
3. kötet 

 

1875. március 16. (I., rendes) [1-7. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep János, Gömöry Sándor, Györffy József, 

Hochberger József, Jancsik Gyula, Korsós József, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Gerczer 

Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, 

Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

1. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [2. p.] 

2. Az 1874. évi községi pénztári számadásnak az 1871. évi XVIII. törvénycikk 128.§-a 

értelmében tárgyalás és jóváhagyás végett előterjesztése. – (Jóváhagyták, Szilárdy Ödön 

indítványára köszönetet mondtak a pénztárosnak és az elöljáróságnak.) [2-3. p.] 

3. Az 1871. évi XVIII. törvénycikk 131.§-a értelmében a községi szegényügyről a megyei 

törvényhatósági bizottsághoz jelentés tétele. – (Nincs olyan szegény, aki kizárólag községi 

segélyből tudná fenntartani magát. 1875-től a községi pénztártól elkülönítve, szegényalapon 

vezették az addig összegyűlt 482 forint  95 krajcárt, melyet a Salgótarjáni Takarékpénztárban 

helyeztek el.) [3-4. p.] 

4. A vásárjog jövedelmének a község által vett vásártér vételárának térítésére fordítása iránt a 

megyei alispáni hivatalához beadott kérvényre hozott megyei törvényhatósági bizottsági 

164/1874. számú végzés előterjesztése. – (Javaslat tételre bizottságnak adták ki, melynek egyik 

tagja, Béres János elhalálozott, helyére Szvoboda Jakabot választották.) [4. p.] 

5. A megyei törvényhatósági bizottság közgyűlésének 180/1874. számú végzése alapján 

kijavított községi szabályrendelet előterjesztése jóváhagyás végett. – (Jóváhagyták.) [4. p.] 

6. A községi úrbéres erdők fenntartása és kezelési módjáról a kiküldött bizottság által készített 

jegyzőkönyv előterjesztése. – (Módosítások miatt újra kiadták a bizottságnak, ugyanakkor 

Salgótarjánnak, mint erkölcsi testületnek nincs úrbéres erdeje, mivel a községi erdők nem 

tekinthetők annak, ezért a készítendő szabályrendeletet nem terjesztik fel jóváhagyás végett a 

megyei hatóságokhoz.) [5. p.] 

7. Az 1874. évi ügyforgalmi kimutatás előterjesztése – (Az összes ügyiratforgalom 1874-ben 

4257 darabot tett ki, amely 780 darabbal haladta meg az előző évit. Tudomásul vették.) [5. p.] 

8. A község hússal való ellátásának állandóan biztosítására az 1872. évi VIII. törvénycikk 33.§-

a értelmében intézkedés. – (A marhahús-ellátás biztosítása, és az engedély nélküli mészárszékek 

visszaszorítása érdekében a megyei hatóság intézkedését kérték. A beterjesztendő javaslatok 

kidolgozásával megbízott bizottság tagjai: Szvoboda Jakab, Györffy József, Korsós József. 

Addig is a községi bíró zárassa be az engedély nélküli mészárszékeket.) [5-6. p.] 

9. Községi bíró jelentése a községi rendőrbíró hivatali felfüggesztéséről. – (Mivel a rendőrbíró 

nem teljesítette kötelességeit, felfüggesztették a vizsgálat idejére, a teendők ellátásával a 

községi bírót bízták meg, és az ügyet a következő közgyűlés napirendjére vették.) [6. p.] 

10. Az Országos Honvéd Menház bizottmányának adomány iránti felhívása. – (1875-77. évekre 

évi 10 forintot ajánlottak meg.) [7. p.] 

11. A községház építési alapra eddig összegyűlt pénzösszegek kimutatása, és az építkezés iránti 

intézkedés. – (Az összegyűlt 3846 forint 31 krajcár az építkezést felerészben sem fedezte, 

kölcsönnel pedig nem akarták terhelni a községet; az ügy egyelőre függőben maradt.) [7. p.] 

 

1875. május 28. (II., rendkívüli) [8-14. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Korsós József, Nagy István, Zemlinszky 

Rezső az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt [SKB Rt], a bányatársláda és a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jungmann Mihály községi 

orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 



12. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (3. ponthoz: Zemlinszky Rezső 

a szegényalappal kapcsolatban indítványozta, hogy mivel naponta találkozni könyöradományt 

kérő szegényekkel, a községből az idegen koldusokat távolítsák el, a községi szegényeket pedig, 

akik saját keresetükből nem tudják fenntartani magukat, írják össze.) [8-9. p.] 

13. Az úrbéres erdő kezeléséről és fenntartási módjáról hozott szabályrendelet előterjesztése. – 

(Bele kell venni az erdőterület nagyságát, valamint hogy a tisztítás és ritkítás szempontjából a 

területet három részre kell osztani, illetve azt, hogy a kopár helyeket be kell fásítani.) [9 p.] 

14. A községi rendőrbíró ellen a vizsgálat elrendelése. – (Herczeg István volt rendőrbíró és 

tanácsnok nem látta el feladatát, ezért helyéről elmozdították, azonban a rendes községi 

tisztújítás ideje közel volt, ezért addig nem töltötték be az állást; a fizetést a községi pénztárba 

visszatartották. A tisztújításig a rendőrbírói feladatok ellátására tiszteletdíjért felkérték 

Diószeghy Tádé csendbiztost, a pandúrok vezetőjét.) [9-10. p.] 

15. A temető vételére vonatkozó szerződésről hozott alispáni határozat előterjesztése. – 

(Közszemlére ki kell tenni, és dobszó útján értesíteni a lakosokat.) [10. p.] 

16. A szegényalap címén előirányzott összegnek megyei pénztárba beküldéséről kiadott 

szolgabírói rendelet előterjesztése. – (Kérték a szolgabírótól a hivatkozott 15952. számú 

belügyminiszteri rendelet másolatban való megküldését, egyébként pedig az összeg még nem 

állt rendelkezésre, mert azt a községi pótadóból akarták fedezni, amelyet viszont csak az állami 

egyenes adók alapján tudtak megállapítani és beszedni, ezt pedig negyedévenként kell a 

községnek befizetni.) [10-11. p.] 

17. A vicinális utak építéséről kiadott rendelet előterjesztése. – (Elsősorban a vasgyár felé 

vezető hídtól az 1873-ban épített utat javítsák ki, majd a Füleki úttól a Kispiacon át a 

Karancsaljai utat egy rendes átjáróval kapcsolják össze. A munkák irányítására újból felkérték 

Pfaff Gusztáv bányamérnököt, az elöljáróságot pedig felszólították, hogy a közmunkaváltság 

összegét erélyesen hajtsa be.) [11. p.] 

18. A vadászati jog bérbeadása. – (A bérleti jog június 30-án lejár, ezért árverést kell tartani 

június 22-én. Mivel a nagybirtokosok nem engedték át területeiket a vadászati jog 

szempontjából, mint eddig, az árverési kiírást 100 holdon aluli földterületre kell elkészíteni.) 

[11. p.] 

19. Simon József községi bormérési jog bérlő bérleti díj csökkentése iránti kérvénye. – (Mivel 

jelentősen csökkent a fogyasztás, illetve csak a bor kimérése megengedett a bérlőnek az úri 

regáléjog bérlőivel szemben, akik mindféle italt mérhetnek, s csak évi 750 forint bérleti díjat 

fizetnek, míg a községi jogot 805 forintért bérli Simon József, hogy ne érje nagy veszteség, 

ugyanúgy, mint 1874-ben 200 forintot engedtek a bérleti díjból.) [12. p.] 

20. A községi szülésznői állásra beadott pályázati kérvények előterjesztése. – (Két kérvény 

érkezett be: Somogyi Kataliné és özv. Freiszmannéé. A szavazás eredményeként Somogyi 

Katalint választották meg szülésznőnek július 1-től.) [12-13. p.] 

21. Az izraelita hitközség kérvénye a temető elkülönítése és bekeríttetése iránt. – 

(Engedélyezték, de a terület tulajdonjogát továbbra is a község bírta. A többi felekezetnek is 

engedélyezték az elkerítést, és kezelésükbe adták az általuk használt temetőt, egyben 

megszüntették a temetőföld-bérletet azzal a feltétellel, hogy a hitközségek feladata a temetői 

utak karbantartása és felügyelete.) [13. p.] 

Napirenden kívül:  

22. Községi orvos jelenti, hogy bár nem tapasztalta, de a közvélemény szerint a bujakór 

[vérbaj] a községben nagy mérvben terjed, és nem engedélyezett bordélyházak is vannak. – (Az 

elöljáróságot utasították, hogy vizsgálja ki, s a be nem jelentett bordélyházak tulajdonosai ellen 

tegyen feljelentést; a bujakór terjedését pedig minden eszközzel akadályozza meg.) [13-14. p.] 

 

1875. augusztus 12. (III., rendkívüli) [15-28. p.] 



Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László, Grószberger Adolf, Jancsik 

Gyula, Korsós József, Lővinger Rezső, Schvajzer Dávid, Szilárdy Ödön, Veiszenbacher A., 

Zemlinszky Rezső a SKB Rt, a bányatársláda és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc 

tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

23. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (16. ponthoz: a jegyző felolvasta a 

belügyminiszteri rendelet alapján az alispán által 1874. október 15-én kiadott rendeletet, mely 

szerint a községi szegényalap 1/5 része, valamint a fennmaradó 4/5 fel nem használt része a 

megyei központi szegényalapba befizetendő. 18. ponthoz: a vadászati jog bérbeadási árverésről 

felvett jegyzőkönyvet tudomásul vették. 19. ponthoz: a bormérési jog 1874. évi bérleti díjából 

elengedett 200 forintot, és a földesurakkal történt megegyezés alapján az általuk befizetett 266 

forint 34 krajcárt a községi számadásba vezették át.) [16-17. p.]  

24. A koldulás beszüntetése, a községi szegények kimutatása, és ezek segélyezésére tett 

intézkedés. – (Községi bíró bejelentette, hogy az idegen koldusokat és csavargókat a község 

területéről kitiltotta, illetve kitoloncoltatta, valamint beterjesztette a községi illetőségű öt 

legszegényebb személy névsorát: Boros András elaggott munkaképtelen, Dancsák János 

elnyomorodott munkaképtelen, Nagy Jánosné csirke öreg özvegy árváival, Godó Mihályné öreg 

özvegy árváival és Grósz Adolfné özvegy hat árvával. Az 1875. évre előirányzott szegényalap 

1/5-öd része a megyei pénztárba befizetendő, 3/5 része egyenlő arányban, minden szerdán 

fizetendő ki a felsoroltak között, a fennmaradó 1/5 rész pedig az év során előforduló, előre nem 

látható szegényügyi kiadásokra tartalékolandó.) [17-18. p.] 

25. Az úrbéres erdő kezelése és fenntartására vonatkozó szabályrendelet előterjesztése. – 

(Jóváhagyták.) [18. p.] 

26. A temető-szerződés előterjesztése. – (Jóváhagyták, mivel nem volt ellene felszólamlás.) [18-

19. p.] 

27. A községi kézbesítőkről szóló rendelet előterjesztése. – (A belügy- és az igazságügy 

miniszter által az 1875. évi X. törvénycikk végrehajtására kiadott rendelet ugyan még nem 

érkezett meg a községhez, de az előírás szerint szeptember 1-től érvénybe lép, és a kézbesítő 

személyét már augusztus 1-ig jelenteni kellett volna a Füleki járási szolgabírónak. A képviselő-

testület felkérte Pap János jegyzőt, hogy vállalja el, aki hajlandó volt rá azzal a kitétellel, hogy 

akadályoztatása esetén Szabó Imre segédjegyző végezhesse el a feladatot. Ezért évi 200 forint 

díjazást állapított meg a képviselő-testület.) [részletes indoklás] [19-21. p.] 

28. A megyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés által visszaküldött községi szervezeti 

szabályrendeletre hozott határozat előterjesztése. – (A megyei törvényhatósági bizottság 95. 

számú határozata kifogásolta, hogy az elöljárók fizetését nem tartalmazza a szabályrendelet. 

Zemlinszky Rezső megjegyezte, hogy a megyei hatósághoz beterjesztendő költségvetési 

előirányzat minden évben tartalmazza az elöljáróság és a szolgaszemélyzet fizetését. Javasolta, 

hogy készítsenek egy pótszabályrendeletet, mely az 1875. évben elfogadott összegeket 

tartalmazza, és jelezzék, hogy az önkormányzati jog alapján ezt évenként módosíthatja a község, 

s változás esetén csak ezt kell felterjeszteni a megyei hatósághoz.) [21-22. p.] 

29. Az általános házbéradó kivetés ellen beadott felszólamlásra hozott pénzügyigazgatósági 

végzés előterjesztése. – (A pénzügyigazgatóság, bár elfogadta, hogy az 1258 szobából és 88 

boltból ténylegesen csak 1/6-a, azaz 169 szoba és 35 bolt van bérbe, de ilyennek vette a 

kőszénbánya és vasfinomító tulajdonát képező, azok tisztviselői és munkásai által lakott 649 

szobát és 7 boltot is, ezért elutasította a beadványt. Az 1868. évi XXII. törvénycikk 28.§-a 

előírja, hogy béreltnek kell tekinteni az állami, országos törvényhatósági és községi épületeket, 

melyben az illető tulajdonosok alkalmazásában lévők, akár bérfizetés nélkül is, élnek, azonban 

a társulatok egyik kategóriába sem tartoznak. Ezért a Pénzügyminisztériumhoz fordultak a 



jelzett § hibás alkalmazása miatt. A beadvány elkészítésével a jegyző mellett Rubint Károlyt és 

Gömöry Sándort bízták meg.) [részletes indoklás] [22-24. p.] 

30. A hivatalos helyiségről és jegyzői lakásról intézkedés. – (Községi bíró bejelentette, hogy a 

bérlet október 1-jén lejár. A képviselő-testület megbízta a bírót, hogy a jelenlegi épületre kössön 

hároméves szerződést évi 400 forint bérleti díjjal, de a tulajdonost szólítsa fel a tetőzet és a 

csatorna kijavítására.) [24. p.] 

31. A községi bormérési jog, vásárjog és rét bérlete iránti intézkedés. – (Községi bíró 

bejelentette, hogy a vásárjog bérlése csak 1876 végével jár le, így tévesen került a napirendi 

pontba, azonban a bérlő, Lővy Henrik és neje, elköltözik a községből, és a jogot át akarják adni 

másnak. A képviselő-testület ezt úgy engedélyezte, hogy a kikötött 300 forint biztosítékot a 

bérbeadás lejártáig visszatartják. A bormérési jog bérlése az év végén ugyan lejár, de a 

bormérés csak szeptember 29-én kezdődik, így az árverést a következő évre halasztották. A 

rétbérlet árverését augusztus 31-ére tűzték ki, de az árvizek miatti hosszabb javítási munkákra 

való tekintettel 6 évre írták ki. Az árverés végrehajtásával a községi bírót, a jegyzőt, valamint 

Grószberger Adolfot, Gazdy Lászlót és Ponyi Györgyöt bízták meg.) [24-25. p.] 

32. Kovács Józsefné szül: Dancsák Anna rétbérlő és Herczeg István földbérlő bérleti díj 

csökkentése iránti kérvénye. – (a. a rétet, a záporok következtében, víz öntötte el, a károk 

felmérésére az árverési bizottságot küldték ki; b. a bérelt földön a termést a jég verte el, de ezt 

a bérlő biztosíthatta volna, ezért elutasították, egyben kimondták, hogy a község által kiadott 

javakra többé semmi bérletcsökkentési kérelmet nem fogadnak el.) [25-26. p.] 

33. A régi kispiac visszaállításáról. – (A heti vásár visszahelyezésére vonatkozó kérvényt nem 

teljesíthetik, egyrészt a szűk hely, másrészt közegészségügyi okokból. 5 képviselő szavazást kért, 

melynek eredményeként 13:5 arányban elutasították a kérvényt.) [26-27. p.] 

34. A vadászati jog bérletének a községi úrbéreseknek átadásáról. – (Mivel a bérbe adott terület 

az úrbéresek tulajdonát képezi, az 1875. július 1-től befolyó bérleti díj is őket illeti.) [27. p.] 

35. Községi sírásó kérelme hat napszám utalványozása iránt. – (Mivel a záporok a régi 

temetőben sok sírhantot elmostak, s a sírásó kötelessége a sírok jó állapotban tartása, utalták 

a kért napszámot.) [27-28. p.] 

 

1875. szeptember 11. (IV., rendes) [29-34. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László, Grószberger Adolf, Korsós 

József, Szilárdy Ödön, Veiszenbacher A., Zemlinszky Rezső az SKB Rt, a bányatársláda és a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Langár 

Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

36. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (28. ponthoz: Zemlinszky Rezső kérte, a 

pótszabályrendelet indokaként vegyék be, hogy az elöljáróság fizetésének meghatározása 

évenként újra beterjesztendő szabályrendeletet eredményezne, s ez a községnek tetemes kiadást 

jelentene.) [30. p.] 

37. A községi pótszabályrendelet előterjesztése. – (Jóváhagyták.) [30-31. p.] 

38. Györffy Kovács Zsuzsanna, a jegyzői lakásnak helyet adó ház tulajdonosa, kérvényének 

felolvasása. – (Ha a község egyszerre kifizeti a házbért 3 évre, az 1200 forint helyett 1000 

forintot kér, 200 forintot kamatok fejében elenged. A község elfogadta, ha tűzbiztosítást köt a 

házra a tulajdonos. Az összeget a községház építési alapból kell fedezni, melyet 3 év alatt vissza 

kell pótolni.) [31. p.] 

39. A rét haszonbérbe adására vonatkozó árverési jegyzőkönyv előterjesztése. – (Jóváhagyták.) 

[32. p.] 

40. A múlt gyűlés 32. számú határozatával kiküldött háromtagú bizottság jelentése a rétbérlőnek 

bérleti díj csökkentése iránti kérelmére vonatkozólag. – (A bérlő nem biztosíthatta magát az 

árvizek ellen, ezért a kárát, 175 forint 50 krajcárt, elengedték a bérleti összegből.) [32. p.] 



41. Az 1876. évi községi költségvetési előirányzat előterjesztése. – (A bevételt módosítani 

kellett a rét bérleti díjának csökkentésével. A kiadásnál a faiskola részére 20 forint helyett 50 

forintot fogadtak el, így a bevétel előirányzata 1989 forint 50 krajcár, a kiadásé pedig 6011 

forint 43 krajcár, a hiányt pótadóból fedezik.) [részletes indoklás] [32-34. p.] 

42. A faiskola kezeléséről. – (A faiskola fenntartására bizottságot alakítottak: Zemlinszky 

Rezső, Alk Antal, Gazdy László, Kovács József, Gerczer Ferenc.) [34. p.] 

 

1875. szeptember 24. (V., rendkívüli) [35-37. p.] 

Jelen vannak: Grószberger Adolf, Lővinger Rezső, Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső az SKB 

Rt, a bányatársláda és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, 

pénztárnok, Pap János jegyző 

 

43. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [35. p.] 

44. A vásártérre vonatkozó miniszteri leirat. – (A kérvénynek helyt adó leiratot tudomásul 

vették. A bevételt először a feltöltésre fordítják, majd utána a vételár és kamatai törlesztésére. 

A feltöltés végrehajtására árverést kell kiírni, az árverező és munkákat ellenőrző bizottság: 

Zemlinszky Rezső, Gömöry Sándor és Rubint Károly. Szilárdy Ödön beleegyezett, hogy az utat 

is feltöltsék. Elhatározták, hogy a kérvény beadásakor elhalasztott, a negyedik vásár iránti 

kérést most adják be.) [részletes indoklás] [35-36. p.] 

45. A községi pótadó kivetéséhez egy 3 vagy 5 tagból álló bizottság megválasztása. – (A 

bizottság tagjai: Zemlinszky Rezső, Szilárdy Ödön, Rubint Károly, Gömöry Sándor, 

Grószberger Adolf.) [36. p.] 

46. A község rétjéhez vezető híd felépítéséről intézkedés. – (Kimondták, hogy a híd 

magánbirtokosok földjére is vezet, ezért nem csak a község kötelessége a fenntartása. Mivel a 

híd ki van téve minden évben annak, hogy az árvíz elsodorja, ezért inkább átjárót kell készíttetni, 

költségeit pedig birtokarányosan kell szétosztani.) [36-37. p.] 

 

1875. november 15. (VI., rendkívüli) [38-43. p.] 

Jelen vannak: Gazdy László, Grószberger Adolf, Korsós József, Rubint Károly, Szilárdy Ödön, 

Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János 

jegyző 

 

47. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (46. ponthoz: a községi réthez vezető átjáró 

elkészítését a községi bíró a következő évben tartotta célszerűnek, azonban Grószberger Adolf 

véleményét fogadták el, miszerint a földek javítása miatt minél előbb szükséges.) [38-39. p.] 

48. A múlt gyűlés 44. számú határozatával a vásártér feltöltése céljából kiküldött bizottság 

jelentése, és az elkészített munkaszerződés előterjesztése. – (Négy ajánlat érkezett be, mely 

közül Gerczer Ferencét fogadták el. Ez ellen felszólalt Grószberger Adolf, mivel az ő ajánlata 

olcsóbb volt, azonban elutasították, mert nincs tapasztalata hasonló munkában.) [39-40. p.] 

49. A községi pótadó megállapítása céljából kiküldött bizottság jelentése. – (Mivel a 

kintlévőségek közül sok behajthatatlannak mutatkozott, a pótadó kivetése előtt ezek 

megvizsgálására az elöljáróság mellé egy bizottságot választottak: Gazdy László, Jungmann 

Mihály, Grószberger Adolf, Korsós József, Ponyi György.) [részletes indoklás] [40-41. p.] 

50. A negyedik vásár elnyerése céljából a Földmívelés, Ipar és Kereskedelemügyi 

Minisztériumhoz intézett kérvény előterjesztése. – (Jóváhagyták, s elküldték Zagyvaróna, Alsó- 

és Felső Pálfalva, Andrásfalva, Baglyasalja és Somosújfalu elöljáróságához aláírás végett.) 

[41. p.] 

51. Az országút kiépítésére és a községek közötti híd építése iránt megyei alispáni hivatalhoz 

intézett kérvény előterjesztése. – (Módosítással jóváhagyták.) [41. p.] 



52. A községi korcsma bérbeadása iránti intézkedés. – (Az árverés határidejét november 24-

ében szabták meg, a végrehajtással pedig a községi bíró és jegyző mellett Gazdy Lászlót és 

Grószberger Adolfot bízták meg. Az árverési hirdetményt a községen kívül a megyei közlönyben, 

valamint Losoncon, Füleken és Pásztón is közzé kellett tenni.) [41-42. p.] 

53. A községi választók névjegyzéke összeállítására intézkedés. – (A választmány tagjai: 

Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, Gömöry Sándor, Rubint Károly, Jungmann Mihály, póttagok 

Gazdy László és Korsós József.) [42. p.] 

54. A folyó év október 28–29. napján Balassagyarmaton tartott megyei törvényhatósági 

bizottsági közgyűlés határozatainak felolvasása. – (A megyei közmunkaváltság összege; a 

vicinális utak fenntartására vonatkozó megyei szabályrendelet felfüggesztése; a tanítók egyleti 

gyűlésére menő tanítóknak a községek napidíjat és fuvarköltséget kötelesek fizetni; az iskolák 

fenntartására az állami adók 5%-át meg nem haladó iskolai pótadót vethetnek ki; a két évnél 

fiatalabb szarvasmarhák vágását betiltották, a megszegők 10-20 forint büntetést fizetnek.) [42-

43. p.] 

 

1875. december 10. (VII., rendkívüli) [43-46. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László, Korsós József, Szilárdy Ödön, 

Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

55. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (48. ponthoz: Szilárdy Ödön bejelentette, 

hogy a vásártér feltöltéséről intézkedő bizottság döntése ellen jogában lett volna fellebbezni, 

de nem tette, mert a vállalkozó már megkezdte a munkát, azonban rosszallását fejezi ki az 

eljárás miatt.) [44. p.] 

56. A be nem szedhető hátralékok törléséről. – (A hátralékok összege 337 forint 84 krajcár; a 

bizottság javasolta, hogy a hátralékosokat külön nyilvántartásba vegyék, és vagyoni helyzetük 

javulása esetén be kell azt hajtani.) [44. p.] 

57. A ¼ éves bormérési jog haszonbérbe adásáról újabb intézkedés. – (Az árverésre 805 forint 

kikiáltási ár mellett nem jelentkezett senki, ezért felkérték a járási szolgabírót az új árverés 

kiírására.) [44-45. p.] 

58. Az 1876. évi költségvetési előirányzatra hozott megyei törvényhatósági bizottsági végzés 

előterjesztése. – (Néhány tételt a községétől eltérően állapított meg a megyei törvényhatósági 

bizottság, ezért a belügyminiszterhez fordultak fellebbezéssel.) [45. p.] 

59. A temető vételére vonatkozó szerződés jóváhagyási záradékkal ellátásának előterjesztése. 

– (Jóváhagyták.) [45. p.] 

60. Az általános házbéradó elleni folyamodványra hozott elutasító határozat előterjesztése. – 

(Tudomásul vették, de ha az általános házadót is így alkalmazzák a községre, a magyar 

törvényhozáshoz kell fordulni.) [45. p.] 

61. A Vasfinomító Társulat átirata a rájuk kivetett községi pótadó törlése iránt. – (Függőben 

hagyták.) [46. p.] 

62. A salgótarjáni római katolikus hitfelekezet iskolaszéke kérvénye évenként 8 öl tűzifa [kb. 

32 köbméter] utalványozása iránt a római katolikus iskolának községi alapból. – (Nem fogadták 

el, mert a felekezetek kötelesek a saját iskoláikat ellátni.) [46. p.] 

63. Diószeghy Tádé megyei csendbiztos átirata, melyben a községi rendőri teendők vezetéséről 

1876. év első napjától lemond. – (Tudomásul vették, és megköszönték a tevékenységét.) [46. p.] 

64. Községi jegyző jelenti, hogy a ház és kereseti adó összeírások a napokban megtörténnek, 

kéri a közgyűlést az összeírás ellenőrzésre egy bizottságot kiküldeni. – (Tagok: Gazdy László, 

Ponyi György, Korsós József, Bogenglück Ignác.) [46. p.] 
 


