
28. kötet 

 

1897. október 9. (XII., rendkívüli) [1-59. p.] 

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

Grószberger Miksa, Huszár Antal, Jónásch Antal, Jungmann Mihály, Löllbach Gusztáv az SKB 

Rt képviselője, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Perné Ferenc, 

Schmiedt Géza, Szilárdy Ödön, Weinberger Soma, Wirkler Gyula, Dr. Winter Simon, 

Auerhammer János állatorvos, Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Gazdy László közgyám, 

Herczeg István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, 

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

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

338. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Wirkler Gyula) [4. p.] 

339. A nagyközség elöljárósága indítványa: II. Vilmos német császár és porosz király 

szeptember 21-én mondott pohárköszöntőjét, és Ferenc József szeptember 25-én a magyar 

miniszterelnökhöz intézett kéziratát olvassák fel és a jegyzőkönyvbe szóról-szóra jegyezzék le, 

valamint Ferenc Józsefnek határozatilag hódolatukat fejezzék ki. – (Felolvasták és 

jegyzőkönyvileg rögzítették a két király pohárköszöntőjét, a szövegeket díszes keretben a 

közgyűlés termében kifüggesztették, feliratilag hódolatukat fejezték ki.) [szóról-szóra leírva] [4-

9. p.] 

340. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [9. p.] 

341. A kereskedelemügyi miniszternek a MÁV Hatvan-Salgótarján vonalon fektetendő 

második vágányra megtartott közigazgatási bejárás eredményéről felvett jegyzőkönyvet 

jóváhagyó 43730/897. számú leirata. – (Tudomásul vették) [9. p.] 

342. A vármegye törvényhatósági bizottságának 150/1895. számú határozata alapján a községi 

vásárjognak Salgótarján nagyközség és a salgótarjáni közbirtokosság közötti kérdés eldöntésére 

a községi képviselő-testület 196/1895. számú határozatával kiküldött bizottság augusztus 31-

én vármegyei alispán elnöklete alatt megtartott értekezletén felvett jegyzőkönyv. – (Elnapolták 

a döntést a november 9-iki közgyűlésre.) [9-10. p.] 

343. A vármegyei alispánnak Ivánkovics János megyéspüspök bérma körútja alkalmával 

kifejtett fogadtatásért megköszönő levelét közlő 20576/1897. számú értesítése. – (Tudomásul 

vették.) [10. p.] 

344. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi vadászati jog 1898-1903. évekre 

bérbeadásáról felvett árverési jegyzőkönyvet, és annak alapján kötött bérleti szerződés 

jóváhagyását, valamint a vadászati jog bérjövedelmének megosztásáról hozott 244/1897. számú 

határozatát, azon megjegyzéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Megerősítették.) 

[10-11. p.] 

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

hátralékok leírásáról hozott 252/1897. számú határozatát, és a hátralékosok egyénenkénti 

kimutatását, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Elrendelték a 27 

forint 50 krajcár leírását.) [11-12. p.] 

346. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a vásártér feltöltéséről hozott 311/1897. 

számú határozatát, az annak alapján megkötött munkabéri szerződést, azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [12-13. p.] 

347. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi ital és fogyasztási adó 

kezeléséről hozott 314/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be 

nem adatott. – (Jóváhagyták.) [13-15. p.] 

348. Előterjesztették a község elöljáróságának a községi szervezeti szabályrendelet, illetve 

pótszabályrendeletnek a községi jegyzői hivatal személyzetére, és az elöljáróság tagjaira, 

valamint a községi szolga személyzetre vonatkozó §§-ai módosítását tervező, a községi 



számvizsgáló és pénztárfelügyelő, úgyis mint szabályrendeleti bizottság jelentésével 

alátámasztott javaslatát. – (Elfogadták.) [részletes indoklás] [15-42. p.] 

349. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1897. évi községi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó 395/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [42-43. p.] 

350. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi közvágóhíd 

használati és a marha- és hússzemlészeti díjaknak 1898. évben leendő kezeléséről és a kezelési 

díjak megállapításáról felvett jegyzőkönyvi javaslata. – (Pap János főjegyzőt bízták meg 

továbbra is, és jutalékát 15%-ban határozták meg.) [43-44. p.] 

351. Olvastatott a községi építkezési és szépészeti bizottságnak a községi járdák építésére 

vonatkozó jelentése az építési tervek és költségvetéssel kapcsolatban. – (Mivel csak 8000 forint 

az engedélyezett évi keret, ezért a tervezett építési munkák egy részét lehet csak elvégezni.) 

[részletes indoklás] [44-49. p.] 

352. Olvastatott a községi építkezési és szépészeti bizottságnak a községi jégverem 

kijavításáról, esetleg újjáépítéséről beadott jelentése. – (Mivel a belső fal faanyagból készült, és 

elrohadt, utasították Szvoboda Jakab építőmestert, hogy mielőbb készítse el a terveket és 

költségvetést kő bélelésre és kettős zsindely tetőzetre.) [49-50. p.] 

353. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak az italmérési és fogyasztási adó 

jövedelmének a beszedési körhöz tartozó községekkel megosztása, illetve a jövedelem 

bizonyos hányadának kiadásáról előterjesztett jegyzőkönyvi jelentése. – (Elfogadták az alispán 

kérésére, hogy a beszedési járulék tiszta nyereségének 50%-át megosztják a beszedési körhöz 

tartozó községekkel, kivéve Pálfalvát, mely községgel már korábban külön szerződést kötöttek. 

Ugyanakkor kérték, hogy az alispán ösztönözze a községeket a csempészet 

megakadályozására.) [50-51. p.] 

354. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a gyepmesteri állás, és ezzel kapcsolatos 

köztisztasági munkálatokra megtartott árverési eljárást, valamint annak alapján kötött 

munkaszerződést jóváhagyó 245/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy észrevétel be 

nem adatott. – (Jóváhagyták.) [51-52. p.] 

355. Bemutatták a közkutak építési telkének szerzésére vonatkozó, a telekkönyvi bekebelezést 

igazoló záradékkal ellátott szerződést a Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 

1244/1897. számú végzésével. – (Tudomásul vették.) [52-53. p.] 

356. Olvastatott az ideiglenes kórház bérletére kötött szerződés. – (Kovács Sándor 178.b. 

népsorszámú házának bérbe vételét évi 180 forint díjért jóváhagyták.) [53-54. p.] 

357. Olvastatott a községi közvágóhídi felügyelővel kötött szerződés. – (Jóváhagyták a 

szabályrendeletnek megfelelő szerződést, melyet Rákos Gottlibbel kötöttek.) [54. p.] 

358. Elöljárósági előterjesztés Varnyú Emer kórházi ápolt után felmerült, és behajthatatlan 

ápolási költség leírása iránt. – (Mivel apja salgótarjáni illetőségű volt, őt is elismerik annak, 

így vagyontalansága miatt a 31 forint 50 krajcár ápolási költséget leírták.) [54. p.] 

359. Elöljárósági előterjesztés Szúgyi Mária bujakóros nőnek Budapestre szállításából 

felmerült költségek leírása iránt. – (Mivel apja salgótarjáni illetőségű, őt is elismerik annak, és 

Zagyva község által igazolt vagyontalanságuk miatt a 6 forint 60 krajcár szállítási költséget 

leírták.) [54-55. p.] 

360. Jancsik Gyula magángyám kérvénye Botos Dezső salgótarjáni illetőségű, vagyontalan 

árva részére segély adományozása iránt. – (Felvették a szegények közé heti 50 krajcár segély 

kiutalásával.) [55. p.] 

361. Viskárdy Lajos salgótarjáni lakosnak a község kötelékébe felvételéről hozott községi 

284/1897. számú határozat hatályon kívül helyezése iránti kérvénye. – (Mivel a 378/1896. 

számú határozattal már felvették községi kötelékbe, ezért az újabb határozatot törölték.) [55. 

p.] 



362. Özv. Gyurcsó Istvánné salgótarjáni lakosnak segélyezés iránti kérvénye. – (Elutasították, 

mert fia kántortanító, és el tudja tartani anyját.) [55. p.] 

363. Pap János községi főjegyző pótlólag előterjeszti a Magyar Gazdasszonyok Országos 

Egylete elnökének hozzá intézett felhívását, hogy a jegyzői, illetve anyakönyvi hivatalokban a 

leány árvaház javára gyűjtés céljából gyűjtőperselyt helyezzenek el, kéri annak engedélyezését. 

– (Engedélyezték a községi hivatalokban a gyűjtőpersely kihelyezését, azonban az anyakönyvi 

hivatal a járási főszolgabíró felügyelete alatt áll, ebben nem intézkedhettek.) [55-56. p.] 

364. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 22-25. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [56. p.] 

365. A földművelésügyi miniszternek a sertésvész elleni intézkedésre vonatkozólag, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 22/1. számában közzétett 31310-II-2. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették.) [56. p.] 

366. A földművelésügyi miniszternek a magánfelek állatszállítási ügyeiben felmerülő távirati 

költségek szabályozására vonatkozólag, a vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában 

megjelent 52556-III.2/897. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [56. p.] 

367. A kereskedelemügyi miniszternek az országos és heti vásárok, továbbá vásár áthelyezések 

és pótvásárok engedélyezése iránt az egyes községek által benyújtott kérvények és azok 

mellékleteit képező szolgálati iratoknak, községi nyilatkozat stb. az illetéki díjjegyzék 

bélyegmentességéről, a vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában közzétett 52303/897. 

számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [56-57. p.] 

368. A vármegyei igazoló választmány elnökének az október 12-én délután 2 órakor a 

vármegyeháza kistermében tartandó igazoló választmányi ülésről szóló, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 25. számában közzétett hirdetése. – (Tudomásul vették.) [57. p.] 

369. A földművelésügyi miniszternek a ragadós tüdőlob, ragadós száj- és körömfájás és a 

sertésvész lepte [területekre ?] vonatkozólag, a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában 

közzétett 5854/897. sz. rendelete. – (Tudomásul vették.) [57. p.] 

370. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági heti közlöny 35-41. 

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

371. A kereskedelemügyi miniszternek Salgótarján nagyközségben október 18-ára eső országos 

vásárnak ez évben kivételesen október 25-ére engedélyező 62544/VI. számú leirata. – 

(Tudomásul vették.) [57. p.] 

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

törvénycikk 53.§-a végrehajtásáról 48000/896. számon kiadott kormányrendelet 51.§-a, 

valamint a 8000/1896. számú alispáni rendeletben körülírt módon foganatosítása, vármegyei 

alispánnak 10000/1896. számú rendeletét megújító 9005/1897. számú körrendeletében foglalt 

intézkedéseknek a községi elöljáróság szeptember és október hónapok első felében ismételten 

eleget tett. – (Tudomásul vették, és elrendelték, hogy november első hetében is tegyék meg.) 

[57-58. p.] 

373. A salgótarjáni izraelita népiskola felszerelése javára október 19-én tartandó gyermek 

színielőadással és tombolával összekötött táncmulatságra a községi képviselő-testületnek 

címzett meghívó. – (50 forint adományt állapítottak meg.) [58. p.] 

374. Bemutatták a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egylet által folyó évben rendezett országos 

tűzoltó szaktanfolyamra kiküldött Ozdinyi Jenő önkéntes tűzoltó képesítő bizonyítványát. – 

(Örvendetesen vették tudomásul a tiszti minősítést.) [58-59. p.] 

 

1897. november 9. (XIII., rendes) [59-93. p.] 

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

Borbély Lajos, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Deutschberger Mór, Figura György, Gerber Frigyes, 

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

Jungmann Mihály, Klein Jakab, Kovács Nándor plébános, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az 



SKB Rt képviselője, Marschalkó Richárd, Perné Ferenc, Porázik György, Rákos Gyula, Reguly 

Pál, Schmiedt Géza, Szalay István, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Unger Gusztáv, Thomásch 

János, Wabrosch Béla, Weinberger Soma, Wirkler Gyula, Auerhammer János állatorvos, 

Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Hroziencsik István községi mérnök, Lővinger Rezső 

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

aljegyző 

 

375. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Jónásch Antal) [62. p.] 

376. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [62. p.] 

377. A belügyminiszternek a Magyarország külön címerének, valamint a Magyar Korona 

országai egyesített címerének, és azok leírásának kiadására vonatkozó 56674-I.897. számú 

leirata, valamint ezzel kapcsolatban a megküldött címerek és azok leírása. – (Tudomásul vették.) 

[62. p.] 

378. A vármegye törvényhatósági bizottságának a salgótarjáni római katolikus templom és 

paplak építési költségeihez 4000 forinttal való hozzájárulásáról hozott községi 146. és 

206/1897. számú határozatokat jóváhagyó 603/1897. számú határozata – (Tudomásul vették, 

utasították az elöljáróságot 2000 forint átadására, a másik részletet pedig a következő évben.) 

[62-63. p.] 

379. A vármegye törvényhatósági bizottságának 150/1895. számú határozata alapján a községi 

vásárjognak Salgótarján nagyközség és a salgótarjáni közbirtokosság közötti megosztás kérdése 

eldöntése céljából a községi képviselő-testület 196/1895. számú határozatával kiküldött 

bizottságnak augusztus 31-én vármegyei alispán elnöklete alatt megtartott értekezletén felvett 

jegyzőkönyv. – (A közbirtokosság kártérítési igényét nem ismerték el.) [részletes indoklás, 

jegyzőkönyvezett hozzászólások] [63-71. p.] 

380. A vármegye közigazgatási bizottságának az 1897. évi községi (vicinális) közmunka mérve, 

és váltságdíjának megállapításáról hozott községi 148., 176. és 240/1897. számú határozatokat 

jóváhagyó 1956/1897. kb. számú határozata. – (Tudomásul vették, megjegyezve, hogy a 

hiányolt kitétel, miszerint a közmunkának csak felét lehet természetben teljesíteni, a közgyűlési 

határozatban szerepelt.) [71-72. p.] 

381. A vármegyei alispánnak az utcai világításhoz szükséges villanylámpák számának 

növeléséről hozott községi 123., 342/1896. és 111., 174/1897. számú határozatokat jóváhagyó 

19624/1897. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [72-73. p.] 

382. [elírás: 282.] Olvastatott a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak a községi kataszteri 

munkálatok újból készítésébe beleegyező vármegyei alispánhoz intézett, és onnan 22010/1897. 

számon kiadott 33352-IV.b./1897. számú átirata. – (Tudomásul vették, kivéve a másodpéldány 

pénzügyigazgatóságának átadására vonatkozó október 15-iki határidőt, amely ellentétes a 

pénzügyminiszteri rendelettel.) [73-74. p.] 

383. Olvastatott a Balassagyarmati Törvényszéknek a tagosítási hitelesített térkép, földkönyv 

és jegyzőkönyv kiadásáról községi 253/1897. számú határozat alapján beadott kérvényre hozott 

4998/897. P. sz. végzése. – (Nem adták ki, de a lemásolását a község költségére engedélyezték, 

melyre a képviselő-testület Hroziencsik István községi mérnököt kérte fel.) [74. p.] 

384. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi szervezeti, illetve módosított 

szervezeti szabályrendelet újabb módosításáról hozott 348/1897. számú határozatát, és azzal 

alkotott községi módosított szervezeti szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok ellen 

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

385. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Holcsek Ferenc volt segédjegyző és 

Zeleznik Gyula írnok helyettesítéséről hozott 319/1897. számú határozata, azon jelentéssel, 

hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelték, mert felsőbb hozzájárulás nem 

szükséges hozzá.) [76. p.] 



386. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi járdák építése, és az építési 

költségek kölcsön útján való fedezéséről hozott 351/1897. számú határozatát, valamint az azzal 

elfogadott építési tervet és költségvetést, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [76-78. p.] 

387. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a közvágóhíd használatáról, a marha- és 

hússzemlészeti díjak 1898. évben leendő kezeléséről, a kezelési díjak megállapításáról hozott 

350/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [78. p.] 

388. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi jégverem kijavításáról, illetve 

kőburkolattal kiépítéséről hozott 352/1897. számú határozatát, az annak alapján készített építési 

tervet és költségvetést, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [78-79. p.] 

389. Előterjesztették Salgótarján nagyközség legelő birtokosságának a földművelésügyi 

miniszter 26255-VIII.-I./897. számú rendeletének megfelelően módosított szervezeti 

szabályrendeletét. – (Véglegesen jóváhagyták.) [79-80. p.] 

390. A Salgótarjáni Ipartestület elnökségének az iparostanonc-iskola segélyezésére az 1896/97. 

tanévre 353/1896. számú határozattal megállapított adományt megköszönő, és az 1897/98. 

tanévre újabb segély iránti kérvénye. – (100 forint segélyt megszavaztak.) [81. p.] 

391. Olvastatott Fischer Gyula salgótarjáni lakosnak a község kötelékébe felvételéről hozott 

községi 336/1897. számú határozat ellen beadott felszólamlása. – (Addig, amíg a kérvényező 

nem igazolja, hogy előző illetőségét az adott község engedélyével fenntarthatja, érvényben 

hagyták a határozatot és kötelezték az illetőségi díj megfizetésére.) [81-82. p.] 

392. Grószberger Adolfné salgótarjáni lakosnak egy társaskocsi, illetve személyszállító kocsi 

tartására az iparengedély kiadása iránti kérvénye. – (Mivel a tulajdonában lévő „Sas” szálloda 

vendégeinek szállítására kéri az engedélyt, támogatták.) [82. p.] 

393. Előterjesztés Kocsányi Béla és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, távírászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Schvalbl Máriát 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [82-83. p.] 

394. Előterjesztés Vilkovszky Ferenc és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben lakó kérvényezőt, és 

nejét, Vilkovszky Máriát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [83. 

p.] 

395. Előterjesztés Paluch Mátyás és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1880 óta a községben lakó kérvényezőt, és nejét, 

Csunderlik Amáliát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [83-84. p.] 

396. Előterjesztés Jeszenszky János és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1875 óta a községben lakó kérvényezőt, és 

nejét, Záborczky Annát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [84. p.] 

397. Előterjesztés Hornyák István és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1891 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Kapinszky Borbálát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[84-85. p.] 

398. Előterjesztés Krecsmár Nándor és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben lakó, vasgyári 

felügyelőként élő kérvényezőt, és nejét, Kepes Erzsébetet, valamint Miklós, Ilona és József nevű 

gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [85. p.] 

399. Előterjesztés Hazucha József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben lakó, vonatmálházóként 

élő kérvényezőt, és nejét, Bene Annát, valamint József, Mária, István, László, János és Anna 

nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [85-86. p.] 



400. Előterjesztés Gruéber Arthur és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, főaknászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Hrutsár Adélt, valamint Klementin, Adél, Ede és Frigyes nevű gyermekeit 

3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [86-87. p.] 

401. Előterjesztés özvegy Sedivi Antalnénak és gyermekeinek az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben lakó kérvényezőt, 

született Dolák Máriát, valamint Rezső, Friderika, Gyula és Ida nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [87. p.] 

402. Előterjesztés Fischler János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Vincze Teréziát, valamint Teréz és János nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [87-88. p.] 

403. Előterjesztés Pokrovics János és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó kérvényezőt, és 

nejét, Polyák Máriát, valamint Franciska nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [88. p.] 

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

községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

és nejét, Naroda Paulát, valamint Mária, Rozál, István és Margit nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [88-89. p.] 

405. Előterjesztés Schneider Károly és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó kérvényezőt, és 

nejét, Barlovics Zsuzsánnát, valamint Mária, Zsuzsanna, Mihály és Ferenc nevű gyermekeit 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [89. p.] 

406. Előterjesztés Matiovszky András és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében községi kötelékbe felvételéről. – (Az 1878 óta a községben lakó, bányászként élő 

kérvényezőt, és nejét, Kovács Máriát, valamint János, Lajos, Jolán és József nevű gyermekeit 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [90. p.] 

407. Előterjesztették a 26-27. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) 

[90. p.] 

408. Előterjesztették a Néplap című gazdasági közlöny 42-45. számait. – (Tudomásul vették.) 

[90. p.] 

409. A kereskedelemügyi miniszternek az iparostanonc-iskolának az 1884. évi XVII. 

törvénycikk 80.§-a értelmében a község általi fenntartásáról kiadott 63277/1897. számú 

rendelete, illetve a vármegyei alispánnak erre vonatkozó 23866/1897. számú végzése, és járási 

főszolgabírónak 9471/1897. számú felhívása. – (Mivel az Ipartestület mellett a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt is tart fenn iparostanonc-iskolát, kiadták a számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságnak, hogy egyeztessen a két testülettel: a község átvegye-e az 

iskolákat, vagy fenntartásukhoz milyen módon járuljon hozzá.) [90-92. p.] 

410. Bemutatták a vármegye törvényhatóságától visszaérkezett 1889-1894. évi községi pénztári 

számadásokat, és felolvasták a községi központi számvevőség 1177/1897. számú kísérő levelét, 

melyben kijelentik, hogy a jóváhagyó határozatot a még visszamaradt 1895-1896. évi 

számadásokkal fogják megküldeni. – (Tudomásul vették.) [92. p.] 

411. Barella Henrik községi bíró szóbeli kérvénye egészségi szempontból hat heti szabadság és 

200 forint fizetési előleg engedélyezése iránt. – (Engedélyezték, az előleg visszafizetését havi 

10 forintban határozták meg.) [92-93. p.] 

 

1897. december 6. (XIV., rendkívüli) [93-94. p.] 

Jelen vannak: Grószberger Lajos, Grószberger Miksa, Jungmann Mihály, Kóhn Lipót, Rákos 

Gyula, Szalay István, Szilárdy Ödön, Weiszenbacher János, Wirkler Gyula, Gazdy László 



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

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

 

412. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Weiszenbacher János) [94. 

p.] 

413. Elnök szomorú kötelességet teljesít, midőn bejelenti, hogy Gerber Frigyes, a Ferenc József 

Lovagrend tulajdonosa, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt bányaigazgatója és Salgótarján 

nagyközség képviselő-testületének tagja, december 5-én este elhunyt. Indítványozza, hogy az 

elhunytnak községi képviselői minőségben működését jegyzőkönyvileg örökítsék meg, és 

halála miatti részvétének a községi képviselő-testület jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. – 

(Elfogadták, és elhatározták, hogy a december 7-iki temetésen testületileg vesznek részt.) [94. 

p.] 

 

1897. december 30. (XV., rendes) [95-109. p.] 

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

Gönczöl János, Jónásch Antal, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

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

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

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

aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

414. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gönczöl János) [98. p.] 

415. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [98. p.] 

416. Tihanyi Ferenc volt vármegyei főjegyző elhalálozásának bejelentése. – (Részvétüknek 

adtak kifejezést.) [98. p.] 

417. Olvastatott Gerber Frigyes volt bányaigazgató temetésén való részvételért a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt igazgatóságának köszönő irata. – (Tudomásul vették.) [98. p.] 

418. Községi főjegyző bejelenti Kovács Nándornak címzetes préposttá történt kinevezését. – 

(Örvendetesen tudomásul vették.) [98-99. p.] 

419. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testület által a községi 

szervezeti, illetve módosított szervezeti szabályrendeletek újabb módosításáról hozott 

348/1897. számú határozatát megsemmisítő 811/1897. számú határozata. – (Kimondták, hogy 

a főjegyző személyes pótlékát külön tárgyalják, a szabályrendelet többi részét pedig 

átdolgozzák.) [99. p.] 

420. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1897. évi pótköltségvetési előirányzat 

jóváhagyásáról hozott 910/1897. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [100. p.] 

421. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testületnek a jégverem 

újjáépítéséről hozott 352/1897. számú határozatát jóváhagyó 815/1897. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [100. p.] 

422. Előterjesztették Nógrád vármegye vicinális úthálózatának tervezetét. – (Tudomásul 

vették.) [100. p.] 

423. A vármegye alispánjának a községi pótadónak a számadási évben előírt adók után való 

kivetése, valamint a törvényhatósági pótadók alapjául szolgáló adóknak a következő év február 

végéig kimutatása tárgyában kiadott 9603/1897. számú leirata. – (Tudomásul vették.) [100. p.] 

424. A vármegye alispánjának a pótadó kivetés alapjául szolgáló adók időszaki kimutatására 

vonatkozó 23722/1897. számú leirata. – (Tudomásul vették.) [101. p.] 

425. A vármegye alispánjának a vadászati jog bérbeadásának jóváhagyásáról kiadott 

27039/1897. számú leirata. – (Tudomásul vették.) [101. p.] 

426. A vármegye alispánjának az anyakönyv-vezetői állások rendszeresítéséről a községi 

291/1897. számú határozat alapján kiadott 18804/1897. számú értesítése. – (Mivel érdemleges 



elintézést nem nyert, újból beadták az írnok állami javadalmazására vonatkozó kérelmet.) [101. 

p.] 

427. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a Salgótarjáni 

Ipartestület által fenntartott iparostanonc-iskolának a község általi fenntartásáról hozott 

javaslatát. – (A bizottság még nem adta be javaslatát.) [101-102. p.] 

428. Előterjesztették a Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak a 149 négyszögölnek 

a község nevére történt átírását igazoló 1831/1897. számú végzését. – (Tudomásul vették.) [102. 

p.] 

429. Elöljárósági előterjesztés a községi pénztári számadások beterjesztésére halasztás 

kieszközlése iránt. – (Mivel a számadási főkönyveket csak az állami egyenes adó 

meghatározása után lehetséges lezárni, kérték az alispánt, hogy hosszabbítsa meg a határidőt 

április 1-ig.) [102. p.] 

430. Elöljárósági előterjesztés a községi orvos háza előtt egy lámpa felállítása iránt. – (Ha a 

ház előtti lámpa bevilágít az udvarába, akkor fölösleges, egyébként pedig a képviselő-testület 

magántulajdonban lévő területen nem érzi magát hivatottnak lámpát állíttatni.) [102-103. p.] 

431. Elöljárósági előterjesztés a pénztári számadások zártával némely kiadási címeknél 

mutatkozó hiányoknak a község egyéb alapjaiból fedezésére. – (Feljogosították az 

elöljáróságot.) [103. p.] 

432. Elöljárósági előterjesztés az 1898. évi III. osztályú kereseti és egyéb adónemek 

tárgyalására kiküldendő bizalmi férfiak megválasztása iránt. – (Az elöljáróság mellett Rákos 

Gyulát és Bauer Miksát küldték ki.) [103-104. p.] 

433. Az 1898. évi országos vásárok jegyzékének előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [104. p.] 

434. Előterjesztették az 1898. évben segélyezendő községi szegények névjegyzékét. – 

(Elfogadták.) [nevek felsorolása] [104. p.] 

435. Az 1898. évre az adókötelezettek összeírása alkalmából a telepek és pusztákra felmerült 

előfogatdíj megállapítása. – (Elfogadták az 52 forint 50 krajcárról szóló számlát.) [104. p.] 

436. Az 1897. évi második félévi végrehajtási költség kimutatás előterjesztése. – (Elfogadták 

az 579 forint 20 krajcárról szóló számlát.) [104-105. p.] 

437. Előterjesztették a salgótarjáni izraelita iskolaszék elnökségének az iskola felszereléséhez 

50 forinttal történt hozzájárulásért köszönetet mondó átiratát. – (Tudomásul vették.) [105. p.] 

438. Auerhammer János községi állatorvos fizetés, illetve javadalmazás emelése iránt beadott 

kérvénye. – (Évi 100 forint személyi pótlékot szavaztak meg.) [105. p.] 

439. Olvastatott a községi rendőrség drágasági pótlékot kérő kérvénye. – (Elutasították.) [105. 

p.] 

440. A Torontál vármegyei jegyzői szakiskola internátus és stipendium [ösztöndíj] alapja javára 

kiadott gyűjtőív. – (10 forintot szavaztak meg.) [105-106. p.] 

441. A Salgótarjáni Dalkör elnökségének anyagi támogatást kérő kérvénye. – (10 forinttal 

alapító tagként beléptek.) [106. p.] 

442. A Felső-Nógrádmegyei Magyar Közművelődési Egyesület évi jelentése. – (Tudomásul 

vették.) [106. p.] 

443. Lefkovics Bernát szabó letelepülés engedélyezésére beadott kérvénye. – (Engedélyezték 

Hajdúnánás város igazolása alapján.) [106. p.] 

444. Előterjesztették Glakovszky és társának a Remington írógépet ajánló levelét. – (Tudomásul 

vették.) [106. p.] 

445. A vármegye közigazgatási bizottságának a község képviselő-testülete által 380/1897. 

számú határozatra hozott 2415/1897. kb. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [107. p.] 

446. Singer Teréz községi szülésznő fizetésemelés iránt benyújtott kérvénye. – (Mivel a helyi 

viszonyoknak megfelelő, elutasították.) [107. p.] 

447. Grünfeld Mór salgótarjáni lakos adóleengedés iránti kérvénye. – (Mivel a képviselő-

testület hatáskörét túlhaladta, napirendre tértek fölötte.) [107. p.] 



448. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 28-30. száma Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [107. p.] 

449. Előterjesztették a Néplap 46-51. számait. – (Tudomásul vették.) [107. p.] 

450. A vármegyei alispánnak 164/1897. számú határozata kíséretében kiadott, az 1898. évre 

érvényes országgyűlési képviselő választók névjegyzéke. – (Tudomásul vették.) [107-108. p.] 

 

1897. december 30. (folytatólagosan felvett jegyzőkönyv) [95-109. p.] 

451. Az 1898. évre érvényes legtöbb adót fizető képviselők névjegyzéke kiigazítása. – 

(Tudomásul vették.) [részletes névjegyzék] [108-109. p.] 


