
30. kötet 

 

 

1898. június 28. (rendes) [folytatás] [5-26. p.] 

182. A vármegye törvényhatósági bizottságának Salgótarján nagyközség újonnan átalakított 

szervezeti szabályrendeletét jóváhagyó 152/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették, és 

elrendelték 500 példányban kinyomtatását.) [5-6. p.] 

183. A vármegye törvényhatósági bizottságának Salgótarján nagyközség szervezeti 

szabályrendeletének a község kötelékébe való felvétel díjait szabályozó 6.§-át módosító 

kiegészítését jóváhagyó 153/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [6-7. p.] 

184. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évi községi (vicinális) közmunka 

mérvét, és váltságdíját megállapító 140/1898. számú határozatát, illetve a közmunka 

kötelezettek egyenkénti összeírását. – (Jóváhagyták.) [7-8. p.] 

185. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évre szóló tűzvédadó 

megállapításáról hozott 143/1898. számú határozatát, és az egyenkénti kivetést, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [9-10. p.] 

186. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évre szóló szemét kihordási 

költségeket megállapító 144/1898. számú határozatát, és az erre vonatkozó egyenként kivetést 

azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [10-11. p.] 

187. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évre esedékes járdaépítési 

költségek egyéni kivetését elfogadó 145/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [11-12. p.] 

188. Olvastatott a polgári iskola szervezésére kiküldött vegyes bizottság jegyzőkönyvi 

javaslata, és azzal kapcsolatban bemutatott építési terv és költségvetés. – (Elvileg elfogadták a 

létesítését, a következő tanévben a nagy összege miatt 2 fiú és 2 leányosztállyal bérházban; ha 

ez nem járható, akkor egy magánjellegű iskola támogatását látták megoldhatónak. Az iskola 

létesítése érdekébe kikérték a tanfelügyelő véleményét.) [12-15. p.] 

189. 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 június első hetében eleget tett. – (Tudomásul vették.) [15. p.] 

190. Elöljárósági előterjesztés a salgótarjáni anyakönyvi hivatalban még egy anyakönyvvezető-

helyettes kirendeléséről. – (A főjegyző indítványára elnapolták a szervezeti szabályrendelet 

értelmében tartandó választások utáni közgyűlésre.) [15. p.] 

191. A Magyarországi Községi és Körjegyzők Országos Központi Egylete elnökségének az 

országos jegyzői árvaház alapja létesítéséhez adomány kiutalása iránti 32/1898. számon 

kibocsájtott kérelme. – (25 forintot szavaztak meg.) [15-16. p.] 

192. A Vakok Budapesti Országos Központi Intézete igazgatóságának a vakok új intézetében 

egy kápolna állítása, valamint az intézetből kilépő vak zenész növendékek számára az intézeti 

zenetanfolyamtól továbbképző tanfolyam szervezése céljára adomány gyűjtés iránti 154. és 

157/1898. számú gyűjtőívvel kapcsolatos kérelme. – (5 forintot a kápolnára, 5 forintot a 

továbbképző tanfolyam szervezésére adományoztak.) [16-17. p.] 

193. A kaposvári államilag segélyezett siketnéma iskola igazgatóságának a képviselő-testületi 

118/1898. számú határozatával megszavazott 30 forint adomány, illetve a gyűjtéssel együtt 

elküldött 19 forint 95 krajcárt megköszönő 383/1898. számú átirata. – (Tudomásul vették.) [17. 

p.] 

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

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [17. p.] 



195. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában közzétett, 

a sertéseknek sertésvész miatt Ausztriába való bevitelét tiltó 33442/898. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették.) [17. p.] 

196. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában közzétett 

3713-1898. számú rendelete, mely szerint ügynökök és helyi üzérkedők a kisebb gazdákat 

otthonukban keresik fel, és azok tájékozatlanságát felhasználva a termést gyakran olcsó áron 

előre megveszik, a megállapított vételár egy részét kifizetik, és az előleg és a szállítandó 

termény értéke erejéig váltót állítanak ki, vagy a kisgazdával általa nem értett okiratot állítatnak 

ki. Ezen visszaélések meggátlása céljából kívánatos, hogy a gazdasági egyesület a 

rendelkezésre álló eszközökkel az érdekkörükbe tartozó gazdaközönség figyelmét a 

visszaélésekre hívja fel, és a bíróságnál feljelentést tegyen. – (Tudomásul vették.) [17-18. p.] 

197. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában közzétett 

körrendelete, mely szerint a kereskedelmi miniszter átiratában arról értesítette, hogy a mezei, 

valamint szőlőmunkások részére megállapított félárú utazási kedvezményt úgy módosította, 

hogy a III. kocsi osztályban a félárú utazási kedvezményt akkor vehetik igénybe, ha legalább 

tízen utaznak együtt, illetve ha legalább tíz munkás kedvezményes menetdíját megfizetik, de 

csak akkor, ha ezt „Munkásigazolvánnyal” igazolják. A módosítás június 15-én lép életbe. Az 

állomásoknak arra alkalmas helyein külön hirdetményt függesztenek ki, melyben az érdekelt 

munkások a mentdíjkedvezményre vonatkozó, szóban forgó feltétel módosítására 

figyelmeztetnek. Erről a törvényhatóságot oly utasítással értesíti, hogy a 

menetdíjkedvezményre kiállítani szokott községi igazolványokat többé ne szolgáltassanak ki. 

– (Tudomásul vették, alkalmazás végett a bírónak és az aljegyzőnek kiadták.) [18-20. p.] 

198. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában közzétett, 

ragadós száj- és körömfájás miatt kérődzőknek, sertésvész miatt élő sertéseknek Boszniába és 

Hercegovinába való bevitelét tiltó 36074-III.2. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [20. p.] 

199. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában közzétett, 

szarvasmarháknak, juhoknak, kecskéknek és sertéseknek Horvát-Szlavonországba való 

bevitelét korlátozó 3888-III.2. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [20. p.] 

200. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában közzétett 

5921. elnöki III/2. számú rendelete, mely szerint sertésvész miatt élő sertések bevitele 

Boszniába és Hercegovinába Magyarország egész területéről tilos. – (Tudomásul vették.) [20. 

p.] 

201. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 23-26. számait. – (Tudomásul vették.) 

[20. p.] 

Indítványok és interpellációk: 

202. Porázik György községi képviselő interpellál az iránt, hogy az evangélikus templomtól a 

Fülek felé vezető törvényhatósági útvonal mentén, az úttest és a hegyoldal közötti területre 

szemetet raktak le. Ez közegészségügyi tekintetből is káros, ezért indítványozza, hogy a szemét 

és hulladékoknak lerakása tiltsák meg, az oda hordott szemetet távolítsák el. – (Utasították a 

községi bírót, hogy intézkedjen.) [21. p.] 

203. Porázik György községi képviselő interpellál az iránt, hogy a tankötelesek összeírása a 

törvénynek megfelelően megtörténik, de tapasztalata szerint nincs meg a kellő ellenőrzése 

annak, hogy a szülők, illetve gyámok beíratják-e a gyerekeket valamelyik iskolába. – 

(Utasították az elöljáróságot, hogy ellenőrizzék a beíratásokat is.) [21-22. p.] 

204. Kovács Nándor prépost plébános, községi képviselő indítványozza, hogy a köztemető 

közvetlen a beltelek melletti részében, ahová a temetkezés ez idő szerint történik, megfelelő 

közlekedési utat létesítsenek. – (Elfogadták, és utasították a községi építkezési bizottságot, hogy 

saját hatáskörében, a községi közmunka pénztár terhére, intézkedjen.) [22. p.] 

205. A járási főszolgabírónak 6154/1898. számú felhívása a MÁV Budapest-Ruttka-i 

vonalának Pálfalva és Salgótarján állomása között tervezett pályaudvarnak június hó 30-ára 



kitűzött közigazgatási bejárásához a község képviselésére. – (Barella Henrik községi bírót és 

Kovács Antal aljegyzőt jelölték ki.) [22. p.] 

206. Előterjesztették a MÁV Salgótarján és Pálfalva állomásai között rendező pályaudvar 

létesítéséhez szükséges, a község tulajdonát képező föld és rétből kisajátítandó terület 

engedélyezését. – (Elfogadták a kisajátítást a törvény által előírt kártérítés ellenében.) [22-23. 

p.] 

207. A Losonci Kerületi Betegsegélyző Pénztár elnökségének a községi kórházban ápolt 

betegsegélyző pénztári tagok ápolási díjának csökkentésére beadott 1377/1898. számú kérelme. 

– (Javaslat tételre kiadták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak.) [23. p.] 

208. A salgótarjáni római katolikus és izraelita hitfelekezeti tanítók kérvénye a 

Nógrádvármegyei Tanítók Egyletének Verőcén tartandó közgyűlésére a törvény által 

megszabott napi díj és utazási költség utalványozása iránt. – (Bár a községet semmi sem 

kötelezte erre, de a kérvényező nyolc tanító részvételét 100 forinttal támogatta.) [részletes 

indoklás] [23-25. p.] 

209. Sztancsek János volt szécsényi lakosnak Salgótarján nagyközség területén letelepülés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték Szécsény nagyközség igazolása alapján.) [25. 

p.] 

210. B. Baranyai Mihály Salgótarján nagyközség területén működő színtársulati igazgatónak 

anyagi segélyezés iránti kérvénye. – (A kérvényt elutasították, azonban engedélyezték 

gyűjtőívek kibocsátását.) [25. p.] 

211. Barella Henrik községi bíró szóbeli kérvénye négyheti szabadság engedélyezése iránt. – 

(Engedélyezték, de kötelezték, hogy szabadsága megkezdését járási főszolgabírónak jelentse 

be.) [26. p.] 

 

1898. július 30. (VIII., rendkívüli) [26-68. p.] 

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

képviselője, Beck Károly, Borbély Lajos, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Deutschberger Mór, Figura 

György, Gönczöl János, Jónásch Antal, Kóhn Lipót, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB 

Rt képviselője, Luby Géza, Marschalkó Richárd, Perné Ferenc, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, 

Schvarcz Herman, Szalay István, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Unger Gusztáv, Tettmayer 

László, Wabrosch Béla, Wirkler Gyula, Zorkóczy Samu, Auerhammer János állatorvos, 

Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Herczeg István tanácsnok, Hricsovszky András 

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

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

főjegyző 

 

212. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Schmiedt Géza, Wirkler Gyula) [30. p.] 

213. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [30. p.] 

214. A belügyminiszternek a címeres nemzeti lobogónak nyilvános ünnepek alkalmával való 

kitűzéséről 4642-I. szám alatt kiadott, a vármegye alispánja által 12467/1898. szám alatt közzé 

tett rendelete – [az 1895. évi rendelet pontosítása: középület fogalma; nyilvános ünnep 

fogalma; az egyesített címerrel ellátott, valamint az elkülönített címerrel ellátott lobogó 

használata] (Tudomásul vették.) [30-32. p.]  

215. A vármegyei alispánnak a Tarján-patak és vízvezető csatornák szabályozásáról hozott 

11205/1898. számú határozata ellen a községi képviselő-testületnek 133/1898. számú 

határozata alapján beadott fellebbezésre vonatkozó 15376/1898. számú közbeszóló végzése. – 

(Tudomásul vették.) [32. p.] 

216. A vármegyei alispánnak a behajthatatlan vármegyei régi közmunkaváltság leírását rendelő 

15323/1898. számú végzése. – (Tudomásul vették, utasították az adóügyi jegyzőt, hogy a 185 

forint 85 krajcárt írja le.) [32-33. p.] 



217. A vármegyei alispánnak a telekkönyvi betétszerkesztésnél használandó bizonyítványok 

beszerzéséről szóló 16342/1898. számú leirata. – (Tudomásul vették.) [33. p.] 

218. A járási főszolgabírónak a községi jegyzői hivatali személyzetnek az új szervezeti 

szabályrendelet értelmében leendő kiegészítésére augusztus 2-án megejtendő választást kitűző 

pályázati hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [33. p.] 

219. A járási főszolgabírónak Barella Henrik községi bíró négyheti szabadság idejére 

helyettesül Hricsovszky András községi tanácsnokot kirendelő, szám nélküli végzése. – 

(Plachy József járási főszolgabíró személyesen minősítette tévesen kiadottnak a végzést, és a 

helyettesítéssel Okolicsányi Lajos helyettes bírót bízta meg.) [33. p.] 

220. Olvastatott Nógrád vármegye tanfelügyelőjének a községben polgári iskola létesítéséről 

augusztus 2-án megtartandó értekezletre vonatkozó 1679/1898. számú átirata. – (Tudomásul 

vették.) [34. p.] 

221. Jablonczy Miklós királyi tanácsos, pénzügyigazgatónak legmagasabb királyi kitüntetése 

alkalmából a községi képviselő-testület részéről 169/1898. számon történt üdvözlését 

megköszönő átirata. – (Tudomásul vették.) [34. p.] 

222. Olvastatott a községi képviselő-testületnek 177/1898. számú határozata alapján a járda 

építésére vonatkozólag megkötött munkavállalási szerződése. – (Jóváhagyták a Jansen 

Alfonzzal kötött szerződést.) [34. p.] 

223. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évi községi (vicinális) közmunka 

mérve váltságdíjának megállapításáról és felosztásáról hozott 184/1898. számú határozatát, és 

az annak alapján foganatosított egyénenkénti kivetést azon jelentéssel, hogy sem a határozat, 

sem a kivetés ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [34-35. p.] 

224. Előterjesztették a községi köztemető vételére vonatkozó adás-vételi pótszerződést és 

vázrajzot. – (Mivel az eredeti 1874. évi és 1875-ben a törvényhatóság által jóváhagyott 

szerződés iratai között nem találhatók a kiskorú eladók gyámhatósági jóváhagyása és a vázrajz, 

ezért kellett pótolni.) [36-37. p.] 

225. Előterjesztették az 1898. évre szóló mezőrendőri díjak egyénenkénti kivetési és lerovási 

főkönyvét. – (Jóváhagyták 307 forint 40 krajcár összeggel.) [37. p.] 

226. Előterjesztés a községi közvágóhíd használati, a marha- és hússzemlészeti díjaknak 1899. 

évben leendő kezeléséről, valamint a kezelési díjaknak megállapításáról. – (Továbbra is házilag 

oldották meg a beszedést, melyet Pap János községi főjegyzőre bíztak 15%-os részesedésért.) 

[részletes indoklás] [37-39. p.] 

227. 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 július első hetében eleget tett. – (Tudomásul vették.) [39. p.] 

228. A Magyar Országos Bányászati és Kohászati Egyesületnek Pécsett szeptember 9-én 

megtartandó közgyűlésére szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) [39. p.] 

229. Olvastatott az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt Salgótarjáni Palackgyára 

igazgatóságának a községi közterhekhez 1899. évben 100 forinttal való hozzájárulásról tett 

ajánlata. – (Elfogadták.) [39. p.] 

230. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő hitfelekezeti iskolák, valamint a társulatok és 

vállalatok által fenntartott iskolákba járó szegény sorsú tanulók segélyezésére évenkénti 

segélyek megajánlásáról. – (A római katolikus iskolának 30 forint, az izraelitának 10 forint 

segélyt, a szegény sorsú tanulók támogatására a római katolikus, a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt iskoláinak 10-10, az izraelitának 9, az 

üveggyárinak 5 forintot utaltak ki.) [39-40. p.] 



231. Elöljárósági előterjesztés a salgótarjáni anyakönyvi kerület anyakönyveinek elhelyezésére 

egy nagyobb, tűzmentes szekrény beszerzéséről. – (Elrendelték a tűzmentes szekrény 

beszerzését.) [40. p.] 

232. Olvastatott Kovács Antal községi aljegyzőnek a községi közbirtokosság elnökévé történt 

megválasztásáról szóló jelentése. – (Tudomásul vették.) [40. p.] 

233. A Nógrád Vármegyei Községi és Körjegyzők Egyletének május 18-án Salgótarjánban 

tartott közgyűlése alkalmával a község képviselő-testülete részéről tanúsított fogadtatást 

megköszönő határozata. – (Tudomásul vették.)  [40. p.] 

234. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt nép- és iparostanonc iskoláinak az 1897/98. iskolai 

tanévről szóló értesítője. – (Tudomásul vették, és jegyzőkönyvi elismerésben részesítették 

Porázik György igazgató-tanítót az értesítő összeállításáért.) [40. p.] 

235. Kovács Antal községi aljegyzőnek egészsége helyreállítása céljából egy havi szabadság 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Augusztus 5-től engedélyezték.) [41. p.] 

236. Olvastatott a salgótarjáni izraelita hitközség elnökségének elmebeteg Schwarcz Miksa 

családjának a községi szegény alapból segélyezése iránti kérvénye. – (Helyt adtak, és 

feleségének, valamint 5 kiskorú gyermekének fenntartására heti 1 forintot szavaztak meg.) [41. 

p.] 

237. (téves számozás – kimaradt!) 

238. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának két működő tagnak 

a Budapesten rendezett VII. országos tűzoltói szaktanfolyamra kiküldése, illetve a kiküldött 

tűzoltók költségeinek megállapítása iránti kérvénye. – (Utazási költségre és napi díjra 

egyenként 69 forintot, szakkönyvekre egyenként 10 forintot állapítottak meg.) [41-43. p.]  

239. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a július 11-én 

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

megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként saját fogatával megjelent Benkó Sándor 5 forint, 

másodikként Fülöp Pál 3 forint, harmadikként Huszár György 2 forint jutalom.) [43-44. p.] 

240. Laczy Gyula hivatal szolga ruha illetményének felemelése iránti kérvénye. – (Az, hogy 

mint anyakönyvi hivatalhoz is beosztott, fekete ruhája drágábba kerül, nem vehető figyelembe, 

mert egyben kíméletesebb feladatokat lát el, mint a külső szolgálat, azonban a sokszorosító gép 

kezelésével is meg van bízva, amely viszont jobban szennyezi a ruháját az átlagosnál, ezért 

egyszeri 25 forint ruhapénzt állapítottak meg.) [44. p.] 

241. Thomka Imre volt zagyvarónai lakos, cipésznek a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [44-45. p.] 

242. Loffler Ignác volt andrásfalvai lakos, vendéglősnek a községben letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [45. p.] 

243. Olvastatott a községi állatorvosnak a második negyedévről szóló állategészségügyi 

jelentése. – (Tudomásul vették.) [45. p.] 

244. Előterjesztés Arbanasz Gyula vasúti állomási felvigyázó és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1890 óta a 

községben lakó, vasúti állomási felvigyázóként élő kérelmezőt és nejét, Gáspár Terézt, valamint 

Gyula és Imre nevű gyermekeit 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [45-46. 

p.] 

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

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [46. p.] 

246. A belügyminiszternek a szacharin és szacharin készítmények, valamint hasonló 

mesterséges édesítő szerek forgalmát és használatát korlátozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 

19. számában közzétett, 41272/VI-a számú körrendelete. – (Tudomásul vették, utasították az 

elöljáróságot, hogy az orvosokkal, gyógyszerészekkel, cukrászokkal és sütőkkel írassa alá a 

tudomásul vételt.) [46. p.] 



247.(Kimaradt sorszám, de elírás, mert két 248. sorszám szerepel!) A földművelésügyi 

miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában közzétett 38300/III.2. számú 

körrendelete, mellyel ez évben 29917. szám alatt kiadott rendelete hatályon kívül helyezése 

mellett tudomásul adja, hogy ragadós tüdőlob miatt szarvasmarháknak Németországba való 

bevitelére Magyarország egyetlen egy törvényhatósága ellen sincs tilalom fenntartva. – 

(Tudomásul vették.) [46-47. p.] 

248. A vármegye törvényhatósági bizottságának 79/1897. számú határozatával alkotott, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában közzétett, a heti vásároknak nem helyben lakó 

iparosok által való látogatása engedélyezéséről szóló szabályrendelete. – (Salgótarjánban a 

cserépedényes, üveges iparosok és fazekasok látogathatják a heti vásárokat. A felvidéki házaló 

kereskedők szokás alapján gyakorolt jogait ez nem érinti. – Tudomásul vétel végett kiadták a 

Salgótarjáni Ipartestületnek.) [szó szerinti ismertetés] [47-48. p.] 

249. A belügyminiszternek a tüdővész ellen való védekezésről szóló, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 20. számában közzétett 49851/1898. számú körrendelete. – (Tudomásul vették, 

utasították az elöljáróságot, hogy a rendeletben foglaltakat tartassa be.)  [szó szerinti 

ismertetés] [48-55. p.] 

250. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 20. számában közzétett 25957-V.b. 

számú körrendelete a „Nemzetközi igazoló jegy” néven forgalomba hozott irat elfogadásának 

és terjesztésének eltiltásáról. – (Tudomásul vették.) [szó szerinti ismertetés] [55. p.] 

251. A földművelésügyi miniszternek a takonykór kiirtása céljából hatósági rendeletre lelőtt 

lovakért kivételes kártérítés nyújtásáról 41940-II.2/98. szám alatt kiadott, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 20. számában közzétett rendelete. – (Tudomásul vették.) [55-56. p.] 

252. A földművelésügyi miniszternek a szőlőmoly és szőlőilonca irtásáról a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett útmutatása. – (Tudomásul vették.) [56. p.] 

253. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 28-31. számait. – (Tudomásul vették.) 

[56. p.] 

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

157/1898. számon hozott azon határozata alapján, mellyel Salgótarján nagyközség képviselő-

testülete által a törvényhatósági 150/1895. számú határozat alapján 1897. június 10-én tartott 

rendes közgyűlésben a községi vásárjog közösségére bejelentett igényjogosultsága kérdésének 

megoldásáról hozott 209/1897. számú határozatot, valamint a vármegye alispánjának 

17101/1897. számú végzésével 1897.  augusztus 30-ára kitűzött, és  elnöklete alatt a vásárjog 

közösségét igénylő közbirtokosság és a községi 196/1895. számú határozattal kiküldött 

bizottság részvétele mellett megtartott értekezletben felvett jegyzőkönyv szerint, a község által 

a megvételig ingyen használt vásártéri területek kártalanítása kérdésében 1897. november 9-én 

tartott rendes közgyűlésben 379/1897. szám alatt hozott határozat is megsemmisítetvén, a 

községi képviselő-testület szabályszerű újabb határozathozatalra utasítja. Ez alapján a községi 

képviselő-testületnek a községi vásárjognak Salgótarján nagyközség és a salgótarjáni 

közbirtokosság közötti kérdése megoldásáról június 28-án tartott rendes közgyűlésben hozott 

180/1898. számú határozata. – (Draskóczy Zsigmond községi ügyész megerősíti korábbi 

véleményét, mely szerint a község és a közbirtokosság között 1869. június 24-én kötött egyezség, 

bár nem erősítették meg, érvényes, mert a királyi kisebb haszonvételi jogot képező vásártartási 

jogot csak község kaphat, magánszemélyek nem, valamint az egyezségben nincs megemlítve, 

hogy a vásárteret ingyen adják át a községnek, a vételárat a közbirtokosság fel is vette; Borbély 

Lajos írásbeli előterjesztésében hasonló eredményre jutott. Szavazással elutasították a 

közbirtokosság igényét a bevételből való részesedését, valamint a vásártér vételárának teljes 

kifizetéséig terjedő időre szóló kárpótlást is.) [részletes indoklás] [56-67. p.] 

255. Lővinger Rezső községi orvos szóbeli kérelme egészségi szempontból egy havi szabadság 

engedélyezése iránt. – (Engedélyezték azzal, hogy megkezdését és helyettesítőjének nevét a 

községi elöljáróságnak és a járási főszolgabírónak bejelenti.) [67-68. p.] 



 

1898. augusztus 2. (választási jegyzőkönyv) [69-72. p.] 

(A főszolgabíró elnöklete alatt aljegyzőnek Eisenkolb Ivort, segédjegyzőknek Pap Zsigmondot, 

Kovács Józsefet és Koós Mihályt, írnoknak Bóth Gyulát és végrehajtónak Zenker Oszkárt 

választották meg. Az ellenőri állásra megfelelő képesítésű nem jelentkezett, ezért a községi 

szabályrendelet módosításáig az aljegyzői képesítésnek megfelelő Tininszky Antalt nevezte ki.) 

 

1898. augusztus 11. (IX., rendkívüli) [73-88. p.] 

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

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Grószberger Lajos, Löllbach Gusztáv 

az SKB Rt képviselője, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Perné 

Ferenc, Porázik György, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, 

Auerhammer János állatorvos, Herczeg István tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, 

Hroziencsik István községi mérnök, Pap János községi főjegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző 

 

256. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Schmiedt Géza, Grószberger Lajos) [74. p.] 

257. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Az ügyek jelentős száma miatt a 

jegyzőkönyv tisztázata nem készült el, ezért a hitelesítést a következő közgyűlésre halasztották.) 

[74. p.] 

258. Olvastatott a községi belszervezeti szabályrendelet értelmében a község jegyzői 

hivatalánál szervezett új állások betöltésére augusztus 2-án megtartott választásról felvett 

jegyzőkönyv. – (Tudomásul vették, valamint a községi szabályrendelet értelmében 

engedélyezték egy díjnok alkalmazását 1 forint 50 krajcár napidíjért.) [74-77. p.] 

259. Elöljárósági előterjesztés a szabadságolt, valamint a megválasztott, és állásukat még el 

nem foglalt tisztviselők helyett alkalmazott díjnokok javadalmazásának megállapításáról. – 

(Kovács Antal aljegyző egy havi szabadságot kapott már korábban, Tininszky Antal járási 

főszolgabírói írnok és Koós Mihály kokovai aljegyző csak augusztus 25. után tudja elfoglalni 

állását, ezért augusztus 31-ig engedélyezték még két díjnok alkalmazását személyenként 1 forint 

50 krajcár napidíjért.) [77-78. p.] 

260. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 83/1898. számú határozatával alkotott, 

107/1898. számú határozatával jogerőre emelt, és Nógrád vármegye törvényhatósági 

bizottságának 1898. május 27-én tartott rendes közgyűlésében 152/1898. számon hozott 

határozattal jóváhagyott községi beleszervezeti szabályrendeletnek az ellenőrre vonatkozó 

intézkedéseit hatályon kívül helyező, és a helyett az ellenőri és számviteli teendők ellátására 

egy aljegyzői állást rendszeresítő módosított, illetve pótszabályrendelet tervezete. – (Mivel az 

ellenőri állásra előírt érettségivel és államszámviteli vizsgával rendelkező jelölt nem 

jelentkezett, még egy aljegyzői állás szervezését tartották szükségesnek, melynek feladatai 

között ez is szerepel.) [részletes indoklás] [78-84. p.] 

261. Olvastatott a polgári iskola létesítésére kiküldött vegyes bizottságnak a tanfelügyelő 

elnöklete mellett megtartott értekezletén felvett jegyzőkönyve. – (Elvben újra megerősítették a 

szükségességét, és bizottságot küldtek ki a végleges elhelyezés tervének, illetve a költségvetés 

elkészítésére.) [84-85. p.] 

262. Előterjesztés a salgótarjáni anyakönyvi kerület anyakönyvi hivatalához még egy 

anyakönyvvezető-helyettes kineveztetésének kérelmezése iránt. – (Elfogadták a kérvényt és 

indoklását.) [részletes indoklás] [85-88. p.] 

263. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 32. számát. – (Tudomásul vették.) [88. 

p.] 

264. Dr. Wigner Géza ügyvédnek a községben letelepülés engedélyezése iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték Mezőtúr rendezett tanácsú város igazolása alapján.) [88. p.] 



265. Auerhammer János községi állatorvos szóbeli kérelme egészségének helyreállítása 

céljából három heti szabadságidő engedélyezése iránt. – (Engedélyezték azzal, hogy 

megkezdését a községi elöljáróságnak bejelenti, helyettesítőnek pedig Bolyós Béla járási 

állatorvost kérték fel.) [88. p.] 

 

1898. augusztus 23. (X., rendkívüli) [89-103. p.] 

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

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Gönczöl János, Kovács Nándor, 

Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Szalay István, Wirkler Gyula, Gazdy 

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

tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi 

főjegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző 

 

266. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Gönczöl János) [89. p.] 

267. A megelőző, július 30-án és augusztus 11-én tartott gyűlések jegyzőkönyveinek 

felolvasása. – (Jóváhagyták.) [90. p.] 

268. Olvastatott a községi polgári iskola szervezésére kiküldött vegyes bizottságnak Nógrád 

vármegye tanfelügyelője elnöklete mellett augusztus 2-án, és folytatólag augusztus 19-én 

felvett jegyzőkönyvei. – (Szeptember 1-jével fiú, 15-ével leány polgári iskolát kell bérelt 

épületben felállítani, melynek fenntartását 3000 forintban határozták meg. A tanfelügyelő 

kijelentette, hogy ha Balassagyarmaton főgimnáziumot állítanak fel, akkor az ottani polgári 

iskola állami támogatását Salgótarján kapja, ha nem történik meg, akkor egy év után 1500 

forint állami segélyt biztosít. Kéri a bizottságot, hogy a képviselő-testület minél előbb fogadja 

el ezt és alakítsa meg az iskolaszéket. A második alkalommal gróf Forgách Antal országgyűlési 

képviselő javasolta, hogy a balassagyarmati polgári iskolát helyezzék át Salgótarjánba, és a 

község ennek érdekében hozzon áldozatot. Boczkó Dániel megjegyezte, hogy a község meghozza 

az áldozatot, ha az nem haladja meg az 5%-os pótadó nagyságát. Balás Ferenc Balassagyarmat 

bírája beszámolt arról, hogy a községnek mennyibe került a polgári iskola felállítása és 

fenntartása. A tanfelügyelő javasolta, hogy a község az állam iskolai alapjából vegyen fel 40 

ezer forint kölcsönt 40 évre, és a fenntartás költsége így az évi 5000 forint alatt marad. 

Döntöttek arról, hogy az iskolának özv. Rubint Károlynétól bérelnek épületet évi 600 forint 

bérleti díjért, egyébként pedig 500 négyszögölnyi területet vesznek 4000 forintért. A képviselő-

testület kimondta, hogy október 1-től egy-egy osztállyal fiú és leányiskolát állít fel bérelt 

épületben. A képviselő-testület elvileg elfogadta a tanfelügyelő javaslatát az önálló épület 

felépítésére.) [részletes indoklás] [90-100. p.] 

269. Előterjesztés a községi iskolaszék tagjainak megválasztására. – (A tagok számát 15-ben 

határozták meg, ezen kívül a hitfelekezetek lelkészei és a községi tantestület három tagja; 

utasították az elöljáróságot, hogy hívja össze a megválasztott tagokat az eskü letételére.) [100-

101. p.] 

270. Kovács Nándor községi képviselő, úgy is, mint helybeli római katolikus prépost-plébános 

interpellálja a község elöljáróságát: miért nem szünetel a munka vasár- és ünnepnapokon? Miért 

engedik meg a piaci árusítást? Miért engedik meg az üzletek nyitvatartását, különösen Szent 

István király napján, mely, mint Magyarország nemzeti ünnepe, vallásfelekezeti különbség 

nélkül kell, hogy mindenki által megtartassék; kijelentésével annak, hogy a visszás 

állapotoknak rossz következményei lehetnek. – (A községi bíró hivatkozott az 1891. évi XIII. 

törvényre, mely lehetőséget ad egyes minisztereknek a folyamatos működés érdekében felmentés 

adására a munkaszünet alól, az élelmiszerek eladását pedig a törvény nem tiltja. Interpelláló 

írásban kérte a választ, amit elrendeltek kiadni.) [101-103. p.] 

271. Boczkó Dániel a Nógrádi Lapok augusztus 20-iki számából a salgótarjáni polgári iskola 

létesítésére vonatkozólag megjelent cikket olvas fel, mely a községet a valóságnak meg nem 



felelő mulasztással vádolja. Indítványozza, hogy a cikkre adjanak választ. – (Elfogadták, a cikk 

megírásával Gönczöl Jánost, Bauer Miksát és Pap János főjegyzőt bízták meg.) [103. p.] 

 

1898. augusztus 31. (XI., rendes) [103-179. p.] 

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

Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Porázik György, Szilárdy Ödön, Auerhammer 

János állatorvos, Herczeg János tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Pap János 

községi főjegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző 

 

272. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [105. p.] 

273. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [105. p.] 

274. A belügyminiszternek a szegényügy tervbe vett rendezéséhez szükséges adatok 

gyűjtéséről 4444/1898. elnöki számon kiadott rendelete, és ennek végrehajtását rendelő alispáni 

18591/1898. számú végzés. – (Az elöljáróságot utasították az adatszolgáltatásra.) [105. p.] 

275. A kereskedelemügyi miniszternek a piaci helypénz díjszabályzat módosítását rendelő 

47347/1898. III. számú rendelete, és a községi vásárügyi bizottságnak a módosításra vonatkozó 

tervezete. – (A miniszteri rendelet alapján módosították az egyes tételeket.) [részletes indoklás] 

[106-111. p.] 

276. A Füleki járás főszolgabírójának 7520/1898. számú rendeletével kiadott, az 1893. évi 

XXIII. törvénycikk (bortörvény) ismertetése című, és a mesterséges borok készítését és eladását 

tiltó törvényt és rendeletet magában foglaló kézikönyvek. – (Utasították az elöljáróságot, hogy 

30-30 darabot rendeljen meg és ossza ki.) [111. p.] 

277. Előterjesztették a mezőrendőrségi törvény értelmében a községi mezőőr javadalmazása és 

egyéb mezőrendőri szükségletekről, valamint azok fedezéséről szóló 1899. évi költségvetési 

előirányzatot a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Jóváhagyták.) [111-113. p.] 

278. Előterjesztették a községi házi és különféle címeken vezetett alapok pénztárainak 1899. 

évre szóló költségvetési előirányzatát, és ezekkel kapcsolatban az 1898. évre szóló községi 

vagyoni leltárt a községi elöljáróság indoklásával, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság jelentésével, valamint a vármegyei alispánnak 122000/1893. számú körrendeletét, 

illetve a vármegye törvényhatósági bizottságának az 1898. évi költségvetési előirányzatok 

jóváhagyására vonatkozó 1134/1897. számú határozatát. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] 

[113-165. p.] 

279. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az ellenőri és számviteli teendők ellátására 

ideiglenesen kinevezett aljegyző javadalmazásának megállapítása, és egy díjnok további 

alkalmazásáról hozott 258/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [165-166. p.] 

280. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közvágóhíd használati, és a 

marha- és hússzemlészeti díjak 1899. évi kezeléséről, a kezelési díjak megállapításáról hozott 

226/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [166-167. p.] 

281. Előterjesztés a községi kataszteri új munkálatok körül felmerült különböző költségek 

megállapításáról. – (210 forint utazási, napi díj és nyomtatványokra kiadott költséget 

állapítottak meg.) [167-168. p.] 

282. Előterjesztették a Salgótarjáni Ipartestület elnökségének az Ipartestület által fenntartott 

iparostanonc-iskola 1897/98. tanévi költségeiről vezetett számadási kivonatát a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták, hogy az Ipartestület 

házi pénztárából fedezett 302 forint 22 krajcárt megtérítik.) [168-169. p.] 

283. Előterjesztették a salgótarjáni iparostanonc-iskola 1898/99. tanévi szükségleteire 

vonatkozólag az iskola felügyelő bizottsága által készített költségvetési előirányzatot, a községi 



számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (A kereskedelemügyi miniszter 1897. 

október 21-én kiadott rendeletével kötelezte a községet, hogy a törvényben előírt módon tartsa 

fenn az iparostanonc-iskolát, de abban még nincs döntés, hogy a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt tanonciskolájának mi lesz a sorsa. De elkészítették a költségvetést 1380 forintról, 

melyet elfogadtak.) [részletes indoklás] [169-173. p.] 

284. Elöljárósági előterjesztés a községi óvoda felügyelő bizottságának megválasztásáról. – (Az 

előző bizottság három éves megbízatása lejárt, ezért új 15 tagú bizottságot választottak, 

melynek hivatalból tagja a községi orvos. Utasították az elöljáróságot, hogy hívja össze a 

bizottságot az általuk választott női tagokkal együtt, és az esküt tegyék le.) [173-174. p.] 

285. Elöljárósági előterjesztés a községi iparostanonc-iskola felügyelő bizottság tagjainak 

megválasztásáról. – (Az előző bizottság három éves megbízatása lejárt, de egyébként is községi 

kezelésbe kell venni, ezért új 21 tagú bizottságot választottak. Utasították az elöljáróságot, hogy 

hívja össze a bizottságot, és az esküt tegyék le.) [részletes indoklás] [174-176. p.] 

286. 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 augusztus első hetében eleget tett. – (Tudomásul vették.) [176. p.] 

287. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek 1898. szeptember 8-án Pöstyénben 

tartandó XVI. rendes közgyűlésére szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) [176. p.] 

288. Olvastatott Link Bernát községi vásárjog bérlőnek a vásárjog jövedelme után a község 

terhére kirótt egyenes állami adó alapján kivetett, és általa megtérített községi pótadók 

visszatérítése iránt beadott kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (A közigazgatási bíróság egy 1897. évi döntése alapján az 1898-ban befizetett 

219 forint 75 krajcár pótadót visszatérítették, de elutasították a kérelem azon részét, hogy 1880-

ig visszamenően térítsék meg a pótadót.) [részletes indoklás] [176-178. p.] 

289. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 23-24. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [178. p.] 

290. A belügyminiszternek a virginiai és kentuckyi dohánylevelek kilúgozásánál nyert 

Thanatun nevű lúgvíznek gazdasági célokra való beszerzéséről 71864-VI.b. szám alatt kiadott, 

és a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában közzétett rendelete. – (Tudomásul vették.) [178-

179. p.] 

291. A belügyminiszternek a mesterséges ásványvizek gyártásáról és elárusításáról szóló 

70028/898. számon kiadott, és a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában közzétett 

szabályrendelete. – (Tudomásul vették.) [179. p.] 

292. A vármegyei alispánnak 12560/1898. számú végzésével kiadott, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 23. számában közzétett „Utasítás a csíkos lábú hiéna légy irtására.”. – (Tudomásul 

vették.) [179. p.] 

293. A földművelésügyi miniszternek 42128-IV.1. szám alatt kiadott, és vármegyei alispánnak 

17120/1898. számú végzéssel a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában közzétett 

szabályrendelete a gazdasági vándor szaktanárokról. – (Tudomásul vették.) [179. p.] 

294. Előterjesztették a megelőző közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági hetilap 33-35. 

számait. – (Tudomásul vették.) [179. p.] 

 

1898. szeptember 12. (XII., gyászgyűlés) [180-185. p.] 

Jelen vannak: Deutschberger Mór, Figura György, Grószberger Lajos, Huszár Antal, Jónásch 

Antal, Kovács Nándor plébános, Marschalkó Richárd, Perné Ferenc, Porázik György, Rákos 

Gyula, Schvarcz Herman, Szalay István, Szvoboda Jakab, Wirkler Gyula, Herczeg István 

tanácsnok, Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Okolicsányi Lajos 

helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 



 

295. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Jónásch Antal) [180. p.] 

296. Elnök a megrendítő gyászesetet bejelenti. – (Erzsébet királyné halála) [a beszéd] [180-

183. p.] 

297. Kovács Nándor községi képviselő indítványt terjeszt elő. – (Elfogadták, hogy az Erzsébet 

királyné emlékére állítandó szoborra adakozni fognak.) [183-185. p.] 

 

1898. szeptember 19. (XIII., rendkívüli) [186-192. p.] 

Jelen vannak: Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Wirkler Gyula, 

Hroziencsik István községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Okolicsányi Lajos helyettes 

bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

298. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Schmiedt Géza) [187. p.] 

299. Olvastatott a községi képviselő-testületnek Erzsébet királyné elhunyta miatt szeptember 

12-én tartott rendkívüli közgyűlésében Kovács Nándor községi képviselő által a megboldogult 

királyné emlékére emelendő szoborra való adományozásról beterjesztett indítvány, és az azt 

elfogadó 297/1898. számú határozat. – (Újra elfogadják, és 200 forintot szavaznak meg, a 

jegyzőkönyvet továbbították az alispánhoz.) [187-188. p.]  

300. Elnök szomorú kötelességet teljesít, midőn bejelenti, hogy a község képviselő-testületének 

egyik tagja, Bauer Miksa szeptember 17-én elhunyt. Kéri vegyék tudomásul, hogy a község 

képviselő-testülete nevében koszorút helyeztek el a ravatalán, valamint indítványozza, hogy 

érdemeit jegyzőkönyvileg örökítsék meg. – (Jegyzőkönyvi részvét kifejezését megküldték 

feleségének, született Bőhm Bellának, a koszorú elhelyezését pedig helyeslőleg tudomásul 

vették.) [188. p.]  

301. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az ellenőri és számviteli teendőkkel 

megbízott aljegyzői állás rendszeresítéséről hozott 260/1898. számú határozatát, és azzal 

alkotott pótszabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [188-189. p.] 

302. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a polgári iskola létesítéséről hozott 

268/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Véglegesen jóváhagyták.) [190-191. p.] 

303. A vármegye alispáni hivatalának a vármegye közigazgatási és gyámügyi szükségleteinek 

1899. évre vonatkozó költségvetésének szeptember 12-től 27-ig közszemlére tételéről szóló 

20434/1898. számú hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [191. p.] 

304. Pap János községi főjegyző bejelenti, hogy a salgótarjáni ágostai hitvallású evangélikus 

hitfelekezet a járás főszolgabíráját, Plachy Józsefet felügyelőjévé választotta meg, és 

szeptember 18-án felügyelői hivatalába ünnepélyesen beiktatta. Midőn a községi 

elöljáróságnak azon eljárását, hogy a nagyközség képviseletében az ünnepély és beiktatásnál 

testületileg részt vett, tudomásul venni kéri, indítványozza, hogy Plachy József járási 

főszolgabíró új feladatának jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. – (Elfogadták.) [191-192. p.] 

 

1898. október 7. (XIV., rendkívüli) [192-220. p.] 

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

Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Szilárdy Ödön, Auerhammer János 

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

rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi főjegyző, Tininszky Antal 

helyettes aljegyző 

 

305. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Jónásch Antal) [195. p.] 

306. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [195. p.] 



307. A földművelésügyi miniszternek az 1899. évi fedeztetési idényre a mének élelmezésére 

vonatkozó nyilatkozat kiadásáról Nógrád vármegye alispáni hivatala által 13682/1898. számon 

kiadott 38698.II.1/898. számú rendelete. – (Mivel rövid volt az idő, utólagosan jóváhagyták, 

hogy az elöljáróság olyan nyilatkozatot adott ki, miszerint a zabot mázsánként 6 forint 50 

krajcárért, a szénát 2 forint 51 krajcárért számolja fel, a fedeztetési díjból pedig 80 krajcárt 

igényel.) [195. p.] 

308. A kereskedelemügyi miniszternek a MÁV Budapest-Ruttka-i vonalának Pálfalva és 

Salgótarján állomásai közt tervezett rendező pályaudvar létesítése céljából megtartott 

közigazgatási bejárásról felvett jegyzőkönyvet jóváhagyó, Nógrád vármegye alispáni hivatala 

19684/1898. számú végzésével kiadott 48019.V. számú leirata. – (Tudomásul vették, 

értesítették az érintett birtokosokat, az igénybe vett területek kártalanítási tárgyalásaival az 

elöljáróságot és Szilárdy Ödönt bízták meg.) [196. p.] 

309. A vármegye alispáni hivatalának a pénzügyminiszter 2238/Pm. számú leirata alapján 

23111/1898. szám alatt kiadott rendelete, melyben felhívja a községet, hogy a gazdasági és ipari 

hitelszövetkezetről alkotott 1898. évi XXIII. törvénycikk alapján a Budapesten felállított 

Országos Központi Hitelszövetkezet alapító tagjául lépjen be, a számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (A község 1000 korona tőkével alapító tagként belép, 

melyből 200 koronát azonnal, 800-at pedig később fizet be.) [196-197. p.] 

310. A vármegye alispánjának az 1890. évi I. törvénycikk 36.§-a értelmében a községi 

közlekedési (vicinális) útvonalak hálózata, és a hozzájárulási arány megállapítása céljából 

megtartandó helyszíni tárgyalások csoportonkénti kitűzéséről kiadott 22063/1898. számú 

rendelete. – (1898. október 18-án délelőtt 9 órára tűzték ki, melyre az elöljáróság, az 

iparvállalatok, kőbánya tulajdonosok, az államvasút, valamint a községi építészeti bizottság 

tagjait meghívták.) [197-198. p.] 

311. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi vásárjog közösségére bejelentett 

birtokossági igényt, valamint a vásárterek időközi használata utáni kártérítési jog kérdésében 

hozott 254/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel, illetve 

fellebbezés be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [198-200. p.] 

312. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az iskolaszéki tagok megválasztásáról 

hozott 269/1898. számú határozatát, a megválasztott iskolaszéki tagok névjegyzékét, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [200-201. 

p.] 

313. Olvastatott a Nógrádi Lapok és Honti Híradó szeptember 4-i 36. számában foglalt, a lap 

augusztus 21-i 34. számában „A salgótarjáni polgári iskola ügye” cím alatt megjelent 

közleményre vonatkozó cáfolat. – (Helyeslőleg tudomásul vették.) [201. p.] 

314. Előterjesztették a közköltségi főkönyvben mutatkozó községi pótadó túlfizetések 

jegyzékét a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták a 

kimutatást, és a nevezettek nevére írták az összesen 18 forint 66 krajcárt.) [201. p.] 

315. Előterjesztették a közköltségi főkönyvben mutatkozó községi közmunka túlfizetések 

jegyzékét a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták a 

kimutatást, és a nevezettek nevére írták az összesen 3 forint 15 krajcárt.) [201-202. p.] 

316. Előterjesztették a közköltségi főkönyvben mutatkozó tűzvédadó túlfizetések kimutatását a 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták a kimutatást, és a 

nevezetteknek, akik a tűzoltó egylet működő, illetve pártoló tagjai, visszautalták az összesen 5 

forintot.) [202. p.] 

317. Előterjesztették a közköltségi főkönyvben mutatkozó vicinális közmunka túlfizetések 

jegyzékét a számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták a 

kimutatást, és a nevezettek nevére írták az összesen 5 forint 89 krajcárt.) [192-220. p.] 



318. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó községi pótadó hátralékosoknak 

névjegyzékét a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták 

az összesen 343 forint 94 krajcár törlését.) [203-204. p.] 

319. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő községi vicinális közmunkaváltság 

hátralékosok névjegyzékét a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

– (Elfogadták az összesen 90 forint 20 krajcár törlését.) [204-205. p.] 

320. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó községi közmunkaváltság 

hátralékosok névjegyzékét a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

– (Elfogadták az összesen 74 forint 70 krajcár törlését.) [205. p.] 

321. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó tűzvédadó hátralékosok névjegyzékét 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták az összesen 

95 forint törlését.) [205-206. p.] 

322. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Rácz Antal tulajdonát 

képező 81.c. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [206-207. p.] 

323. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy az Oláh Antal örökösök 

tulajdonát képező 81.6/7. népsorszámú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások 

biztosítása céljából a lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a 

községi bírót, hogy a majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha 

eredménytelen, kezdeményezze az adóhátralék leírását.) [207. p.] 

324. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Danyi Fülöp örökösök 

tulajdonát képező 81. népsorszámú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása 

céljából a lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, 

hogy a majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, 

kezdeményezze az adóhátralék leírását.) [207-208. p.] 

325. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Banga János tulajdonát 

képező 81.½. népsorszámú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából 

a lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [208. p.] 

326. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy az Oláh László tulajdonát 

képező 81.6/1. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [208-209. p.] 

327. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Szabó István tulajdonát 

képező 81.d. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [209. p.] 

328. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Trenzsán István tulajdonát 

képező 69.d. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [209-210. p.] 

329. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Márton Gábor tulajdonát 

képező 69.c. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 



majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [210. p.] 

330. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát hogy a Hangonyiné Czirják Anna 

tulajdonát képező 81.f. népsorszámú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása 

céljából a lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, 

hogy a majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, 

kezdeményezze az adóhátralék leírását.) [210. p.] 

331. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Rácz András tulajdonát 

képező 81.a népsorszámú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [211. p.] 

332. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Radics Donát tulajdonát 

képező 80.b. népsorszámú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából 

a lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [211. p.] 

333. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Balog Samu tulajdonát 

képező 83.c. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [211-212. p.] 

334. Előterjesztették a községi adóügyi bizottság javaslatát, hogy a Balázs Miklós tulajdonát 

képező 71. számú lakóház terhére előírt állami és egyéb adózások biztosítása céljából a 

lakóházat hivatalból haszonbérbe adják. – (Elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy a 

majdnem használhatatlan ház bérbeadását kísérelje meg, ha eredménytelen, kezdeményezze az 

adóhátralék leírását.) [212. p.] 

335. Előterjesztették a közadók módjára behajtandó követelések január 1-től július végéig 

foganatosított végrehajtásoknál felmerült költségek kimutatását a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (A megvizsgált számlák alapján 452 forint kiutalását 

hagyták jóvá.) [213. p.] 

336. 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 szeptember és október első hetében eleget tett. – (Tudomásul vették.)  [213. 

p.] 

337. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának az augusztus 10-

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

megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként saját fogatával megjelent Benkő Sándor 5 forint, 

másodikként Cseh János 3 forint, harmadikként Fülep Pál 2 forint jutalom.) [213-214. p.] 

338. Elöljárósági előterjesztés a községi hivatalos helyiségek kibővítéséről, esetleg az 

anyakönyvi hivatal elhelyezéséről, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (Felkérték a községi építkezési bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

megoldásra.) [214. p.] 

339. Olvastatott Baglyasalja község elöljáróságának a községük részére minden hó 15-ike utáni 

hétfőre engedélyezett vásártartási jogának minden hó 15-ike utáni vasárnapra áthelyezése iránt 

beadandó kérvényük támogatására a szokásos nyilatkozat kiadása iránti megkeresés. – 

(Elutasították.) [részletes indoklás] [214-215. p.] 



340. Blitz Gyula volt tiszapalkonyai lakos, kereskedőnek a községben letelepedés iránt beadott 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [216. p.]  

341. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 25-29. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [216. p.] 

342. A belügyminiszternek a tüdőbetegek tehénistállóban való tartózkodását megtiltó, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában közzétett 76453/898. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették, a tehéntartó gazdákat külön értesítették.) [216. p.] 

343. A belügyminiszternek a napról napra forgalomba kerülő újabb gyógyszereknek a drogisták 

által korlátlanul forgalomba való hozatalát tiltó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában 

közzétett 74223/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [216. p.] 

344. A földművelésügyi miniszternek a sertésorbánc és sertésvész elleni védekezés 

különbözőségeire figyelmeztető, a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában közzétett 

43621.III.2. számú rendelete. – (Tudomásul vették, a sertéstenyésztő gazdákkal külön közölték.) 

[216-217. p.] 

345. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában 18709/1898. számú 

hirdetménye, hogy a kereskedelemügyi miniszter 53991. számú leiratával a Nógrád vármegye 

területén végzendő iparfelügyeleti teendőkkel Sztankay Béla gölnicbányai állami fémipari 

iskolai igazgatót, és Thiering Oszkár állami szövő iskolai igazgatót bízta meg. – (Tudomásul 

vették, közölték az iparvállalatok igazgatóságaival és az Ipartestülettel.) [217. p.] 

346. A honvédelmi miniszternek 5900/898. elnöki számú körrendeletével kiadott, és a 

vármegye alispánjának 20160/1898. számú rendeletével a vármegyei Hivatalos Értesítő 26. 

számában közzétett, „Ő Felsége I. Ferenc József császár és király által legmagasabb 

uralkodásának 50 éves emlékünnepe alkalmából a fegyveres hatalom és csendőrség számára 

alapított emlékérem alapszabályai”. – (Tudomásul vették.) [217. p.] 

347. A honvédelmi miniszternek a közös hadseregtől és a honvédségtől vállalkozásra kiadott 

lovak tartásáról, ápolásáról, és fegyvergyakorlatra vagy időszaki szemlékre előállításáról 

fennálló szabályok ellenőrzésére kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában 

közzétett 49395/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették, utasították az elöljáróságot, hogy 

szigorúan ellenőrizzék a kincstári lovakat gondozókat.) [217-218. p.] 

348. A belügyminiszternek 93289/898. számon kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. 

számában közzétett szabályrendelete az osztrák, illetőleg magyar, vagy horvát-szlavon 

egyetemeken képesített orvosok és okleveles bábák által a magyar korona országaiban, illetőleg 

a birodalmi tartományok területén űzhető gyakorlata kölcsönös engedélyezésének feltételeiről. 

– (Tudomásul vették.) [218. p.] 

349. A földművelésügyi miniszternek a német birodalomba szánt szarvasmarha 

küldeményeknek a bajor határon fekvő Simbachon át való irányítása esetén való eljárásról 

kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában közzétett 57740/1898. számú rendelete. 

– (Tudomásul vették, a nagyobb marhaállománnyal bíró gazdákkal külön közölték.) [218. p.] 

350. A földművelésügyi miniszternek azonnali levágásra szánt sertéseknek a Prága-balesoviczi 

vágóhídra való szállítása feltételeit tartalmazó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában 

közzétett 61851/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették, a sertéstenyésztő gazdákkal külön 

közölték.) [218. p.] 

351. A földművelésügyi miniszternek margarin, sajt, vaj és zsírféléknek Németországba való 

szállításánál követendő eljárás módozatait megállapító, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. 

számában közzétett 58062/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették, a gazdákkal külön 

közölték.) [218. p.] 

352. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági hetilap 36-40. számait. – 

(Tudomásul vették.) [218-219. p.] 

Tárgysorozaton kívül: 



353. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarjánban fiú- és leány polgári iskola 

létesítéséről hozott községi 268. és 302/1898. számú határozatokra vonatkozólag 410/1898. 

szám alatt hozott közbeszóló határozata. – (A 268. számú határozat azon részét, mely az iskola 

1898/99. évi indulására vonatkozik, megsemmisíti, mert nincs meg a feltétel, ugyanakkor 

felszólítja az iskolaszéket, hogy tegye meg a kellő intézkedést a községi képviselő-testületnél a 

következő tanévi indulásáért.) [219. p.] 

354. Előterjesztés Lővinger Rezső községi orvost betegség ideje alatt helyettesítő orvos 

díjazásáról. – (A következő közgyűlésen tárgyalják.) [219. p.] 

355. Előterjesztés Auerhammer János községi állatorvost szabadság ideje alatt helyettesítő 

járási állatorvos díjazásáról. – (A következő közgyűlésen tárgyalják.) [220. p.] 

356. Előterjesztés Bauer Miksa volt községi képviselő elhunytával megürült iskolaszéki és 

különféle bizottsági tagsági helyek betöltéséről. – (A következő közgyűlésen tárgyalják.) [220. 

p.] 

 

 

1898. október 31. (XVI., [téves számozás] rendkívüli) [221-256. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Kóhn Lipót, Löllbach 

Gusztáv az SKB Rt képviselője, Okolicsányi István Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

Perné Ferenc, Wirkler Gyula, Herczeg István tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Okolicsányi 

Lajos helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Eisenkolb Ivor 

aljegyző 

 

357. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Wirkler Gyula) [224. p.] 

358. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [224. p.] 

359. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testületnek a köztemető 

céljára szükséges ingatlan vételére vonatkozó adásvételi szerződést és vázrajzot elfogadó 

224/1898. számú határozatát jóváhagyó 389/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették, de 

a véglegesítés a kiskorú Plachy Sarolta nevében eljáró gyám és az árvaszék jóváhagyása után 

lesz esedékes.) [224. p.] 

360. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testületnek a kataszteri 

pótmunkálatok díjazásáról hozott 102. és 137/1898. számú határozatait jóváhagyó 411/1898. 

számú határozata. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy a munkálatok 

folyásáról tegyen jelentést.) [225. p.] 

361. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testületnek a községi 

közvágóhíd használati, és a marha- és hússzemlészeti díjaknak 1899. évi kezelési díjainak 

megállapításáról hozott 226. és 280/1898. számú határozatait jóváhagyó 406/1898. számú 

határozata. – (Tudomásul vették, felhatalmazták Pap János községi főjegyzőt a megillető 15 %-

os kezelési díj felvételére.) [225. p.] 

362. A vármegye törvényhatósági bizottságának Salgótarján nagyközség belszervezeti 

szabályrendeletét módosító szabályrendeletet jóváhagyó 419/1898. számú határozata, és azzal 

kapcsolatban a jóváhagyott községi belszervezeti szabályrendelet. – (Tudomásul vették, és a 

258/1898. számú határozatban kimondott munkaerő alkalmazására már sor is került. 

Utasították az elöljáróságot, hogy gondoskodjon a szabályrendelet és a pótszabályrendelet 

egységes szövegének elkészítéséről.) [225-226. p.] 

363. A vármegyei alispánnak a nagyközségi és körjegyzőkhöz intézett 23879/1898. számú 

felhívása elszegényedett Lócz község iskolája kibővítéséhez magánúton történő 

adománygyűjtésről. – (Mivel az év folyamán sok gyűjtés zajlott a községben, a képviselő-testület 

úgy döntött, hogy a támogatást a község házi pénztárából kiutalandó 5 forintba határozza meg.) 

[226. p.] 



364. A vármegyei alispánnak Erzsébet királyné emlékszobrára községi 299/1898. számú 

határozattal megállapított 200 forint átvételét elismerő 24036/1898. számú végzése. – 

(Tudomásul vették, és elrendelték az összeg kiadását.) [226. p.] 

365. A vármegyei alispánnak a községi képviselő-testületnek 309/1898. számú határozata 

alapján az Országos Központi Hitelszövetkezet tagjaként a törvényhatósági bizottságnak 

358/1898. számon kelt határozatával nyert felhatalmazás alapján jóváhagyott tagdíj-előlegre 

beküldött 100 forintnyi első részlet átvételét elismerő 24053/1898. számú végzése. – (A végzést 

csatolják a határozathoz.) [226-227. p.]  

366. A vármegye tanfelügyelőjének felhívása, mely szerint az iskolaszék megalakulásával az 

óvoda felügyelő bizottságot fel kell oszlatni, és az iskolaszéket kell megfelelő számú női 

tagokkal kiegészíteni. – (Felruházták az iskolaszéket az óvodai felügyelő bizottság jogkörével, 

és felhatalmazták, hogy női tagokat saját hatáskörben válasszon, azonban azok tevékenysége 

csak a községi óvoda ügyeire terjedhet ki,) [227. p.] 

367. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a Salgótarjáni Ipartestület által fenntartott 

iparostanonc-iskola 1897/98. tanév költségeire a testület pénztárából túlfedezett 302 forint 22 

krajcárnak a község házi pénztárából való megtérítésére hozott 282/1898. számú határozatát 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett, és jóváhagyás 

végett felterjesztették.) [228. p.] 

368. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi iparostanonc-iskola 1898/99. 

tanévi költségvetési előirányzata elfogadásáról hozott 283/1898. számú határozatát, és ezzel 

kapcsolatban a költségvetési előirányzatot azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jogerőre emelkedett, és jóváhagyás végett felterjesztették.) [228-229. p.] 

369. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Link Bernát községi vásárjog bérlőnek a 

vásárjog jövedelme után a község terhére kirótt állami adó után kivetett, és általa 

megtérítendőként előírt községi és iskolai pótadó visszatérítése iránt beadott kérvényére hozott 

288/1898. számú határozatát azon jelentéssel, hogy az ellen kérvényező Link Bernát 

fellebbezést adott be. – (A fellebbezést elutasították, és felterjesztették a törvényhatósági 

bizottsághoz.) [229-230. p.] 

370. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évi XXIII. törvénycikk 

értelmében a Budapesten létesítendő Országos Központi Hitelszövetkezetbe 1000 korona 

jegyzéssel alapítóként való belépésről hozott 309/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, 

hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett, és az alispán az első részlet 

befizetését vissza is igazolta.) [230-231. p.] 

371. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a túlfizetésként nyilvántartott községi 

pótadókról 314/1898. szám alatt hozott határozatát, a túlfizetésben lévő adózók névjegyzékét, 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett, és 

záradékolás végett kiadták az adóügyi aljegyzőnek.) [231-232. p.] 

372. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a túlfizetésként nyilvántartott községi 

közmunkaváltságról 315/1898. szám alatt hozott határozatát, a túlfizetésben lévő adózók 

névjegyzékét, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett, 

és záradékolás végett kiadták az adóügyi aljegyzőnek.) [232-233. p.] 

373. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a túlfizetésként nyilvántartott 

tűzvédadóról 316/1898. szám alatt hozott határozatát, a túlfizetésben lévő adózók névjegyzékét, 

azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett, és 

záradékolás végett kiadták az adóügyi aljegyzőnek.) [233-234. p.] 

374. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a túlfizetésként nyilvántartott vicinális 

közmunkaváltság tárgyában 317/1898. szám alatt hozott határozatát, a túlfizetésben lévő 

adózók névjegyzékét, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre 

emelkedett, és záradékolás végett kiadták az adóügyi aljegyzőnek.) [234-235. p.] 



375. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan községi pótadók leírásáról 

hozott 318/1898. számú határozatát, és a hátralékosok kimutatását, azon jelentéssel, hogy az 

ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett a 343 forint 94 krajcár leírása.) [235. 

p.] 

376. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan vicinális 

közmunkaváltság hátralékok leírásáról hozott 319/1898. számú határozatát, és a hátralékosok 

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

(Jogerőre emelkedett a 90 forint 20 krajcár leírása.) [235-236. p.] 

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

hátralékok leírásáról hozott 320/1898. számú határozatát, és a hátralékosok egyénenkénti 

kimutatását, azon megjegyzéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre 

emelkedett a 74 forint 70 krajcár leírása.) [236-237. p.] 

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

leírásáról hozott 312/1898. számú határozatát, és a hátralékosok egyénenkénti kimutatását, azon 

megjegyzéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jogerőre emelkedett a 95 forint 

leírása.) [237-238. p.] 

379. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottság által kiküldött szűkebb körű 

bizottságnak a salgótarjáni bor-, ital és húsfogyasztási adó beszedési körre vonatkozó 

jegyzőkönyve, és az erre vonatkozólag kötött,  a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóság által 

jóváhagyott megváltási szerződés, melynek alapján a salgótarjáni beszedési körre, melyhez 

Salgótarján nagyközségen kívül Alsó- és Felső-Pálfalva, Andrásfalva, Etes, Vizslás, 

Karancsalja, Kazár, Zagyvaróna és Baglyasalja, valamint ezen községekhez közigazgatásilag 

tartozó puszták és telepek tartoznak, Salgótarján nagyközség által az 1899. évre feltétlenül és 

az 1900-1901. évekre feltételesen a borital és húsfogyasztási adó összesen 15431 forint 45 ½ 

krajcár évi váltságdíj mellett váltatott meg. Ezen összeg után a községet a törvényben 

megállapított 796 forint 55 krajcár beszedési százalék illeti meg. A megváltás csak a fent 

nevezett községekkel kapcsolatosan volt alkalmazható, mely községekben az ellenőrzés és a 

csempészetek meggátlása tekintetében a község elöljárósága gátolva van. Ezért csak azon 

alapon mehetett a bizottság a megváltási szerződés megkötésébe, mert Bauer Miksa és Kóhn 

Lipót községi képviselők, illetve Bauer Miksa helyett meghatalmazottja, Bőhm Béla községi 

képviselő, még a megváltási szerződés megkötése előtt nem csak az évi megváltási díj teljes 

mérvű beszedéséről, de a beszedési százaléknak a község javára leendő teljes biztosítása mellett 

még legalább 800 forint tiszta haszonról is biztosították a községet akként, hogy biztosítékul 

1000 forintot letettek. Viszont kezelési díj címén a megváltási évi díjon felül befolyandó 

kincstár jövedelemből 80 %-ot kötvén ki maguknak, míg 20 % tekintet nélkül a befolyó összeg 

nagyságára, a község javára esik a kincstár által törvény szerint kiadandó járulékon kívül, de ez 

évi 800 forintnál kevesebb nem lehet.  A községi képviselő-testület kijelentette, hogy a 

beszedési körhöz tartozó községek elöljáróságait a községeket törvény szerint megillető 

beszedési százalék erejéig a tárgyalás alkalmával biztosította. – (Tudomásul vették, és 

jóváhagyták a Bőhm Bélával és Kóhn Lipóttal kötött szerződést, valamint elfogadták, hogy a 

társközségek olyan mértékben részesedjenek a nyereségből, mintha maguk szedték volna be az 

adókat.) [részletes indoklás] [238-240. p.] 

380. Előterjesztették a község házi pénztárának a községi törzsvagyon gyarapítási és 

rendelkezési alap, a községi szegény alap, a községi kórház alap, a községi kisdedóvó alap, a 

községi járda alap, a községi vicinális közmunka alap, a községi könyvtár alap, a községi 

polgári iskola alap, a községi iparostanonc-iskola alap pénztárának, és az italmérési és 

fogyasztási adó pénztárának 1898. évre szóló pótköltségvetési előirányzatait a községi 

elöljáróság indoklásával és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

–  (Jóváhagyták) [részletes indoklás] [240-256. p.; 1-2. p.] 


