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1897. május. 20. (VIII., rendes) [44-69. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Grószberger Miksa, Kovács Nándor 

plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Okolicsányi István a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Rákos Gyula, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, 

Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, Pap 

János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

165. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [47. p.] 

166. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [47. p.] 

167. Napirend előtt községi főjegyző bejelenti, hogy Horváth Imre választott községi képviselő 

a községből elköltözött, képviselői helyét az 1886. évi XXII. törvénycikk 42.§-a értelmében a 

választás alkalmával legtöbb szavazatot nyert póttag tölti be. – (Tudomásul vették a lemondást, 

és az I. kerületi póttagot, Szvoboda Jakabot hívták be.) [47. p.] 

168. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi betegápoló fizetése felemeléséről 

hozott községi 335/1896. és 65/1897. számú határozatokat jóváhagyó 106/1897. számú 

határozata. – (Tudomásul vették, és utasították a főjegyzőt, hogy ennek megfelelően módosítsa 

a szervezeti szabályrendeletet.) [47-48. p.] 

169. A vármegye közigazgatási bizottságának a községi képviselő-testület 43/1897. számú 

határozatával a belügyminiszterhez a salgótarjáni anyakönyvi hivatal államosítása, esetleg a 

költségek fedezéséhez állami javadalmazással való hozzájárulás iránt benyújtott kérvény 

alapján hozott 860/1897. kb. számú határozata, és ezzel kapcsolatban az állami anyakönyvi 

felügyelő jelentése. – (Mivel a belügyminiszteri leiratot nem ismerik, az anyakönyvi felügyelő 

véleménye, mely szerint az anyakönyv-vezető helyettessel megoldódik a községi tisztviselők 

terhének enyhítése, nem értettek egyet, újabb felterjesztéssel él, az alispántól pedig kérték a 

belügyminiszteri leirat másolatának megküldését.) [48-49. p.] 

170. A vármegye közigazgatási bizottságának a gazdasági ismétlőiskola szervezését rendelő 

649/1897. kb. számú határozata, és azzal kapcsolatban a községi tanügyi bizottság jelentése. – 

(Mivel a lakosság döntő része bányászatból és iparból él, mezőgazdasági művelésre alkalmas 

terület is csekély, ezért kérték a közigazgatási bizottságot, hogy a nagyközséget mentse fel az 

iskola szervezése alól.) [részletes indoklás] [49-51. p.] 

171. A vármegyei alispánnak az ital és fogyasztási adó megváltásából elért tiszta jövedelem 

bizonyos hányadának a beszedési körhöz tartozó községek részére kiadásáról hozott községi 

182/1896. számú határozatra vonatkozó 5254/1896. számú végzése. – (Mivel a beszedési 

körhöz tartozó községek nem nyilatkoztak arról, hogy az esetleges veszteségből is részt 

vállalnak-e, illetve hajlandók-e a csempészetet megakadályozni, a képviselő-testület nem foglalt 

állást.) [51-54. p.] 

172. A vármegyei alispánnak a községi úthálózat megállapításáról hozandó határozat 

beterjesztésének határidejét május végéig kiterjesztő 8758/1897. számú végzése. – (Tudomásul 

vették.) [54. p.] 

173. A vármegyei alispánnak Varsány község tűzkárosultjai részére adomány gyűjtését 

elrendelő 8341/1897. számú végzése. – (A gyűjtést már elindították, a község 10 forintot 

adományozott.) [54. p.] 

174. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az utcák, utak és közterek világítására 

szolgáló villanylámpák számának növeléséről hozott 123., 342/1896. és 111/1897. számú 

határozatokat azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen 

jóváhagyták.) [54-55. p.] 



175. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közutak hálózatát feltüntető 

tervet elfogadó 107. és 144/1897. számú határozatát, valamint a hálózat tervezetét, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [55-56. p.] 

176. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1897. évi községi (vicinális) közmunka 

mérvét, és váltságdíját megállapító 148/1897. számú határozatát, valamint a közmunka egyéni 

összeírását. – (Elfogadták a 4695 forint 60 krajcár összeget, és fele-fele arányban a vicinális 

közmunka pénztárba és a községi közmunka pénztárba helyeztették el.) [56-58. p.] 

177. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az országos vásárok határnapjainak 

megváltoztatásáról hozott 152/1897. számú határozatát azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták, és elrendelték felterjesztését a 

kereskedelemügyi miniszterhez.) [58-60. p.] 

178. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a szarvasmarhák között fellépett száj- és 

körömfájás és sertésvész járvány folytán betiltott országos és heti vásári forgalom hiányában, a 

községi vásárjog bérlő anyagi veszteségeinek kárpótlására bér csökkentéséről hozott 154/1897. 

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

jóváhagyták.) [60-61. p.] 

179. Előterjesztés a községi szervezeti szabályrendeletnek a községi kötelékbe felvettek 

felvételi díját szabályozó 6.§-a módosításáról. – (Elfogadták, hogy akik 1893. január 1. előtt a 

községbe települtek, azok részére ne változzon a felvételi díj, egyébként arányosan emelni kell, 

melyre a főjegyző tegyen javaslatot.) [részletes indoklás] [61-62. p.] 

180. Elöljárósági előterjesztés a községi járdák építéséről. – (Mivel több akadály gátolta, hogy 

a járdák építésének terveit és költségvetését beterjesszék, de azokat ebben az évben el kell 

készíteni, kérelemmel fordultak a törvényhatósági bizottsághoz, hogy a tervek és költségvetés 

jóváhagyására hatalmazzák fel az alispánt.) [részletes indoklás] [62-63. p.] 

181. Pap Zsigmond községi végrehajtónak 200 forint fizetési előleg iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték, a visszafizetést június 1-től havi 7 forintban szabták meg.) [63-64. p.] 

182. Olvastatott a községi állatorvosnak 1897. első negyedévéről szóló állategészségügyi 

jelentése. – (Tudomásul vették.) [64. p.] 

183. Pongó György és társai salgótarjáni lakosoknak a Pécskő-patak rendezése iránt beadott 

kérvényük. – (Szilárdy Ödön nagybirtokos kijelentette, mivel a patak mentén az egyes 

telektulajdonosok jogtalanul foglaltak el területeket, a tagosítási állapotok rendezéséig sem a 

patak nem rendezhető, sem közút nem építhető.) [64. p.] 

184. Előterjesztés Viletel Vencel salgótarjáni lakos, vasgyári munkásnak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben 

lakó, 1888 óta vasgyári munkásként élő kérvényezőt 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [64-65. p.] 

185. Előterjesztés Makróczy Gusztáv salgótarjáni lakos, cipészmester és családjának az 1886. 

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

községben lakó, cipészmesterként élő kérvényezőt és nejét, Toman Teréziát, valamint Mária, 

Kornélia, Gusztáv és Vilma nevű gyermekeit 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [65-66. p.] 

186. Előterjesztés Bilesch Antal salgótarjáni lakos, gyári mozdonyvezető és családjának az 

1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta 

a községben lakó, gyári mozdonyvezetőként élő kérvényezőt és nejét, Koza Annát, valamint 

Gizella nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [66-67. p.] 

187. Előterjesztés Halászy Ferenc salgótarjáni lakos, vasúti előmunkás és családjának az 1886. 

évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1877 óta a 

községben lakó, vasúti előmunkásként élő kérvényezőt és nejét, Dordányi Erzsébetet, valamint 

Sándor és Erzsébet nevű gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [67-

68. p.] 



188. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 11-12. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [68. p.] 

189. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában közzétett, az 1894. 

évi XII. törvénycikk 53.§-a végrehajtásának ellenőrzéséről, a múlt évi 10000. számú 

intézkedésének megújításáról szóló 9005/1897. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [68. 

p.] 

190. A járási főszolgabírónak vasúti kisajátítási ügyben kiadott 4578/1897. számú felhívása. – 

(A község képviseletével a tárgyaláson az elöljáróságot és Szilárdy Ödönt bízták meg.) [68. p.] 

190 ½. (sic!) Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett Néplap című gazdasági heti 

közlöny 18-20. számait. – (Tudomásul vették.) [69. p.] 

191. Kovács Nándor községi képviselő az április 27-én tartott rendes közgyűlésben tett 

interpellációjára hozott 163/1897. számú határozat alapján, a Benkó-féle házban felállított 

bordélyházra nézve a községi elöljáróság válaszát kéri. – (Tudomásul vették, hogy a községi 

bíró még tájékozódik az ügyben.) [69. p.] 

 

1897. június 10. (VIII. [téves számozás, IX.,] rendes) [70-90. p.] 

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

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Dokupil Vilmos, Figura György, 

Gerber Frigyes, Gönczöl János, Grószberger Lajos, Grószberger Miksa, Huszár Antal, Jónásch 

Antal, Jungmann Mihály, Kóhn Lipót, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, 

Marschalkó Richárd, Perné Ferenc, Porázik György, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Thomásch János, Wabrosch Béla, Auerhammer János 

állatorvos, Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik 

Gyula rendőrbíró, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal 

aljegyző 

 

192. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Dokupil Vilmos, Gönczöl János) [72. p.] 

193. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [72. p.] 

194. A belügyminiszternek a tanítók és tanítónők millenniumi jutalmazásáról hozott községi 

129. és 160/1896. számú határozatokat megsemmisítő vármegyei törvényhatósági 248/1896. 

számú határozat ellen beadott fellebbezésre vonatkozó 42780/IV.897. számú leirata. – 

(Tudomásul vették, hogy tárgytalannak mondta ki a belügyminiszter a beadványt.) [72-73. p.] 

195. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 2/1897. számú határozatával alkotott, az 

1890. évi I. törvénycikk útrendőri intézkedéseinek a községi közlekedési (vicinális) és községi 

(közdűlő) közutakra vonatkozó módosításáról szóló szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul 

vették.) [73. p.] 

196. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 18/1897. számú határozatával alkotott, 

Nógrád vármegye közházának alapszabály-tervezete. – (Tudomásul vették.) [73. p.] 

197. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 19/1897. számú határozatával alkotott, 

„Nógrád vármegye Mária Valéria közkórházának háztartási szabályzata” tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [73. p.] 

198. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 20/1897. számú határozatával alkotott, 

„Nógrád vármegye Mária Valéria közkórházának közkórházi szabályzata” tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [73-74. p.] 

199. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 21/1897. számú határozatával, „Nógrád 

vármegye Mária Valéria közkórházának házirendjéről” alkotott szabályrendelet-tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [74. p.] 

200. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 22/1897. számú határozatával, „Nógrád 

vármegye Mária Valéria közkórházának étkezési rendjéről” alkotott szabályzat-tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [74. p.] 



201. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 23/897. számú határozatával, „Nógrád 

vármegye Mária Valéria közkórházának az alapítványokról” alkotott szabályzat-tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [74. p.] 

202. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 41/1897. számú határozatával az 1894. évi 

XII. törvénycikk 19.§-a alapján a „pásztorokról” alkotott szabályrendelet-tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [74. p.] 

203. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 43/1897. számú határozatával az 

„Állattenyésztésről” alkotott szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul vették.) [74. p.] 

204. A vármegye törvényhatósági bizottságának a 44/1897. számú határozatával elfogadott 

„Nógrád megye községi jegyzői segély és nyugdíjintézetének alapszabályai” módosításáról 

szóló tervezet. – (Tudomásul vették.) [74-75. p.] 

205. A vármegyei alispánnak a községi kataszteri birtokívek rendezését, és az abból eredő 

költségek fedezése céljából pótköltségvetési előirányzat beterjesztését rendelő 9652/1897. 

számú rendelete. – (Mivel nagyon hiányosak a kataszteri nyilvántartások, célszerűbbnek 

tartották, hogy egy szakember által a tényleges állapotokat felméressék, amelyre egyelőre 500 

forintot irányoztak elő. Kérték az alispántól a pótköltségvetés beterjesztésének határidejét 

szeptemberre módosítani, a pénzügyigazgatóságtól pedig egy szakember kiküldését a 

felmérések elvégzésére.) [részletes indoklás] [75-77. p.] 

206. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a római katolikus templom és paplak 

építési költségeihez, az ital és fogyasztási adó jövedelméből 4000 forinttal hozzájárulást 

kimondó 146/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Véglegesen jóváhagyták.) [77-78. p.] 

207. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1897. évi községi (vicinális) közmunka 

kivetéséről hozott 148/1897. számú határozatát, és annak alapján az egyéni kivetést. – (Nem 

tárgyalták, mert az egyéni kivetést 170/1897. számú határozattal jóváhagyták, de kihirdetési 

ideje még nem járt le.) [78-79. p.] 

208. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az italmérési és fogyasztási adó 1896. évi 

kezeléséről, illetve ellenőrzéséből folyó jutalékok megállapításáról hozott 145/1897.  számú 

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

jóváhagyták.) [79-80. p.] 

209. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 196/1895. számú határozatával a községi 

vásárjogra bejelentett közbirtokossági igény jogosultságának megállapítására kiküldött 

bizottság jelentése. – (A Szilárdy Ödön és társai által támasztott igényt nem fogadták el, mert 

az a községi vagyonleltárban eddig sem szerepelt, a vásárterek ingyenes használata utáni 

kártérítésre pedig igény nem érkezett.) [80-81. p.] 

210. Előterjesztették az 1897. évre szóló tűzvédadó egyéni kivetési lajstromot. – (Elfogadták 

az 1303 forint tűzvédadó kivetését és a lajstromot.) [81-82. p.] 

211. Előterjesztették az 1897. évre szóló szemét kihordási költségek fizetésére kötelezettek 

egyéni összeírását, és a hozzájárulási költségeket magába foglaló kivetési lajstromot. – 

(Elfogadták.) [82. p.] 

212. Pap János főjegyzőnek az 1895. december 19-én utazás közben, önhibáján kívül történt 

balesetből eredt sérülései kezelésére meghatározott hatheti szabadság engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték, helyettesítésével Kovács Antal aljegyzőt bízták meg.) [82-83. p.] 

213. Pap János főjegyző fizetési előleg iránti kérvénye. – (Nem fizetési előlegként, hanem az 

ital és fogyasztási adó beszedése után járó járulék terhére 500 forintot engedélyeztek, amelyből 

a még törlesztendő 100 forintot levonták.) [83-84. p.] 

214. Előterjesztették az 1897/98. évi óvoda és tankötelesek összeírása, valamint az összeírási 

eljárás során használt előfogatok költségeiről szóló számlát. – (Tudomásul vették, és elrendelték 

Eisenkolb Ivor segédjegyzőnek a 36 forint 60 krajcár kifizetését.) [84-85. p.] 



215. Olaj Jánosné salgótarjáni lakos, mint kiskorú gyermekei gyámjának, a község által 

segélyezett szegények közé felvétele, és segély előleg utalványozása iránti kérvénye. – 

(Felvették és június 1-től 50-50 krajcár heti segélyezését rendelték el, valamint, hogy a házukat 

ne árverezzék el, az árvákra eső 45 forint 14 krajcár perköltséget megelőlegezték.) [részletes 

indoklás] [85-86. p.] 

216. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a május 24-én 

kiütött tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiszállítása céljából, fogataikkal elsőként 

megjelentekről szóló jelentése. – (Az elsőként az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt fogatával 

megjelent György Károly kocsis 5 forint, másodikként Kovács József saját fogatával 3 forint, 

harmadikként egyszerre jelent meg Holub János és Nagy István 2-2 forint, negyedikként saját 

fogatával megjelent Lakatos Dorka János zagyvai lakosnak 1 forint jutalom járt.) [86-87. p.] 

217. Grünfeld Lipót baráti lakosnak a községben letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték.) [87. p.] 

218. Wider Hermann volt munkácsi, Laufer Sámuel volt sry-i lakosok, salgótarjáni 

cégtársaknak a községben letelepedés engedélyezése iránti közös kérvénye. – (Engedélyezték.) 

[az indoklásban Munkács helyett Mohács van!] [87-88. p.] 

219. Olvastatott Scheda Ferenc morvaországi Wsechnic községi születésű lakosnak a község 

kötelékébe való fölvétele iránti kérvénye. – (Az 1871 óta a községben bányatársulati 

kertészként élő kérvényező községi kötelékbe való felvételét a magyar állampolgárság 

megszerzése után támogatják.) [88. p.] 

220. Elöljárósági jelentés arról, hogy az aranka foltok és szerbtövis irtásának az 1894. évi XXII. 

törvénycikk 53.§-a végrehajtásáról 48000/1896. számú alispáni rendeletben meghatározott 

módon, vármegyei alispánnak 10000/1896. számú rendeletét megújító 9005/1897. számú 

körrendeletében foglalt intézkedéseknek a községi elöljáróság június első hetében ismételten 

eleget tett. – (Tudomásul vették, és elrendelték, hogy július első hetében is tegyék meg.) [88-89. 

p.] 

221. Bemutatták a Salgótarjáni Tantestület köréhez tartozó elemi nép- és iparostanonc iskolák 

1896/97. tanévi záró vizsgáinak sorrendjét. – (Tudomásul vették.) [89. p.] 

222. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 14-15. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [89. p.] 

223. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett 

12721-I.4/897. számú pályázati hirdetménye az erdősítési jutalmakra. – (Tudomásul vették, az 

erdőtulajdonosokat értesítették.) [89. p.] 

224. A vármegyei alispánnak a földművelésügyi miniszter által 1608/897.IV.2. szám alatt kelt 

intézkedése kapcsán, az állami tenyészetekben, valamint az országos törzskönyvben bejegyzett 

magántenyészetekben rendelkezésre álló és eladó, hágóképes tenyészbikák számáról, fajtájáról 

és áráról szóló, a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett 8642/1897. számú 

kimutatása. – (Tudomásul vették.) [89. p.] 

225. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap [a szövegben tévesen „Népszava” 

szerepel]  gazdasági heti közlöny 21-23. számát. – (Tudomásul vették.) [90. p.] 

 

1897. augusztus 11. (X., rendes) [90-148. p.] 

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

Grószberger Miksa, Klein Jakab, Kovács Nándor plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

képviselője, Porázik György, Rákos Gyula, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János 

állatorvos, Herczeg István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, 

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

226. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Rákos Gyula) [94. p.] 

227. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [94. p.] 



228. Pap János községi főjegyző bejelenti, hogy a községi képviselő-testületnek június 10-én 

tartott rendes közgyűlésében 212/1897. számon hozott határozattal gyógyfürdő használat 

céljából engedélyezett, június 24-én megkezdett hatheti szabadság ideje lejárván, augusztus 5-

én a községi jegyzői hivatal vezetését átvette. – (Tudomásul vették.) [95. p.] 

229. Olvastatott Holéczy Gusztáv községi képviselő bejelentése, hogy a községből elköltözik.  

– (Tudomásul vették, és a legtöbb adófizetők közül Weinberger Somát hívták be.) [95. p.] 

230. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei alispán 13847/1897. számú végzésével 

kiadott, Salgótarján nagyközség legelőbirtokossága szervezési szabályrendeletének 

módosítását elrendelő 26255/VII.1. számú intézkedése. – (Tudomásul vették, és kiadták az 

elöljáróságnak intézkedés végett.) [95. p.] 

231. A vármegyei alispánnak június 27-én 13292/897. számon kelt leirata, melyben a 

belügyminiszternek március 20-án 19475/IV.e. szám alatt kelt leiratát másolatban megküldi. – 

(Kérték az alispántól azt a leiratot is, amelyre a megküldött hivatkozik.) [95-96. p.] 

232. A vármegye törvényhatósági bizottságának az utcai villamos lámpák szaporításáról hozott 

községi 123. és 342/1896., továbbá 111. és 174/1897. számú határozatokat elvileg jóváhagyó, 

de azoknak a határozatok alapjául szolgáló villany szakbizottsági és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével és javaslataival kiegészítését rendelő 352/1897. számú 

határozata. – (Tudomásul vették, és a jegyzőkönyveket felterjesztették az alispánhoz záradékkal 

való ellátásra.) [részletes indoklás] [96-101. p.] 

233. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő- testületnek Link Bernát 

vásárjog bérlő bér csökkentésére beadott kérvényére hozott 154. és 178/1897. számú 

határozatának kiegészítését rendelő 351/1897. számú határozata. – (A kért jegyzőkönyveket 

felterjesztették, kivéve az utolsó 6 év országos és heti vásáraira vonatkozó forgalmi jelentést, 

amelyet nem lehet elkészíteni.) [részletes indoklás] [101-103. p.] 

234. A vármegye törvényhatósági bizottságának, a község házi pénztárának, továbbá a községi 

törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap, a községi kórház alap pénztárainak és a községi 

közmunka pénztárnak 1897. évre vonatkozó I. pótköltségvetési előirányzatait jóváhagyó 

407/1897. számú határozata. – (Tudomásul vették, ugyanakkor a pótadóval kapcsolatban 

felterjesztéssel éltek az alispánhoz.) [részletes indoklás] [103-106. p.] 

235. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi járda építésére felveendő kölcsön 

jóváhagyásáról hozott 354/1897. számú határozata. – (Tudomásul vették, de jelezték, hogy a 

tervek és költségvetés bemutatása csúszni fog, mert a községi mérnököt 35 napos katonai 

gyakorlatra hívták be.) [106-107. p.] 

236. A járási főszolgabírónak a községi iktató-kiadó és kézbesítő, úgy Kovács József községi 

írnok ellen fegyelmi vizsgálatot elrendelő, és utóbbit hivatalától felfüggesztő 6624/1897. számú 

végzése. – (Tudomásul vették, hogy a fegyelmi vizsgálat megtörtént és állásukba 

visszahelyezték.) [107-108. p.] 

237. A járási főszolgabírónak az 1898. évi fedeztetési idényre vonatkozó nyilatkozatok 

kiadásáról szóló 5591/1897. számú felhívása. – (Utólagosan jóváhagyták a községi elöljáróság 

intézkedését.) [108. p.] 

238. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1897. évre szóló szemét kihordási 

költségeket megállapító 211/1897. számú határozatát, és erre vonatkozó egyéni kivetést, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [108-109. p.] 

239. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 1897. évi tűzvédadó megállapításáról 

hozott 210/1897. számú határozatát és az egyéni kivetést, azon jelentéssel, hogy azok ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [109-111. p.] 

240. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1897. évi községi (vicinális) közmunka 

kivetéséről, váltságdíjának megállapításáról, és felosztásáról hozott 176/1897. számú 

határozatát, valamint az annak alapján megállapított egyéni kivetést, azon jelentéssel, hogy sem 

a határozat, sem a kivetés ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [111-112. p.] 



241. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Pap János községi főjegyző részére az 

1897. évi fogyasztási adó kezelés, illetve ellenőrzési jutalékból 500 forint előleg kiutalásáról 

hozott 213/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Megerősítették a határozatot.) [112-113. p.] 

242. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi kataszteri birtokívek 

rendezéséről, és abból eredő költségek fedezéséről hozott 205/1897. számú határozatát, azon 

jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Megerősítették.) [113-115. p.] 

243. Olvastatott a községi helypénzszedési joggal egybekötött vásárjog bérbeadásáról felvett 

árverési jegyzőkönyv, mely szerint az 1898-1900. évig terjedő háromévi időtartamra az évi 

haszonbér az eddigi 5450 forintról 5800 forintra emelkedett, és ezen jogot, mint legtöbbet ígérő, 

ismét Link Bernát salgótarjáni lakos vette ki. Az árverési feltételek értelmében megállapított 

1715 forint biztosítékot részben értékpapírokban, részben készpénzben letette. – (Jóváhagyták, 

köszönetet mondtak Szilárdy Ödönnek, és utasították a bírót a bérleti szerződés megkötésére.) 

[115-116. p.] 

244. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 45/1897. számú határozata alapján a községi 

vadászati jognak 1898-1903. évig terjedő hatévi időtartamra bérbeadás céljából megtartott 

árverés jegyzőkönyve, és annak alapján Kmeth Lajos salgótarjáni lakossal megkötött bérleti 

szerződés. – (Jóváhagyták a 12 forint évi bérleti díjról kötött szerződést, és annak felosztását.) 

[részletes indoklás] [116-118. p.] 

245. Olvastatott a községi elöljáróságnak a községi gyepmesteri állás, és ezzel kapcsolatos 

köztisztasági munkálatokra vonatkozó árverésről felvett jegyzőkönyve, és az alapján Kivovics 

Bernát salgótarjáni lakossal 1898-1900. évig terjedő három évre megkötött munkabérszerződés. 

– (Jóváhagyták.) [118-119. p.] 

246. Bemutatták a községi 135., illetve 185/1896. számú határozatok alapján kötött adásvételi 

szerződés szerint megvett ingatlanok tulajdonjogának a község nevére lett telekkönyvi 

bekebelezését igazoló 992/1897. telekkönyvi végzést, és ezzel kapcsolatban a szándékolt 

adásvételi szerződést. – (Tudomásul vették.) [119. p.] 

247. Elöljárósági előterjesztés a községben levő hitfelekezeti iskolák, valamint ezek és a 

társulatok és vállalatok által fenntartott iskolákba járó szegény sorsú tanulók segélyezésére 

évenként kiadatni szokott segélyek megállapításáról. – (Az előző évhez hasonló megoszlásban 

84 forint segélyt szavaztak meg.) [119-120. p.] 

248. Előterjesztették a járdaépítési költségeknek 1897. évre esedékes részéről szerkesztett 

egyéni kivetést. – (Elfogadták a 2456 forint 39 krajcár összegű kivetést.) [120. p.] 

249. Előterjesztették a behajthatatlanság miatt leírandó községi pótadó hátralékosok 

névjegyzékét. – (Elrendelték a 211 forint 64 krajcár hátralék leírását.) [120. p.] 

250. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó tűzvédadó hátralékosok jegyzékét. – 

(Elrendelték a 69 forint 68 krajcár hátralék leírását.) [120-121. p.] 

251. Elöljárósági jelentés a behajthatatlanság folytán törlendő községi (vicinális) 

közmunkaváltság hátralékosok névjegyzékéről. – (Elrendelték a 47 forint hátralék leírását.) 

[121. p.] 

252. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő községi közmunkaváltság 

hátralékosok névjegyzékét. – (Elrendelték a 27 forint 50 krajcár hátralék leírását.) [122. p.] 

253. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő régi vármegyei törvényhatósági 

közmunkaváltság hátralékosok névjegyzékét. – (Elrendelték a 185 forint 85 krajcár hátralék 

leírását.) [122-123. p.] 

254. Előterjesztették az 1897 első felében foganatosított adó-végrehajtási eljárásoknál felmerült 

költségekről szóló számlát. – (Elfogadták a 187 forint 60 krajcárról szóló számlát.) [123. p.] 

255. Elöljárósági előterjesztés a tagosítási hiteles térkép, földkönyv és jegyzőkönyv 

beszerzéséről. – (Utasították az elöljáróságot, hogy kérelmezze a Balassagyarmati 



Törvényszéknél a nagyközségre vonatkozó tagosítási iratok hitelesített másolatának kiadását.) 

[123. p.] 

256. Elöljárósági jelentés arról, hogy az aranka foltok és szerbtövis irtásának az 1894. évi XXII. 

törvénycikk 53.§-a végrehajtása tárgyában 48000/1896. számú alispáni rendeletben 

meghatározott módon, vármegyei alispánnak 10000/1896. számú rendeletét megújító 

9005/1897. számú körrendeletében foglalt intézkedéseknek a községi elöljáróság július és 

augusztus első hetében ismételten eleget tett.– (Tudomásul vették, és elrendelték, hogy 

szeptember első hetében is tegyék meg.) [123-124. p.] 

257. Elöljárósági jelentés a Hatvan-Salgótarján vasút második vágány közigazgatási 

bejárásáról. – (Tudomásul vették, a főjegyző és az aljegyző utazási költségét, 14 forintot 

kifizették.) [124. p.] 

258. Olvastatott Holcsek Ferenc segédjegyző állásáról lemondásáról szóló jelentése. – 

(Tudomásul vették, 6 éves szolgálatáért jegyzőkönyvi elismerésben részesítették. Állását a 

szervezeti szabályrendelet átalakítása miatt nem töltötték be.) [124-125. p.] 

259. Olvastatott a községi állatorvos második negyedévről szóló állategészségügyi jelentése. – 

(Tudomásul vették.) [125. p.] 

260. A Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a folyó évben rendezett VI. 

országos tűzoltó szaktanfolyamára szóló felhívása. – (A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

egy tagjának továbbképzését támogatták, melyre összesen 85 forintot szavaztak meg. A személy 

kiválasztását a parancsnokságra bízták.) [részletes indoklás] [125-127. p.] 

261. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet zászlószentelési ünnepélyére szóló meghívás a 

község, mint erkölcsi testület részére küldött dísz-szög bemutatása mellett. – (A dísz-szög 

beverésével Barella Henrik községi bírót bízták meg, a szög megváltására pedig 10 forintot 

utaltak a zászlóalapba.) [127. p.] 

262. Bógenglück Ignác volt kisterenyei lakos, nyomdásznak a község területén letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [127. p.] 

263. Pál Alajos volt zagyvarónai lakos, cipésznek a község területén letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [127-128. p.] 

264. Bleyer Náthán salgótarjáni lakos, kereskedőnek a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Mivel 4 éve a nagyközségben, mint kereskedősegéd él, és önálló 

vegyeskereskedést akar nyitni, engedélyezték.) [128. p.] 

265. Habány Ferenc, Grósz Mór, Matyó János és Földiák Lipót salgótarjáni lakos, 

házbirtokosoknak a Salgótarjáni Üveggyár szomszédságában épített házaik előtt közlekedési út 

létesítése iránt benyújtott kérvényük. – (Nem teljesítheti a község, mert külterületen építkeztek, 

és sem telkeikből nem hagytak ki részt út céljára, sem a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-vel nem 

egyeztek meg a szolgalmi jogról.) [128-129. p.] 

266. Klein Ignác salgótarjáni lakos, kávéház tulajdonos és vendéglősnek záróra 

meghosszabbítása iránti kérvénye. – (Elutasították, mert a szabályrendelet szerint éjjeli 12 

óráig nyitva lehet.) [129. p.] 

267. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 16-18. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [129. p.] 

268. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 17/1. számában közzétett 

13235/1897. számú körrendelete, mely szerint a kiskorúak (gyermekek) által elkövetett, és a 

vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető cselekményekért az illető szülők, rokonok, gyámok 

vagy felügyelők vonandók felelősségre. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, 

hogy falragaszokon, illetve vasárnaponként istentiszteletek után dobolással hirdessék ki.) [129-

130. p.] 

269. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítőben közzétett, a ragadós 

száj- és körömfájás miatt sertéseknek és kérődzőknek Bosznia és Hercegovinába való bevitelét 

tiltó 3465. elnöki számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [130. p.] 



270. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 17/2. számában közzétett, az 

adománygyűjtés módjának szabályozásáról szóló 35100/V.6. számú körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [130. p.] 

271. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 17/2. számában közzétett, a 

kerékpárral való közlekedést szabályozó 42159/V.-e. számú körrendelete. – (Tudomásul vették, 

utasították az elöljáróságot, hogy a rendőri közegekkel ellenőriztesse.) [130. p.] 

272. A honvédelmi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában közzétett 

4322/1897. számú rendelete, melyben közölte, hogy boldogult Albrecht főherceg az 1866. 

évben, olaszországi hadjáratban részt vett katonák részére semmiféle alapítványt nem tett, ezért 

az e tárgyban már többszörösen beadott kérvények ismétlésének megakadályozását rendeli. – 

(Tudomásul vették.) [130-131. p.] 

273. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában megjelent, 

1897. szeptember 15-től kezdve ebeknek Nagybritanniába szállítása szabályozásáról kiadott 

3491/1897. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [131. p.] 

274. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában megjelent 

37900-III. számú rendelete, a nyomásos gazdálkodásban és osztatlan közös legelőben érdekelt 

birtokosságok ügyviteléről és költségvetéséről. – (Tudomásul vették, az elöljáróságnak 

javaslattétel végett kiadták.) [131. p.] 

275. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában megjelent 

3543/III.2./897. számú rendelete, a szarvasmarháknak, juhoknak vagy sertéseknek a bécsi 

szabad vásárra való szállítása iránt beadandó kérvények szerkesztéséről. – (Tudomásul vették.) 

[131. p.] 

276. A vármegyei alispánnak a kóbor cigányok vándorlásainak megakadályozásáról a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában közzétett 14763/1897. számú körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [132. p.] 

277. A kereskedelemügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában megjelent, 

a hadapród iskolákban, a magyar korona országaiban honos ifjak számára rendszeresített 

alapítványi helyek betöltésére vonatkozó 41960-XIV/897. szám alatt kiadott pályázati 

hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [132. p.] 

278. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap című gazdasági heti közlöny 24-31. 

számát. – (Tudomásul vették.) [132. p.] 

279. Olvastatott Kovács Nándor esperes-plébános átirata, melyben bejelenti, hogy Dr. 

Ivánkovics János megyés püspök bérma útjában szeptember 4-én Salgótarjánba érkezik, illő 

fogadtatása iránt intézkedést kér. – (Elhatározták, hogy a képviselő-testület a fogadásnál teljes 

számban részt vesz, valamint utasították az elöljáróságot, hogy a testületeket hívja meg az 

eseményre.) [132-133. p.] 

280. Kovács Nándor községi képviselő indítványa, úgy is mint helybeli plébánosnak, hogy a 

Benkó-féle házban a közelmúltban nyitott Stuper-féle bordélyház beszüntetése iránt a kellő 

lépések illetékes hatóságnál tegyék meg. – (A beszüntetésre felkérték a járási főszolgabírót.) 

[133. p.] 

281. Kovács Antal községi aljegyző szóbeli kérelme háromheti szabadság engedélyezése iránt. 

– (Engedélyezték, de a járási főszolgabírótól is kérnie kellett, mert egyben anyakönyv-vezető 

helyettes is.) [133-134. p.] 

282. Barella Henrik községi bíró kérelme 200 forint lakbér illetmény megállapítása iránt. – 

(Kiadták véleményezésre a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak.) [134. p.] 

283. Előterjesztés Viskocs József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Humenszky Annát, valamint Mária nevű gyermekét 

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



284. Előterjesztés Viskárdy Lajos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Augszt Paulát, valamint István nevű gyermekét 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [135. p.] 

285. Előterjesztés Trnovszky Ferdinánd és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Stugnya Jozefát, valamint Jozefa, Antal és 

Ferdinánd nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[135-136. p.] 

286. Előterjesztés Smelkó Sándor és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Krempáczki Viktóriát, valamint Anna, Sándor, 

Julianna, Emília és Lajos nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [136-137. p.] 

287. Előterjesztés Putyera István és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1865 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Nepsinszki Annát, valamint Verona, János, Mária 

és Olga nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [137. 

p.] 

288. Előterjesztés Pojedák János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Mizser Katalint, valamint János, József, György és 

Ferenc nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [137-

138. p.] 

289. Előterjesztés Majgút Lipót és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

kérvényezőt, és nejét, Baszkó Máriát, valamint Mária, Amália, Berta, Zsuzsánna, Lipót, 

Verona, János, Anna, István, Vilmos és Erzsébet nevű gyermekeit 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [138-139. p.] 

290. Előterjesztés Mauler Antal és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Bokor Emíliát, valamint Antal, Géza, Mária, Vilma, 

Károly, Rudolf és Róza nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [139-140. p.] 

291. Előterjesztés Komora János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Zacharka Erzsébetet, valamint Vilmos nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [140. p.] 

292. Előterjesztés Judt Ferenc és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

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

kérvényezőt, és nejét, Kardos Katalint, valamint István nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár 

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

293. Előterjesztés Gáspár József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Molnár Erzsébetet, valamint István és József nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [141. p.] 

294. Előterjesztés Giprich János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Tullák Zsuzsánnát, valamint János nevű gyermekét 

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



295. Előterjesztés Pauló János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, vasgyári ácsként élő 

kérvényezőt, és nejét, Dankó Juditot, valamint János, József és István nevű gyermekeit 1 forint 

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

296. Előterjesztés Király István és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1867 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Sztácska Máriát, valamint István, János, József, 

Mária, Nándor és Juli nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [143. p.] 

297. Előterjesztés Szabó Lajos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1892 óta a községben lakó, vasúti tisztként élő 

kérvényezőt, és nejét, Grósz Olgát, valamint Olga és Lajos nevű gyermekeit 5 forint felvételi 

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

298. Előterjesztés Paksic András és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Szászi Rozált, valamint Árpád és Aranka nevű 

gyermekeit 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [144-145. p.] 

299. Előterjesztés Lámer János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

alkalmazottként élő kérvényezőt, és nejét, Török Juliannát, valamint Dezső és István nevű 

gyermekeit 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [145. p.] 

300. Előterjesztés Gebur Mihály és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Buscsiszky Máriát, valamint József, Gusztáv és 

János nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [146. 

p.] 

301. Előterjesztés Gurszky István és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Hiderschal Erzsébetet, valamint Albert, Rudolf, 

Ferenc, István és Erzsébet nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [146-147. p.] 

302. Előterjesztés Andrejk Gábor és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

váltóőrként élő kérvényezőt, és első nejét, Palcsó Máriát, második nejét, Huszár Gabriellát 

valamint első nejétől származott Róza nevű gyermekét felvették a község kötelékébe.) [147-148. 

p.] 

 

1897. augusztus 30. (XI., rendes) [148-239. p.] 

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

képviselője, Grószberger Lajos, Jungmann Mihály, Rákos Gyula, Szilárdy Ödön, Weinberger 

Soma, Wirkler Gyula, Dr. Winter Simon, Auerhammer János állatorvos, Herczeg István 

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

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

303. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula) [150. p.] 

304. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [150. p.] 

305. Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1897. évi községi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó tervezete, és azzal kapcsolatban a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Mivel a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt állami 



egyenes adóját még nem állapították meg, ezért az 1896. évit vették alapul, és 41,3 % pótadó 

kivetését javasolták.) [150-155. p.] 

306. Olvastatott az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt igazgatóságának az 1898. évi községi 

közköltségekhez leendő hozzájárulásáról beadott ajánlata. – (Elfogadták a 80 forint 

hozzájárulást, mert a termelés sokat szünetelt az előző évben.) [156. p.] 

307. Előterjesztették a mezőrendőrségi törvény értelmében a községi mezőőr javadalmazásáról, 

és egyéb mezőrendőri szükségletekről, valamint azok fedezéséről szóló 1898. évi költségvetési 

előirányzatot, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták, 

és az 1898. évi költségvetési előirányzat kiegészítő részének nyilvánították.) [156-157. p.] 

308. Előterjesztették a községi házi és különféle címeken vezetett alapok pénztárának 1898. 

évre szóló költségvetési előirányzatait, valamint az 1897. évre szóló községi vagyoni leltárt, a 

községi elöljáróság indoklásával, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével, és ezzel kapcsolatban olvastatott vármegyei alispánnak 12200/1893. számú 

körrendelete, valamint a vármegye törvényhatósági bizottságának az 1897. évi költségvetési 

előirányzatok jóváhagyására vonatkozó 731/1896. számú határozata. – (Elfogadták.) [részletes 

indoklás] [157-218. p.] 

309. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 242/1897. számú határozata folytán a községi 

kataszteri birtokívek rendezéséről az ügyvezetővel kötött szerződés, és azzal kapcsolatban 

vármegyei alispánnak 1897. augusztus 16-án 17960/1897. számon kelt leirata. – (Tudomásul 

vették a leiratban foglaltakat, és jóváhagyták a Plachy Zsigmond nyugalmazott pénzügyi 

titkárral kötött szerződést, mely szerint 100 forintot előlegként kifizetnek, 400 forintot pedig a 

munka elkészülte után folyósítanak.) [218-220. p.] 

310. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a vásári árucsarnok építéséről beadott 

javaslata az építési terv és költségvetéssel kapcsolatban. – (Mivel csak a költségvetést nyújtották 

be a „20 részletből” álló csarnok építéséhez, azonban azt nem, hogy elegendő-e, érdemben nem 

tárgyalták. Véleményezésre kiadták a községi vásárügyi, valamint a számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságnak.) [220-221. p.] 

311. Olvastatott a községi építési bizottságnak a vásártér feltöltéséről előterjesztett 

jegyzőkönyvi jelentése. – (A 30 cm salakkal, majd arra 10 cm kavicsréteggel való feltöltésre 

három értékelhető ajánlat érkezett be, melyek közül Herczeg Istvánét fogadták el, aki 

négyzetméterenként 30 krajcárért vállalta.) [részletes indoklás] [221-222. p.] 

312. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi helypénzszedési jog 

bérbeadásáról megtartott árverés eredményét jóváhagyó 243/1897. számú határozat alapján 

kötött bérleti szerződést, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Végérvényesen jóváhagyták.) [222-223. p.] 

313. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1897. évben esedékes járdaépítési 

költségek egyéni kivetését elfogadó 248/1897. számú határozatát, az egyéni kivetéssel 

kapcsolatban, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Végérvényesen 

jóváhagyták 2456 forint 39 krajcár összeggel.) [223-224. p.] 

314. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak a fogyasztási adó kezeléséről 

előterjesztett jegyzőkönyvi jelentésével kapcsolatban Bauer Miksa községi ital és fogyasztási 

adó kezelőnek a községi adóügyi bizottsághoz intézett kérelme, mely szerint az ital és 

fogyasztási adó kezelésre nézve a nagyközséggel fennálló, Salgótarjánban a községi fogyasztási 

adóügyi szűkebb bizottságnak 1895. december 18-án tartott ülésében kelt, a község képviselő-

testületének 1895. december 30-án tartott rendes közgyűlésében hozott 472/1895. számú 

határozattal elfogadott, és 1896. január 31-én tartott rendkívüli közgyűlésében 12/1896. számon 

hozott határozattal jóváhagyott kezelési szerződést minden pontjában, tehát az abban foglalt 

kötelezettségeket is magára nézve mindenekben fenntartani olyképp óhajtja módosítani, hogy 

az olyan záradékkal láttassék el, mely szerint kezelőként Kóhn Lipót salgótarjáni lakos 

szerepeljen. A biztosíték pedig Keszler Antal pásztói lakosnak a pásztói ingatlanaira, a Hatvani 



Járásbíróság által Salgótarján nagyközség javára 21439 forint 30 krajcár biztosítéki összeg és 

járulékai erejéig bekebelezett zálogjog törlésének engedélyezése mellett, ugyanoly mérvű 

kötelezettség erejéig a zálogjog nevezett Kóhn Lipótnak a Salgótarjánban bejegyzett beltelek, 

és azon épült 8 c/5. népsorszámú házból álló ingatlanaira kebeleztessék be Salgótarján 

nagyközség javára, fenntartatván a zálogjognak ugyanazon kötelezettség erejéig a Godó 

jobbka-féle [sic!] is biztosítékként. – (Elfogadták, hogy Kóhn Lipót legyen a kezelő, és a 

biztosítékok a leírt módon változzanak.) [224-227. p.] 

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

hozott 249/1897. számú határozatát és a hátralékosok kimutatását, azon jelentéssel, hogy azok 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Elrendelték a 211 forint 47 ½ krajcár leírását.) [227-228. 

p.] 

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

leírásáról hozott 250/1897. számú határozatát és a hátralékosok egyénenkénti kimutatását, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Elrendelték a 69 forint 68 krajcár 

leírását.) [228-229. p.] 

317. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan vicinális 

közmunkaváltság hátralék leírásáról hozott 251/1897. számú határozatát és a hátralékosok 

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

(Elrendelték a 47 forint leírását.) [229-230. p.] 

318. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan vármegyei 

közmunkaváltság hátralékok leírásáról hozott 253/1897. számú határozatát, és a zálogolási 

jegyzőkönyveket, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Elrendelték a 

185 forint 85 krajcár összegről szóló iratok felterjesztését vármegyei alispánhoz.) [230-231. p.] 

319. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak Holcsek Ferenc 

segédjegyző véglegesen, és Zeleznik Gyula írnok ideiglenesen megürült állásaiknak ideiglenes 

betöltéséről szóló javaslata. – (Holcsek Ferenc volt adóügyi segédjegyző feladatait ideiglenesen 

Eisenkolb Ivor segédjegyző vette át, Zeleznik Gyula községi írnok feladatait, akit a járási 

főszolgabíró ideiglenesen a mátraverebélyi körjegyzői állásra helyettesként rendelt ki, pedig 

két napidíjas felvételével, egyenként 1 forint 50 krajcár napidíjért, oldották meg az új községi 

szervezési szabályrendelet elfogadásáig.) [231-232. p.] 

320. Lővinger Rezső községi orvosnak háromheti szabadság engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték, mivel szeptember 6-19. között Budapestre, orvosi kurzusra megy, ezért 

megilleti az utazási költség és a napidíj is. Helyettesítését Dr. Schenk József látja el.) [232-233. 

p.] 

321. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egylet szeptember 12-én Szakolcza szabad királyi 

városban tartandó XV. évi rendes közgyűlésére szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) [233. p.] 

322. Elöljárósági előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a községi 

kötelékbe felveendők összeírása, illetve azokkal jegyzőkönyv felvétele céljából a telepekre 

kiállított előfogatokra kiadott költségek megállapítására a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (23 forint 20 krajcár költséget állapítottak meg.) 

[233-234. p.] 

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

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [234. p.] 

324. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában közzétett 

4043/897. elnöki számú rendelete, mely szerint Nógrád vármegye területéről a ragadós száj- és 

körömfájás miatt sertéseknek és kérődzőknek (szarvasmarhák, juhok és kecskék) Boszniába és 

Hercegovinába bevitele tilos. – (Tudomásul vették.) [234. p.] 

325. A kereskedelemügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában közzétett, 

a kazánvizsgálatok foganatosításánál követendő eljárást szabályozó 1436/II.897. számú 

rendelete. – (Tudomásul vették.) [234. p.] 



326. A földművelésügyi miniszter által kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában 

közzétett, „Útmutatás a sertésvészben megbetegedett sertések húsának megvizsgálására” című 

kiadvány.  – (Tudomásul vették.) [234. p.] 

327. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett 

39583/III.-1/897. számú felhívása a ragadós száj- és körömfájás miatt elrendelt forgalmi 

korlátozásokról május 30-án 18390. szám alatt kiadott rendeletének kiigazításáról. – 

(Tudomásul vették.) [234-235. p.] 

328. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett 

39658.III.-2/897. számú rendelete a fertőzött községekből hatósági engedéllyel járványmentes 

községekbe átvitt egészséges sertések 4 heti elkülönítése, és a marhalevelek őrizetbe vétele 

mellett, állatorvosi megfigyelés alá vétele, valamint az ily sertésekre új marhaleveleknek 

kiállítása tárgyában. – (Tudomásul vették.) [235. p.] 

329. A vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában vármegyei alispán 17865/1897. számú 

rendeletével közzétett szabályrendelet az 1890. évi I. törvénycikk útrendőri intézkedéseinek a 

községi közlekedési (vicinális) és községi közdűlő utakra vonatkozó módosításáról. – 

(Tudomásul vették.) [235. p.] 

330. Előterjesztették a Néplap című gazdasági heti közlöny 32-34. számait. – (Tudomásul 

vették.) [235. p.] 

331. A nagycenki Széchenyi-szobor bizottság meghívása a Nagycenken felállított Széchenyi 

István gróf emlékszobrának szeptember 12-én megtartandó ünnepélyes leleplezésére. – 

(Tudomásul vették.) [235. p.] 

332. Előterjesztés Győry Dénes és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, vasúti irodai 

altisztként élő kérvényezőt, és nejét, Veisz Teréziát, valamint Dénes, Etel és Vilmos nevű 

gyermekeit 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [236. p.] 

333. Előterjesztés Huszág Gyula és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk. 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1893 óta a községben lakó, raktárnokként élő 

kérvényezőt, és nejét, Brunch Margitot, valamint Géza, Berta, Gabriella, István és Lajos nevű 

gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [236-237. p.] 

334. Előterjesztés Hábel Antal és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó, vasúti alkalmazottként élő 

kérvényezőt, és nejét, Kindl Teréziát, valamint Kálmán, Béla, Ilona és Erzsébet nevű gyermekeit 

3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [237. p.] 

335. Előterjesztés Pozsevics Vilmos és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, raktárnokként élő 

kérvényezőt, és nejét, Martin Júliát 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [238. 

p.] 

336. Előterjesztés Tischer Gyula és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó, állomási felvigyázóként élő 

kérvényezőt, és nejét, Kovács Katalint 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[238-239. p.] 

337. Előterjesztés Lehner Mihálynak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, kocsisként élő kérvényezőt 5 

forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [239. p.] 


