
29. kötet 

 

 

1898. január 31. (I., alakuló) [1-2. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Huszár Antal, Jónásch Antal, Löllbach 

Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Auerhammer János állatorvos, Gazdy László 

közgyám, Herczeg János tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos 

helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási 

főszolgabíró 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv) [1. p.] 

2. Bemutatták a községi képviselő-testület legtöbb adófizető tagjainak 1898. évre kiigazított 

névsorát. – (Elfogadták, és a képviselő-testületet megalakultnak jelentették ki.) [1-2. p.] 

 

1898. február 15. (II., rendkívüli) [3-47. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Gönczöl János, Jónásch Antal, Klein 

Jakab, 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 István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky 

András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos 

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

Plachy József járási főszolgabíró 

 

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [8. p.] 

4. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [8. p.] 

5. A kereskedelemügyi miniszternek az országos vásárok határnapjainak megállapításáról 

hozott, községi 152. és 177/1897. számú határozatok alapján benyújtott kérvényre hozott, 

vármegyei alispán 221/1898. számú végzésével, és járási főszolgabíró 347/1897. számú 

átiratával kiadott 76480/897. számú elutasító leirata. – (Tudomásul vették, és átküldték a 

Salgótarjáni Ipartestület elnökségének.) [9. p.]  

6. A földművelésügyi miniszternek az 1898. évi fedeztetési idényre a méntelepekre beosztott 

állami mének számát, azok tápdíját, és a községek részére szedhető fedeztetési pótdíjakat 

megállapító 14961.II.1/897., és a fedeztetési állomásokra a mének kiosztásának határidejét 

kitűző 78170.II.1/897. számú intézkedése, ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 28747. és 

28912/1897. számú végzése, valamint a Magyar Királyi Állami Méntelep debreceni 

parancsnokságának 662/1897. számú átirata. – (Mivel elégedetlen volt a miniszter a mének 

kihasználtságával, többek között Salgótarjánban is, mert a lótenyésztők azokat nem akarták 

igénybe venni, utasították az elöljáróságot, hogyha ez évben is hasonló méneket utalnak ki, 

kezdeményezze kicserélésüket.) [9-10. p.] 

7. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi járdaépítésről hozott községi 351. és 

386/1897. számú határozatokat jóváhagyó 814/1897. számú határozata, és ezzel kapcsolatban 

vármegyei alispánnak a járdaépítés előre haladásáról, a fizetések teljesítéséről, valamint a 

kölcsönök felvételéről időszaki jelentések tételét rendelő 28162/1897. számú végzése. – 

(Tudomásul vették, és kiadták a községi építési bizottságnak az árverés lebonyolítására.) [10. 

p.] 

8. A vármegye törvényhatósági bizottságának 779/1897. számú határozatával alkotott, Nógrád 

vármegye községi és körjegyzői segély és nyugdíj intézetének alapszabályai tervezete. – 

(Tudomásul vették.) [11. p.] 

9. A vármegye törvényhatósági bizottságának 870/1897. számú határozatával a faiskolákról és 

fásításokról alkotott szabályrendelet-tervezete. – (Tudomásul vették, és az elfogadásig is 



meghagyták a községi bírónak, hogy a faiskolában ennek megfelelő munkálatok folyjanak.) [11. 

p.] 

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

községi vásárjog bérlő által bérlecsökkentés iránt beadott kérvényére hozott 154. és 178/1897., 

illetve a törvényhatósági bizottság 351/1897. számú határozata alapján újabb 233/1897. számú 

határozatának pótlását rendelő 813/1897. számú határozata. – (Bár a törvényhatósági bizottság 

méltányolja az indokokat, de a szerződés lejárta előtt nem veszi tárgyalás alá. A községi 

képviselő-testület továbbra is fenntartotta határozatait, és újból kérte a törvényhatósági 

bizottságtól annak jóváhagyását.) [részletes indoklás] [11-15. p.] 

11. A vármegyei alispánnak járási főszolgabíróhoz intézett, és onnan 579/1898. szám alatt 

kiadott 25734/1897. számú leirata, melyben a nagyközség képviselő-testülete a lejárt időre 

vonatkozólag a fogyasztási és italmérési adó megváltásából származó jövedelmek és 

kiadásokról szóló kimutatás alapján a községi 353/1897. számú határozatot kiegészítő újabb 

határozat hozatalára, és abban a beszedési körhöz tartozó községek javára eső összegeknek 

megállapítandó % alapján kiszámított összegek folyósítására felhívja. – (A képviselő-testület 

1896. és 1897. évre összesen 6000 forintot mutatott ki a beszedési körhöz tartozó községek 

között a váltságdíjak arányában, de ismét kérik az alispánt, hogy a csempészés 

megakadályozására hívja fel a községeket.) [részletes indoklás] [15-19. p.] 

12. A vármegyei alispánnak a villanylámpák számának növelése miatt pótköltségvetésről 

hozott községi 387/1897. számú határozat tudomásul vételére vonatkozó 698/1898. számú 

végzése. – (Tudomásul vették.) [19. p.]  

13. A vármegyei alispánnak az 1896. év zártával mutatkozó adóemelkedés alapján a 

millenniumi pótadó alap javára 1897. évre pótelőírást rendelő 19053/1897. számú végzése. – 

(Tudomásul vették.) [19. p.] 

14. A vármegyei alispánnak az 1896. év zártával mutatkozó adóemelkedés alapján a vármegyei 

betegápolási alap javára 1897. évre pótelőírást rendelő 19052/1897. számú végzése. – 

(Tudomásul vették.) [19. p.] 

15. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak Salgótarjánban 

községi jellegű iparostanonc-iskola létesítéséről a községi 409/1897. számú határozat alapján 

tett jelentése, és a Salgótarjáni Ipartestület által fenntartott iparostanon-iskola fenntartási 

költségeinek az 1897/98. tanévre való fedezéséről szóló javaslata. – (A Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt igazgatósága kijelentette, hogy iparostanonc-iskolája magánjellegű 

fenntartását meg akarja őrizni, azonban kérdésként merült fel, hogy ha a község is fenntart egy 

ilyen jellegű iskolát, akkor abba be kell-e olvasztani a vállalatit, illetve a magánvállalatnak is 

fizetni kell-e a 2 %-os pótadót, vagy sem. Ebben állásfoglalást kértek, egyébként az Ipartestület 

által fenntartott iskola működéséhez minden segítséget megadnak.) [részletes indoklás] [20-22. 

p.] 

16. Előterjesztették a községi legtöbb adót fizető képviselők névjegyzékét, és a legtöbb adót 

fizetőknek az 1886. évi XXII. törvénycikk 1. és 33.§-ainak 9. pontjaiban foglalt rendelkezés 

szerint a képviseletre jogosultak megnevezésével. – [A virilis és választott képviselők név 

szerinti felsorolása.] [22-24. p.] 

17. Előterjesztés a községi szakbizottságok kiegészítéséről. – (A közegészségügyi, szépészeti és 

építkezési, a tanügyi, a közrendőri, illetve a vízművekre felügyelő bizottságba az elhunyt Gerber 

Frigyes helyett Pfaff Gusztáv bányaigazgatót választották.) [24. p.] 

18. A Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak Salgótarján nagyközség újonnan készített 

kataszteri munkálatokra vonatkozó észrevételeit magában foglaló 2083-IV.6/1898. számú 

rendelkezése. – (Mivel a rendelkezés nem felel meg több végrehajtási utasításnak, ezért a 

képviselő-testület ragaszkodott az addig elkészült munkálatok jóváhagyásához, ellenkező 

esetben a Pénzügyminisztériumhoz fordulnak.)  [25. p.] 



19. Újpest nagyközség elöljáróságának 564/1898. számú átirata a salgótarjáni illetőségű Maigút 

Mária gyermeke, Maigút Antal [Kálmán] tartásából és gondozásából felmerült 50 forint költség 

megfizetése iránt. – (Mivel Maigút Mária apja, Maigút Lipót aknász révén salgótarjáni 

illetőségű, ezért a 2,5 éves gyermektartási költségeit átutalták Újpest nagyközségnek, és 

intézkedtek az összeg behajtására a rokonoktól.) [26. p.] 

20. Előterjesztették az 1897. évi ügyforgalmi kimutatást. – (Tudomásul vették.) [26. p.] 

21. Előterjesztették Magyarország városai és nagyobb községeinek közvilágításáról szóló, 

Titkos Imre Debrecen szabad királyi város mérnöke által összeállított és megküldött statisztikai 

adatok kimutatását. – (Tudomásul vették.) [26-27. p.] 

22. Olvastatott a Salgótarjáni Tantestületnek a középiskola létesítése ügyében beadott 

előterjesztése. – (Mivel a tantestület ez ügyben már építési tervvel és költségvetéssel ellátott 

jelentést adott be, utasították a községi elöljáróságot, hogy azt a következő közgyűlésre terjessze 

be.) [27. p.] 

23. Elöljárósági előterjesztés a községi irattárban lévő telekkönyvek kiigazításáról, illetve 

kiegészítéséről. – (Elrendelték a kiigazítást.) [27. p.] 

24. Elöljárósági előterjesztés a községi ügyész 1897. évi tiszteletdíja megállapításáról. – (100 

forintot állapítottak meg, mert állandó javadalmazást nem élvezhet.) [27-28. p.] 

25. Olvastatott a Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak Fülep János illetőségére 

elrendelt árverési hirdetménye, és azzal kapcsolatban az árverési feltételek. – (Mivel a telek egy 

része községi tulajdonban van, és a mellette lévő telken van a községháza, a nagyközség 

érdekében áll az árverésre bocsátott rész megszerzése. Ezért Barella Henrik községi bírót, Pap 

János főjegyzőt, Draskóczy Zsigmond községi ügyészt, Szilárdy Ödönt, Löllbach Gusztávot és 

Rákos Gyulát bízták meg, hogy az árverésen képviseljék a község érdekeit.) [részletes indoklás] 

[28-30. p.] 

26. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 179/1897. számú határozata alapján a 

községi szervezeti szabályrendeletnek a községi kötelékbe felveendők felvételi díját szabályozó 

6.§-a módosítására vonatkozó tervezetét, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. – (A növekvő lakosság következtében megnőttek a vagyontalanok után kifizetett 

betegápolási költségek, melyek fedezésére a felvételi díjakat növelni kellett, illetve ezek kamatai 

már nem a községi szegényalapba utalták. A korábbi díjak érvényesek az 1892. december 31-

ig letelepültekre, az új díjak pedig az 1893. január 1. után letelepültekre vonatkoznak.) 

[részletes indoklás, az összegek felsorolása] [30-34. p.] 

27. Kovács József községi írnoknak anyagi támogatás iránt benyújtott kérvénye. – (Mivel a 

kezelő személyzet rendes tagja, és felesége hosszabb ideje betegeskedik, 50 forint segélyben 

részesítették.) [részletes indoklás] [34-35. p.] 

28. Eisenkolb Ivor segédjegyzőnek a községi könyvtárban lévő régibb kiadású „Dárday-féle 

közigazgatási törvénytár” című kézikönyvnek leszállított áron való átengedése iránti kérvénye. 

– (Mivel a második, bővített kiadást beszerezték, a régebbit 50%-os áron, 24 forintért 

kérvényezőnek átadták.) [35-36. p.] 

29. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának az 1897. november 

19-én kiütött tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiszállítása céljából fogataikkal 

elsőként megjelentekről szóló jelentése. – (Ponyi Pál saját fogatával elsőként jelent meg 5 

forint, Fülep Pál saját fogatával másodikként 3 forint, Benkő Sándor saját fogatával 

harmadikként 2 forint, Kivovics József saját fogatával negyedikként 1 forint jutalom.) [36-37. 

p.] 

30. Olvastatott Tóth Gyula és társai salgótarjáni lakosoknak a sertés heti vásárnak a 

belvásártérre való visszahelyezéséről beadott kérvénye. – (Elfogadták, és addig, amíg a vásári 

forgalom megengedi, visszahelyezték.) [37. p.] 

31. Olvastatott özv. Rubint Károlyné gyógyszertár tulajdonos írásbeli azon ajánlata, mely 

szerint azon esetre, ha a község számára szükséges gyógyszerek gyógyszertárából szereztetnek 



be, a törvény szabta gyógyszerárakból 20 % engedményt ajánl. – (Mivel községi képviselő-

testületi határozat van, hogy évenként felváltva szerzik be a gyógyszereket, csak akkor 

fogadhatják el ezt, ha Hankus Imre nem tesz hasonló ajánlatot. Megbízták a községi bírót, hogy 

erről tájékozódjon.) [37-38. p.] 

32. A Látogatók Lapja szerkesztőségének pénzügyi támogatás iránti kérvénye. – 

(Elutasították.) [38. p.] 

33. Klein Albert salgótarjáni lakos, polgári iskolai tanintézet tulajdonos beadványa, mely 

szerint a közgyűlési tárgysorozat 31. tételén napirendre tűzött pénzügyi segélyezésről szóló 

kérvényét visszavonja. – (Tudomásul vették.) [3-47. p.] 

34. A Salgótarjáni Dalkör és az Inászói Műkedvelő Társulat előadásaira vonatkozó meghívók. 

– (Tudomásul vették.) [38. p.] 

35. Elöljárósági előterjesztés a szabadságharc 50. évfordulójának megünnepléséről, és ezzel 

kapcsolatban a Salgótarjáni Ipartestület elöljáróságának az általa rendezendő hasonló 

ünnepségek anyagi és erkölcsi támogatása iránt beadott kérvényéről. – (Kovács Nándor és 

Boczkó Dániel indítványait ünnepség szervezésére elfogadták, amely során díszkivilágítást, 

fellobogózást, a szegények között 200 forint értékben élelmiszerosztást határoztak meg, illetve 

az ünnepségek szervezésére községi bíró elnökletével létrehoztak egy bizottságot, melynek 

tagjai: Beck Károly, Wirkler Gyula, Porázik György, Gönczöl János, Rákos Gyula, Hricsovszky 

András, Kmeth Lajos és Kovács Antal aljegyző. A Salgótarjáni Ipartestületet képviselő 

Hricsovszky András ezek után eltekintett az eredeti kérvény tárgyalásától.) [38-41. p.] 

36. A vármegyei alispánnak a tárgysorozat kiadása után érkezett 3514/1898. számú 

körrendelete, melyben az 1897. évi számadások beterjesztésének határidejét legkésőbb március 

hó végére tűzte ki. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

37. Előterjesztés Bracsok Mihály gépfűtőnek az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján a 

község kötelékébe felvételéről. – (Az 1893 óta a községben lakó kérvényezőt 3 forint felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [41-42. p.] 

38. Előterjesztés Maász Vilmos bányakovácsnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a alapján 

a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben lakó kérvényezőt 3 forint felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [42. p.] 

39. Előterjesztés Targos György bányamunkás és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a alapján a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1868 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő  kérvényezőt és nejét, Sunhrer Paulát, valamint Otília, Mária, Ede, 

József, György és Teréz nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [42-43. p.] 

40. Előterjesztették az 1-5. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [43. 

p.] 

41. A földművelésügyi miniszternek a sertések és kérődző állatoknak Ausztriába való bevitelét 

korlátozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 1. számában közzé tett 8568/897. elnöki számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [43-44. p.] 

42. A földművelésügyi miniszternek a szarvasmarháknak, a ragadós száj- és körömfájás miatt 

Boszniába és Hercegovinába való bevitelét korlátozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 2. 

számában megjelent 9018/897. elnöki számú körrendelete. – (Elöljáróságnak kiadták a 

mészárosokkal való közlésre.) [44. p.] 

43. A földművelésügyi miniszternek a szénkéneg megrendelésének szabályozásáról a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 2. számában közzé tett 73781/897. számú körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [44. p.] 

44. A földművelésügyi miniszternek a sertésherélés keresetszerű gyakorlásáról a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 3. számában közzé tett 62821-III.2/897. számú körrendelete, és azzal 

kapcsolatban ugyanazon szám alatt kiadott szabályzata. – (Tudomásul vették.) [44. p.] 



45. A kereskedelemügyi miniszternek az 1890. évi I. törvénycikk 99.§-a negyedik pontja 

értelmében vámmentességet igénylők vámmentességi igényének igazolását szabályozó, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 3. számában közzé tett 75225/897. számú körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [44-45. p.] 

46. A földművelésügyi miniszternek a peronoszpóra elleni védekezésről a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 3. számában közzé tett, 34579/897. elnöki számú útmutatása. – (Elöljáróságnak 

kiadták a szőlőtulajdonosokkal való közlésre.) [45. p.] 

47. A vármegye törvényhatósági bizottságának 41. számú határozatával alkotott, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 4. számában közzé tett szabályrendelete a pásztorokról. – (Elöljáróságnak 

kiadták.) [45. p.] 

48. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában 

869/1897. számú határozatával kiadott szolgálati utasítása az erdőtörvény 17.§-a alá tartozó, és 

állami kezeléshez átvett erdőkben alkalmazott és alkalmazandó erdőőrök és erdőszolgák 

számára. – (Elöljáróságnak kiadták.) [45. p.] 

49. A kereskedelemügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában közzé tett 

74835/897. számú körrendelete, mely szerint az 1883. évi VII. törvénycikk 1. és 2.§-ában 

foglalt rendelkezések értelmében fizetendő tőke, kamat és járadékadó alapján törvényhatósági 

útadó ki nem vethető. – (Tudomásul vették.) [45-46. p.] 

50. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 4. számában közzé tett 

76717. III/897. számú körrendelete az állategészségügyi évkönyv egybeállításához az 

állategészségügyi viszonyokat illető adatoknak a beszolgáltatásáról. – (Tudomásul vették.) [46. 

p.] 

51. A földművelésügyi miniszternek a hasított körmű állatoknak a budapesti állatvásárra lábon 

való behajtását tiltó előbbi rendeletek szigorú betartásáról a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. 

számában közzé tett 77035-III.2/897. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [46. p.] 

52. A földművelésügyi miniszternek az 1887. évi erdősítési jutalmak kiosztásáról a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 5. számában közzé tett 70626-I.4/897. számú körrendelete, mely szerint az 

erdősítések körül szerzett érdemekért Szilárdy Ödön és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt is 

írásbeli elismerésben részesül. – (Tudomásul vették.) [46. p.] 

53. A vármegye törvényhatósági bizottságának 250/1897. számú határozatával a 15 éven aluli 

gyermekeknek a nyilvános mulató helyekről való távoltartásáról alkotott, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 5. számában közzé tett szabályrendelete. – (Elöljáróságnak kiadták, 

sokszorosítatták és elrendelték a nyilvános mulató helyeken való kifüggesztését.) [46-47. p.] 

54. Előterjesztették a Néplap című gazdasági heti közlöny 1-7. számait. – (Tudomásul vették.) 

[47. p.] 

55. Okolicsányi Lajos községi helyettes bíró indítványozza, hogy a községi kórház tervbe vett 

építését mielőbb kezdjék meg, mert tapasztalata szerint a bérbe bírt községi kórház helyiség 

szűk voltánál és hiányos berendezésénél fogva a mai körülményeknek már nem felel meg. – 

(Utasították az elöljáróságot, hogy a következő közgyűlés tárgysorozatába vegye fel.) [47. p.] 

 

1898. február 15. (III., rendkívüli) [48-58. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Gönczöl János, Jónásch Antal, Klein 

Jakab, 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 István tanácsnok, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky 

András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos 

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

Plachy József járási főszolgabíró 

 

56. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [49. p.] 



57. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testületnek 348/1897. 

számú határozatával módosított községi szervezeti szabályrendelet felülvizsgálásáról hozott 

811/1897. számú határozata, mely kimondja miként „a szervezeti szabályrendelet 118.§-a oly 

értelmű módosítását, hogy a községi főjegyzőnek felsőbb hatóságilag is jóváhagyott határozat 

értelmében biztosított 400 forint személyi pótléka 600 forintra emeltessék, mely pótlék a 

mostani főjegyzőnek munkaképtelensége esetén holtáiglan, halála esetén pedig annak 50%-

tólija özvegyének kegydíj címén, biztosíttatik, a törvényhatósági bizottság jóvá nem hagyhatja, 

s mint olyat, mely a községi szervezeti szabályrendelet keretében nem utalható, kihagyni 

rendeli; s mert a községi elöljárósági állások javadalmazásának megállapításánál a szolgálati 

érdemek jutalmául egyes elöljárók részéről kivételesen élvezett illetmények úgyszintén 

kegydíjak biztosítása, a szervezeti szabályrendeletnél figyelembe egyáltalán nem jöhet akkor, 

midőn az állások javadalmazása teljesen elvontan, vagyis az állásokat betöltő közegek 

egyéniségére tekintet nélkül állapítandó meg”. – (A községi szabályrendeletből kihagyták a 

személyi pótlékra vonatkozó részt, azonban korábban jóváhagyott határozat alapján 

fenntartották Pap János főjegyző személyi pótlékát, illetve annak 600 forintra emelését.) 

[részletes indoklás] [49-52. p.] 

58. A vármegye törvényhatósági bizottságának a képviselő-testület 348/1897. számú 

határozatával módosított községi szervezeti szabályrendelet felülvizsgálásáról hozott 811/1897. 

számú határozata, mely szerint a szervezeti szabályrendelet 118.§-a 9. pontja értelmében a 

községi kézbesítő részére az eddig 120 forint helyett felvett 400 forint fizetés csak azon esetben 

engedélyezhető, ha külön kézbesítői állás rendszeresíttetnék, de amennyiben a kézbesítői 

teendőket továbbra is a főjegyző fogja teljesíteni, a díjazásnak csakis 200 forintig terjedő 

felemelését hagyhatja jóvá. – (Elvetették, hogy külön kézbesítői állást rendszeresítsenek, és 

elfogadták a 200 forintos határt.) [részletes indoklás] [52-55. p.] 

59. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testület 348/1897. számú 

határozatával módosított községi szervezeti szabályrendelet felülvizsgálata alapján hozott 

811/1897. számú határozata, mely az aljegyzők lakbérét magas összegben megállapítottnak 

mondja ki. – (Már 1895-ben lakbérpótlékot állapítottak meg a szabályrendeletben szereplő 

összegekhez képest, melyet a törvényhatósági bizottság jóváhagyott, most a szabályrendeletbe 

ez az összeg szerepel, ezért továbbra is fenntartották.) [részletes indoklás] [55-58. p.] 

 

1898. március 30. (IV., rendes) [58-133. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Grószberger Lajos, Huszár 

Antal, Jónásch Antal, Klein Jakab, Kóhn Lipót, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, 

Rákos Gyula, Szalay István, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Auerhammer János állatorvos, 

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

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

Kovács Antal aljegyző, Martonfalvy Gyula járási tiszteletbeli főszolgabíró 

 

60. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [59. p.] 

61. Előterjesztették az 1897. évi összes pénztári számadásokat és naplókat, valamint az 1897. 

évi december 31-én felvett községi vagyoni leltárt, és ezzel kapcsolatban az elöljáróság 

indoklását, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését magában foglaló 

jegyzőkönyvet. – (Költségvetés, a különféle alapokról vezetett számadások, községi 

törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap pénztár, községi szegényalap pénztár, községi 

kórház alap pénztár, tűzrendészeti célokra szánt alap pénztár, községi faiskola fenntartási alap 

pénztár, temetkezési alap pénztár, toronyóra beszerzési alap pénztár, községi kisded óvoda alap 

pénztár, vicinális közmunka alap pénztár, községi közmunka pénztár, tűzvédadó pénztár, 

községi mezőrendőri pénztár, ital és fogyasztási adó pénztár, törvényhatósági útadó pénztár, 



katona beszállásolási pótlék pénztár, vármegyei közmunka pénztár, a község vagyoni leltára.) 

[részletes indoklás] [59-133. p.] 

 

1898. március 30. (V., rendes) [133-189. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Grószberger Lajos, Huszár 

Antal, Jónásch Antal, Klein Jakab, Kóhn Lipót, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, 

Rákos Gyula, Szalay István, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Auerhammer János állatorvos, 

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

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

Kovács Antal aljegyző, Martonfalvy Gyula járási tiszteletbeli főszolgabíró 

 

62. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [137. p.] 

63. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [137. p.] 

63 ½ (a jegyzőkönyvben így szerepel!) Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1897. év 

folyamán a községet érintő fontosabb eseményekről szóló jelentése. – (Tudomásul vették.) [137. 

p.] 

64. (kimaradt!) 

65. Olvastatott a községi elöljáróságnak a nagyközség képviselő-testülete által az 1886. évi 

XXII. törvénycikk 145.§-a értelmében a községi szegényügyre vonatkozó évi jelentése. – (A 

más alapoknak kölcsön adott összegek megtérültek, ebből a heti segélyezés kifizetését biztosító 

összegen túl 3000 forintot takarékpénztárba kell elhelyezni.) [137-138. p.] 

66. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a március 14-én 

megtartott pénztári vizsgálat eredményéről szóló jelentését. – (Tudomásul vették.) [138-139. p.] 

67. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a március 14-én 

megtartott pénztári vizsgálat alkalmával felvett jegyzőkönyve. – (Rosszallásukat fejezték ki, 

mert olyan előleg számlák is voltak, melyeket a főjegyző nem igazolt, illetve az előlegek 

törlesztése sem volt pontos.) [139-140. p.] 

68. A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszonynak szabályozására alkotott 

1898. évi II. törvénycikk, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak a törvény kihirdetésére 

vonatkozó 4184/1898. számú utasítása. – (Tudomásul vették.) [140. p.] 

69. A földművelésügyi miniszternek állategészség rendőri felügyelet céljából állatorvosnak a 

heti állatvásárokon alkalmazását rendelő 9898-III.1. számú rendelete. – (Utasították az 

elöljáróságot a rendelet betartására.) [140. p.] 

70. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztári és különféle alap 

pénztárak 1898. évi költségvetési előirányzatát jóváhagyó 1134/1897. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [140-141. p.] 

71. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi közvágóhíd és marha- és 

hússzemlészeti díjak 1898. évi kezeléséről hozott községi 350. és 387/1897. számú 

határozatokat jóváhagyó 22/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [141-142. p.] 

72. A vármegyei alispánnak az 1897. évi községi pótadó kivetési kulcs megállapítását 

jóváhagyó 4973/1898. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [142. p.] 

73. A vármegyei alispánnak a Rapp-Salgótarján-i törvényhatósági közút átkelési szakasz és a 

Tarján-patak híd építési költségeihez való hozzájárulás címén a község által megajánlott 6000 

forint beterjesztését elrendelő 3194/1898. számú végzése. – (Utasították az elöljáróságot, hogy 

pótköltségvetés keretében biztosítsák az összeget, a községi építészeti bizottságot pedig, hogy 

műszakilag vizsgálja meg az útszakaszt.) [142-143. p.] 

74. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek, a községi szervezeti szabályrendeletnek a 

községi kötelékbe felveendők felvételi díját szabályozó 6.§-át módosító 26/1898. számú 

határozatát, és azzal módosított szabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [143-144. p.] 



75. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek, Link Bernát községi vásárjogbérlő 

bércsökkentés iránt beadott kérvényére a vármegye törvényhatósági bizottságának 813/1897. 

számú határozata alapján hozott 10/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [144-145. p.] 

76. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek, Pap János személyi szolgálati pótléka, 

illetve kegydíja megállapításáról hozott 57/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [145-146. p.] 

77. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek, Auerhammer János községi állatorvos 

személyi pótléka megállapításáról hozott 438/1897. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy 

az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [145-147. p.] 

78. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 22/1898. számú határozatával bemutatni 

rendelt „községi iskola” tervezetét. – (Kiadták véleményezésre a 89/1896. számú határozattal 

létrehozott szakbizottságnak.) [147-148. p.] 

79. Olvastatott a községi képviselő-testületnek a községi kórház építéséről hozott 55/1898. 

számú határozata. – (Mivel a községi alapok leterheltek, nincs fedezet rá, ezért a kórház építését 

idő előttinek mondták ki.) [148. p.] 

80. Községi bíró a képviselő-testület 31/1898. számú határozatával nyert megbízás folytán 

előterjeszti Hankus Imre salgótarjáni lakos, gyógyszerésznek a község részére szükséges 

gyógyszerek szállítására vonatkozó írásbeli ajánlatát. – (Mivel özv. Rubint Károlyné és Hankus 

Imre is 20 % engedményt adott a községnek, ezért fenntartották a korábbi rendszert, hogy 

évenként váltakozva rendelnek tőlük.) [148-149. p.] 

81. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak a községi képviselő-testületnek az utcák 

járdával való ellátásáról hozott, és a vármegye törvényhatósági bizottsága által 814/1897. 

számú határozattal megerősített 351. és 368/1897. számú határozatai alapján, valamint a 

községi képviselő-testület 7/1898. számú határozata alapján megtartott versenytárgyalásról 

szóló jelentése, és azzal kapcsolatban az egyik pályázó, Róheim Nátán budapesti építési 

vállalkozónak a bizottság eljárása ellen beadott felszólamlása. – (Két értékelhető ajánlat 

érkezett: Jansen Alfonz somoskőújfalui kőbánya tulajdonosé és Róheim Nátán budapesti építési 

vállalkozóé, hasonló feltételekkel. Az olcsóbb Róheim Nátáné volt, de Jansen Alfonz úgy 

nyilatkozott, hogy hajlandó ő is az olcsóbb árért elkészíteni a járdát, illetve a korábban készített 

járdák szükséges javítását ingyen elvégzi. Ezért ő kapta meg a munkát, Róheim Nátán 

felszólalását pedig elutasították.) [részletes indoklás] [149-153. p.] 

82. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 25/1898. határozatával Fülöp János 

illetőségére február 26-ra kitűzött bírói árverésre kiküldöttek jelentését, és ezzel kapcsolatban 

a Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak április 6-án újabb árverést kitűző 615/1898. 

tkvi számú árverési hirdetményét. – (Mivel elmaradt az árverés, és újabb napot tűztek ki 

megtartására, a község képviseletével az előző bizottságot bízták meg.) [153-154. p.] 

83. Előterjesztették a községi szervezeti szabályrendeletnek az életbe léptetett pótszabály 

rendeletekben foglalt módosítások, és a vármegye törvényhatósági bizottságának 1897. 

november 20-án tartott közgyűlésében 811/1897. szám alatt hozott határozat alapján, a teljes 

szövegében átdolgozott tervezetről a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő, úgyis mint 

szabályrendeleti bizottság, jelentését. – (Elfogadták.) [részletes indoklás] [154-177. p.] 

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

1897. évben elért eredményről szóló jelentése, és az ellenőrzési jutalékok megállapítására 

vonatkozó javaslata. – (Elfogadták a jelentést és a javasolt, összesen 1410 forint 

jutalomösszeget.) [részletes indoklás] [177-181. p.] 

85. Özv. Jankovich Miklósné, mint a község legtöbb adót fizető képviselők póttagjának járási 

főszolgabíróhoz intézett, és onnét 2114/1898. szám alatt kiadott bejelentése, melyben a községi 

képviselő-testületi közgyűléseken való képviseletére Kovács József füleki ügyvédet nevezi 

meg. – (Tudomásul vették.) [181. p.] 



86. A balassagyarmati ügyészségnek a szabaduló rabok segélyezésére létesítendő alapra 

adomány gyűjtés iránti 661/1898. számú felhívása. – (10 forintot ajánlottak föl.) [181-182. p.] 

87. Molnár István poroszlói illetőségű szíjgyártó iparosnak a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Mivel négy éve a községben lakik, mint segéd, és önálló 

szíjgyártó műhelyt akar nyitni, engedélyezték.) [182. p.] 

88. Ponyi Pál salgótarjáni lakos írásbeli bejelentése, hogy 1898. év folyamán udvaráról a 

szemetet saját igájával hordatja ki, és a közerőt igénybe venni nem kívánja. – (A bejelentés 

késve érkezett, ezért kirótták a díjat.) [182. p.] 

89. Kutenics Ernő salgótarjáni lakosnak a szemét kihordáskor alkalmazott közerő díjának 

elengedése iránti kérelme. – (A bejelentés késve érkezett, egyébként csak azok kérhetik ezt, 

akiknek saját igájuk van, a kérvényezőnek pedig nincs, ezért kirótták a díjat.) [182-183. p.] 

90. Timaróczky Sándor salgótarjáni lakos bejelentése, hogy a háza udvarán összegyülemlő 

szemetet 1898. év folyamán saját költségen hordatja ki, és a közerőt igénybe venni nem kívánja. 

– (A bejelentés késve érkezett, egyébként csak azok kérhetik ezt, akiknek saját igájuk van, a 

kérvényezőnek pedig nincs, ezért kirótták a díjat.) [183. p.] 

91. Ruttkay Sándor és özv. Kis Endréné salgótarjáni háztulajdonosok kérelme az iránt, hogy 

házaik udvaráról a szemét kihordást saját erővel tegyék meg. – (A bejelentés késve érkezett, 

egyébként csak azok kérhetik ezt, akiknek saját igájuk van, a kérvényezőnek pedig nincs, ezért 

kirótták a díjat.) [183-184. p.] 

92. Mazura István salgótarjáni lakos bejelentése, hogy a szemetet 1898. évben saját költségen, 

a közerő igénybe vétele nélkül szállíthassa. – (A bejelentés késve érkezett, egyébként csak azok 

kérhetik ezt, akiknek saját igájuk van, a kérvényezőnek pedig nincs, ezért kirótták a díjat.) [184. 

p.] 

93. Előterjesztés az 1898. évre szóló ló és szekér összeírása alkalmával felhasznált előfogatok 

költségei megállapításáról. – (Zeleznik Gyula községi írnoknak 17 forint 70 krajcár kifizetését 

engedélyezték.) [184-185. p.] 

94. Herczeg István községi tanácsnoknak a „Pannónia” vendéglő előtti tér befásítása, illetve 

annak nyári üdülő helyül leendő berendezése tárgyában beadott indítványa. – (A község azt 

vásári árusító helynek vette meg és használja, valamint két oldalról nagy forgalmú út szegélyezi 

és nyáron nagy por lepi el, ezért nem támogatták az indítványt.) [185. p.] 

95. A vármegyei alispánnak a lóhere és lucerna magvak aranka mentesség iránti vizsgálata és 

ólomzárolásáról szóló 2101/1898. számú közérdekű értesítése. – (Tudomásul vették és 

kihirdették.) [185. p.] 

96. A vármegyei alispánnak a szerbtövis irtásáról 1896. évi 8000. számú, illetőleg 1897. évi 

9004. számú rendelkezése megújításául kiadott 2015/1898. számú körrendelete. – (Tudomásul 

vették, kihirdették, és az elöljáróságot utasították, hogy ellenőriztesse a mezőőrökkel a 

betartását.) [185-186. p.] 

97. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 6-9. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [186-187. p.] 

98. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági heti közlöny 8-13. számait. 

– (Tudomásul vették.) [187. p.] 

99. Olvastatott Deutschberger Mór és társai salgótarjáni lakosoknak a járásbírósági székhely 

áthelyezése, illetve kérelmezése iránti kérvénye, és azzal kapcsolatban Grószberger Lajos 

községi képviselőnek ugyan e tárgyban benyújtott indítványa. – (Küldöttségileg ismételjék meg 

az 1876., 1878. és 1883. évben beadott kérvényt, hogy a járásbíróságot költöztessék Fülekről a 

„városba”. A küldöttségbe a községi elöljáróság tagjai és önként jelentkezők vegyenek részt, és 

kérik Szilárdy Ödöntől, hogy kérjen időpontot az igazságügyi minisztertől a küldöttség 

fogadására.) [részletes indoklás] [187-189. p.] 

 

1898. május 5. (Sorszám nélküli, rendkívüli) [190-214. p.] 



Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

képviselője, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szalay István, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, 

Auerhammer János állatorvos, Hricsovszky András tanácsnok, Hroziencsik István községi 

mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pusztay Antal tanácsnok, 

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

100. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [192. p.] 

101. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [192. p.] 

102. A Balassagyarmati Pénzügyigazgatóság 10099.IV./1898. számú értesítése, hogy a 

Pénzügyminisztérium március 18-án kelt 18936. számú rendeletével a községi új kataszteri 

munkálatoknak a részletes felmérés adatai alapján való szerkesztését azzal a kikötéssel, hogy a 

művelési és osztályadó tekintetében érvényben lévő kataszteri telekkönyv adatai pontosan 

betartandók, és annak helyrajzi számai a megfelelő birtokrészleteknél az új kataszteri 

telekkönyv szélére bejegyzendők, engedélyezte. – (Tudomásul vették, azonban Plachy 

Zsigmond csak az eredeti kataszteri telekkönyvek javítását vállalta. Az új feladatra 300 forint 

összeget szavaztak meg és felkérték Plachy Zsigmondot, hogy vállalja el a további munkát is.) 

[192-195. p.] 

103. A vármegyei alispánnak a Tarján-patak szabályozásáról kiadott 5374/1898. számú leirata. 

– (Tudomásul vették, hogy megsürgette a választ a beadványra.) [195. p.] 

104. A vármegyei alispánnak a vicinális utak, hidak és átereszek építéséről, illetve azok építése 

előtt mérnök kiküldetésének kérelmezéséről kiadott 9500/1898. számú utasítása. – (Tudomásul 

vették.) [195-196. p.] 

105. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a járda építésre vonatkozó 81/1898. számú 

határozatát, az az ellen beadott fellebbezéssel kapcsolatban. – (Miután Jansen Alfonz írásban 

kötelezettséget vállalt, hogy a Róheim Náthánnal megegyező feltételekkel vállalja a járda 

építését, illetve még a korábban általa készített járdánál ingyenes javításokat végez, végleg 

jóváhagyták a döntést.) [196-198. p.] 

106. Olvastatott a községi képviselő-testület 82/1898. számú határozatával Fülöp János 

salgótarjáni lakos ingatlanainak árverésére kiküldött bizottságnak Draskóczy Zsigmond 

községi ügyész által beterjesztett írásbeli jelentése. – (Tudomásul vették, hogy az árverésen a 

két külterületet a nagyközség javára leütötték, mivel azonban törvényes határidőn belül 

kedvezőbb ajánlat érkezett, május 23-án újabb árverést tartanak, melyen a korábbi küldöttség 

vesz részt a község részéről.) [198-199. p.] 

107. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a módosított szervezeti szabályrendelet 

újabb módosításáról hozott 83/1898. számú határozatát, és azzal alkotott módosított szervezeti 

szabályrendeletet azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[199-200. p.] 

108. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az italmérési és fogyasztási adó 1897. évi 

kezelése, illetve ellenőrzéséből folyó jutalékok megállapításáról hozott 84/1898. számú 

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

utasították a községi pénztárnokot a kifizetésre.) [200-202. p.] 

109. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi iskolák létesítéséről 89/1898. 

számú határozata alapján kiküldött vegyes bizottság kiegészítését. – (Az elhalálozott Gerber 

Frigyes és az elköltözött Szvoboda Gyula helyett Pfaff Gusztáv bányaigazgatót és Schmiedt 

Géza községi képviselőt választották a középiskola létesítése céljából javaslattételre felkért 

bizottságba.) [202-203. p.] 

110. Előterjesztették a községi szépítészeti és építkezési bizottság elnökének a Tarján-patakon 

át emelt híd és törvényhatósági út, a járdák építése, valamint a Tarján-patak szabályozása ügyek 

állásáról szóló jelentése. – (Tudomásul vették, hogy az alispán az építészeti hivatal főnökével a 

helyszíni szemlét megtartotta, és amennyire lehetett a panaszokat orvosolták, illetve a 



patakszabályozás terveit az alispán megsürgette, valamint a főjegyzőnek 25 forint 40 krajcár 

költségének kifizetését engedélyezték.) [203-204. p.] 

111. A Nógrád Vármegyei Községi és Körjegyzők Egylete elnökének 298/1898. számú 

kérelme, melyben a május 18-án Salgótarjánban kitűzött jegyzőkari közgyűlésre a községi 

tanácsterem átengedését kéri, és a község képviselő-testületét a közgyűlésre meghívja. – (A 

tanácstermet átengedték és bizottságot választottak a küldöttek fogadásának, 

elszállásolásának, étkeztetésének megszervezésére, amelyre 100 forintot fordíthatnak, valamint 

a község képviseletére a közgyűlésen.) [205-206. p.] 

112. Olvastatott Auerhammer János községi állatorvosnak az év első negyedéről szóló 

állategészségügyi jelentése. – (Tudomásul vették.) [206. p.] 

113. A kaposvári állami siketnéma iskola igazgató tanácsának segélygyűjtés iránti 5992. számú 

kérelme. – (10 forint adományt szavaztak meg.) [206-207. p.] 

114. Előterjesztés Szántó József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

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

kérvényezőt, és nejét, Dénes Annát, valamint József és Mária nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [207. p.] 

115. Előterjesztés Frics Ferenc és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

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

és nejét, Molnár Rozáliát, valamint Ferenc, János, Rudolf, Nándor, József, Mária és Margit 

nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [207-208. p.] 

116. Előterjesztették a 10-13. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) 

[208. p.] 

117. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában közzétett 

4329.I.-11/898. számú pályázati hirdetménye erdősítési jutalmakra. – (Tudomásul vették.) [208-

209. p.] 

118. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában 7746/1898. számon 

közzétett értesítése, hogy a honvédelmi miniszter által 20189-XIV. szám alatt a közös 

hadseregbeli hadapród iskolába az 1898/99. tanévre magyar és állami alapítványi díjmentes 

helyekre való felvételről kiadott pályázati hirdetmény a járási főszolgabíró hivatalban 

megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [209. p.] 

119. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában 7307/1898. számon 

közzétett értesítése, hogy a honvédelmi miniszter 18643-XIV. szám alatt kiadott, az 1897. évi 

XXIII. törvénycikk értelmében szervezett honvéd főreáliskolában és a honvéd Ludovika 

Akadémiában az 1898/99. tanév kezdetén betöltendő helyekre vonatkozó pályázati 

hirdetménye a járási főszolgabíró hivatalban megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [209. p.] 

120. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában közzétett 

7221/1898. számú körrendelete a községi és körjegyzőknek a közút területén fekvő gyámság és 

gondnokság alatt állók ingatlanainak haszonbérletétől való eltiltásáról. – (Tudomásul vették, 

mert jelenleg nincs ilyen.) [209-210. p.] 

121. A vármegye tanfelügyelőjének a Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 17065. számú 

rendelete folytán a vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában 743/1898. szám alatt közzétett, 

az elemi iskolák hatóságaihoz intézett felhívása, hogy a Földművelésügyi Minisztérium 

intézkedése szerint a szőlészet és borkezelés gyakorlati elsajátítása miatt a tanfolyamokat a 

tanév közben, tavasszal és ősszel 14-14 napon át kell megtartani. A tanfolyamokra fölvett 

tanítók osztályaiban, amennyiben más módon az osztály ellátása felől gondoskodni nem 

lehetne, tanítási szünetet adjanak. – (Tudomásul vették.) [210. p.] 

122. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában 8017/1898. számon 

közzétett értesítése, hogy a honvédelmi miniszter 18564-XIV. szám alatt kiadott, a közös 

hadseregbeli hadapród iskolákban az 1898/899. tanév kezdetén való felvételre a pályázati 



hirdetménye a járási főszolgabíró hivatalban megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [210-211. 

p.] 

123. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában 7807/1898. számon 

közzétett értesítése, hogy a gróf Buttler-féle Ludovika alapítványi helyek egyikére vonatkozó 

pályázati részletes feltételek a járási főszolgabíró hivatalban megtekinthetők. – (Tudomásul 

vették.) [211. p.] 

124. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában közzétett, Nógrád 

vármegye által a budapesti állami ipariskolánál alapított 200 forintos ösztöndíjra vonatkozó 

pályázati hirdetménye. – (Tudomásul vették, külön közölték az Ipartestület elnökével, a 

nagyvállalatokkal és az iparostanonc-iskola igazgatójával.) [211. p.] 

125. A belügyminiszternek a szeszes italok kis mértékben való elárusításával és kimérésével 

foglalkozók üzleti helyiségekben a munkások bérének kifizetését tiltó, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 13. számában 28928/1898. szám alatt közzétett körrendelete. – (Tudomásul vették.) 

[211-212. p.] 

126. A vármegye törvényhatósági bizottságának 769/1897. számú határozatával alkotott, és a 

Földművelésügyi Minisztérium által jóváhagyott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában 

közzétett „Szabályrendelet a birtokhatár megjelöléséről”. – (Tudomásul vették, és megbízták a 

községi mezőgazdasági bizottságot, hogy a szabályrendeletnek megfelelő javaslatot készítsen a 

birtokhatárok megjelölésének előkészítésére.) [212. p.] 

127. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 14-18. számú példányait. – (Tudomásul 

vették.) [212. p.] 

Napirenden kívül: 

128. A mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. 

évi XLVI. törvénycikk, és annak végrehajtásáról a földművelésügyi miniszternek 1896. évi 

38286. szám alatt kiadott rendelete. – (Tudomásul vették, utasították az elöljáróságot, hogy a 

kihirdetésről szóló igazolást terjessze be a járási főszolgabíróhoz.) [212-213. p.] 

129. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a május 4-én éjjel 

kiütött tűzvész alkalmával a tüzi fecskendők és lajtok kiszállítása céljából fogataikkal elsőként 

megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként megjelent Benkő Sándornak 5 forint, másodikként 

az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt X. számú fogatával megjelent Guczán János kocsisnak 3 forint, 

harmadikként saját fogatával megjelent Fülöp Pálnak 2 forint, negyedikként és ötödikként 

megjelent Berta Józsefnek és Herczeg Jánosnak 1-1 forint jutalmat adtak.) [213-214. p.] 

130. Barella Henrik községi bíró bemutatja a „Pesti Hírlap” mai napon megjelent 124. számát, 

melynek 13. oldalán a „Nyílttér” rovatában, Salgótarjánban 1898. május 3-án keltezve, 

Bogenglück Miklós aláírásával ellene, úgyis mint községi bíró ellen, sértő cikk jelent meg. 

Kérte a nagyközség képviselő-testületét, hogy adjon meghatalmazást arra, hogy a kellő 

lépéseket, nem mint magán egyén, hanem mint a nagyközség bírája tehesse meg. – (A cikk 

alapján úgy ítélték meg, hogy mint magánemberre vonatkoznak a megjegyzések, de 

tájékozódnak döntés előtt.) [214. p.] 

 

1898. május 31. (VI., rendkívüli) [215-263. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Grószberger Lajos, Löllbach Gusztáv az SKB 

Rt képviselője, Rákos Gyula, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, 

Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Gazdy László közgyám, Herczeg István tanácsnok, 

Herczeg János tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János községi főjegyző, Kovács 

Antal aljegyző 

 

131. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [217. p.] 

132. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [217. p.] 



133. A vármegye alispánjának a Salgótarján nagyközség által tervezett vízművek 

engedélyezéséről hozott 11205/1898. számú határozata. – (Sérelmesnek találták, és fellebbeztek 

ellene, mert a vasúti híd okozta mederszűkület állandó árvíz és belvíz veszélyt jelentett.) 

[részletes indoklás] [217-234. p.] 

134. A járási főszolgabíró 5409/1898. számú értesítése arról, hogy Plachy Zsigmond 

anyakönyvvezető-helyettesnek orvosilag igazolt betegsége folytán június 1-től kezdődőleg két 

havi szabadságot engedélyezett. – (Tudomásul vették, helyettesítéssel Kovács Antal aljegyzőt 

bízták meg.) [234. p.] 

135. A járási főszolgabíró 5230/1898. számú felhívásával kiadott, a pozsonyi református 

egyházi hatóságnak a Belügyminisztérium 25998. számú engedélye alapján templomépítés 

alapra szolgáló gyűjtés iránti kérelme. – (10 forintot szavaztak meg és engedélyezték az 

adománygyűjtést.) [234. p.] 

136. Olvastatott a községi képviselő-testület 111/1898. számú határozatával a Nógrád 

Vármegyei Községi és Körjegyzők Egyletének Salgótarjánban tartott közgyűlése alkalmából a 

résztvevő tagok fogadtatására kiküldött bizottság jelentése, és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottságnak a fogadtatásból és ellátásból felmerült költségek megállapítására 

vonatkozó jelentése. – (Tudomásul vették és jóváhagyták a 138 forint 38 krajcár kiadási 

végösszeget.) [234-235. p.] 

137. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a kataszteri munkálatok költségeinek 

megállapítására hozott 102/1898. számú határozatát azon jelentéssel, hogy a határozat ellen 

észrevétel be nem adatott, és ezzel kapcsolatban Plachy Zsigmondnak a megállapított díjazás 

mellett a pótmunkálatok elvégzésére vonatkozó kötelező nyilatkozatát. – (A határozatot 

kiegészítették a munkát elvállaló nyilatkozattal, és Plachy Zsigmondot kötelezték, hogy az 

elkészült kataszteri telekkönyveket jóváhagyásra mutassa be a Balassagyarmati 

Pénzügyigazgatóságnak.) [235-237. p.] 

138. Olvastatott a községi képviselő-testület 106/1898. számú határozatával Fülöp János 

salgótarjáni lakos ingatlanai árverésére kiküldött bizottságnak Draskóczy Zsigmond községi 

ügyész által beterjesztett írásbeli jelentése. – (Bírói eljárás van folyamatban az ingatlanokat 

terhelő tartozások kiegyenlítésére, addig nem lépnek, míg ez az eljárás be nem fejeződik.) 

[részletes indoklás] [237-239. p.] 

139. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Salgótarjánban járásbírósági székhely 

létesítéséről hozott 99/1898. számú határozata alapján foganatosított eljárás eredményét. – 

(Szilárdy Ödön beszámolt, hogy az igazságügyi miniszterrel egyeztetett a küldöttség 

fogadásáról, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy folyamatban van a tárgyalás a járásbíróság 

létesítéséről vagy áthelyezéséről, és a küldöttségnek sem tudna többet mondani, ezért 

elnapolták a találkozót. Köszönetet mondtak Szilárdy Ödön közbenjárásáért.) [239-241. p.] 

140. Előterjesztették az 1898. évi községi (vicinális) közmunka összeírást a községi 

elöljáróságnak a közmunka mértéke és váltságdíjainak megállapítására vonatkozó jelentésével, 

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

378 igavonó állat, 174 közönséges, 217 kő- és téglaház, 18 emelet, 1203 idegen házban lakó és 

5 családtag van. Ez alapján a kötelezettség: igavonó állat után 1,5 nap igás, közönséges 

lakóház után 2, kő- és téglaház után 5, emelet után 2 kézi napszám, idegen házban lakó egyének 

és családtagok 1-1 kézi napszám. A váltságdíj kétfogatú igás napszámért 2 forint 40 krajcár, 

egyfogatúért 1 forint 20 krajcár, kézi napszámért 1 forint.) [részletes indoklás] [241-245. p.] 

141. Előterjesztették Geisner és Rausch budapesti cégnek a kúttisztító szivattyúhoz 

kiszolgáltatott tömlők és szerelvényekről szóló számláját. – (Jóváhagyták a 103 forint 80 

krajcár kifizetését.) [245. p.] 

142. Gróf Kreit Béla budapesti lakosnak, mint az 1848/49-iki és Kossuth Múzeum alapítójának 

Kossuth és Petőfi képek, és a múzeum támogatása tárgyában beadott ajánlata. – (Tudomásul 

vették.) [245. p.] 



143. Előterjesztették az 1898. évre szóló tűzvédadó egyéni kivetési lajstromát a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták az 1205 forint adó 

kivetését és a lajstromot.) [245-246. p.] 

144. Előterjesztették az 1898. évre szóló szemét kihordási költségek fizetésére kötelezettek 

egyéni összeírását magába foglaló kivetési lajstromot a községi számvizsgáló és pénztár 

felügyelő bizottság jelentésével – (Elfogadták az 2622 forint költség kivetését és a lajstromot.) 

[246. p.] 

145. Előterjesztették a járdaépítési költségeknek 1898. évre esedékes részéről szerkesztett 

egyéni kivetési lajstromot. – (Elfogadták a 3310 forint 14 krajcár tőke és 464 forint 62 krajcár 

hátralék kivetéséről szóló lajstromot.) [245-247. p.] 

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

törvénycikk 53.§-a végrehajtásáról 48000/894. számon kiadott kormányrendelet, valamint a 

8000/1896. számú alispáni rendeletben leírt módon a vármegyei alispánnak 10000/1896., 

illetve 9004/1897. számú körrendeletét megújító 2015/1898. számú rendeletében foglalt 

intézkedéseknek május utolsó hetében eleget tett. – (Tudomásul vették.) [247. p.] 

147. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet választmányának a Magyar Országos 

Tűzoltó Szövetség szolgálati éremszabályzata értelmében 5, illetve 10 éves érem elnyerésére 

igényt tartó egyleti működő tagok névsorát tartalmazó jegyzőkönyvi jelentése. – (Vállalták az 

érmek beszerzési árának, 34 forintnak a kifizetését.) [247-249. p.] 

148. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a május 18-án 

délután 1 és 4 órakor, és 20-án délután 4 órakor jelzett tűzeset alkalmával a tüzi fecskendők és 

lajtok kiszállítása céljából fogataikkal elsőként megjelentekről szóló jelentése. – (Első és 

második tűzesetnél elsőként megjelent Benkő Sándornak 10 forint, az első esetnél másodikként, 

a másodiknál negyedikként megjelent Huszár Györgynek 4 forint, az elsőnél harmadikként 

megjelent Fülöp Pálnak 2 forint, negyedikként megjelent Cseh Jánosnak 1 forint, hatodikként 

és a második esetnél ötödikként, a harmadiknál negyedikként megjelent Kacser Samunak 3 

forint; az elsőnél két fogattal hetedikként és nyolcadikként, a harmadiknál másodikként 

megjelent Kivovics Józsefnek 5 forint, a másodiknál másodikként megjelent Holub Jánosnak 3 

forint; harmadikként és a harmadik tűzesetnél megjelent Huszár Andrásnak 3 forint; az elsőnél 

ötödikként, a harmadiknál elsőként Bőhm Béla fogatával megjelent Deák András kocsisnak 6 

forint; a harmadik esetnél harmadikként megjelent Dávid János kocsisnak 2 forint; a harmadik 

esetnél hatodikként Klein Jakab vizslási bérlő fogatával megjelent Sándor István kocsisnak 1 

forint jutalmat adtak.) [249-250. p.] 

149. Előterjesztették a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 1898. évre szóló gyakorlati 

beosztását. – (Tudomásul vették.) [250. p.] 

150. Előterjesztették az 1898/99. tanévi óvoda és tankötelesek összeírása, valamint az összeírási 

eljárásnál felhasznált előfogatok költségeiről szóló számlát a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Tudomásul vették, és jóváhagyták a 42 forint 50 

krajcár kifizetését Kovács József községi írnoknak.) [250. p.] 

151. Elöljárósági előterjesztés özv. Matyó Józsefnének a község által segélyezett községi 

szegények sorába felvételéről. – (Mivel Matyó József községi illetőségű volt, jóváhagyták, hogy 

özvegye heti 50 krajcár segélyt kapjon.) [250-251. p.] 

152. Olvastatott Egry Gyula községi rendőrfelügyelőnek a tolonc élelmezési díj felemelése, 

illetve pótdíj megállapítása iránt beadott kérvénye. – (A toloncok napi ellátását 25 krajcárban 

állapították meg 1898. évre.) [251-252. p.] 

153. Olvastatott Polacsek József salgótarjáni nyomdatulajdonos kérvénye a községi nyomdai 

szükségleteknek tőle való beszerzéséről. – (Mivel az eddigi szállító, Friedler Ármin jobb 

nyomdagéppel rendelkezik és 20 év óta pontosan teljesíti a megrendeléseket ugyanolyan árban, 

egyelőre nem váltanak, de a főjegyzőt felhatalmazták, hogy ugyanúgy, mint üzleti elődjénél, 



Blumberg Sománál, kísérje figyelemmel a technikai fejlődést, és ha jobb ajánlatot nyújt be, 

terjessze a képviselő-testület elé.) [252-253. p.] 

154. Előterjesztették a 14-15. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) 

[253. p.] 

155. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett 35231-VI.a. 

számú körrendelete, mely szerint a Kelet-Indiából érkező utasoknak orvosi megfigyeléséről 

1897. február 10-én 15530/897. számon tett rendeletének megfelelő eljárás életbe léptetését 

rendeli el. – (A rendelet az eljárást kiterjesztette a Vörös-tenger partvidékéről érkezőkre is a 

pestisveszély miatt. Utasították az elöljáróságot az előírások szigorú betartására.) [253-254. 

p.] 

156. A földművelésügyi miniszternek a szarvasmarháknak ragadós tüdőlob, a sertésnek pedig 

sertésvész miatt Ausztriába való bevitelét megszorító, a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. 

számában közzétett 27369-III.2/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [254. p.] 

157. A földművelésügyi miniszternek a külföldre rendelt marhaszállítmányok azonossága 

biztos megállapítása céljából a marhavásáron külföldre szállítandóként összevett, különböző 

helyekről származó, és egymáshoz hasonló szarvasmarhák marhalevelének átírásáról a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett 50067-III.2/897. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették.) [254. p.] 

158. A honvédelmi miniszternek a honvéd hadapród iskolába az 1898/99. tanév kezdetén 

betöltendő helyekre vonatkozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában közzétett 25303-

XIV.898.H.M. számú pályázati hirdetménye. Ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 

10083/1898. számú hirdetménye, hogy a Nógrád vármegyei alapítványi helyre pályázók 

kérvényei május 25-ig hivatalához adandók be, és a pályázók a megszabott általános felvételi 

feltételeken kívül még igazolni tartoznak azt is, hogy a vármegye területén 10 év óta községi 

illetőséggel bírnak. – (Tudomásul vették.) [254. p.] 

159. A Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamarának a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. 

számában közzétett négy, egyenként 100 forintos ösztöndíjra vonatkozó pályázati hirdetménye. 

– (Tudomásul vették.) [254-255. p.] 

160. A Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamarának egy 200 forintos külföldi utazási 

ösztöndíjra vonatkozó pályázati hirdetménye, mely szerint a kamara kerületébe illetékes 

képesített iparosok jelentkezhetnek, kik külföldi utazásuk során tapasztalatokat akarnak 

szerezni, illetve képességüket fejleszteni kívánják. – (Tudomásul vették, külön közölték az 

Ipartestület elnökével, a nagyvállalatokkal és a velük kapcsolatban lévő iparosokkal.) [255-

256. p.] 

161. A földművelésügyi miniszternek az 1888. évi VII. törvénycikk végrehajtásáról kibocsájtott 

ugyanaz évi 4000. számú földmívelési-, ipar és kereskedelemügyi miniszteri rendeletek 25.§-a 

értelmében a marhalevél kötelezettsége alatt álló állatok tulajdonjogának átruházásáról, és a 

marhalevelek átíratásáról szóló jegyzőkönyv pontos vezetését elrendelő, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 15. számában közzétett 25492/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [256. p.] 

162. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában közzétett, 

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

Boszniába és Hercegovinába való bevitelét korlátozó, illetve betiltó 30069/898. számú 

rendelete. – (Tudomásul vették.) [256-257. p.] 

163. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági heti közlöny 19-22. 

számait. – (Tudomásul vették.) [257. p.] 

164. A belügyminiszternek a telekkönyvi betét szerkesztési, vagy telekkönyvek helyesbítési 

célokra szolgáló lakossági bizonyítványok kiadásáról szóló körrendelete, s azzal kapcsolatban 

vármegyei alispánnak a jelzett hatósági bizonyítványok kezeléséről kiadott 6990/1898. számú 

végzése. – (A rendeletet tudomásul vették, a megküldött nyomtatványok árát, 14 forintot 

kiutalták. Az alispáni végzés második pontja alól felmentést kértek, mert a nyomtatványokat 



helyben ugyanolyan minőségben, de olcsóbban tudják beszerezni, mint Balassagyarmaton.) 

[257-259. p.] 

165. Olvastatott a Hatvani Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 1320/1898. tk. számú 

végzése, melyben a Keszler Antal tulajdonát képező pásztói ingatlanból tervezett bejegyzés 

tehermentes engedélyezése tárgyában június 10-én tartandó tárgyalásra Salgótarján 

nagyközséget, mint jelzálogos hitelező, meghívják. – (Mivel Bauer Miksa ital és fogyasztási 

adó beszedő biztosítéka az ingatlan, és az adók befizetésével hátralékban van, csak akkor 

egyeznek bele, ha azt június 10. előtt befizeti, egyébként Kovács Antal községi aljegyzőt bízzák 

meg, hogy a község érdekeit képviselve átvezettesse a községi jelzálogot.) [259-260. p.] 

166. Dr. Winter Simon salgótarjáni lakosnak a posta épület melletti csurgónak folytatólagos 

kiépítése iránt beadott kérvénye. – (Kiadták a járdaépítés ellenőrzésével megbízott 

bizottságnak, hogy a helyszíni szemle után saját hatáskörében intézkedjen.) [260. p.] 

167. Elöljárósági előterjesztés Salgótarján nagyközségben adóhivatal létesítéséről a községi 

képviselő-testület által már évekkel korábban beadott kérvénye szorgalmazásáról. – (Mivel újra 

előtérbe került a megyében egy adóhivatal létesítése, és erre más községek is jelentkeztek, a 

korábban már többször beadott kérelem megismétléséről döntöttek.) [260-261. p.] 

168. Olvastatott Gazdy László salgótarjáni lakos, községi közgyámnak a közgyűlést 24 órával 

megelőzően benyújtott és iktatott írásbeli indítványa: Salgótarjánnak körülbelül 18-19000 

lélekszáma között igen sok olyan egyén létezik, kinek rendes foglalkozása, s így semmi néven 

nevezendő tisztességes kenyérkeresete, sőt lakása sincs, itt részint csalás, lopás vagy bármely 

törvénytelen úton tartják fenn életüket. Ezek működését ellenőrizni a községi rendőrbíró 

ügykörébe tartozik, ezért indítványozza: utasítsa a képviselő-testület Salgótarján nagyközség 

rendőrbíróját, hogy az összes lakónak névsorát, életkorát és foglalkozását egy külön naplóban 

nyilvántartsa, és a rendes foglalkozást, lakást kimutatni nem képeseket illetőségi helyükre 

toloncoltassa. Melyre példa lehet a budapesti rendőrség tevékenysége. – (Elfogadták, és 

utasították az elöljáróságot a tolonctörvény erre vonatkozó paragrafusának betartására.) [261-

262. p.] 

169. Pap János községi főjegyző bejelenti, hogy Jablonczy Miklós balassagyarmati 

pénzügyigazgató, pénzügyi tanácsost a király királyi tanácsossá kinevezte. – (Jegyzőkönyvileg 

üdvözölték.) [262-263. p.] 

 

1898. június 28. (VII., rendes) [263-272. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Borbély Lajos, Gönczöl János, Jónásch Antal, 

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

György, Schmiedt Géza, Szvoboda Jakab, Wirkler Gyula, Auerhammer János állatorvos, 

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

Lővinger Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, 

Kovács Antal aljegyző 

 

170. A közgyűlési jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Löllbach Gusztáv) [266. 

p.] 

171. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [266. p.] 

172. A földművelésügyi miniszternek az országos és heti vásárokra felhajtott lovak 

egészségügyi állapota, és a marhalevelek ellenőrzésének vármegyei alispánnak 13307/1898. 

számú végzésével kiadott 34721/III.2. számú rendelete. – (Tudomásul vették, bár külön 

intézkedést nem igényel, mert a heti vásárokra nem hajtanak fel lovat, az országos vásárokon 

pedig a többi állathoz hasonló állategészségügyi vizsgálat történik.) [266. p.] 

173. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1898. május 27-én tartott rendes 

közgyűlésében alkotott, vármegyei alispánnak 14695/1898. számú felhívásával közzétett, „A 



mezőgazdasági munkások segélyalapja szervezéséről és kezeléséről szabályrendelet-tervezet”. 

– (Kihirdették és jóváhagyták.) [266-267. p.] 

174. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1898. május 27-én tartott rendes 

közgyűlésében alkotott, vármegyei alispánnak 14695/1898. számú felhívásával közhírré tett, 

„Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában”. – (Tudomásul vették, de a 4.§-hoz 

megjegyezték, hogy azon település iskolájának segélyezésére fordítsák a befolyó büntetést, ahol 

a kihágás történt.) [267. p.] 

175. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1898. május 27-én tartott rendes 

közgyűlésében a vicinális úthálózat kiépítése, és az ehhez szükséges költségekre kölcsönök 

felvételéről hozott, vármegyei alispán 14695/1898. számú felhívásával közzétett, 125/1898. 

számú közérdekű határozata. – (Kihirdették és tudomásul vették.) [267. p.] 

176. (kimaradt – téves számozás!) 

177. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község utcáinak járdával való ellátása 

céljából megtartott árverési eljárás megerősítéséről hozott községi 81 és 105/1898. számú 

határozatokat jóváhagyó 22/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették, és kiadták 

intézkedésre a községi építkezési bizottságnak.) [267-268. p.] 

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

1600 forint bércsökkentésről hozott községi 10. és 75/1898. számú határozatokat jóváhagyó 

156/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették, és kiadták intézkedésre a községi 

elöljáróságnak.) [268-269. p.] 

179. A vármegye törvényhatósági bizottságának Auerhammer János községi állatorvos részére 

évi 100 forint személyi pótlékot megállapító községi 438/1897. és 77/1898. számú 

határozatokat jóváhagyó 155/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették, és kiadták 

intézkedésre a községi elöljáróságnak.) [269. p.] 

180. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1898. május 27-én tartott rendes 

közgyűlésében 157/1898. számon hozott határozata, mellyel Salgótarján nagyközség 

képviselő-testülete által a községi vásárjognak a nagyközség és a salgótarjáni közbirtokosság 

közötti közösség kérdésében hozott 209., 342. és 379/1897. számú határozatokat megsemmisíti, 

a vita eldöntése céljából a nagyközség képviselő-testületét újabb határozat hozatalára utasítja. 

– (Határozathozatal céljából július 30-ra közgyűlés összehívását határozták el.) [269-270. p.] 

181. A vármegye törvényhatósági bizottságának Pap János községi főjegyző személyi pótléka 

munkaképtelensége esetére, továbbá elhalálozása esetén özvegye részére kegydíj 

megállapítására hozott községi 57. és 76/1898. számú határozatokra vonatkozó 154/1898. 

számú határozata. – (Tudomásul vették a 600 forint személyi pótlék folyósításának 

jóváhagyását, de fellebbeztek a kegydíj elutasítása ellen.) [részletes indoklás, folytatás a 

következő kötetben] [270-272. p.; 1-5. p] 


