épített, akkor is ideiglenesnek szánt barakk rossz, életveszélyes állapota 

miatt, és mert több ragályos betegség volt, elfogadták az elöljáróság intézkedését a téglából 

való átépítésre, és annak 504 forintos költségére.) [57-58. p.] 

239. Elöljárósági előterjesztés a községi közvágóhíd keramit alapzatának újbóli burkolása, és 

egyéb javításokból eredő költségek megállapítására. – (A folytonos használat miatt 

megrongálódott vágóhíd javításához vásárolt 2000 db keramittégla beszerzését és egyéb 

javításokra fordított 209 forint 80 krajcárt jóváhagyták.) [58-59. p.] 

240. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Magyarország ezeréves fennállásának 

megünneplése alkalmából 1896. június 28-án tartott díszközgyűlésében a községi kórház alap 

javára 4000 forintos alapítvány létesítéséről hozott 177/1896. számú határozatát, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [59-60. p.] 

241. Előterjesztették a község házi pénztárának, a községi törzsvagyon gyarapítási és 

rendelkezési alap, a községi faiskola alap, a községi kisdedóvoda alap és a községi ital és 

fogyasztási adóalap pénztárának 1896. évre szóló pótköltségvetési előirányzatait a községi 

elöljáróság indoklásával, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

– (Elfogadták.) [részletes indoklás] [60-70. p.] 

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

egyéb mezőrendőri szükségletekről, valamint annak fedezéséről szóló 1897. évi előirányzatot, 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták.) [részletes 

indoklás] [70-72. p.] 

243. Előterjesztették a községi házi és különféle címeken vezetett alapok pénztárának 1897. évi 

költségvetési előirányzatait, az 1896. évre szóló községi vagyonleltárt, a községi elöljáróság 



indoklásával és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével, valamint 

olvastatott vármegyei alispánnak 12200/1896. számú körrendelete, és a vármegye 

törvényhatósági bizottságának az 1896. évi költségvetési előirányzatok jóváhagyására 

vonatkozó 16/1896. számú határozata. – (Elfogadták a számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság módosító javaslataival.) [72-130. p.] 

244. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan községi közmunkaváltság 

hátralékok leírásáról hozott 213/1896. számú határozatát, és a hátralékosok egyénenkénti 

kimutatását azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [130-

131. p.] 

245. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan vicinális 

közmunkaváltság hátralékok leírásáról hozott 212/1896. számú határozatát, és a hátralékosok 

egyénenkénti kimutatását azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [131-132. p.] 

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

leírásáról hozott 211/1896. számú határozatát, és a hátralékosok egyénenkénti kimutatását azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [132-133. p.] 

247. Elöljárósági előterjesztés a volt könyvtár alap és polgári iskola alap maradványainak a 

községi törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap pénztárból a kisdedóvoda alap pénztárba 

áthelyezéséről. – (1895-ben hoztak erről határozatot, azonban tévedésből a községi 

törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap pénztárába tették át, így most az 53 forint 32 

krajcárt és a 100 forint 51 krajcárt az eredeti határozat szerint helyezték el.) [133-134. p.] 

248. Elöljárósági jelentés a Pécskő utcának víz által történt megrongálásáról, és a javításokra 

fordítandó költségek engedélyezéséről. – (Az augusztus 5-én éjjel 11 órakor és a 8-án délután 

4 órakor bekövetkezett felhőszakadás a Pécskő utcát járhatatlanná tette, a gyaloghidat elvitte, 

ezért a képviselő-testület jóváhagyta az elöljáróság azon intézkedését, hogy a helyreállítást 

azonnal elkezdte, illetve utasítja, hogy a még hátralévő munkákat végezze el.) [134-135. p.] 

249. Elöljárósági előterjesztés állandó községi mérnök alkalmazásáról. – (Elvileg kimondták 

egy állandó községi mérnök alkalmazásának szükségességét, azonban javaslatot kértek a 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő, illetve építkezési bizottságoktól, hogy állandó 

javadalmazással, vagy egy-egy nagyobb műszaki munkák esetenkénti díjazásával alkalmazzák-

e.) [135. p.] 

250. Elöljárósági előterjesztés a jegyzői személyzetnek a millennium alkalmából engedélyezett 

szabadságolása miatt alkalmazott ideiglenes díjnok javadalmazásának megállapításáról. – (A 

főjegyző szabadsága és a jegyzői személyzet felváltva kivett szabadsága miatt utólagosan 

jóváhagyták az ideiglenes díjnok alkalmazását, és az egy havi napidíj, összesen 55 forint 80 

krajcár kifizetését.) [136-137. p.] 

251. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő hitfelekezeti iskolák, és a társulatok és 

vállalatok által fenntartott iskolákba járó szegény sorsú tanulók segélyezésére évenként kiadatni 

szokott segélyek megállapításáról. – (Összesen 84 forintot állapítottak meg, melyből a római 

katolikus iskolának 28 forint, az izraelitának 8 forint, a szegénysorsú tanulók segélyezésére a 

római katolikus iskolának, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt, illetve az Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt társulati iskolájának 10-10 forint, az izraelita iskolának 8 forint, az Egyesült 

Magyarhoni Üveggyár Rt, illetve a Keszler, Bőhm és Bauer cég iskolájának 5-5 forint.) [137. 

p.] 

252. Balassagyarmat nagyközség képviselő-testületének Reményi Károly volt főbíró elhunyta 

miatt a község által kifejezett részvétet megköszönő 63/1896. számú határozata. – (Tudomásul 

vették.) [137-138. p.] 

253. A Magyar Közművelődési Egyesület és a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 

Budapesten tartandó kongresszusára szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) [138. p.] 



254. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnökségének járási főszolgabíró 

6032/1896. számú felhívással kiadott, az egyesület által létesítendő 100 ezer forintnyi 

millenniumi nemzeti alapítvány gyarapítására adomány gyűjtés iránti kérelme. – (Mivel e célra 

a 94/1896. számú határozattal 50 forintot adományoztak, illetve gyűjtőíven 65 forint jött össze, 

s azt elküldték az elnökségnek, eleget tettek kötelességüknek.) [138. p.] 

255. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának az augusztus 8-án 

jelzett tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiszállítása céljából fogataikkal elsőként 

megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként Kivovics József saját fogatával jelent meg 5 forint 

jutalmat kapott, másodikként Szalay István fogatával Horváth István kocsis 3 forint, 

harmadikként Fülep Pál saját fogatával 2 forint, negyedikként Klein N. fogatával Lónyai János 

kocsis 1 forint.) [138-139. p.] 

256. Olvastatott Holéczy Gusztáv salgótarjáni lakos, vasgyári vendéglősnek Barella Henrik 

községi bíró magánügyi eljárása ellen intézett nyilatkozata. – (Jónásch Antal indítványára, mint 

nem a képviselő-testületre tartozó ügyet, nem tárgyalták.) [139-140. p.] 

257. Olvastatott Kovács József községi írnok kérvénye, melyben katonai kiképzés céljából 

behívása idejére, szeptember 27-től december 4-ig, javadalmazása meghagyása mellett 

szabadságot kér. – (Igazolta a katonai behívást, ezért megadták a szabadságot, ugyanakkor az 

adóügyi munkák zavartalan végzése érdekében erre az időre ideiglenes díjnok alkalmazását 

rendelték el.) [140-141. p.] 

258. Frosch Pál Szászország, freibergi illetőségű bányamérnök, salgótarjáni lakosnak a község 

kötelékébe való felvétel iránti kérvénye. – (Szükséges ehhez, hogy magyar állampolgárságot 

szerezzen.) [141-142. p.] 

259. Előterjesztés Bucsok Lajos bányamunkás és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a alapján a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1880 óta a községben lakó, bányamunkásként 

élő kérvényezőt, és nejét, Parabek Terézt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [142. p.] 

260. Előterjesztés Csaba János asztalosmester és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a alapján a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta a községben lakó, asztalosként 

élő kérvényezőt, és nejét, Ponyi Terézt, valamint János, Béla és Dezső nevű gyermekeit 5 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [142-143. p.] 

261. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 23-24. számú Hivatalos Értesítőt. – 

(Tudomásul vették.) [143. p.] 

262. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában közzétett, 

Kőbányán a sertésvész megszűnését kimondó 48109. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) 

[143. p.] 

263. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában közzétett, a tolonc 

számadások pontos beterjesztéséről 38358. számon kiadott körrendelete. – (Tudomásul vették.) 

[144. p.] 

264. A járási főszolgabíró 5766/1896. számú felhívása, mellyel Schvarcz Mór salgótarjáni 

lakos, korcsmáros záróra meghosszabbítása iránti kérvényét véleményezés céljából kiadja. – (A 

záróra szabályrendeletileg van megállapítva, ettől nem térnek el.) [144. p.] 

265. Olvastatott Auerhammer János és társai salgótarjáni Új iskola utcai lakosoknak az utcában 

a közlekedési akadályok elhárítása, és még egy villamos lámpa felállítása iránt beadott 

kérvényük. – (A közlekedési akadályok és annak okainak kivizsgálására felkérték a járási 

főszolgabírót, mint első fokú közigazgatási hatóságot, a lámpával kapcsolatban pedig a községi 

villamossági szakbizottságtól kértek jelentést.) [145. p.] 

266. A belügyminiszternek 63559/IV-c. számú intézkedése, mellyel a pálfalvai anyakönyvi 

kerületet megszünteti, az ahhoz tartozott Alsópálfalva, Felsőpálfalva, Andrásfalva és 

Baglyasalja községeket egy államilag évi 600 forinttal javadalmazott helyettes anyakönyv-

vezető rendszeresítése mellett a salgótarjáni anyakönyvi kerülethez csatolja. Ezzel 



kapcsolatban a vármegye közigazgatási bizottságának a végrehajtásról 1388/1896.  számon 

hozott határozata, valamint a járás főszolgabírájának a pálfalvai anyakönyvi kerület 

okmányainak átvételéről 6791/1896. szám alatt Pap János községi főjegyző, mint anyakönyv-

vezetőhöz intézett felhívása. – (Utasították Pap János főjegyzőt, hogy szeptember 1-jén vegye 

át az iratokat, azonban megismételték és kiegészítették azt a kérvényt, hogy Salgótarjánban a 

jegyzői hivataltól elkülönült állami anyakönyvi hivatalt állítsanak fel, és a főjegyzőt mentesítsék 

az anyakönyv-vezetői teendők alól.) [részletes indoklás] [145-152. p.] 

 

1896. szeptember 15. (XII., rendkívüli) [152-169. p.] 

Jelen vannak: Bőhm Béla, Horváth Imre, Okolicsányi Lajos, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula rendőrbíró, Pap János községi főjegyző, Kovács 

Antal aljegyző 

 

267. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szalay István, Bőhm Béla) [154. p.] 

268. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Elhalasztották a következő közgyűlésre.) 

[154. p.] 

269. A vármegye törvényhatósági bizottságának egy hivatalszolgai állás rendszeresítéséről 

hozott községi 320/1895. számú határozatot, és azzal alkotott szabályrendeletet jóváhagyó 

117/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [154. p.] 

270. Olvastatott a községi képviselő-testületnek a Vadász Szálloda előtti, valamint a Pécskő-

patak és a Benkó-féle ház között fekvő tér vételéről hozott 135. és 185/1896. számú határozatok 

alapján kötött adásvételi szerződés, és ezzel kapcsolatban bemutatott a 135/1896. számú 

határozatban érintett vázrajz. – (Jóváhagyták.) [154-156. p.] 

271. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a közkutak építéséről, és építési telek 

vételéről hozott 207/1896. számú határozatát, valamint a megkötött adásvételi, illetve 

ajándékozási szerződést, a telkek vázrajzait és a két építés költségvetését, azon jelentéssel, hogy 

a határozat ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [156-159. p.] 

272. Előterjesztették a salgótarjáni közbirtokossági közgyűlésnek a közbirtokosság ügyei 

vitelére vonatkozó szervezeti szabályrendeletre vonatkozó határozatát, és az azzal alkotott 

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

(Jóváhagyták.) [159-160. p.] 

273. Stein Mór volt liptószentmiklósi lakos, kávéház tulajdonosnak a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [160. p.] 

274. Schiffer Márkus kereskedőnek a községben letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Mivel nem az állam nyelvén írt, és pecsét nélküli igazolást nyújtott be kérvényéhez, nem 

tárgyalták az ügyet.) [161. p.] 

275. Olvastatott Berki György salgótarjáni lakosnak községi gyepmesteri állásra alkalmazása 

iránt beadott kérvénye. – (A gyepmesteri állás be volt töltve, ezért elutasították.) [161. p.] 

276. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 25-26. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. 

– (Tudomásul vették.) [161. p.] 

277. A vármegye alispánjának a vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent 

16461/1896. számú hirdetménye, mely szerint a legtöbb adót fizető megyei bizottsági tagok 

névjegyzékének egybeállítása céljából szerkesztett adókimutatások szeptember 10-től 22-ig az 

alispáni hivatalban közszemlére vannak kitéve. – (Kihirdették.) [161-162. p.] 

278. A vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent Nógrád vármegye 

szabályrendelete a lőfegyvertartás korlátozásáról. – (100 példányban kinyomtatták, s 

elrendelték a nyilvános helyeken kifüggesztését.) [162. p.] 

279. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványa, hogy Plachy József járási főszolgabíró 

szabadságáról történt visszaérkezése alkalmából üdvözöljék. – (Elfogadták, és a testületi 

üdvözlést 17-én ½ 11-re tűzték ki.) [162. p.] 



280. Olvastatott Baglyasalja község képviselő-testületének 27/1896. számú határozata, 

melyben Salgótarján nagyközség 6423/1896. számú megkeresésére kijelenti, hogy a 

salgótarjáni határban, a Baglyasaljára vezető úton fekvő, és az árvíz által megrongált hidakat 

felépíteni nem hajlandó. Egyben felkéri a járási főszolgabírót, hogy Salgótarján nagyközség 

elöljáróságát a hidak felépítésére utasítsa, mert 1. a hidakon keresztül lehet elérni Salgótarján 

községi földjeit; 2. az utakat Salgótarján tartja karban, így az azokon található műtárgyakat is 

neki kell javítani; 3. Baglyasaljának erre semmiféle pénzalapja nincs, és saját belterületén lévő 

hidakat is csak nagy áldozatokkal képes fenntartani; 4. Baglyasaljának ez nem közlekedési útja, 

lakosai más utakat használnak; 5. ezt az útvonalat tehát Salgótarjánnak és a vállalatoknak kell 

fenntartani. – (A képviselő-testület tiltakozott ez ellen, s kimondta, hogy nem javítja ki. Kérték 

a járási főszolgabírót, hogy rövid határidővel tűzzön ki tárgyalást, melyen Salgótarjánt az 

elöljáróság, Szilárdy Ödön és Horváth Imre képviselők képviselik.) [részletes indoklás] [162-

169. p.] 

 

1896. november 10. (XIII., rendkívüli) [169-214. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Grószberger Miksa, Korsós 

József, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes 

bíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi főjegyző 

 

281. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István) [172. p.] 

282. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [172-173. p.] 

283. A kereskedelemügyi miniszternek az Északmagyarországi Egyesített Kőszénbánya és 

Iparvállalat Rt villamos bányavasútját engedélyező 60313/III. számú leirata. – (Tudomásul 

vették.) [173. p.] 

284. A vármegye törvényhatósági bizottságának a mezőrendőri kihágások után befolyó 

pénzbüntetések 25%-ának hová fordítása tárgyában hozott 375/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették, hogy ezt a mezőgazdasági számadások között kell nyilvántartani, illetve a 

határozat többi részéről a közbirtokosság közgyűlését kell meghallgatni.) [173. p.] 

285. A vármegye törvényhatósági bizottságának a tanítók kongresszusi költségeire fejenként 

30 forintot megállapító, a községi 129. és 160/1896. számú határozatokat jóváhagyó 396/1896. 

számú határozata. – (Tudomásul vették.) [173-174. p.] 

286. A vármegye törvényhatósági bizottságának a közvágóhíd használati, és marha- és 

hússzemlészeti díjaknak 1897. évi kezeléséről és a kezelési díjak megállapításáról hozott 

községi 189. és 209/1896. számú határozatokat jóváhagyó 397/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [174-175. p.] 

287. A vármegye törvényhatósági bizottságának Link Bernát községi vásárjog bérlő részére 

bércsökkentésről hozott községi 45. és 91/1896. számú határozatok jóváhagyását megtagadó 

398/1896. számú határozata. – (Az önkormányzati jogba ütközőnek és sérelmesnek találták, 

ezért fellebbezéssel éltek a belügyminiszterhez.) [részletes indoklás] [175-180. p.] 

288. A vármegye törvényhatósági bizottságának Pap János községi főjegyző részére 200 forint 

gyógyfürdőzési költséget megállapítandó községi 147. és 186/1896. számú határozatok 

jóváhagyását megtagadó 399/1896. számú határozata. – (Az önkormányzati jogba ütközőnek és 

sérelmesnek találták, ezért fellebbezéssel éltek a belügyminiszterhez.) [részletes indoklás] [180-

187. p.] 

289. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi közkutak építéséről, építési telek 

vételéről hozott községi 134., 184., 207. és 271/1896. számú határozatokat jóváhagyó 

424/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették, hogy a kiskorú eladótárs miatt az árvaszék 

egyetértése is szükséges, s ez után az alispán hagyja véglegesen jóvá.) [187-188. p.] 

290. A vármegye törvényhatósági bizottságának Magyarország ezeréves fennállása emlékére a 

községi kórház alap javára tett 4000 forintos alapítványról hozott községi 177. és 240/1896. 



számú határozatokat jóváhagyó 425/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [188-189. 

p.] 

291. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Vadász Szálloda előtti, a Pécskő-patak és a 

Benkó-ház közötti tér megvételéről hozott községi 483/1895., 13., 44., 87., 135., 185. és 

270/1896. számú határozatok jóváhagyására vonatkozó 426/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették, hogy a kiskorú eladó miatt az árvaszék egyetértése is szükséges, s ez után 

az alispán hagyja véglegesen jóvá.) [189-190. p.] 

292. A vármegye törvényhatósági bizottságának Salgótarján nagyközség legelőbirtokossága 

szervezési szabályrendeletét jóváhagyó 427/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[190. p.] 

293. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község házi pénztárának 1896. évre 

vonatkozó II. pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 446/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [190. p.] 

294. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi törzsvagyon gyarapítási és 

rendelkezési alap pénztárának 1896. évre vonatkozó költségvetési előirányzatát jóváhagyó 

446/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [190-191. p.] 

295. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi faiskola fenntartási alap pénztárának 

1896. évre vonatkozó pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 446/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [191. p.] 

296. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi kisdedóvoda alap pénztárának 1896. 

évre vonatkozó pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 446/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [191. p.] 

297. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi ital és fogyasztási adó pénztárának 

1896. évre vonatkozó pótköltségvetési előirányzatát jóváhagyó 446/1896. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [191-193. p.] 

298. A vármegyei alispánnak Chikán János elmebeteg után felmerült, és a községi szegényalap 

követeléseként fennálló 54 forint 43 krajcárnak Csécse község általi megtérítését elrendelő 

14777/1896. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [193. p.] 

299. Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1896. évi pótadó kivetési kulcs megállapítására 

vonatkozó javaslatáról szóló jegyzőkönyv. – (Elfogadták, hogy a kivetési alap 98922 forint 19 

krajcár, a kivetési kulcs pedig 40,4 % legyen.) [193-207. p.] 

300. Előterjesztették a községi tisztaság fenntartásáról szóló szabályrendelet alapján a szemét 

kihordási költség egyénenkénti kivetését. – (Tudomásul vették, azonban a számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságtól jelentést várnak, illetve megbízták az elöljáróságot, hogy kösse 

meg és mutassa be a szerződést a szemét kihordásra vállalkozókkal.) [207-208. p.] 

301. Előterjesztés a község irattárában fekvő telekkönyvek kiigazításáról, illetve 

kiegészítéséről. – (Elrendelték a kiigazítást.) [208-209. p.] 

302. Előterjesztés a villamos világítási huzalok bevezetése folytán a községi főépületben 

folytatott munkálatok költségének megállapításáról. – (A községi építési bizottságot bízták meg 

vele.) [209. p.] 

303. Előterjesztették a Salgótarjáni Tantestületnek ifj. Gazdy László salgótarjáni római 

katolikus kántortanító tanítói működésének 25. évfordulója alkalmából november 11-én 

tartandó díszközgyűlésről szóló bejelentését. Ezzel kapcsolatban községi főjegyző 

indítványozza, hogy ifj. Gazdy Lászlónak, aki községi képviselő, illetve községi közgyám, és 

Salgótarjánban kezdte tanítói pályáját, a nagyközség részéről is elismerésben részesüljön, 25 

éves tanítói működésének emlékét jegyzőkönyvben örökítsék meg. – (Az átiratot tudomásul 

vették, az indítványt elfogadták.) [209-210. p.] 

304. Özv. Schulcz Cunóné nagyrőcei lakos maga, és kiskorú gyermekeinek a község kötelékébe 

való végleges felvételét kérelmezi. – (Mivel igazolta az előfeltételt, a magyar 

állampolgárságot, a képviselő-testület özv. Schulcz Cunónét, született Fischer Bertát, valamint 



gyermekeit, az 1872-ben született Izidóra Erzsébetet, az 1874-ben született Anna Margitot, az 

1876-ban született Móric Kurtot, az 1877-ben született Miksa Pált, az 1883-ban született 

Györgyöt és az 1884-ben született Berta Hedviget a község kötelékébe felvette a felvételi díj 

elengedésével.) [210-211. p.] 

305. Balázs János volt losonci lakos, mészárosnak a községben letelepedés engedélyezése iránt 

benyújtott kérvénye. – (Engedélyezték.) [211-212. p.] 

306. Bakallár József volt szentiváni lakos, asztalosnak a községben letelepedés engedélyezése 

iránt benyújtott kérvénye. – (Engedélyezték.) [212. p.] 

307. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 27-31. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [212. p.] 

308. Bemutattatott a vármegye legtöbb adófizető bizottsági tagjainak az igazoló választmány 

által megállapított, a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett névjegyzéke, azon 

jelentéssel, hogy mindazok, kik a névjegyzékbe felvételre jogosultak, a felszólamlási határidőre 

figyelmeztetve lettek. – (Tudomásul vették.) [212-213. p.] 

309. Olvastatott a királynak Budapesten 1896. október 28-án kelt, Magyarország ezeréves 

fennállása alkalmából tartott ünnepségek lezajlása folytán kiadott legfelsőbb kézirata. – (Állva 

végighallgatták, és a sokszorosítását rendelték el.) [213. p.] 

310. Olvastatott az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt Salgótarjáni Palackgyára 

igazgatóságának átirata, melyben a községi közköltségekhez 1897. évre is 120 forinttal járul 

hozzá. – (Elfogadták.) [213. p.] 

311. Olvastatott a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület köszönő levele a községi 

94/1896. számú határozattal megállapított 50 forint, és gyűjtött 65 forint adományért. – 

(Tudomásul vették.) [213. p.] 

312. Olvastatott a felfalusi református egyház köszönő levele a községi 100/1896. számú 

határozattal megállapított 5 forint, és gyűjtött 18 forint 35 krajcár adományért. – (Tudomásul 

vették.) [213-214. p.] 

313. Olvastatott a községi állatorvos harmadik negyedévi állategészségügyi jelentése. – 

(Tudomásul vették.) [214. p.] 

314. Olvastatott Grószberger Miksa és társai salgótarjáni lakosoknak a vásártéri út mentén 

gyalogjárda építésére beadott kérvényük. – (Véleményezésre kiadták a községi építkezési 

bizottságnak.) [214. p.] 

315. Olvastatott Jancsik Gyula és társai Pécskő utcai lakosoknak a házaikhoz vezető hegyi úton 

villanyvilágítás iránt beadott kérvénye. – (Véleményezésre kiadták a villamossági 

szakbizottságnak.) [214. p.] 

316. Olvastatott Benedek András községi betegápolónak fizetésjavítás iránti kérvénye. – 

(Véleményezésre kiadták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak.) [214. p.] 

 

1896. december 23. (XIV., rendkívüli) [215-339. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Gönczöl János, Horváth Imre, 

Jónásch Antal az RMSTV Rt képviselője, Korsós József, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az 

SKB Rt képviselője, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné képviselője, Szilárdy Ödön, Dr. Winter 

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

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

Kovács Antal aljegyző 

 

317. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Rákos Gyula, Bőhm Béla) [221. p.] 

318. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [221. p.] 

319. Elnöki jelentés arról, hogy rozsnyói püspökké a király Dr. Ivánkovics Jánost nevezte ki. – 

(Tudomásul vették, és üdvözölték.) [221-222. p.] 



320. A belügyminiszternek a községi bíró 800 forint évi fizetését 1895. évi november hó 1-től 

engedélyező 76735/IV. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [222-223. p.] 

321. A belügyminiszternek az anyakönyv-vezetők tiszteletdíjának, és a községek egyéb 

segélydíjainak elszámolására vonatkozó 78027/IV. számú intézkedése, valamint a vármegyei 

alispánnak 18008/1896. számú végzése. – (Tudomásul vették, mert Salgótarján nagyközségre 

nem vonatkozott.) [223. p.] 

322. A vármegye közigazgatási bizottságának Salgótarján nagyközség 1896. évi községi 

vicinális közmunka mérvét és váltságdíját megállapító községi 121., 132. és 161/1896. számú 

határozatait jóváhagyó 2148/1896. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [223-224. p.] 

323. A vármegyei alispánnak Salgótarján nagyközségre nézve a száj- és körömfájás járvány 

megszűntét kimondó 21318/1896. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [223. p.] 

324. Olvastatott Nógrád Vármegye Árvaszékének a községi közkutak építése céljából vett, 

illetve ajándékba nyert területekre vonatkozó jogügyletet jóváhagyó 19535/1896. számú 

végzése. – (Tudomásul vették, és az ügyiratot továbbították az alispánhoz.) [224. p.] 

325. Bemutatták a községi választók 1897-1899. évekre érvényes, járási főszolgabíró elnöklete 

alatt, az igazoló választmány által megállapított névjegyzékét. – (Tudomásul vették a 2007 

választót tartalmazó jegyzéket, melyből a községi képviselőket választókról kerületenként 

hiteles kivonatot kell készíteni.) [224-225. p.] 

326. Bemutatták a legtöbb adót fizető községi képviselőknek járási főszolgabíró által 

kiigazított, 1897. évre érvényes névjegyzékét. – (Kihirdették, és közszemlére kitették.) [225. p.] 

327. A járási főszolgabírónak az 1896. év végével kilépő községi választott képviselők 

helyének választással betöltésére vonatkozó 9556/1896. számú értesítése, mely szerint az 1897-

1899. évi időszakra újból választandó községi képviselők választási határidejét december 29-

ére tűzi ki. – (Tudomásul vették.) [225. p.] 

328. A járási főszolgabírónak az 1896. év végével kilépő választott községi képviselők 

helyeinek választás útján betöltéséhez a választókerületek beosztása, és a kerületenként 

választandó képviselők számarányának megállapításáról 9556/1896. szám alatt kiadott 

felhívása. – (Részletezik a választókerületeket, a választók számát és a megválasztható 

képviselők számát.) [részletes indoklás] [225-231. p.] 

329. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1895. évi községi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó 299/1896. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [231-233. p.] 

330. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1896. évre szóló szemét kihordási 

költség egyéni kivetését elfogadó 300/1896. számú határozatát, a kivetés ellen beadott 

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

(Kurkay Sándor és társa háztulajdonosok a kivetési kulcs magassága ellen éltek észrevétellel, 

illetve házaikra átlag megállapítását kérték – a közgyűlés ennek nem adott helyt, de attól nem 

zárkózott el, hogy a szabályrendeletet módosítsák.) [233-237. p.] 

331. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi 

gyepmesterrel a szemét kihordására kötött szerződés megállapításáról beadott jelentése. – (A 

gyepmesternek külön díjazásban kell részesülnie, ha olyan köztisztasági feladatot lát el, amely 

a község érdekét szolgálja.) [237-239. p.] 

332. Előterjesztés a községi köztisztasági szabályrendelet 13.§-a értelmében befolyó díjakból a 

gyepmestert a magántelkekről foganatosított szemét kihordását megillető folyó évi járulék 

megállapításáról. – (1000 forintban állapították meg a folyó évi részesedést.) [239. p.] 

333. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak Barella Henrik 

községi bíró, volt községi rendőrbíró részére a községi képviselő-testület által utóbbi 

minőségében ellene indított bűnvádi eljárási költségek megtérítése címén megállapított, és 

nevezett által tényleg felvett 500 forintnak elszámolása iránt. – (Az 1894-ben megszavazott 

összeget a vármegyei törvényhatósági bizottság és a belügyminiszter sem fogadta el, így a 



képviselő-testület továbbra is előlegként kezeli, azonban az ügy újraindítása előtt Szilárdy 

Ödön vállalkozott, hogy a vármegyei alispánnál tájékozódik.) [részletes indoklás] [239-242. p.] 

334. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak Pap János községi 

főjegyző részére megállapított gyógyfürdőzési költség elszámolásáról kiadott jelentése. – (A 

vármegyei törvényhatósági bizottság ezt nem fogadta el, viszont ugyanekkor elfogadta a községi 

házi pénztár II. pótköltségvetését, melyben ez az összeg is szerepelt. A törvényhatósági bizottság 

határozata ellen fellebbezéssel éltek, s ha a belügyminiszter mégis jóváhagyja a vármegyei 

határozatot, akkor kell megkeresni a módját az összeg visszatérítésének.) [részletes indoklás] 

[242-244. p.] 

335. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak Benedek András 

kórházi ápoló javadalmazásáról beadott javaslata. – (Mivel a betegápoló egyben, külön 

javadalmazással, községi lámpagyújtogató is volt, és ettől a szeptember 1-jével bevezetett 

villanyvilágítás következtében elesett, méltányos a fizetésemelés. A természetbeni lakás 

fenntartása mellett ezért évi 150 forintra emelik bérét szeptember 1-től, és pótlólag kifizetik az 

évre szóló arányos részt. Egyben utasították az elöljáróságot, hogy a községi szervezési 

szabályrendeletet módosítsa, és a községi lámpagyújtogatóra vonatkozó részt törölje.) 

[részletes indoklás] [244-247. p.] 

336. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a villanyvilágítás bevezetése miatt a község 

főépületében történt javítási és szobafestői munkák költségeinek megállapítására vonatkozó 

jelentése. – (A huzalok bevésése következtében több felújítási munkát is el kellett végezni, 

melynek költségét 850 forintban állapították meg.) [247-248. p.] 

337. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a közvágóhíd épületében végzett festői 

munkák költségeinek megállapítására vonatkozó előterjesztése. – (Mivel olajos festékkel 

újították fel a könnyebb tisztántarthatóság érdekében, utólagosan jóváhagyták a 213 forint 42 

krajcár költséget.) [248. p.] 

338. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a Pécskő utca rendezéséről, továbbá a 

községi épület feletti vízgátak, és a Tarján-patakon lévő gyaloghíd helyreállításából felmerült 

költségszámlák megvizsgálásáról beadott jelentése. – (A 248/1896. számú határozat alapján 

jóváhagyták.) [248-250. p.] 

339. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a Pécskő-patakon a Vadász Szálloda előtti 

híd helyreállítási költségeinek megállapításáról beadott előterjesztése. – (Mivel a Losonc-Rapp-

Salgótarján-i és a Losonc-Fülek-Heves-i utak találkozásánál van a híd, és már veszélyesen 

megrongálódott, helyreállítását utólagosan jóváhagyták.) [részletes indoklás] [250-251. p.] 

340. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a vásártéri út építésének befejezéséről, és az 

ezen útvonalon két betonhíd építéséről szóló jelentése. – (A 344 folyóméter út 1342 forint 49 

krajcáros, illetve a két költséges fenntartású fahíd helyett két betonhíd 442 forintos építési 

költségét elfogadták, a maradék 30 köbméter követ és 52 köbméter kavicsot pedig tartalékként 

leltárba vették.) [részletes indoklás] [251-253. p.] 

341. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi főépület telkének bekerítéséből 

felmerült költségek megállapításáról beadott jelentése. – (Közbiztonsági szempontból 

szükségesnek tartották, és a 252 forint anyag, valamint az 56 forint 40 krajcár munkaköltséget 

jóváhagyták.) [253-254. p.] 

342. Olvastatott a községi villamossági szakbizottságnak az utakon, utcákon és köztereken 

eddig felállított és felszerelt, valamint még szükségként felállítandó villamos lámpák számáról 

szóló jelentése. – (Egyetértettek a bizottság javaslatával az áthelyezendő és felállítandó 

lámpákkal kapcsolatban, illetve Szilárdy Ödön indítványára felkérték a bizottságot az acélgyári 

hídtól Fülek felé vezető úton szükséges lámpák helyének kijelölésére.) [részletes indoklás a 

felállított lámpák helyének megjelölésével] [254-258. p.] 



343. A salgótarjáni evangélikus egyház felügyelőségének az evangélikus templomsori utcán 

gyalogjárda építése iránti kérelme. – (Elfogadták, és megbízták a községi építkezési bizottságot, 

hogy a mérnöki munkálatokat kezdje meg.) [258-259. p.] 

344. Elöljárósági előterjesztés a folyó évi pénztári számadások zártával némely szükségleti 

címeknél mutatkozandó kiadási többletnek a község egyéb alapjaiból fedezésére. – 

(Feljogosították az elöljáróságot, hogy rendezze az alapok kiadásait és bevételeit.) [259-260. 

p.] 

345. Elöljárósági előterjesztés az 1896. [elírás, helyesen 1897.] évi III. osztályú kereseti adó, 

és egyéb adónemek tárgyalásához bizalmi férfiak kiküldéséről. – (Az elöljárósági tagok mellett 

Okolicsányi Lajos képviselőt és Holcsek Ferenc segédjegyzőt jelölték.) [260-261. p.]  

346. Előterjesztés az 1896. év második felében foganatosított adó és egyéb, a közadók módjára 

behajtandó követelések behajtása körül felmerült költségszámláról. – (Több adónem behajtása 

miatt elfogadták az 597 forint költséget.) [261-263. p.] 

347. Előterjesztették a Salgótarjánban 1897. év folyamán tartandó országos vásárok 

határnapjainak kihirdetéséről szóló jegyzéket. – (Tudomásul vették.) [263. p.] 

348. Elöljárósági előterjesztés az 1897. év folyamán a községi szegény alapból segélyezendő 

községi illetőségű szegényekről. – (Név szerint felsorolták a heti 50 krajcárral 

segélyezendőket.) [263. p.] 

349. Elöljárósági előterjesztés a községi állatorvost helyettesítő járási állatorvos díjazásáról. – 

(22 forint tiszteletdíjat állapítottak meg.) [263-264. p.] 

350. Elöljárósági előterjesztés a községi pénztárnokot betegsége ideje alatt helyettesítő 

Hricsovszky András községi tanácsnok díjazásáról. – (Jegyzőkönyvi köszönet mellett 40 forint 

tiszteletdíjat állapítottak meg a közel 2 hónapi helyettesítésért.) [264-265. p.] 

351. Elöljárósági előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község 

kötelékébe felveendők összeírása, illetve azokkal a jegyzőkönyvek felvétele céljából 

foganatosított eljáráshoz a telepekre kiállított előfogatokra kiadott költségek megállapításáról. 

– (Elfogadták a 8 forint költséget.) [265-266. p.] 

352. Előterjesztették a Zeleznik Gyuláné született Ruzitska Irén községi óvónő elhalálozásáról 

szóló jelentést. – (Jegyzőkönyvi részvétet nyilvánítottak, és egy havi bért férjének kiutaltak a 

temetési költségekhez való hozzájárulásként.) [266-267. p.] 

353. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének az iparostanonc iskola részére az 1895/96. 

tanévre adott segélyért köszönetet mondó, és további segélyezést kérő átirata. – (Az eddig 

szokásos évi 100 forint támogatást megszavazták.) [267. p.] 

354. A salgótarjáni iparos tanoncok által az iparostanonc-iskola felszerelési alap javára 

rendezett jótékony célú színi előadásra szóló meghívó. – (Az előadás költségeihez 5 forinttal 

járultak hozzá.) [268. p.] 

355. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek az eddig nyújtott segélyt és támogatást 

megköszönő átirata. – (Tudomásul vették.) [268. p.] 

356. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet közgyűlésének a tisztikar 

megválasztására vonatkozó jegyzőkönyve. – (Tudomásul vették, a község részéről 

megválasztandó tagokról később értesítik az egyesületet.) [269. p.] 

357. Előterjesztették a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 1892-1895. évekről szóló 

számadásait. – (Tudomásul vették.) [269. p.] 

358. Deutsch Adolf kávéház tulajdonosnak a község területén letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték Kemence község igazolása alapján.) [269. p.] 

359. Tchneller József salgótarjáni lakos, fűszerkereskedőnek a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérelme. – (Engedélyezték Jeczene község igazolása alapján.) [270. p.] 

360. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 32-36. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [270. p.] 



361. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában közzétett, október 30-

án 97486. szám alatt kelt körrendelete, melyben a királynak az ezredévi ünnepélyek sikeres 

lefolyása feletti örömét, és teljes megelégedettségét kifejező leiratát kiterjedtebb módon 

közhírré tenni rendeli. – (Tudomásul vették, a 309/1896. számú határozattal intézkedtek róla.) 

[270-271. p.] 

362. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában közzétett, 

a sertésanyag javítása céljából apaállatok beszerzéséről október 22-én 66931. szám alatt kelt 

körrendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 20883. számú felhívása. – 

(Tudomásul vették, és a sertéstenyésztőkkel külön is közölték.) [271. p.] 

363. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában megjelent, 

október 12-én 61693. szám alatt kelt körrendelete, melyben a sertéseknek Magyarország 

területéről Budapestre külön engedély nélkül való szállítását a felsorolt feltételek mellett 

engedélyezi. – (Tudomásul vették.) [271-272. p.] 

364. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában megjelent, november 

27-én 6068. szám alatt kelt, a Belügyi Közlöny fő és melléklapjainak 1897. évben is hivatalból 

köteles fizetéses példányira, úgy a magánfelek részére is megállapított díjaira vonatkozó 

rendelete. – (Hivatalból előfizették, és a magánvállalatok intézőit értesítették.) [272. p.] 

365. Előterjesztés az árvíz által elsodort faiskola kerítés helyreállítására fordított költségek 

megállapításáról. – (Utólagosan jóváhagyták az intézkedéseket.) [272-273. p.] 

366. A vármegyei alispánnak 22365/1896. számú hirdetménye, mely szerint a vármegyei 

törvényhatósági közutak 1897/1898. évi költségvetését közszemlére kitették. – (Tudomásul 

vették.) [273. p.] 

367. Olvastatott Gazdy László salgótarjáni római katolikus kántortanító köszönő levele a 

községi képviselő-testületnek november 10-én tartott közgyűlésben hozott azon határozatáért, 

hogy 25 éves tanítói működésének emléke jegyzőkönyvileg megörökítessék, valamint a 

Salgótarjáni Tantestület által ugyanaz alkalommal tartott díszközgyűlésen küldöttségileg 

történt képviseltetésért. – (Tudomásul vették.) [273. p.] 

368. Előterjesztés Boczkó Dániel és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, főszámvevőként élő 

kérvényezőt, és nejét, Roczjár Júliát 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[274-275. p.] 

369. Előterjesztés Mrázik János Gusztáv és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Tordos(?) Erzsébetet 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [275-276. p.] 

370. Előterjesztés Kasztanek Ferenc és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1880 óta a községben lakó, 1891 óta 

gépészként élő kérvényezőt, és nejét, Rappenberger Máriát 3 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [276-277. p.] 

371. Előterjesztés Bareszta Béla és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Michak Katalint 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [277-

278. p.] 

372. Előterjesztés Tepliczki István és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Probulák Máriát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [279-

280. p.] 

373. Előterjesztés Bozsik László és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 



és nejét, Krajnák Erzsébetet 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[280-281. p.] 

374. Előterjesztés Három János és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a 

község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Gaál Rozáliát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [281-

282. p.] 

375. Előterjesztés György János és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Kohánka Terézt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [282-

283. p.] 

376. Előterjesztés Tucsnál Ferenc és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Weisz Annát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [283-

284. p.] 

377. Előterjesztés Erdőkövy István és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Putnoki Máriát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [285-286. p.] 

378. Előterjesztés Viskárdy Lajos és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Auszt Paulinát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [286-

287. p.] 

379. Előterjesztés Janikovszky Gusztáv és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, gépkezelőként 

élő kérvényezőt, és nejét, Ferencz Annát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [287-288. p.] 

380. Előterjesztés Fórisch András és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Mária Antóniát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [288-

289. p.] 

381. Előterjesztés Szeberényi Antal és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, kovácsként élő 

kérvényezőt, és nejét, Szabados Annát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [289-290. p.] 

382. Előterjesztés Koczna József és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1880 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Schlossárik Annát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[290-291. p.] 

383. Előterjesztés Hadusovszky József és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Richveisz Máriát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [291-293. p.] 

384. Előterjesztés Majercsik József és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, kereskedőként 

élő kérvényezőt, és nejét, Ratkovszki Máriát 5 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [293-294. p.] 

385. Előterjesztés Dubinyi Mátyás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben lakó, bányakovácsként 

élő kérvényezőt, és nejét, Bartalos Etelt, valamint Sándor, Erzsébet és Lajos nevű gyermekeit 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [294-295. p.] 



386. Előterjesztés Kovács János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Zudar Máriát, valamint József és Gyula nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [295-297. p.] 

387. Előterjesztés Maacz József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, bányakovácsként 

élő kérvényezőt, és nejét, Pataki Máriát, valamint János és Ilona nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [297-298. p.] 

388. Előterjesztés Maacz Mihály és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1872 óta a községben lakó, kovácsmesterként 

élő kérvényezőt, és nejét, Kukisch Cecilt, valamint Vilmos, Rezső, Nándor, Júlia és Zsuzsánna 

nevű gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [298-299. p.] 

389. Előterjesztés Chmell János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó kérvényezőt, és 

nejét, Vudra Juliannát, valamint Irma nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [299-300. p.] 

390. Előterjesztés Deutscher Károly és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1868 óta a községben lakó, felügyelőként élő 

kérvényezőt, és nejét, Grencz Máriát, valamint Mária, Gyula, Karolin, Paulin és Károly nevű 

gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [300-301. p.] 

391. Előterjesztés Gruber Jenő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, bányatársulati pékként élő 

kérvényezőt, és nejét, Rapenszberger Jozefint, valamint Margit, Adolf, Ilona és Jenő nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [302-303. p.] 

392. Előterjesztés Szekula Frigyes és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Berki Juliánnát, valamint Júlia, Frigyes, Rudolf és József nevű gyermekeit 

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

393. Előterjesztés Gittlár József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

kérvényezőt, és nejét, Sedivi Franciskát, valamint József, László, Vilmos és Béla nevű 

gyermekeit 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [304-305. p.] 

394. Előterjesztés Bokor János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Bika Erzsébetet, valamint törvényes gyermekeit, kik nincsenek megnevezve, 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [305-306. p.] 

395. Előterjesztés Szopkó József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, 

lakatosmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Hoch Karolint, valamint József, István és Gizella 

nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [306-307. p.] 

396. Előterjesztés Drobulyák János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Horzsola Annát, valamint János és Lajos nevű gyermekeit 1 forint 50 

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

397. Előterjesztés Polónyi János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Leffler Zsuzsánnát, valamint János, Rezső és Johanna nevű gyermekeit 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [309-310. p.] 

398. Előterjesztés Baranyi [helyesen: Bárány] Mihály és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben 



lakó, bányászként élő kérvényezőt, és nejét, Pudreczel Máriát, valamint János nevű gyermekét 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [310-311. p.] 

399. Előterjesztés Molnár Ferenc és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, kovácsként élő 

kérvényezőt, és nejét, Földi Máriát, valamint Pál nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [311-312. p.] 

400. Előterjesztés Stadler János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, kovácsként élő 

kérvényezőt, és nejét, Csoma Ilonát, valamint János, József és Ferenc nevű gyermekeit 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [313-314. p.] 

401. Előterjesztés Kauza Ádám és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Martinka Máriát, valamint Ádám és Ilona nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [314-315. p.] 

402. Előterjesztés Wiga Ádám és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Hamoga Évát, valamint Anna, András és Ádám nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [315-316. p.] 

403. Előterjesztés Hraskó András és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Péter Paulinát, valamint Károly és Mária nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [316-317. p.] 

404. Előterjesztés Kocsis János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Chechovics Máriát, valamint Róza, Ferenc és Mária nevű gyermekeit 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [317-318. p.] 

405. Előterjesztés Házer János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1878 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Potozsán Rozált, valamint Antal és Zsuzsánna nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [318-319. p.] 

406. Előterjesztés Perván János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1878 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Balog Etelt, valamint Margit nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [320-321. p.] 

407. Előterjesztés Kontur Alajos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Muzsik Juliánnát, valamint Mária és Alajos nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [321-322. p.] 

408. Előterjesztés Pech Antal és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, felügyelőként élő 

kérvényezőt, és nejét, Heinisch Máriát, valamint Ferenc nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [322-323. p.] 

409. Előterjesztés Három György és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Butka Veronát, valamint Gyula és Antal nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [323-324. p.] 

410. Előterjesztés Csikrich János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Pulak Zsuzsánnát, valamint János nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [324-325. p.] 



411. Előterjesztés Viskárdy József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Gyetvai Annát, valamint József nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [325-327. p.] 

412. Előterjesztés Kovács Mihály és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, kovácsként élő 

kérvényezőt, és nejét, Kecskés Erzsébetet, valamint István és Ferenc nevű gyermekeit 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [327-328. p.] 

413. Előterjesztés Spinkó Ferenc és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Honzik Annát, valamint Ferenc nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [328-329. p.] 

414. Előterjesztés Severlay Zoltán és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, vasgyár 

igazgatóként élő kérvényezőt, és nejét, Lusztig Rózát, valamint Zoltán és Edit nevű gyermekeit 

10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [229-330. p.] 

415. Előterjesztés Vaczita János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Radomiczky Terézt, valamint Mária és Margit nevű gyermekeit 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [330-331. p.] 

416. Előterjesztés Dapsy Gyula és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó, vasgyári 

tisztviselőként élő kérvényezőt, és nejét, Pomanóczi Máriát, valamint Ilona, Lajos és Ede nevű 

gyermekeit 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [330-332. p.] 

417. Előterjesztés Szelényi Jenő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, acélgyári 

vegyészként élő kérvényezőt, és nejét, Czernuka (?) Máriát, valamint Géza nevű gyermekét 10 

forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [332-333. p.] 

418. Előterjesztés Vazáry Alajos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1891 óta a községben lakó, lakmesterként 

élő kérvényezőt, és nejét, Palotai Máriát, valamint Ilona és Jenő nevű gyermekeit 3 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [333-334. p.] 

419. Előterjesztés Marschalkó Richárd és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben lakó, mérnökként élő 

kérvényezőt, és nejét, Stefecsics Szidóniát, valamint Béla, Etel és Margit nevű gyermekeit 10 

forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [334-335. p.] 

420. Előterjesztés Janik Ede és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben lakó, lakmesterként élő 

kérvényezőt, és nejét, Markovics Annát, valamint Kálmán és Elemér nevű gyermekeit 5 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [335-336. p.] 

421. Előterjesztés Soós Barnának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község 

kötelékébe felvételéről. – (Az 1891 óta a községben lakó, gyári tisztviselőként élő kérvényezőt 

10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [336-337. p.] 

422. Előterjesztés Ulicsnik Szeidl Jánosnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [337-338. p.] 

423. Előterjesztés Beck Károlynak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község 

kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, gyári mérnökként élő kérvényezőt 10 

forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [338-339. p.] 

 



1896. december 30. (XV., alakuló) [339-342. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Dapsy Gyula, Dokupil Vilmos, Gönczöl 

János, Grószberger Lajos, Horváth Imre, Huszár Antal, Jungmann Mihály, Kovács Nándor 

plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Rákos Gyula özv. Rubint Károlyné 

képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula, Auerhammer János állatorvos, 

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

községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

424. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kovács Nándor) [341. p.] 

425. Bemutatták a községi képviselő-testület legtöbb adót fizető tagjainak 1897. évre 

kiigazított névsorát, valamint az 1896. év végével kilépett választott képviselők helyére 

választottak választási jegyzőkönyvét, mely szerint 11 rendes és 5 póttag választottak meg. – 

(A főszolgabíró megalakultnak jelentette ki a képviselő-testületet.) [341-342. p.] 


