
26. kötet 

 

 

1897. január 2. (I., kijelölő) [1-3. p.] 

Jelen vannak: Bauer Miksa a Keszler, Bőhm és Bauer cég képviselője, Deutschberger Mór, 

Grószberger Lajos, Horváth Imre, Huszár Antal, Jónásch Antal, Kóhn Lipót, Kovács Nándor 

plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Luby Géza, Perné Ferenc, Szilárdy Ödön, 

Wirkler Gyula, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi főjegyző, Plachy József járási 

főszolgabíró 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kovács Nándor) [1-2. p.] 

2. Elnöklő főszolgabíró kijelentette, hogy az 1886. évi XXII. törvénycikk 77.§-a alapján a bírói 

tisztségre a kijelölést magának tarja fenn, felhívta a községi képviselő-testületet, hogy az 

elöljárósági tisztségekre a kijelölést ejtse meg. – (Pénztárnok: Vattay József; közgyám: Gazdy 

László; rendőrbíró: Jancsik Gyula; 4 tanácsnok: Pusztay Antal, Hricsovszky András, Fülep 

István, Herczeg István, Nagy András; valamint a helyettes bírói állásra a meg nem választott 

tanácsnok is pályázhat.) [2-3. p.] 

 

1897. január 19. (II., rendkívüli) [3-34. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Grószberger Lajos, Grószberger 

Miksa, Huszár Antal, Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Wirkler Gyula, 

Auerhammer János állatorvos, Herczeg István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, 

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

Kovács Antal aljegyző 

 

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [6. p.] 

4. Községi főjegyző bejelenti, hogy a községi képviselő-testület egyik kiváló tagját, Boczkó 

Dánielt anyósa elhunytával mély gyász érte. Indítványozza, hogy a községi képviselő-testület 

részvétének jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. – (Elfogadták.) [6. p.] 

5. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [6-7. p.] 

6. Olvastatott a községi igazoló választmánynak a községi képviselő-testület legtöbb adót fizető 

tagjainak 1897. évre történt kiigazítására vonatkozó, valamint az 1896. év végével kilépett 

választott képviselők helyeinek betöltésére megtartott választásról felvett jegyzőkönyvek 

igazoló záradéka. – (Elfogadták.) [a képviselők névsora] [7-10. p.] 

7. Olvastatott a január 2-án megtartott általános községi tisztújítás alkalmával felvett 

jegyzőkönyv az 1897-1899 közötti háromévi időtartamra községi elöljárókká 

megválasztottakról. – (Bíró: Barella Henrik; helyettes bíró Okolicsányi Lajos; pénztárnok: 

Vattay József; közgyám: ifj. Gazdy László; rendőrbíró: Jancsik Gyula; tanácsnokok: Herczeg 

János, Hricsovszky András, Pusztay Antal, Herczeg István; tiszteletbeli ügyész: Draskóczy 

Zsigmond; községi mérnök: Hroziencsik István bányamérnök; rendőrbíró az Acélgyár telepen: 

Dapsy Gyula; a bányatelepen Beliczay Ferenc; Salgóbányán: Bender Lajos; 12 tiszteletbeli 

tanácsnok.) [10-12. p.] 

8. A járási főszolgabírónak a községi elöljárósághoz intézett 237/1897. számú értesítése arról, 

hogy az 1886. évi XXII. törvénycikk alapján Fülep István salgótarjáni lakost, birtokost községi 

tiszteletbeli tanácsnokká kinevezte. – (Tudomásul vették.) [12. p.] 

9. Előterjesztés a községi képviselő-testületnek szakbizottságokra való beosztásáról. – 

(Számvizsgáló és pénztárfelügyelő, közegészségügyi, szépészeti és építkezési, tanügyi, adóügyi, 

fogyasztási adóügyi, tűzrendőri, községi szegényügyi, vízművekre felügyelő, vásárügyi, 

mezőgazdasági ügyi, puhatoló, villamos bizottság.) [tagok részletes névsora] [12-15. p.] 



10. A földművelésügyi miniszternek az 1897. évi fedeztetési idényre Salgótarján nagyközség 

részére fedeztetési állomást engedélyező 78546/896. számú leirata, és ezzel kapcsolatban a 

debreceni Magyar Királyi Állami Méntelep parancsnokságának 519/1897. számú értesítése. – 

(Tudomásul vették.) [15. p.] 

11. A földművelésügyi miniszternek az 1897. évi fedeztetési idényre megállapított fedeztetési 

állomások részére engedélyezett állami mének kiosztásának határidejét megállapító 98383/896. 

számú értesítése. – (Tudomásul vették.) [15. p.] 

12. A vármegye törvényhatósági bizottságának Salgótarján nagyközség területén közkutak 

építése, és e célra építési telek vételéről hozott községi 134., 184., 207. és 271/1896. számú 

határozatokra, és az ezek alapján kötött jogügyletet jóváhagyó 424/1896. számú határozata, 

valamint az ezen határozattal meghatalmazott vármegyei alispánnak 22669/1896. számú 

jóváhagyó végzése. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot a hivatalos ügyek 

intézésére.) [16-18. p.] 

13. A vármegye törvényhatósági bizottságának a heti vásároknak nem helyben lakó iparosok 

által való látogathatásáról 78/1896. számú határozatával alkotott szabályrendelete. – 

(Észrevétellel nem éltek.) [18. p.] 

14. Előterjesztették az országgyűlési képviselők 1897. évre érvényes névjegyzékét. – 

(Tudomásul vették.) [18. p.] 

15. Előterjesztették a községi 1896. évi ügyforgalmi kimutatást. – (Tudomásul vették.) [19. p.] 

16. Elöljárósági előterjesztés a községi ügyész 1896. évi tiszteletdíjának megállapításáról. – 

(Állandó javadalmazást nem élvez, ezért 100 forint tiszteletdíjat állapítottak meg.) [19. p.] 

17. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet választmányának az 5 és 10 éven át, 

illetve azon túl is működött, és a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség szolgálati érem szabályai 

értelmében érem elnyerésére igényt tartó egyleti tagok névsoráról jegyzőkönyvi jelentés. – (15 

személynek, akik 1886. január 1. óta tagjai az egyletnek az ezüst, 5 személynek pedig, akik 

később, de 5 évnél régebben lettek tagok a bronz szolgálati érmet rendelték meg, melyre 30 

forintot biztosítottak.) [részletes indoklás] [19-21. p.] 

18. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet zászló beszerzési alapjának január 30-án tartandó 

zártkörű táncestélyre szóló meghívó. – (100 forinttal támogatták az alapot.) [részletes indoklás] 

[21-24. p.] 

19. Elöljárósági előterjesztés az 1897. évi adókötelezettek összeírásából felmerült költségek 

megállapításáról. – (Elfogadták az 52 forint 50 krajcár költséget.) [24. p.] 

20. Elöljárósági jelentés a villamos lámpák számának növeléséről hozott községi 342/1896. 

számú határozat alapján. – (Nem fogadták el, mert az Acélgyári út 400 méterére kevésnek 

találták a 8 tervezett lámpát.) [25. p.] 

21. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokság jelentése, mely szerint 

az 1896. december 28-án kiütött tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és vizeslajtok kiszállítása 

céljából egyedül Bőhm Béla kocsisa, Eczet Lajos jelent meg. – (5 forint jutalomba 

részesítették.) [25-26. p.] 

22. Budapest székesfőváros VII. kerületi elöljáróságának 34664/1896. számú átirata Ádám 

József salgótarjáni illetőségű budapesti lakosnak előírt 5 forint községi kötelékbe felvételi díj 

behajthatatlanságáról. – (A borbélysegédként dolgozó nevezettnek vagyona nincs, ezért 

behajthatatlan követelésként leírták.) [26-27. p.] 

23. Csernay Ödön volt községi díjnok gyógykezelési költségeinek fedezésére segélyezés iránti 

kérelme. – (Kivételesen 30 forint segélyben részesítették.) [részletes indoklás] [27-28. p.] 

24. Előterjesztés Stark Conrád és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1892 óta a községben lakó, ács és háztulajdonosként 

élő kérvényezőt, és nejét, Kluka Borbálát, valamint Konrád, Béla, József és Géza nevű 

gyermekeit 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [29-30. p.] 



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

(Engedélyezték Pázmicza község elöljárósága igazolása alapján.) [30. p.] 

26. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 1896. évi 37., és az 1897. évi 1. számú 

vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [30. p.] 

27. A földművelésügyi miniszternek a ragadós tüdőlob miatt a szarvasmarháknak, a ragadós 

száj- és körömfájás miatt sertéseknek és kérődző állatoknak, és a sertésvész miatt a sertéseknek 

Ausztriába való kiviteléről a vármegyei Hivatalos Értesítő 1896. évi 37. számában közzétett 

71633-III.2. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [31. p.] 

28. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 1896. évi 37. számában 

közzétett 72599-III.2. számú rendelete, mely szerint a hasított körmű állatok Magyarországból 

és Ausztriából Stájerországba nem szállíthatók. – (Tudomásul vették.) [31. p.] 

29. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 1896. évi 37. számában 

74874-III.2. számon közzétett rendelete, mely szerint a vármegye területéről szarvasmarháknak 

Németországba való kivitele a ragadós tüdőlobnak elterjedése miatt tilos. – (Tudomásul vették.) 

[31. p.] 

30. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 1. számában közzétett 93201-V.6. 

számú rendelete, mely szerint a romániai és szerbiai határon úti igazolvány nélkül az ország 

területére be, vagy abból átlépés az 1879. évi XL. törvénycikk 1.§-a alapján kihágásnak 

minősül, és az elkövetők, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem forog fenn, 15 napig 

terjedő elzárással és 100 forintig terjedő pénzbüntetéssel büntethetők. – (Tudomásul vették.) 

[31-32. p.] 

31. A földművelésügyi miniszternek a sertéseknek Horvát-Szlavonországból Magyarországba 

való behozatalát szabályozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 1. számában közzétett 80300-III.2. 

számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [32. p.] 

32. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 1. számában megjelent 

63525-III.2/896. számú rendelete, mely szerint a sertésvésszel fertőzött községekkel 

közvetlenül szomszédos községekben sertésvész miatt eddig előírt korlátozásokat megszünteti, 

és kimondja, hogy ezentúl sertésvész miatt az előírt korlátozások csakis a sertésvésszel tényleg 

fertőzött községekben alkalmazandók. – (Tudomásul vették.) [32. p.] 

33. Elöljárósági előterjesztés a községi tisztújítást követően a mezei rendőrbíró és mezei 

esküdtek megválasztásáról. – (Mezei rendőrbírónak Fülep Jánost választották, az esküdtek név 

szerinti felsorolása.) [33. p.] 

34. Községi főjegyző bejelenti, hogy a vármegyei Hivatalos Értesítő 1. számában közzétett 

alispáni 305/1897. számú hirdetmény szerint a Füleki járás főszolgabírója mellé főszolgabírói 

minőségben beosztott Martonfalvay Gyulát a főispán 596/1896. számú határozatával 

tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezte ki. Indítványozza, hogy ebből az alkalomból a község 

képviselő-testülete jegyzőkönyvileg üdvözölje. – (Elfogadták.) [33-34. p.] 

 

1897. január 28. (III., rendkívüli) [34-101. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Kóhn Lipót, Kovács Nándor plébános, Rákos 

Gyula, Szilárdy Ödön, Dr. Winter Simon, Auerhammer János állatorvos, Herczeg István 

tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János községi főjegyző 

 

35. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Rákos Gyula) [37. p.] 

36. Rákos Gyula községi képviselő indítványozza, hogy a közgyűlés elnöke által minden egyes 

közgyűlési tárgyra vonatkozóan a közgyűlés határozatát röviden körvonalazva szóval 

kimondják. – (Elfogadták.) [37. p.] 



37. Pap János községi főjegyző indítványozza, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek hitelesítésére 

kiküldöttek a hitelesítést együttesen a jegyzőkönyv előzetes felolvasása, esetleg javítása, illetve 

kiegészítése után eszközöljék. – (Elfogadták.) [37. p.] 

38. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [37. p.] 

39. A múlt közgyűlés jegyzőkönyve felolvasására vonatkozó határozatból következőleg a 

községi főjegyző indítványozza, hogy a megelőző közgyűlés jegyzőkönyve azért is 

felolvasandó lenne, hogy a képviselő-testület arról, hogy a megelőző közgyűlésben hozott 

határozatokat hogyan hajtották végre, tudomást szerezzen. – (Elfogadták.) [37. p.] 

40. Ivankovics János rozsnyói püspöknek a képviselő-testület 319/1896. számú határozatával 

kifejezett üdvözlését megköszönő levele. – (Kovács Nándor ismertette Bartakovics volt 

rozsnyói püspök jótékonyságát, a közgyűlés pedig kívánva, hogy az új püspök is követi ebben, 

tudomásul vették a levelet.) [38. p.] 

41. Boczkó Dániel községi képviselő, főszámvevő és neje, született Rozsjár Júlia köszönő 

levele anyósa, illetve édesanyja elhalálozása miatt a községi képviselő-testületnek 4/1897. 

számú határozatával kifejezett jegyzőkönyvi nyilatkozatáért. – (Tudomásul vették.) [38-39. p.] 

42. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár és különféle 

alappénztárak 1897. évi költségvetési előirányzatai észrevétellel jóváhagyott 731/1896. számú 

határozata. – (A községi képviselő-testület, mivel számszakilag elfogadta a törvényhatósági 

bizottság, csak elvi ellenvetéseket, illetve felvilágosítást fűzött a határozathoz.) [részletes 

indoklás] [39-70. p.] 

43. Kovács Nándor községi képviselő az 1897. évre szóló községi költségvetési előirányzatok 

jóváhagyásáról a vármegye törvényhatósági bizottságának 731/1896. szám alatt hozott 

határozata, illetve az abban foglalt észrevételek felolvasása alkalmából kérdést intéz a község 

elöljáróságához: a belügyminiszternél tettek-e lépéseket, hogy az anyakönyv-vezetőkké 

kinevezett községi fő- és aljegyzők helyett más, az államkincstár terhére alkalmazandó 

anyakönyv-vezetőket nevezzenek ki, és ne legyen szükség az évi 1314 forint kiadást igénylő 

két ideiglenesen alkalmazott díjnokra. – (A községi főjegyző ismertette az 1895-ben és 1896-

ban hozott képviselő-testületi határozatot, és közölte, hogy utóbbi megvalósítása az 

országgyűlés feloszlatása miatt késik, amit tudomásul vett a képviselő-testület.) [részletes 

indoklás] [70-73. p.] 

44. Elöljárósági előterjesztés az 1897. év végével lejáró vásárjog bérlet megújítására árverés 

elrendeléséről, a kikiáltási árról, valamint a bánatpénz megállapításáról. – (Jóváhagyták a 

megújításra vonatkozó javaslatot a korábbi feltételeknek megfelelően, a kikiáltási árat évi 5450 

forintban, a bánatpénzt annak 10%-ban határozták meg. Az árverés lebonyolításával a községi 

elöljáróságot és a vásárügyi bizottságot bízták meg.) [73-74. p.] 

45. Elöljárósági előterjesztés az 1897. év végével lejáró vadászati jog bérlet megújítására 

árverés elrendeléséről, a kikiáltási árról, valamint a leendő bánatpénz megállapításáról. – 

(Jóváhagyták a megújításra vonatkozó javaslatot a korábbi feltételeknek megfelelően, a 

kikiáltási árat évi 200 forintban, a bánatpénzt 5 forint 10 krajcárban határozták meg. Az 

árverés lebonyolításával a községi elöljáróság mellett Szilárdy Ödönt, Mayer Gusztávot, 

Dokupil Vilmost bízták meg.) [74-75. p.] 

46. Olvastatott a község tulajdonát képező 188c/1. népsorszámú háznak óvodai célokra való 

kézbe adására vonatkozólag a községi óvoda felügyelő bizottság elnökségével kötött bérleti 

szerződés. – (Jóváhagyták.) [75-76. p.] 

47. Olvastatott a községi köztisztasági szabályrendelet 28.§-a értelmében Kivovics Bernát 

gyepmesterrel kötött munkabér-szerződés. – (Jóváhagyták.) [a kötelezettségek részletes 

ismertetése] [76-81. p.] 

48. Előterjesztés a községi helyettes bíró, pénztárnok és főjegyző részére az 1893. évi 203., 

illetve 1894. évi 52. számú határozatokkal 1894. évre megállapított javadalmazás hátra lévő 

részének az 1886. évi XXII. törvénycikk 24.§-a utolsó előtti bekezdése értelmében 



folyósításáról. – (Elhatározták, hogy pótköltségvetés útján folyósítják a helyettes bíró 1894. 

első félévéről elmaradt 75 forint, a pénztárnok 100 forint, és Pap János személyi pótlék címén 

elmaradt 200 forint jövedelmét.) [részletes indoklás] [81-96. p.] 

49. Elöljárósági előterjesztés az 1896. évi III. osztályú kereseti, és egyéb adónemek 

tárgyalásához bizalmi férfiak kiküldetéséről. – (Az elöljáróság mellett Rákos Gyula képviselőt 

és Holcsek Ferenc segédjegyzőt jelölték ki.) [96. p.] 

50. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek január 30-án tartandó díszközgyűlésre szóló 

meghívója. – (Tudomásul vették.) [96. p.] 

51. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 2. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – 

(Tudomásul vették.) [96. p.] 

52. Olvastatott Auerhammer János községi állatorvosnak az 1896. év IV. negyedévről szóló 

állategészségügyi jelentése. – (Tudomásul vették.) [96. p.] 

53. Községi főjegyző előterjesztése az 1896. évi községi számadások beterjesztési 

határidejének meghosszabbításáról. – (Kérték az alispántól, hogy engedélyezze a 

zárszámadások elkészítésének határidejét március 31-ig, felterjesztését április 15-ig 

elhalasztani.) [részletes indoklás] [97-100. p.] 

54. Kóhn Lipót salgótarjáni lakos, községi képviselő szóbeli kérvénye a csatornázás 

költségeiből reá rótt összeg csökkentésére, és a költségek behajtására megindított végrehajtási 

eljárás ideiglenes beszüntetésére. – (Kiadták az építési bizottságnak a számítások ellenőrzésére, 

addig pedig a végrehajtást felfüggesztették.) [100-101. p.] 

55. A községi bíró előterjesztése a község részére általa megrendelt millenniumi emlékkép 

elfogadására és vételárának utalványozására. – (Elrendelték a tanácsterembe elhelyezését, és 

engedélyezték a 22 forint 50 krajcár kifizetését.) [101. p.] 

 

1897. február 25. (IV., rendkívüli) [102-135. p.] 

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

Imre, Huszár Antal, Jónásch Antal, Klein Jakab, Kovács Nándor plébános, Löllbach Gusztáv 

az SKB Rt képviselője, Szalay István, Auerhammer János állatorvos, Herczeg István tanácsnok, 

Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger 

Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, [Pap János községi főjegyző] 

 

56. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Szalay István) [104. p.] 

57. Pap János községi főjegyző hivatalosan bejelenti, hogy a községben legnagyobb fizető 

vállalatot, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-t, és közvetve a községet is érinti, hogy a 

nagyvállalat elnökét, Tisza Istvánt a király grófi rangra emelte, és neki, valamint törvényes 

fiutódainak az örökös főrendiházi tagság jogát adományozta. – (Jegyzőkönyvileg üdvözölték.) 

[104-105. p.] 

58. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Tudomásul vették.) [105. p.] 

59. A kereskedelemügyi miniszternek, a vármegyei alispán által 1224/1897. számú végzéssel 

kiadott, a községi vásári helypénz díjszabályzat különálló négy példányban való felterjesztését 

rendelő leirata. – (Kiadták javaslattételre a vásárügyi bizottságnak.) [105. p.] 

60. A vármegyei alispánnak a Vadász Szálló előtti tér megvételéről hozott községi 135/1885. 

[téves, helyesen: 135/1896.] és 270/1896. számú határozatokat jóváhagyó 24772/1896. számú 

végzése. – (Tudomásul vették, és intézkedtek a hivatalos bekebelezésről.) [105-106. p.] 

61. A vármegyei alispánnak a mezőrendőri kihágások után befolyó pénzbüntetések 25%-ának 

hova fordításáról a vármegye törvényhatósági bizottság által 375/1896. számon hozott 

határozata értelmében, a községi képviselő-testületnek a határozat beterjesztését rendelő 

2515/1897. számú rendelete, és ezzel kapcsolatban járási főszolgabírónak 1463/1897. számú 

felhívása. – (Mivel a közgyűlés már csak az 1898. évről dönthet, mert az 1897. évre vonatkozó 

határozat jogerőre emelkedett, utasították az elöljáróságot, hogy a következő évi költségvetésbe 



miként vegyék be, a jegyzőkönyvet pedig megküldik a felsőbb hatóságoknak.) [részletes 

indoklás] [107-108. p.] 

62. A vármegyei alispánnak a községi pótadó kivetési kulcs megállapításánál követendő 

eljárásra vonatkozó 1852/1897. számú végzése. – (Felhívták a figyelmet, hogy az 

adófőkönyveket január végéig hitelesíti az adóigazgatóság, így december 15-ig nem lehet 

bemutatni, illetve a pótadót meghatározni, valamint azt sem tartották kivihetőnek, hogy a 

következő évi pótadót novemberben állapítsák meg, mert a lakosság száma változik. A nyilvános 

számadásra kötelezett vállalatok adóját sem állapítják meg addig, ezért kérték, hogy 

Salgótarján nagyközséget vegye ki a végzés hatálya alól.) [részletes indoklás] [108-114. p.] 

63. A vármegyei alispánnak az 1896. évi községi zárszámadások beterjesztési határidejének 

1897. évi április hó 15-ig meghosszabbításáról 3798/1897. számon kiadott végzése. – 

(Tudomásul vették.) [114. p.] 

64. Elöljárósági jelentés a községi szakbizottságok megalakításáról. – (Tudomásul vették.) 

[elnökök és alelnökök név szerinti felsorolása] [114-115. p.] 

65. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi betegápoló fizetését felemelő 

335/1896. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [115-117. p.] 

66. Előterjesztés a községi képviselő-testületnek 342/1896. számú határozata alapján a külső 

világításra szolgáló lámpák számának növeléséről. – (Még a villamossági szakbizottság 

jelentése nem készült el.) [117. p.] 

67. Előterjesztés Vecsey Dezső járási mérnöknek a község érdekében 1896. év folyamán 

végzett munkálatáért tiszteletdíj megállapításáról. – (Javaslattételre kiadták a községi 

építkezési bizottságnak.) [117. p.] 

68. Elöljárósági előterjesztés a Tarján-patak szabályozására folyamatban lévő eljárás 

megsürgetése iránt. – (Felkérték az alispánt, hogy intézkedjék a tervek jóváhagyásáról, mert a 

csatornázást csak a patakszabályozás után lehet elvégezni, és célszerű lenne a munkákat 

tavasszal elkezdeni.) [117-118. p.] 

69. Budapest főváros tanácsának a vásárcsarnok megnyitása, és annak kihirdetése tárgyában 

2806/1897. szám alatt kelt megkeresése. – (Tudomásul vették.) [118. p.] 

70. Fülöp István kinevezett községi tiszteletbeli tanácsnoknak fizetés megállapítása iránti 

kérvénye. – (Javaslattételre kiadták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak.) 

[118. p.] 

71. Olvastatott Grószberger Barna és társai, salgótarjáni kereskedők és iparosoknak a 

végrehajtói szabályzat módosítása, illetve egy végrehajtói állás szervezése iránti kérvényük. – 

(Javaslattételre kiadták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak, mivel 

azonban az irattárral kapcsolatos utalás is szerepel a beadványban, Pap János főjegyző kéri, 

hogy az iratkezelést is vizsgálják meg.) [118-119. p.] 

72. Olvastatott Hricsovszky András és társai, salgótarjáni iparosok és kereskedőknek a vásári 

helypénz elengedéséről beadott kérvényük. – (Javaslattételre kiadták a községi vásárügyi 

bizottságnak azzal, hogy ha a helypénz szabályzatot módosítani kell, akkor azt is terjesszék elő.) 

[119. p.] 

73. A nagyközség rendőrsége által a községnél alkalmazott és munkaképtelenné vált rendőrök, 

azok gyermekei és özvegyeinek segélyezésére szánt alap gyarapítására rendezett bál meghívója. 

– (A belépődíj megváltására 20 forintot szavaztak meg.) [119-120. p.] 

74. Előterjesztették a 3-5. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [120. 

p.] 

75. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 3. számában közzétett, az állami 

szérumtermelő intézet által előállított szérum alkalmazása, ellenőrzése és romlatlan voltának 

megítélésére vonatkozó 106248-VI./896. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [120. p.] 



76. A vármegye alispánjának a vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában közzétett 2220/1897. 

számú hirdetménye, mely szerint a közgyűlési, alispáni és állandó bíráló választmányi 

határozatok ellen a közigazgatási bizottsághoz juttatandó szóbeli panaszokat hétköznapokon az 

alispáni hivatalban 10-11 óra között dr. Buday-Plichta Barna vármegyei aljegyző veszi fel. – 

(Tudomásul vették.) [120-121. p.] 

77. A vármegye alispánjának a vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában közzétett, az 

elmebetegeknek Budapestre, a gyógyintézetekbe szállítására vonatkozó eljárásról szóló 

1659/1897. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [121. p.] 

78. A vármegyei alispánnak a postai küldemények címzéséről a vármegyei Hivatalos Értesítő 

4. számában közzétett 1971/1897. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [121. p.] 

79. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában közzétett, a Német 

Birodalmat alkotó szövetséges államok kormányaival a magyar állampolgárságot megszerezni 

óhajtó német állampolgárok, valamint a német állampolgárságot megszerezni óhajtó magyar 

állampolgárokkal szemben követendő eljárásról létrejött megállapodásról szóló 109386-I/1896. 

számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [121-122. p.] 

80. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában 920/897. 

számon közzétett értesítése, hogy az osztrák belügyminiszter Nógrád vármegye 

törvényhatósága területéről sertéseknek és kérődző állatoknak Ausztriába való bevitelét február 

20-tól megtiltotta. – (Tudomásul vették.) [122. p.] 

81. A belügyminiszternek a Kelet-Indiában és Dél-Ázsia más területén fellépett pestis, illetve 

himlő- és kolerajárvány behurcolásának megakadályozása céljából kiadott, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett 8839-VI/897. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) 

[122. p.] 

82. A földművelésügyi miniszternek a hasított körmű állatok Magyarországból Horvát-

Szlavonországba való beviteléről kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett 

1383.III-2/897. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [122-123. p.] 

83. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett 

622/1897. elnöki számú értesítése, mely szerint a ragadós tüdőlobnak esetleges behurcolása 

miatt Nógrád vármegye területéről a szarvasmarháknak Németországba való bevitelét nem 

engedélyezik. – (Tudomásul vették.) [123. p.] 

84. A kereskedelemügyi miniszternek a kisebb kézművesek és ácsmunkálatok körét 

szabályozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett 78000/896. számú 

intézkedése. – (Tudomásul vették.) [123. p.] 

85. A kereskedelemügyi miniszternek a Néplap kötelező előfizetését, valamint azok 

tartalmának a község képviselő-testületi közgyűlésen való felolvasását, illetve ismertetését 

rendelő, a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett 2834/897. számú intézkedése. – 

(Tudomásul vették.) [123-124. p.] 

86. Előterjesztették a Néplap gazdasági közlöny 7-8. számát. – (Tudomásul vették.) [124. p.] 

87. Előterjesztés Grega József acélgyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben lakó, acélgyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Bodnár Máriát, valamint Mária, Ferenc, Lajos, György, 

József és Júlia nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[124-125. p.] 

88. Előterjesztés Mocsány István acélgyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1876 óta a községben 

lakó, gyári ácsként élő kérvényezőt, és nejét, Makó Annát, valamint Margit és Anna nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [125-126. p.] 

89. Előterjesztés Krejer Ferenc acélgyári kovács és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1876 óta a községben lakó, gyári 



kovácsként élő kérvényezőt, és nejét, Mihalik Máriát, valamint Andor, József, Ferenc és István 

nevű gyermekeit 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [126-127. p.] 

90. Előterjesztés Langos Ferenc gyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben lakó, gyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Kocs Terézt, valamint Ottó, Vilma, Ede és Albin nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [127. p.] 

91. Előterjesztés Gusz Antal gyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

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

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Tóth Erzsébetet, valamint Ferenc, Antal, Mihály és Lajos 

nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [127-128. p.] 

92. Előterjesztés Lácher János gyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1872 óta a községben lakó, gyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Krachila Venczelt (?), valamint Mária és Anna nevű 

gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [128-129. p.] 

93. Előterjesztés Horki Mátyás gyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, gyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Banasek Rozáliát, valamint András és Rozália nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [129-130. p.] 

94. Előterjesztés Sedivi József gyári asztalos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, gyári 

asztalosként élő kérvényezőt, és nejét, Szegedy Zsuzsannát, valamint József, Rezső, Mária és 

Béla nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [130-

131. p.] 

95. Előterjesztés Lakatos Pál gyári lakatos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

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

lakatosként élő kérvényezőt, és nejét, Zsufa Balázs Annát, valamint Árpád, Ernő, Pál, Johanna 

és Mukina (?) nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[131-132. p.] 

96. Előterjesztés Kanka Péter gyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben lakó, gyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Hubert Máriát, valamint Mária és Gizella nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [132-133. p.] 

97. Előterjesztés Králl Sámuel gyári ács és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta a községben lakó, gyári ácsként 

élő kérvényezőt, és nejét, Stupján Zsuzsannát, valamint Rudolf és Irma nevű gyermekeit 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [133-134. p.] 

98. Előterjesztés Hegyesi István váltóőr és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

kérvényezőt, és nejét, Verbói Etelt, valamint György, István, Mária, Etel és Giza nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [134. p.] 

99. Lusztig Regina salgótarjáni lakosnak, a vásártéren egy fa árubódé ideiglenes felállításának 

engedélyezése iránt beadott kérvénye. – (Kiadták a községi vásárügyi bizottságnak.) [135. p.] 

100. A község bírájának előterjesztése a község tulajdonát képező földre és rétre vezető 

közlekedési úton az árvíz által elsodort híd rendbe hozásáról. – (Mivel más úton nem lehetet 

megközelíteni a földeket, elfogadták, hogy házi kezelésben 100 forint költséggel helyrehozatják 

a hidat.) [135. p.] 

 

1897. április 2. (V., rendkívüli) [136-160. p.] 

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

képviselője, Kovács Nándor plébános, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, 



Porázik György, Rákos Gyula, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Hricsovszky 

András tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Lővinger Rezső községi orvos, 

Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

101. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [138. p.] 

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

103. A belügyminiszternek Mischrecte Markel Sára bujakóros nő Budapestre szállítási 

költségeinek be nem hajthatóságáról szóló 11658/VII. számú leirata. – (Tudomásul vették, és 9 

forint 82 krajcár leírását elrendelték.) [139. p.] 

104. A vármegye közigazgatási bizottságának a salgótarjáni anyakönyvi kerület hivatalos 

óráinak 8-12, és délután 2-6 óráig, vásár- és ünnepnapokon pedig 8-12 óráig való kiterjesztésére 

504/1897. kb. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [139. p.] 

105. A vármegye közigazgatási bizottságának a községi bíróságok által a helyben teljesített 

végrehajtások díjtalanságát rendelő 391/1897. kb. számú körrendelete, ezzel kapcsolatban a 

község elöljáróságának 30/1897. számú határozati javaslata. – (Tudomásul vették, azonban 

határozatot kérnek a község központjától 1/8-ad mérföldnél távolabb lévő pusztákon és 

telepeken történő végrehajtás napi- és fuvardíjáról.) [részletes indoklás] [139-140. p.] 

106. A vármegyei alispánnak Grünwald Frigyes családtagjai ellátásából felmerült 1489 forint 

48 krajcár költségnek Bécs birodalmi székváros részére való megtérítését rendelő 3857/1897. 

számú végzése. – (Mivel Grünwald Frigyest salgótarjáni illetőségűnek ismerték el, ezért az 

összeget kifizetik, azonban a további jelentős költségek elkerülése miatt megbízták a községi 

bírót, hogy az ellátásra szoruló családtagokat Bécsből szállítsa Salgótarjánba. Erre a 

szokásosnál nagyobb napidíjat, 10 forintot szavaztak meg.) [140-141. p.] 

107. A vármegyei alispánnak a községi közutak hálózatának megállapításáról 3956/1897. szám 

alatt kiadott körrendelete. – (Mivel a körrendeletben előírt pontos felmérés és vázrajz 

elkészítése a községi mérnök szerint 20-25 napot vesz igénybe, kérték az alispánt, hogy a 

beterjesztés határidejét május végéig halassza el.) [141-142. p.] 

108. A járási főszolgabírónak 1811/1897. számon kiadott felhívása, melyben Sztupek 

Rozáliának Benkó Pál házában bordélyházi üzletnek engedélyezéséről véleményt kér. – 

(Megtagadták a jóváhagyást.) [részletes indoklás] [142-143. p.] 

109. Előterjesztették a községi vásárügyi bizottság jelentését a kereskedelemügyi miniszternek 

a vásári helypénz díjszabályzatnak a vásárrendtartási szabályrendelettől elkülönítetten való 

beterjesztését rendelő 80521-VI/896. számú leirata alapján hozott községi 59/1897. számú 

határozat alapján. – (Elfogadták.) [részletes indoklás] [143-148. p.] 

110. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a mezőrendőri kihágások után befolyó 

pénzbüntetések 25%-ának hova fordításáról hozott 61/1897. számú határozatát, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [148-149. p.] 

111. Elöljárósági jelentés a községi képviselő-testületnek a közterek világítására szolgáló 

villanylámpák számának növeléséről hozott 342/1896. számú határozata alapján a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták, hogy összesen 160 db 

16 gyertyafényű és 5 db 32 gyertyafényű lámpa legyen a községben július 1-től.) [részletes 

indoklás] [149-151. p.] 

112. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testület 67/1897. számú 

határozata alapján Vecsey Dezső járási mérnök tiszteletdíja megállapítására vonatkozó 

javaslata. – (150 forintot szavaztak meg.) [részletes indoklás] [151-152. p.] 

113. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi képviselő-

testület 70/1897. számú határozata alapján Fülöp István községi tiszteletbeli tanácsnok 

tiszteletdíjának megállapításáról előterjesztett jelentése. – (A tiszteletbeli tanácsnoki címmel 

sem rendszeres díj, sem tiszteletdíj nem jár, sőt a címet is fölöslegesnek tartották; egyben 



utasították az elöljáróságot, hogy a négy rendes tanácsnok hetenkénti szolgálattételre osszák 

be, és ha nem vállalja valamelyikük, indítsanak ellene fegyelmi eljárást.) [152-153. p.] 

114. Olvastatott a községi vásárügyi bizottságnak a községi képviselő-testület 72/1897.  számú 

határozata alapján a salgótarjáni kereskedők és iparosok által helypénz elengedése iránt beadott 

kérvényről előterjesztett jelentése. – (A kérvényezők kérvényüktől önként elálltak.) [153. p.] 

115. Bemutatták a salgótarjáni 272. számú telekkönyvbeli ingatlan tulajdonjogának a község, 

mint vevő részére lett tehermentes telekkönyvi bekebelezését igazoló ügyiratokat. – 

(Tudomásul vették.) [153. p.] 

116. Előterjesztés az 1897. évre szóló ló és szekér összeírás körül felmerült költségek 

megállapításáról. – (Elfogadták a 11 forint 70 krajcár költséget.) [153. p.] 

117. Elöljárósági előterjesztés Kovács József községi írnok betegsége, és különösen az 

anyakönyvi hivatalnál felszaporodott írásbeli teendők miatt, egy díjnok ideiglenes 

alkalmazásáról. – (Az alkalmazandó írnok, mint díjtalan gyakornok eddig is alkalmazásban 

volt, ezért a hónap 1-jétől napi 1 forint 50 krajcár napidíjat állapítottak meg részére.) [153-

154. p.] 

118. Elöljárósági előterjesztés a népesedés emelkedése, és az újabb törvények alapján 

tetemesen szaporodott iratok kézbesítésének ellátásáról. – (Bár megértik a problémát, de 

pénzügyileg nem tartják megoldhatónak még egy kézbesítői állás szervezését, ezért 

felhatalmazták a főjegyzőt, hogy a községi rendőrség egy tagját ossza be ideiglenes 

kisegítőnek.) [154-155. p.] 

119. Elöljárósági előterjesztés a hivatalos helyiségben használt székek számának növeléséről. 

– (Felhatalmazták az elöljáróságot 24 db thonett nádszék beszerzésére.) [155. p.] 

120. Elöljárósági előterjesztés az utak mellett újonnan ültetett fák támkaróinak beszerzésére. – 

(Felhatalmazták rá az elöljáróságot.) [155. p.] 

121. Albrich József reszelő-vágó iparosnak a községben letelepedés engedélyezése iránt 

beadott kérvénye. – (Engedélyezték Budapest főváros állami rendőr-főkapitányi hivatala által 

kiállított bizonyítvány alapján.) [155. p.] 

122. Weinberger Ascher-Koppel volt pásztói lakos, nőiruha szabónak a községben letelepedés 

engedélyezése iránt kérvénye. – (Engedélyezték.) [156. p.] 

123. Előterjesztés Szikora András és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

gépészként élő kérvényezőt, és nejét, Mede Terézt, valamint Mária, Borbála, Erzsébet, Fáni, 

Rozál, András, Juliánna, József és István nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [156-157. p.] 

124. Előterjesztés Peész Mihály és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1892 óta a községben lakó, vasgyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Naroda Máriát, valamint Sámuel és Jolán nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [157. p.] 

125. Előterjesztés Ludvig József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Szőllősi Annát, valamint József, Margit és Júlia nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [157-158. p.] 

126. Előterjesztés Laczkovics István és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

vasesztergályosként élő kérvényezőt, és nejét, Ziller Máriát, valamint Mária, Teréz, Lajos és 

Ilona nevű gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [158-159. p.] 

127. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 6-8. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [159. p.] 

128. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 6. számában közzétett, a mérsékelt 

árú marhasóról alkotott törvény életbeléptetése, és annak végrehajtásáról kiadott 



kormányhatósági utasítás ismertetésére vonatkozó 4060/1897. számú hirdetménye. – 

(Tudomásul vették.) [159. p.] 

129. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 6. számában közzétett, a Budapest 

fő- és székváros által létesített vásárcsarnokra vonatkozó 104-11.III. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették.) [159. p.] 

130. A honvédelmi miniszternek a katonatiszti árvafiúk nevelő intézetébe, a katonai 

reáliskolába, a két katonai akadémiába és a katonatiszti leányok soproni nevelő intézetébe való 

felvételről, a vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában közzétett, 14160/XIV/897. számú 

pályázati hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [159. p.] 

131. A honvédelmi miniszternek a hadsereg katonai nevelő és képző intézeteiben 

rendszeresített, és az 1897/98. iskolai év kezdetén betöltendő magyar alapítványi helyekre 

szóló, a vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában közzétett, 14341/XIV/897. számú pályázati 

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

132. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 10-14. számait. – (Tudomásul vették.) 

[160. p.] 

133. Olvastatott Kovács József községi írnoknak 120 forint fizetési előleg iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték, törlesztését június 1-től havi 5 forintban állapították meg.) [160. p.] 

 

1897. április 27. (VI., rendes) [161-206. p.] 

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

képviselője, Gönczöl János, Grószberger Lajos, Horváth Imre, Huszár Antal, Jónásch Antal, 

Kovács Nándor plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Porázik 

György, Rákos Gyula, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Gazdy László közgyám, 

Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, 

Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Vattay József pénztárnok, Pap János községi főjegyző, 

Kovács Antal aljegyző 

 

134. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [163. p.] 

135. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Tudomásul vették.) [164. p.] 

136. Olvastatott a község elöljáróságának az 1896. év folyamán a községet érintő főbb 

eseményekről szóló jelentése. – (Tudomásul vették.) [164. p.] 

137. Előterjesztették a község 1896. évi ügyfélforgalmi kimutatását. – (Tudomásul vették.) 

[164. p.] 

138. Olvastatott a község elöljáróságának a községi képviselő-testület által az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 145.§-a értelmében a községi szegényügyről készítendő 1896. évi jelentése. – 

(Elfogadták a jelentést, kiegészítve, hogy a szegényalap vagyona 5%-os kamatra a községi 

közmunka és egyéb alapoknak van kölcsönadva.) [164. p.] 

139. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak az április 8-án 

megtartott pénztárvizsgálat eredményéről szóló jelentését, és a pénztári leltárt. – (Tudomásul 

vették.) [165. p.] 

140. A belügyminiszternek a Pap János községi főjegyző gyógyfürdőzési költségei 

megállapításáról hozott községi 147. és 186/1896. számú határozatokat megsemmisítő, a 

vármegyei törvényhatósági 399/1896. számú határozatát jóváhagyó 14188-IV. számú 

intézkedése, és a vármegyei alispán 7295/1897. számú végzése. – (Tudomásul vették, azonban 

kimondták, hogy a törvényhatósági bizottság által megjegyzés nélkül elfogadott 1896. II. 

pótköltségvetésben ilyen címen szerepelt, ezért Pap Jánosnak nem kell visszafizetni a kiutalt 

összeget.) [165-167. p.] 

141. A belügyminiszternek a budapesti Fehérkereszt Országos Lelencház Egyesület által ápolt, 

állítólag salgótarjáni illetőségű Brauer Sándor és Kalinszki Mária után felmerült költségek 

megtérítéséről 27871. szám alatt kiadott intézkedése, és ezzel kapcsolatban vármegyei 



alispánnak 6798/1897. számú végzése, illetve járási főszolgabírónak 3267/1897. számú 

felhívása. – (Az összesen 92 forint 68 krajcár költség kifizetését rendelték el, egyben utasították 

az elöljáróságot, hogy a szülőket vagy rokonokat nyomozza ki, illetve derítse ki, valóban 

salgótarjáni illetőségűek-e.) [167. p.] 

142. A vármegyei alispánnak az 1897. évi ló és szekér összeírás, és lóosztályozásra vonatkozó 

3460/1897. számú körrendelete, és ezzel kapcsolatban járási főszolgabírónak a 

lóosztályozáshoz bizalmi férfiak megválasztására kiadott 2003/1897. számú felhívása. – 

(Tudomásul vették, hogy az összeírás már megtörtént, a lóosztályozáshoz pedig Kovács Antal 

aljegyzőt, Szilárdy Ödönt és Novaszad Bélát küldték ki.) [167-168. p.] 

143. A járási főszolgabírónak Matyó József salgótarjáni illetőségűnek elismerése, és 

segélyezésére kiadott 2300/1897. számú felhívása. – (Az 1883-1887 között cipészmesterként 

dolgozó Matyó Józsefet és nejét, született Gyurcsik Terézt felvették a község kötelékébe, mert 

előbbi illetőségi helyén, Losoncon az utóbbi négy évben nem járult hozzá a községi terhekhez. 

Mivel az érintett 1887-ben szélhűdést kapott, munkaképtelen lett, a felvételi díjat elengedték, és 

kilátásba helyezték, hogy kérelmére felveszik a községi szegények sorába, segélyezik.) [168-

169. p.] 

144. Előterjesztették a községi képviselő-testület 107/1897. számú határozata alapján a községi 

közutak hálózatát feltüntető tervet, a községi építkezési bizottság javaslatával. – (Elfogadták.) 

[részletes felsorolás] [169-171. p.] 

145. Olvastatott a községi adóügyi bizottságnak az ital és fogyasztási adó kezelésnél 1896. 

évben elért eredményről szóló jelentése, és az ellenőrzési jutalékok megállapítására vonatkozó 

javaslata. – (A beszedett adó elszámolását és a nyereség felosztását elfogadták. A közreműködők 

jutalmazása tekintetében – szavazás után – a bizottság javaslatát hagyták jóvá, s elrendelték a 

kifizetéseket.) [részletes indoklás] [172-175. p.] 

146. Olvastatott Kovács Nándor salgótarjáni esperes-plébánosnak a salgótarjáni római 

katolikus templom és paplak építéséhez szükséges költségekhez való hozzájárulás iránti 

kérvénye, és ezzel kapcsolatban a véleményadás végett kiküldött községi számvizsgáló 

bizottság jelentése. – (A lakosság növekedése miatt szükségessé váló, kb. 55 ezer forint költségű 

építkezéshez a község 4 ezer forinttal járult hozzá.) [részletes indoklás] [175-178. p.] 

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

rendelkezési alap, kórház alap és községi közmunka alap pénztárának 1897. évre szóló 

pótköltségvetési előirányzatait, a községi elöljáróság indoklásával, és a községi számvizsgáló 

és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [178-189. p.] 

148. Előterjesztették az 1897. évi községi vicinális közmunka összeírást, a község 

elöljáróságának a közmunka mérve és váltságdíjak megállapítására vonatkozó jelentésével, és 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Az összeírás szerint 408 

igavonó állat, 176 közönséges, 216 kő- vagy téglaépület, 13 emelet van, és 1752 idegen. A 

kötelezettségek miatt emelni kellett a kirovandó közmunkát, illetve a váltság összegét is.) 

[részletes indoklás] [190-193. p.] 

149. Barella Henrik községi bíró jelentése a községi képviselő-testületnek 106/1897. számú 

határozatával Grünwald Frigyes családtagjai tartásából felmerült költségek rendezése, és a 

családtagok hazaszállítása céljából bécsi kiküldetése során tett eljárásáról. – (Elfogadták a 

tartásdíj kifizetéséről szóló nyugtát, illetve a felmerült költségeket, valamint jóváhagyták, hogy 

a négy lány saját keresetéből fenn tudja tartani magát, ezért nem hozta őket Salgótarjánba.) 

[193-194. p.] 

150. Elöljárósági előterjesztés a község belterülete határától a pálfalvai határig vonuló 

törvényhatósági út mentén faültetésből eredő költségek megállapításáról. – (Elfogadták a 68 

forint 94 krajcár munkabér kifizetését.) [194-195. p.] 

151. Elöljárósági előterjesztés a községi faiskolakert kezelésének költségeire a község egyéb 

alapjaitól felveendő kölcsönből fedezéséről. – (Az új faiskola berendezése kimerítette az alap 



pénztárát, ezért elfogadták, hogy a szegényalapból kölcsönvett 180 forint visszafizetését a 

következő évre halasszák, illetve engedélyezték, ha szükséges, még 120 forint kölcsön felvételét 

ugyaninnen.) [részletes indoklás] [195. p.] 

152. A Salgótarjáni Ipartestületnek az országos vásárok határnapjainak megváltoztatása iránt 

beadott kérvénye. – (Elutasították azt, hogy az országos vásárok első, állatvásári napján a 

kötélverőkön kívül más iparosok is árulhassanak, viszont támogatták, hogy az országos vásárok 

napját hétfőről keddre helyeztessék át, mivel minden héten a hetivásárokat hétfőn tartották.) 

[részletes indoklás] [195-198. p.] 

153. Gazdy László községi közgyám gyámi fizetésének emelése iránt beadott kérvénye. – 

(Kiadták a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak, hogy a községi szabályrendelet 

átalakítása során vegye figyelembe.) [198. p.] 

154. Olvastatott Link Bernát salgótarjáni lakos, községi helypénzszedéssel egybekötött 

vásárjog bérlőnek a Salgótarján területén és vidékén 1895-1896. években fellépett sertésvész, 

valamint a szarvasmarhák közötti száj- és körömfájás járvány miatt az országos és a heti 

vásárok forgalmában beállott pangás által elszenvedett veszteségeinek figyelembe vétele, és ez 

alapján bércsökkentés iránti kérvénye, valamint ezzel kapcsolatban a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentése. – (Bár a bérleti szerződés szerint nincs erre lehetőség, 

azonban a község érdeke is, hogy bevételei növekedjenek, ezért a rendkívüli helyzetre, amely 

szerint a megelőző 60 hétből csak 10 héten tarthattak állatvásárt, azonban az állatállomány 

csökkenése miatt azokon is csekély volt a felhozatal, 1600 forintban határozták meg az 

elengedhető összeget.) [részletes indoklás] [198-202. p.] 

155. Kazár József volt mátranováki lakosnak a községben letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [202. p.] 

156. Groszmann Jakab salgótarjáni lakos, kocsmárosnak záróra meghosszabbítása iránti 

kérvénye. – (Elutasították.) [202. p.] 

157. Olvastatott Nógrád Vármegye Árvaszékének kiskorú Braun Mária és Sándor nevű fia 

illetőségének megállapításáról, és részükre gyám javaslatba hozásáról 5022/1897. szám alatt 

kiadott végzése. – (Az 1879-1885 között vasgyári munkásként dolgozó Braun Károlyt, és az 

azóta szintén elhalt nejét, született Polk Terézt, valamint Mária nevű gyermeküket felvették a 

község kötelékébe. Mivel az érintett kiskorú, a felvételi díjat elengedték, és rokon hiányában 

Barella Henrik községi bírót nevezték ki gyámjául.) [202-204. p.] 

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

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [204. p.] 

159. A honvédelmi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában közzétett, a 

Ludovika Akadémiába az 1897/98. tanévre a gróf Buttler János-féle alapítványi helyekre 

vonatkozó 17801/XIV/897., és ugyanott és akkor betöltendő magyar állami, illetőleg 

alapítványi és fizetéses helyekre vonatkozó 17268/XIV/897. számú pályázati hirdetményei. – 

(Tudomásul vették.) [204. p.] 

160. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap című gazdasági heti közlöny 15-17. 

számait. – (Tudomásul vették.) [204. p.] 

161. Szilárdy Ödön községi képviselő indítványozza, hogy mivel a salgótarjáni illetőségűeknek 

törvény szerint elismert vagyontalan ápoltak után már tetemes költséget fizettek ki a községi 

törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap pénztárból, a községi szabályrendelet 6.§-ában 

megállapított ily költségek fedezésére szolgáló községi kötelékbe felvételi díjakat emeljék. – 

(A következő közgyűlésre halasztották a tárgyalását.) [204-205. p.] 

162. Jónásch Antal községi képviselő előadja, hogy az evangélikus templom során újabban 

folyó építkezéseknél a felesleges földanyagot az út mentén, részben az úttestre rakták le, amely 

az utat járhatatlanná teszi. Indítványozza az útrendőri szabályokba ütköző eljárás 

megakadályozását, és a kihordott földanyag eltávolítására az illető háztulajdonosok kötelezését. 

– (Elfogadták, utasították a községi bírót, hogy tartson vizsgálatot és intézkedjen.) [205. p.] 



163. Kovács Nándor községi képviselő interpellál az iránt, hogy a községi elöljáróság tud-e 

arról, hogy a Meszeshegy alatt fekvő Benkó-féle házban, annak ellenére, hogy a képviselő-

testület április 2-án tartott közgyűlésében a bordélyház üzlet elhelyezését határozottan 

ellenezte, mivel azon a közös telken több ház is van, és számos serdült leány és gyermekekkel 

bíró család lakik, rendőri fedezettel mégis megnyitották. – (Községi bírónak nem volt tudomása 

erről, de kivizsgálja.) [205-206. p.] 

 

1897. április 27. (VII., rendes) [206-238. p.] 

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

képviselője, Gönczöl János, Grószberger Lajos, Horváth Imre, Huszár Antal, Jónásch Antal, 

Kovács Nándor plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Porázik 

György, Rákos Gyula, Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula, Auerhammer János állatorvos, Gazdy 

László közgyám, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Hroziencsik István 

községi mérnök, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Vattay József pénztárnok, Pap János községi 

főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

164. Előterjesztették az 1896. évi összes pénztári számadásokat és naplókat, valamint az 

1896.  december 31-én felvett vagyoni leltárt, és ezzel kapcsolatban a községi elöljáróság 

indoklását, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését magában 

foglaló jegyzőkönyvet. – (Elfogadták.) [részletes indoklás] [indoklás folytatása a következő 

kötetben] [207-238. p.; 27. kötet 1-44. p.] 


