
32. kötet 

 

 

1899.január 5. (I., alakuló) [1-2. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt 

képviselője, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Auerhammer János 

állatorvos, Gazdy László közgyám, Herczeg János tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, 

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

József járási főszolgabíró 

 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [1. p.] 

2. Bemutatták a községi képviselő-testület legtöbb adót fizető tagjainak 1899. évre kiigazított 

névsorát. – (A névsor ellen panaszt nem adtak be, így a képviselő-testületet megalakultnak 

nyilvánították.)  [1-2. p.] 

 

1899. január 5. (II., rendkívüli) [3-7. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt 

képviselője, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Auerhammer János 

állatorvos, Gazdy László közgyám, Herczeg János tanácsnok, Lővinger Rezső községi orvos, 

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

József járási főszolgabíró 

 

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [3. p.] 

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

5. A legtöbb adót fizető községi képviselők 1899. évre igazolt névjegyzékének előterjesztése. 

– (Név szerint felsorolták a képviselő-testületi tagokat.) [4-5. p.] 

6. Az esküdtbíróságokról szóló 1897. évi XXXIII. törvénycikk 9. §-a alapján az esküdtképes 

férfiak összeírására bizottság kiküldése. – (Barella Henrik községi bíró elnöklete alatt, Kovács 

Antal aljegyzőt és Porázik György községi képviselőt bízták meg az összeírással.) [5. p.] 

7. Az országgyűlési képviselőválasztás 1899. évi névjegyzékének előterjesztése. –  (Tudomásul 

vették.) [6. p.] 

8. Előterjesztették az múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették) [6. p.] 

9. A múlt közgyűlés óta érkezett Néplap előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [6. p.]  

10. A közgyűlés napjáig beérkezett, halasztást nem tűrő községi és felsőbb hatósági ügyek 

tárgyalása. – (A közgyűlés határnapjáig nem érkezett ilyen.) [6. p.] 

11. Az 1886. évi XXII. törvénycikk 10. §-a értelmében a község kötelékébe felveendőkkel 

felvett jegyzőkönyvek előterjesztése. – (Nem volt ilyen.) [6. p.] 

12. Előterjesztették a debreceni Állami Méntelep Parancsnokság IV. főosztályának 474/1898. 

számú átiratát, melyben két ménnel fedezetési állomást létesít Salgótarjánban. – (A 

Földművelésügyi Minisztérium engedélyezte a fedeztetési állomás létesítését.) [6. p.] 

13. A Salgótarjáni Dalkör január 14-én rendezendő dalestélyére szóló meghívó. – (A belépti 

díjának összegét, 10 forintot, támogatásként megszavazták.) [7. p.] 

14. A Salgótarjáni Ipartestület székháza javára január 21-én rendezendő zártkörű bálra szóló 

meghívó. – (A belépti díjának összegét, 10 forintot, támogatásként megszavazták.) [7. p.] 

15. Kovács Antal aljegyző 200 forint fizetési előleget kérelme.  – (Az előleget megadták.) [7. 

p.] 

 

1899. január 14. (III., rendkívüli) [8-18. p.] 



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

RMSTV Rt képviselője, Kóhn Lipót, Kovács Nándor plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

képviselője, Perné Ferenc, Porázik György, Rákos Gyula, Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula, 

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

János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

községi orvos, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János községi 

főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

16. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kóhn Lipót) [9. p.] 

17. Az 1898. december 28-án tartott rendes, és az 1899. január 5-én tartott rendkívüli 

közgyűlések jegyzőkönyveinek felolvasása. – (Jóváhagyták.) [9. p.] 

18. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak a községi házi pénztár, törzsvagyon gyarapítási 

és rendelkezési alap, szegény alap, kórház alap, kisdedóvoda alap, járda alap, könyvtári alap, 

polgári iskola alap, iparostanonc-iskola alap pénztárainak, valamint a községi vicinális 

közmunka és az italmérési és fogyasztási adókezelési pénztárak 1898. évi pótköltségvetési 

előirányzatait jóváhagyó 864/1898 számú határozata. – (Jóváhagyták több észrevétellel.) 

[részletes indoklás] [9-11. p.] 

19. A vármegye törvényhatósági bizottságának községi házi pénztári, és különféle községi 

alapok pénztárainak 1899. évre szóló költségvetési előirányzatait, észrevétellel, jóváhagyó 

823/1898. számú határozata. – (Több észrevétellel felterjesztést tettek az alispánhoz.) [részletes 

indoklás] [11-13. p.] 

20. A vármegyei alispánnak az 1898. évre végleg megállapított egyenes adók alapján a 

vármegyei betegápolási és millenniumi alapokról szóló, 31045/1898. számú végzése. – (Több 

észrevétellel felterjesztést tettek az alispánhoz.) [részletes indoklás] [14-16. p.] 

21. Elöljárósági előterjesztés a községi ügyész 1898. évi tiszteletdíjának megállapításáról. – 

(100 forintot állapítottak meg.) [16-17. p.] 

22. Elöljárósági előterjesztés a községi mérnök 1899. évi tiszteletdíjának megállapításáról. –

(200 forintot állapítottak meg.) [17. p.] 

23. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 3. számát. – (Tudomásul vették.) [17. p.] 

24. Előterjesztették az 1886. évi XXII. törvénycikk 33. §-a 9. pontjában foglalt rendelkezés 

szerint a jogi testületek és a magán nagyadót fizetők képviseletével megbízottakról szóló 

jelentést. – (A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-tól Löllbach Gusztáv társulati intéző, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-től Boczkó Dániel társulat főszámvevő, a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője Okolicsányi István igazgatósági elnök. Klein Jakab földbirtokos 

vizslási lakos személyesen vesz részt a közgyűléseken, amit tudomásul vettek.) [17. p.] 

25. A község részére 1899. évre előfizetendő politikai napilap kijelölése. – (A Budapesti Hírlap 

került megrendelésre.) [18. p.] 

 

 

1899. február 18. (IV., rendkívüli) [18-19. p.] 

 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Perné Ferenc, Szvoboda 

Jakab, Wirkler Gyula, Auerhammer János községi állatorvos, Herczeg István tanácsnok, 

Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János főjegyző, Kovács Antal 

aljegyző, Eisenkolb Igor aljegyző, Tininszky Antal aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

26. Lemondás miatt megüresedett községi közgyámi állás választás útján való betöltése. –  



(Az elnöklő járási főszolgabíró kijelenti, hogy a hozzá beérkezett pályázók közül az 1886. XXII. 

törvénycikk 77.§-ban lefektetett jogánál fogva jelöli Korsós Józsefet, Körrey Dánielt, és Bogyó 

Károlyt.) [19. p.] 

 

 

1899. március 7. (V., rendkívüli) [20-62. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Figura György, Grószberger 

Lajos, Grószberger Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Marschalkó Richárd, 

Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Auerhammer János állatorvos, 

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

főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

27. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula.) [24. p.] 

28. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [24. p.] 

29. Jelentés a községi közgyám állásában történt személyváltozásról, és ebből eredően a községi 

képviselő-testület kiegészítése. – (A községi közgyámi állásra Korsós József községi képviselő 

lett megválasztva, ezért a képviselő-testületbe Severlay Zoltán póttagot hívták be.) [24. p.] 

30. A földművelésügyi miniszter Erzsébet királyné emlékére emlékfák ültetéséről kiadott 

71544.I.9/a számú körrendelete, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak az intézkedés 

végrehajtására vonatkozó utasítása. – (Ligetet nem tudnak létesíteni, de az ún. „Kispiac” teret 

még az év tavaszán hársfákkal ültetik körül, és „Erzsébet királyné emlékfái” felirattal ellátott 

táblával látják el. Szilárdy Ödön, Luby Géza, Jankovich Miklósné, Klein Jakab földbirtokosok, 

és a volt úrbéresek elnökségének, a római katolikus plébániai hivatalnak, valamint a község 

határában nagyobb földterületekkel és telepekkel bíró vállalatainak, a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt bányaigazgatóságának, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt 

vezérigazgatóságának, a Hirsch és Frank Vasöntöde és Gépgyár és az Egyesült Magyarhoni 

Üveggyárak Rt igazgatóságának, valamint a MÁV salgótarjáni állomásfőnökségének az 

emlékfák ültetése céljából facsemetéket szereznek be. Az alispáni utasítás értelmében az ültetni 

kívánt fák nemét és számát, az ültetés helyét leíró kimutatás április végéig a nagyközség jegyzői 

hivatalához kell eljuttatni.) [24-26. p.] 

31. A földművelésügyi miniszternek az 1899. évi fedeztetési idényre a salgótarjáni fedeztetési 

állomásra kiadandó állami mének számát, azok tartási díjait, valamint a község részére szedhető 

pótdíjakat megállapító 86101.II-1/898. számú leirata. – (A zabot mázsánként 6 forint 50 

krajcárban, a szénát 2 forint 50 krajcárban, a fedeztetési pótdíjat pedig 80 krajcárban 

állapították meg.) [26. p.] 

32. A földművelésügyi miniszternek 1899. évi fedeztetési idényre való kiosztás határidejét 

meghatározó 88152.II-1/99. számú rendelete. – (Mivel a rendelet február 4-én érkezett meg a 

községhez, így a február 2-án Rimaszombaton tartott kiosztáson nem vehettek részt. Tudomásul 

vették.) [26. p.] 

33. A vármegye törvényhatósági bizottságának Link Bernát községi vásárjog bérlő által a 

vásárjog jövedelem után a község terhére előírt állami egyenes adó alapján fizetendőként előírt, 

már befizetett, és még 1898. évre is előirányzott községi pótadók visszatérítése, illetve 

leírásáról hozott községi 288. és 369/1898. számú határozatokat jóváhagyó 997/1898. számú 

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

34. A vármegye törvényhatósági bizottságának Keszler Antal pásztói lakos pásztói ingatlanaira 

Salgótarján nagyközség javára 21439 forint 30 krajcár erejéig zálogjog törlését engedélyező 

községi 314. és 347/1897. számú határozatokat, és ezek alapján kiállított törlési engedélyt 

jóváhagyó 936/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [27. p.]  



35. A vármegye törvényhatósági bizottságának a törvényhatósági közutak 1899-1900. évekre 

vonatkozó költségvetési előirányzatát elfogadó 554/898. számú határozata. – (Tudomásul 

vették.) [27. p.] 

36. A vármegye törvényhatósági bizottsága 569/1898. számú határozatával alkotott, a községi 

közlekedési (vicinális) közutakról szóló szabályrendelet tervezete. –  (Tudomásul vették.) [27. 

p.] 

37. A vármegye törvényhatósági bizottsága a Balassagyarmaton létesítetni tervezett 

főgimnázium ügyében, és ezzel kapcsolatban a millenniumi 3%-os törvényhatósági pótadónak 

lejárta után két további évre való kiterjesztéséről hozott 931/1898. számú határozata. E szerint 

kimondják, hogy az 5 évre megszavazott 3%-os millenniumi törvényhatósági pótadót lejárata 

után további két évre, vagyis 1900. és 1901. évekre az addig megállapított módozatok és 

szabályozás szerint kivetendőnek és beszedendőnek állapították meg a célból, hogy abból a 

Balassagyarmaton létesítendő gimnázium javára 25000 forintot, a Losoncon felállítandó üveg- 

és agyagipari szakiskola alapja javára 12000 forintot adjon, míg a fennmaradó összegre 

vonatkozólag a törvényhatósági bizottság akkor fogja azt meghatározni, amikor annak 

mennyisége is véglegesen megállapítható lesz. Egyben kimondja, hogy Salgótarján nagyközség 

képviselő-testülete kérelmét, hogy Salgótarján nagyközséget a pótadóból a tervezett polgári 

iskolája számára 12000 forint adományban részesítsék, nem adhat helyt. Nem zárkóznak el 

azonban attól, hogy akkor, ha a polgári iskola létezése teljesen biztosítottnak tekinthető, a 

pótadóból rendelkezésre fennmaradó összegből a nagyközséget támogassa. – (Tudomásul 

vették, és a 443/1898. számú határozat alapján tett lépéseket meg fogják újítani.) [27-29. p.] 

38. A vármegye törvényhatósági bizottsága 779/1897. számú határozatával alkotott, a 

belügyminiszter által 1168/898. szám alatt jóváhagyott „Nógrád vármegye községi jegyzői 

segély és nyugdíj intézetének alapszabályai”. – (Tudomásul vették.) [29. p.] 

39. A vármegyei alispánnak az 1899. évi házi pénztári költségvetési előirányzatra községi 

19/1899. számú határozattal tett észrevétel elfogadása, és ennek alapján helyesbített 823/1898. 

számú törvényhatósági bizottsági határozat kiadására vonatkozó 3985/1899. számú rendelete, 

és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Tudomásul vették.) [29. 

p.] 

40. A vármegyei alispánnak a vármegyei betegápolási és millenniumi pótadók mérvét 1898. 

évre végérvényesen megállapító 3989/1899. számú végzése, és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Elfogadták, hogy az újabb kérdésekről a vármegyei 

számvevőséget személyesen informálni a községi főjegyzőt kiküldik, és ezen határozatot az 

alispánnak személyesen adja át.) [29-32. p.] 

41. A vármegyei alispánnak a jegyzői nyugdíjjárulék pontos beterjesztését rendelő 4585/1899. 

számú végzése, és bemutatták az 1899. évtől kezdődőleg az új szabályzat értelmében 

megállapított járulék I. és II. számú kimutatásait. – (Tudomásul vették, és kiadták a községi 

pénztárnak, hogy az évi járulékot a következő években mindig január végéig fizesse be a 

vármegye pénztárába.) [32. p.] 

42. A vármegyei alispánnak az (ipoly)varbói és az (érsek)vadkerti tűzkárosultak részére gyűjtött 

adomány beterjesztését elismerő 2509/1899. számú végzése. – (Tudomásul vették) [32. p.] 

43. A vármegyei alispánnak a köztemető telekkönyvi átíratása és telekkönyvi számának 

bejelentése tárgyában kiadott 30584/1898. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [32-33. p.] 

44. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1898. évben épített járda építési 

költségekből megtérítendőként megállapított járulék egyénenkénti kivetését elfogadó 

472/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy a kivetés ellen özv. Rubint Károlyné 

szóbeli felszólalással élt. – (A költségek felszámítása ellen csak özv. Rubint Károlyné élt, és sem 

a határozat, sem az intézkedés ellen senki más nem nyújtott be észrevételt, így a határozat 

jogerőre emelkedett, az egyéni kivetést jóváhagyták. A költségszámítások megvizsgálására a 

községi építkezési bizottságot kérték fel.) [33-34. p.] 



45. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlanná vált községi kórházi 

költségek leírásáról hozott 471/1898. számú határozatát a hátralékosok kimutatásával, azon 

jelentéssel, hogy a határozat és a kimutatás ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) 

[34-35. p.] 

46. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlanná vált tolonc- és 

börtönügyi költségek leírásáról hozott 470/1898. számú határozatát a hátralékosok 

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

[35-36. p.] 

47. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Barella Henrik községi bíró részére a 

községi hídmérleg jövedelméből kezelési díj címén 15% jutalékot megállapító 468/1898. számú 

határozatát azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [36. p.] 

48. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az italmérési és fogyasztási adó 1898. évi 

kezelése, illetve ellenőrzéséből eredő jutalékok megállapításáról hozott 464/1898. számú 

határozatát azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [36-38. 

p.] 

49. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a salgótarjáni beszedési körre nézve az 

1899-1901. évekre megváltott borital és hús fogyasztási adó kezelők biztosítási okmányait 

jóváhagyó 463/1898. számú határozatát azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [38-39. p.] 

50. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a salgótarjáni borital és hús fogyasztási adó 

beszedési körbe beosztott községek részére 1899. évre feltétlenül, 1900-1901. évekre 

feltételesen a kincstár által nyújtandó beszedési százalékból a részesedési arány 

megállapításáról hozott 462/1898. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [39-40. p.] 

51. A községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentése Nógrád vármegye 

főispánja, szendrői Török Zoltán január 6-án a községbe érkezésekor, a községi képviselő-

testületnek 465/1898. számú határozatával elrendelt, ünnepélyes fogadtatásából felmerült 

költségek megállapításáról, illetve a már utalt költségek utólagos jóváhagyásáról.  –  

(Jóváhagyták a 77 forint 03 krajcár elszámolását.) [40. p.] 

52. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi képviselő-

testület 466/1898. számú határozata alapján a köztisztasági szabályrendeletben közerőből 

végzendő teendőkre megtartott árverési eljárásról felvett jegyzőkönyve, és ezzel kapcsolatban 

a feltételek 6. tétel a. pontjában foglalt munkadíjak helyesbítésére vonatkozó javaslata. – (A 

határozatban megállapított 3000 forint munkabér átalányt az árverés eredményeként évi 2759 

forintra csökkentették, amit jóváhagytak. A közgyűlés Kivovics Lajost 1899. március 1-től 1901. 

év végéig terjedő időre megbízta a köztisztasági munkálatok végzésével.)  [részletes indoklás] 

[41-42. p.] 

53. Az Országos Központi Hitelszövetkezet Igazgatóságának a község által jegyzett 1000 

koronás alapítványi üzletrészből még hátralévő 800 koronának március 15-ig történő befizetése 

iránti megkeresése, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (A 800 

korona elutalványozását elfogadták a községi közvagyon és rendelkezési pénztár terhére.) [43. 

p.] 

54. A járási főszolgabírónak 1668/1899. szám alatt kiadott előfizetési felhívás a D. Kanyus 

János belügyminisztériumi segédtitkár által szerkesztett Közigazgatási Könyvtárra. – (1899. 

évre megrendelték) [43. p.] 

55. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a február 28-án és 

március 2-án kitört tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiszállítására fogataikkal 

elsőként megjelentekről szóló jelentése. – (Jutalomban részesült az első tűzesetnél saját 

fogatával elsőként megjelent Benkő Sándor 5 forint, a második tűzesetnél Bőhm Béla fogatával 

megjelent Steer Mihály kocsis 5 forint, saját fogattal másodikként megjelent Fülep János 3 



forint, harmadikként Ponyi Pál 2 forint, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt fogatával negyedikként 

György Károly kocsis, Fülep István fogatával hatodikként Zsélyi Balázs kocsis, saját fogatával 

ötödikként megjelent Huszár András, hetedikként megjelent Kivovics József, nyolcadikként 

megjelent Herczeg János 1-1 forint.) [43-44. p.] 

56. Előterjesztés a március 2-án a Pannónia Szállodában kiütött tűzvész lokalizálása, és a 

tűzoltóság bevonulása után kiállított polgárőrség díjainak megállapításáról. – (A nagymérvű, 

éjjel fél 2-kor kiütött és reggel 7 óráig tartó tűzvész lokalizálása és a tűzoltóság bevonulása 

után a zsarátnokok elfojtása, a tűzoltóság által hátrahagyott tűzőrség segítése céljából 

kirendelt polgárőrségnek 6 forint 40 krajcár díjat állapítottak meg.) [44-45. p.] 

57.  Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak az ideiglenes kórház 

bérletről előterjesztett javaslata. – (A jelenlegi ideiglenes kórház épülete szűk és egészségtelen, 

ezért elfogadták özv. Varga Ferencné salgótarjáni lakos ajánlatát. A 188. népsorszámú 4 szoba, 

2 konyha, 2 kamra, 2 fáskamra és pincéből álló lakóházat, mely a községi orvos véleménye 

szerint csekély átépítéssel megfelelő, 450 forintért 6 évre bérbe vették. A tulajdonos beleegyezett 

a szükség szerinti átalakításokba, és kötelezte magát a ház udvarán megfelelő, egészséges 

víztartalmú kút építésére. A bérlet ideje alatt a község csak a belső tisztításokat tartozik a saját 

költségén elvégeztetni, míg az épület külső részének tisztántartása és tűzkár elleni biztosítása a 

tulajdonos feladata.) [45-46. p.] 

58. Községi orvos kérelme sebészi műszerek beszerzésre. – (A községi orvost utasították a 

beszerzendő műszerekről kimutatás készítésére, és az árjegyzék beszerzésére.) [46. p.] 

59. Elöljárósági előterjesztés a községi irattárban lévő telekjegyzőkönyvek kiigazításáról és 

kiegészítéséről. – (Mivel a legutóbbi kiegészítések óta nagy számban történtek birtokváltozások, 

ezért jóváhagyták a telekkönyvi hivatal útján a közköltségen történő kiigazítást.) [46. p.] 

60. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi hivatalos 

helységek bérlet vagy építkezés útján történő kibővítéséről előterjesztett javaslata. – (A községi 

bírónak és a főjegyzőnek nincsen hivatalos helysége, ezért szükséges a megfelelő hivatalos 

helységek építés útján történő biztosítása. Felkérték az építkezési bizottságot, hogy megfelelő 

építési tervrajzot és költségvetést készítsen.) [46-47. p.] 

61. Olvastatott a községi állatorvos 1898. év negyedik negyedévről szóló állategészségügyi 

jelentése. – (Tudomásul vették.) [47. p.] 

62. Olvastatott Andreich János bányaigazgatónak, az Országos Bányászati és Kohászati 

Egyesület vezetőségének, érdemei elismeréséről közölt indítványozó körlevele, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Tudomásul vették.) [47. p.] 

63. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület Nógrád vármegyei fiókegyletének 1899. 

március 14-én, Balassagyarmaton tartandó közgyűlésére szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) 

[47. p.] 

64. Herczeg István salgótarjáni lakosnak a szemétpénz fizetési kötelezettsége alóli felmentés 

iránt benyújtott kérvénye a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Herczeg István kérvényét visszavonta.) [47. p.] 

65. Biheller Jakab salgótarjáni kereskedőnek a Főpiacon egy fabódé bizonytalan időre való 

felállítása iránti kérelme. – (Bár a vásárrendtartási szabályrendelet értelmében a piactéren 

állandó fabódék nem állíthatók fel. Azonban a kérvény szerint az a ház, melyben a kérvényező 

vaskereskedés-üzlete van, újjáépítés miatt lebontásra kerül, és azt az építés végeztével újra 

elfoglalja, ezért engedélyezték a fabódét. Az a községi bíró által kijelölt helyen 6-7 m széles, 

12-14 m hosszú, faalapon deszkával falazott, fazsindellyel fedett bódé lehet, melyet majd le kell 

bontani. A fabódéért helypénzt kell fizetnie naponta.) [47-48. p.] 

66. Grószberger Miksa salgótarjáni kereskedőnek a Kispiacon egy fabódé bizonytalan időre 

való felállítása iránti kérvénye. – (Bár a vásárrendtartási szabályrendelet értelmében a 

piactéren állandó fabódék nem állíthatók fel. Azonban a kérvény szerint az a ház, melyben a 

kérvényező vaskereskedés-üzlete van, újjáépítés miatt lebontásra kerül, és azt az építés 



végeztével újra elfoglalja, ezért engedélyezték a fabódét. Az a községi bíró által kijelölt helyen 

6-7 m széles, 12-14 m hosszú, faalapon deszkával falazott, fazsindellyel fedett bódé lehet, melyet 

majd le kell bontani. A fabódéért helypénzt kell fizetnie naponta.) [48. p.] 

67. Pap Zsigmond községi segédjegyzőnek 250 forint fizetési előleg iránti kérvénye a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elutasították.) [48-49. p.] 

68. Zenker Oszkár községi végrehajtó 200 forint fizetési előleg iránti kérvényét a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (60 forint fizetési előleget 

engedélyeztek.) [49. p.] 

69. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi tisztviselők 

által fizetési előlegre benyújtott kérvények engedélyezésének korlátozásáról szóló javaslata. – 

(A javaslatot elfogadták azzal a kitétellel, hogy az engedélyezés kizárólag a vármegyei, illetve 

községi szabályrendeletek figyelembe vételével történhet, valamint az indoklásban igazolt 

okmányok álljanak rendelkezésre.) [49-50. p.] 

70. Salgótarján nagyközség volt úrbéres közönsége szükségleteinek fedezése céljából évi 

állandó segély iránti kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. –  (Az kérvény indoklásul megjelölt feladatai: kopár legelőterületek befásítása, 

közös legelőre út építése, dűlőutak hídjai kiépítése, fenntartása, erdőgondnoki díjak fizetése, 

apaállat tartása, megfelelő víztartalmú kutak építése. Az úrbéres közösség ezek biztosítása miatt 

tartozik a Salgótarjáni Takarékpénztárnak 200 forinttal, a községnek 457 forint 80 krajcárral, 

erdőgondnoki díjjal 50 forinttal, és semmi fedezete nincs. A képviselő-testület kimondta, hogy 

a községi volt úrbéres közönség tulajdonát képező közös legelőterületeken alkalmas helyen itató 

kutat létesít; megfelelő vízhozam esetén kutat épít a kártalanítási tőke kamataiból; a vadászati 

jog bérletéből befolyó összegnek az úrbéres föld- és legelőterületre eső részét a községi volt 

úrbéres közönség pénztárának szolgáltatja; gondoskodik a dűlőutak és a hidak építéséről, 

fenntartásáról; gondoskodik az apaállatok beszerzéséről, tartásáról; elengedi a kopár területek 

befásításához a községi faiskolából kivett szederfacsemeték árát.) [részletes indoklás] [50-55. 

p.] 

71. Előterjesztették a 2-7. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [55-

56. p.] 

72. A belügyminiszternek a negyvenévi közszolgálatért alapított díszérem szabályzat 

közzétételét rendelő, a vármegyei Hivatalos Értesítő 2. számában közzétett, 6702/899. számú 

körrendelete, és az azzal kiadott szabályzat. – (Tudomásul vették.) [56. p.] 

73. A földművelésügyi miniszternek a Magyar- és Horvát-Szlavonországok 

törvényhatóságainak járványmentes községeiből származó, levágásra szánt kérődzőknek és 120 

kg élősúlyon alóli sertéseknek külön engedélyek mellett Sesken város közvágóhídjára való 

szállításra vonatkozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 2. számában közzétett 11722/899. számú 

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

74. A kereskedelemügyi miniszternek a mértékként és kimérésre használt palackok és poharak 

mértékhitelesítésénél koronabélyeggel való ellátásáról kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 

2. számában közzétett, 75158. VIII. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [56. p.] 

75. A földművelésügyi miniszternek a Magyar- és Horvát-Szlavonországok külön tilalom alá 

nem vont területéről származó élő szarvasmarháknak Nordlausen város közvágóhídjára való 

bevitelének engedélyezését tudató, a vármegyei Hivatalos Értesítő 2. számában közzétett, 

11157.III.-2. számú körrendelete. –  (Tudomásul vették.) [56-57. p.] 

76. A földművelésügyi miniszternek sertésvész miatt a sertéseknek Nógrád vármegye 

területéről Ausztriába való kivitelét tiltó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett, 

8416.III.2. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [57. p.] 

77. A kereskedelemügyi miniszternek a vendéglőkben, kocsmákban és egyéb nyilvános 

helyeken kimérésre és mértékként használt palackok és poharak koronabélyeggel hitelesítetten 

való kötelező használatáról 1897. augusztus 21-én 313/82 számon kiadott rendeletét 



magyarázó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 5. számában közzétett, 83546-VIII. számú 

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

78. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 6. számában közzétett, 1392/1899. 

számú hirdetménye, mely szerint a földművelésügyi miniszternek 1898. december 31-én 

81077. szám alatt kelt leiratával a közgazdasági érdekből beerdősítendő kopár és vízmosásos 

területeken az 1898. év folyamán önként teljesített 5 kat. hold terület erdősítéséért a salgótarjáni 

volt úrbéres birtokosságot 80 forint segélyben részesítette. – (Tudomásul vették.) [57. p.] 

79. A földművelésügyi miniszternek gazdasági munkálatok, illetve munkások vasúti menetdíj 

kedvezményéről 1898. május 22-én 5309. eln. számú leiratának kiegészítéséről, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 7. számában közzétett, 699/899. számú rendelete. –  (Tudomásul vették.) [57. 

p.] 

80. Előterjesztették a Néplap 4-14. számú példányait. – (Tudomásul vették.) [58. p.] 

81. Előterjesztés Kruppa Illés és családjának a nagyközség kötelékébe való felvétele iránt. – 

(Az 1871 óta a községben lakó, bányatársulati dolgozóként élő kérvényezőt, feleségét Uszky 

Magdolnát, valamint Lajos, Károly és Rezső nevű gyermekeit 3 forint díjért felvették a község 

kötelékébe.) [58. p.] 

82. Előterjesztés Valet Ferdinánd és családjának a nagyközség kötelékébe való felvétele iránt. 

– (Az 1891 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, feleségét Remenyik 

Máriát, valamint Ferdinánd, Mária, Róza, Vilmos és Adolf nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár 

díjért felvették a község kötelékébe.) [58-59. p.] 

83. Előterjesztés Sztanek József és családjának a nagyközség kötelékébe való felvétele iránt. – 

(Az 1872 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, feleségét Florek Zsuzsannát, 

valamint Jozefa, Amália, József, Rudolf, Julianna és Anna nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár 

díjért felvették a község kötelékébe.) [59. p.] 

84. Előterjesztés Tóth Péter és családjának a nagyközség kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 

1877 óta a községben lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, feleségét Tamás Borbálát, 

valamint István, Julianna, Sándor és Mária nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár díjért felvették 

a község kötelékébe.) [59-60. p.] 

85. Előterjesztés Strözsnel Mátyás és családjának a nagyközség kötelékébe való felvétele iránt. 

– (A községben lakó, Teindleszben [Csehország] született kérvényező és családja község 

kötelékébe való felvételét a magyar állampolgárság megszerzése utánra kilátásba helyezték.) 

[60. p.] 

86. Olvastatott a római katolikus községi iskolaszék 5%-os iskolai pótadó terhére történő előleg 

utalása iránti kérelme. – (Elfogadták.) [60-61. p.] 

87. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata Pap János 

községi főjegyző felhatalmazásáról a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság salgótarjáni 

képviselőjeként. – (Engedélyezték, mert a megbízatás nemzetgazdasági szempontból igen 

fontos.) [61. p.] 

88. Marschalkó Richárd és Figura György községi képviselők együttes indítványa a 

gyepmesteri telep jelenlegi helyéről a közlekedési vonalaktól és a községtől távolabb eső helyre 

helyezéséről, és ennek végrehajtásáról. – (Mivel a gyepmesteri telep jelenlegi helye egyik 

legnagyobb forgalmú törvényhatósági útvonal közvetlen közelében van, a kifelé terjeszkedő 

építkezések miatt a község északi részén fekvő lakóházakhoz is egészen közel fekszik, és 

közegészségügyi szempontból a költöztetését már korábbi határozatban is kimondták, 

elfogadták a javaslatot.) [61-62. p.] 

 

1899. március 29. (VI., rendes) [63-78. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Kóhn Lipót, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

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

Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, 



Vattay József pénztárnok, Pap János főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző, 

Tininszky Antal aljegyző 

 

89. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula.) [65. p.] 

90. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. –  (Jóváhagyták.) [65. p.] 

91. Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1898. év folyamán történt, községet érintő 

eseményekről szóló jelentése. – (Tudomásul vették.) [65. p.] 

92. Ismertették az 1898. évi ügyforgalmi kimutatást. – (A kimutatás szerint a községi jegyzői 

hivatalban az előző évi hátralékkal együtt 36479, az anyakönyvi hivatalban 1736, összesen 

38215 ügy került intézésre. Tudomásul vették.) [65. p.] 

93. Olvastatott a községi képviselő-testület által a községi szegényügyre vonatkozó, 1898. évi 

jelentés alapjául szolgáló évi jelentés. – (Elfogadták.) [65-66. p.] 

94. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak 1899. március 11-

én tartott pénztárvizsgálat eredményéről szóló jelentését és a leltárt. – (Tudomásul vették.) [66. 

p.] 

95. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata az italmérési és 

fogyasztási adó megváltására 1896-1898. évekre kötött szerződés lejártával mutatkozó 

maradvány felhasználásáról. – (Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a maradvány a községi 

közvagyon gyarapítási és rendelkezési alap, a községi kórház alap, és a községi polgári iskola 

alap pénztáraihoz kerül egyenlő arányban.) [67-68. p.] 

96. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata a községi 

faiskolából kiültetett csemeték elhelyezésére terület bérléséről az 1899. évre. – (A bérelt 

területen elültetett 30 ezer darab facsemetét 1898-ban nem tudták eladni, ezért az elültetett 

csemeték eltávolításáig, a folyó év végéig, meg kell hosszabbítani a bérletet.) [68. p.] 

97. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jegyzőkönyve a 

különböző követelések behajtásáról tett intézkedésekről és javaslatokról.– (A hátralékokat folyó 

év júniusáig be kell hajtani, illetve Bőhm Béla községi képviselő javaslatára tisztázták Bauer 

Miksa tartozásának fizetését.) [68-69. p.] 

98. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jegyzőkönyve Pap 

Zsigmond községi segédjegyző családjában bekövetkezett betegségek miatt szükségessé vált 

időközi segélynyújtásról. – (Mivel Pap Zsigmond gyermekei, ő és felesége is ágyban fekvő 

betegek voltak, orvosi- és gyógyítási költségek fedezésére időközi segélyre volt szükségük, ezért 

tudomásul vették az intézkedést.) [69. p.] 

99.  A vármegye törvényhatósági bizottságának határozata a mezőrendőri kihágások után járó 

büntetésekből befolyó összeg 25%-nak mezőgazdasági célra való fordításáról. – (A községi 

birtokossági tanácsot értesítették, hogy a befolyt büntetések 25%-át mezőrendőri célokra 

fordítsák.) [69. p.] 

100. A vármegye törvényhatósági bizottságának a losonc-poltári és a losonc-szinóbányai helyi 

érdekű vasút kiépítésére 50 ezer forintnyi törzsrészvény jegyzéséről szóló határozata. – 

(Tudomásul vették.) [69-70. p.] 

101. Községi főjegyző jelentette, hogy dr. Baltik Frigyes az evangélikus egyház püspöke 

Salgótarjánban 1899. június 28-29. között tartja egyházlátogatását. – (Tudomásul vették, és 

intézkedtek fogadásáról.) [70. p.] 

102. Az Országos Központi Hitelszövetkezet által megküldött 1000 koronás üzletrészvényről, 

és annak pénztári kezeléséről szóló, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság által 

készített javaslat. – (Elrendelték az üzletrészvény pénztári kezelését, mint értékpapírt.) [70-71. 

p.] 

103. Felolvasták az ideiglenes kórház céljaira bérbe vett házra vonatkozó bérleti szerződést. - 

(A Varga Ferencné, született Adamek Mária salgótarjáni lakos tulajdonát képező, 188 d/16 



népsorszámú ház bérletére vonatkozó szerződést, mely szerint 1899. május 1-től évi 450 forint 

bérleti díjat fizet a község, jóváhagyták.) [71. p.] 

104. Előterjesztették a községi képviselő-testület 58/1899. számú határozata alapján 

beszerzendő sebészeti műszerek árjegyzékét. – (A Garay Samu és társa budapesti sebészeti 

műszergyár által küldött árjegyzéket, és a 160 forint 04 krajcár összeget elfogadták, de arra 

való tekintettel, hogy a község korábban is a cégtől vásárolt, árengedményt kértek. Ha a cég 

nem ad, akkor a szállítást a cég állja, és a szállítás utánvét mellett történjék.) [71-72. p.] 

105. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának jelentése a március 

14-én és 15-én kiütött tűzvész alkalmából a tűzfecskendők és lajtok szállítására fogataikkal 

elsőként megjelentekről. – (Az első tűzesetnél saját fogatával elsőként Fülep Pál 5 forint, a 

másodikként érkezett Bőhm Béla, és a második tűzesetnél elsőként érkezett Steer Mihály 8 

forint, az első tűzesetnél harmadikként és a második tűzesetnél negyedikként megjelent Ponyi 

Pál 3 forint jutalmat kapott. Az SKB Rt fogatával az első tűznél negyedikként megjelent György 

József 1 forint, a második tűzesetnél másodikként saját fogattal megjelent Kivovics József 3 

forint, a harmadikként megjelent Nagy Imre ragyolci lakos 2 forint jutalmat kapott.) [72-73. p.] 

106. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnoksága jelentése a március 2-

án, a Rosenfeld Polacsek Regina tulajdonát képező Pannónia Szállóban kiütött tűzről és 

segítségnyújtásról. – (A késő éjjel kiütött tűz az egész községre nézve végzetessé válhatott volna. 

A jelentés szerint a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt Tűzoltó Testülete sietett a tűzvész 

helyére, a MÁV salgótarjáni állomásfőnöke, Kohányi Kálmán két „gépvizet” bocsátott 

rendelkezésre. Kivovics József, Kivovics Lajos és Kóhn Lipót, akik nem tagjai a tűzoltó 

egyletnek, és Bajkó János szolgálaton kívüli csendőr őrvezető önként oltották a tüzet. A 

képviselő-testület érdemeiket jegyzőkönyvbe vette. Ezúttal jegyzőkönyvbe vették a 13 éves 

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet munkáját, mely a 13 év alatt 172 alkalommal vonult ki 

tűzesethez.) [73-75. p.] 

107. Özv. Goldschmidt Árminné salgótarjáni lakos különböző községi hátralékok címén 

fennálló tartozása leíratása iránti kérvénye. – (A községi számvizsgáló- és pénztárfelügyelő 

bizottság javaslata alapján a 130 forint 29 krajcárból álló tartozás nem írható le. Tekintettel 

arra, hogy a hátralékok legnagyobb része az elhunyt férj után maradt, ha keresőképtelen és 

gyermekekkel maradt özvegyen, engedélyezik a hátralék három év alatti, negyedévenként vagy 

havonkénti törlesztését.) [75-76. p.] 

108. A selmecbányai honvéd emlékszobor végrehajtó bizottság felhívása a Selmecbányán 

felállítandó szoborra történő gyűjtésről. – (5 forintot szavaztak meg.) [76. p.] 

109. Előterjesztés Laczkovics István vasgyári munkás és családja a község kötelékébe történő 

felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, és vasgyári munkásként élő kérvényezőt, nejét, 

Czerler Máriát, valamint Mária, Terézia, Róza, Ilona és István nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcár díjért a község kötelékébe felvették.) [76-77. p.] 

110. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 8-9. számú vármegyei Hivatalos Értesítőket. 

– (Tudomásul vették.) [77. p.] 

111. A belügyminiszter 11276-V/c számú rendelete a külföldi illetőségűnek Magyarországról 

osztrák területen át idegen államokba való toloncolása alkalmából kiadott tolonclevélhez 

szükséges okmányokról. – (Tudomásul vétel mellett jelezték, hogy az átvételt igazoló hatósági 

nyilatkozatot csak a tolonc tényleges átvételékor lehet kiállítani az átvevő hatóság által.) [77. 

p.] 

112. A földművelésügyi miniszter 15696-III. 2. számú rendelete a Magyar- és Horvát-

Szlavonországok külön tilalom alá nem vett területeiről származó élő szarvasmarháknak Zabrze 

[Zarilac, Pozsega vármegye] város közvágóhídjaira való vitelének engedélyezéséről. – 

(Tudomásul vették.) [77-78. p.] 

113. A vármegyei Hivatalos Értesítő 8. számában közzétett 3340/1899. számú alispáni 

hirdetmény szerint a földművelésügyi miniszter az 1898. évi XIX. törvénycikk alapján a VII. 



Magyar Királyi Állami Erdőhivatal székhelyéül Balassagyarmatot tette meg. –   (Tudomásul 

vették.) [78. p.] 

114. A honvédelmi miniszter 14351/899. számú pályázati hirdetménye, a közös hadsereg 

katonai nevelő- és képző intézeteiben az 1899/1900. tanévben betöltendő magyar állami 

alapítványi helyekre. – (A községi iskolaigazgatók részére köröztették.) [78. p.] 

115. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 11-13. számú Néplap gazdasági heti 

közlönyt. – (Tudomásul vették.) [78. p.] 

 

1899. május 28. (VII., rendes) [79-151. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Kóhn Lipót, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

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

Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger 

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

főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző, Tininszky Antal aljegyző, Plachy 

József járási főszolgabíró 

 

116.  A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula.) [79. p.] 

117. Előterjesztették az 1898. évi összes pénztári számadásokat és naplókat, az 1898. december 

31-én felvett vagyoni leltárt, a községi elöljáróság indoklásával, és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [79-149. p.] 

118. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a pénztári kezelés 

vizsgálatáról, és a pénztár rovancsolásáról szóló jegyzőkönyve. – (A bizottság, ahhoz hogy az 

egész évi beszedési és kiadási okmányokat, és a községi számviteli ügykezelést egy nap alatt el 

lehessen végezni, a vizsgálat havonkénti megtartását határozta el. Tudomásul vették, hogy 

ehhez Figura Györgyöt és Wirkler Gyulát jelölték ki.) [149-150. p.] 

119. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a gyászkocsi 

kiadásáról, és a magánfelek érdekében dobolásról kiadott jegyzőkönyve. – (Elfogadták, és 

jóváhagyták, hogy a költségek csak községi ellenőr által kiállított utalványon fizethetők be.) 

[150. p.] 

120. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jegyzőkönyvi javaslata 

a pénztári utalványozás és a bevételi, illetve kiadási okmányok ellenjegyzéséről. – (Képviselő-

testület felhatalmazása alapján ez a község elöljáróságot illeti meg, a bevételi és kiadási 

okmányok ellenjegyzését az azokért felelős ellenőrre ruházták.) [150. p.] 

121. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság előterjesztése az 1895-

1897. évi számadásoknak a vármegyei törvényhatóságtól való kikéréséről. – (A kérdés 

tárgytalanná vált.) [150. p.] 

122. Szilárdy Ödön községi képviselő, mint a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság elnöke, indítványozta, hogy a községi számviteli és ellenőri teendőkkel megbízott 

Tininszky Antal aljegyzőnek, a községi számadások határidőre és szabályszerű összeállításában 

végzett munkája miatt 50 forinttal emeljék meg a jutalékát. – (Bár Tininszky Antal csak 1898. 

augusztus 2-án kezdte meg a munkáját, de elfogadták, hogy a két másik aljegyzőhöz hasonlóan 

ő is 100 forint jutalékban részesüljön.) [150-151. p.] 

 

1899. június 20. (VIII., rendes) [152-220. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Figura György, Gönczöl János, Jónásch 

Antal, Kovács Nándor plébános, Kóhn Lipót, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB Rt 

képviselője, Marschalkó Richárd, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Perné Ferenc, Porázik György, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Severlay Zoltán, 

Szalay István, Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula, Draskóczy Zsigmond községi ügyész, Jancsik 



Gyula rendőrbíró, Korsós József közgyám, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János 

főjegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

123. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula.) [156. p.] 

124. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták) [156. p.] 

125. A Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium módosított, a vármegyei alispán 10770/1899. 

számú végzésével kiadott, 2065/99. számú körrendelete az iparostanonc-iskolák igazgatói és 

tanítói választásának szabályozásáról. – (Tudomásul vették.) [156-157. p.] 

126. A belügyminiszternek a válóperekben a felperes által benyújtandó keresetlevélhez 

csatolandó gyermektelenségi, illetve gyermekek számát igazoló bizonyítványok kiállítására 

jogosult hatóságok megjelöléséről szóló 12628-IX/899. számú körrendelete. – (Tudomásul 

vették, alkalmazás végett a községi elöljáróságnak és az anyakönyvvezetőnek kiadták.) [157-

159. p.] 

127. A tüdővész ellen való védekezésről, a köpő edények beszerzéséről kiadott 

belügyminisztériumi hirdetményszerű figyelmeztetés, és azzal kapcsolatos főszolgabírói 

utasítás. – (A község területén a figyelmeztetés kifüggesztésre került. A köpő edények a 

nagyközség hivatalos helyiségeiben és ápoldájában alkalmazva vannak. A község elöljáróságát 

utasították, hogy ellenőrizze a szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, társas körökben, 

minden nyilvános helységekben kötelező köpő edények használatát, és az észlelt mulasztásokat 

jelentse a járási főszolgabírónak.) [159. p.] 

128. A vármegye törvényhatósági bizottságának Barella Henrik községi bíró részére, az általa 

beszedett mérési díjak 15%-át meg nem haladó, 500 forint jutalmat megállapító községi 

468/1898 és 47/1899. számú határozatok pótlását rendelő 87/1899. számú határozata, és a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentése. – (Utasították a község 

elöljáróságot, hogy a határozatokat összes mellékleteikkel a vármegyei törvényhatósághoz 

terjessze fel.) [160. p.] 

129. A vármegyei alispánnak a magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű 

jövedelmeinek ideiglenes rendezéséről szóló 13800/1899. számon kibocsátott körrendelete, és 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Érdemben nem tárgyalták, 

kiadták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak új javaslat készítése végett.) 

[160-161. p.] 

130. A vármegyei alispánnak Ponyi Pál salgótarjáni lakos szemétkihordási járulék fizetési 

kötelezettség alóli felmentés iránti kérvénye elsőfokú elbírálásáról hozott 3686/1899. számú 

végzése, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (A község Ponyi 

Pál kérvényét elutasította, az indokláshoz a képviselő-testület által 1895. július 29-i 

közgyűlésen hozott 240/1895. számú határozatot vették alapul.) [161-163. p.] 

131. A járási főszolgabíró Kovács József községi segédjegyző ellen fegyelmi eljárást elrendelő, 

és őt ideiglenesen állásából felfüggesztő 4680/1899. számú végzése. – (Tudomásul vették.) 

[163-164. p.] 

132. A járási főszolgabíró Kóhn Mór salgótarjáni lakos társaskocsi-ipar engedélyezése ügyében 

benyújtott kérvényéről szóló felhívása. – (Az ügyiratokhoz csatolt bizonyítvány hiányában az 

iparengedélyt oly feltétel mellett adják ki, ha Grószberger Adolfné társaskocsi-iparát tényleg 

beszüntette.) [164. p.] 

133. A járási főszolgabíró Reiner Mór salgótarjáni lakos társaskocsi-ipar engedélyezésére 

benyújtott kérvényéről szóló felhívása. – (Tekintettel arra, hogy a jelenleg működő bérkocsi 

tulajdonosok nem mindig képesek a helybeli és az átutazó közönség igényeit kielégíteni, illetve 

arra való tekintettel, hogy Reiner Mór korábban is űzte a bérkocsi-ipart, a legjobb fogatokat 

tartotta és a bérkocsi, társaskocsi-iparra vonatkozó szabályrendelet követelményeit betartotta. 

Ezért részére az engedély megadását javasolták.) [164-165. p.] 



134. A vármegyei községi központi számvevőségnek az 1895-1897., illetve az 1898. évi 

községi pénztári számadások felülvizsgálatáról szóló értesítése. – (Tudomásul vették.) [165. p.] 

135. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a 99. és 139/1899. számú határozatai 

alapján Salgótarjánban királyi járásbíróság létesítéséről az Igazságügyi Minisztériumnál járt 

küldöttség jelentését. Olvastatott még a Balassagyarmati Királyi Törvényszék javaslata a Füleki 

Királyi Járásbíróság székhelyének áthelyezéséről, a hivatali helység, a tisztikar és a bírósági 

személyzet lakásainak biztosításáról kiadott felhívása, és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság erre vonatkozó javaslata. – (Tudomásul vették, és Sréter Alfréd 

országgyűlési képviselő, a küldöttség vezetője beszédet tartott, melyben közölte, hogy az 

igazságügyi miniszter „kegyesen fogadta” a kérvényt. A közgyűlés kijelentette, hogy a 

nagyközségben a királyi járásbírók és a bírósági hivatali személyzet részére elegendő 2-5 

szobás lakások lesznek kaphatók 2-400 forint évi bérfizetés mellett. A képviselő-testület 

kötelezte magát a királyi járásbírósági hivatal, az ahhoz tartozó fogház és egyéb helyiségeket 

évi 600 forint bérfizetés melletti elhelyezéséről, gondoskodik a bírósági irattár és a telekkönyvi 

irattár felállításáról, biztosítja a berendezést és megküldi a község által felajánlott épület 

műszaki rajzait.) [165-166. p.] 

136. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a 99. és 139/1899. számú határozatai 

alapján a királyi járásbíróság létesítése tárgyában az Igazságügyi Minisztériumnál járt 

küldöttség számlája, valamint a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság erre 

vonatkozó jelentése. – (Elfogadták.) [166-167. p.] 

137. Előterjesztették az italmérési és fogyasztási adó megváltásaira 1896-1899. évben kötött 

szerződés lejártával mutatkozó maradvány felhasználásáról szóló 95/1899. számú határozatot. 

–  (Jóváhagyták.) [167-168. p.] 

138. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Salgótarján nagyközség volt úrbéres 

közönsége segély iránti kérelmére hozott 70/1899. számú határozatát, azzal a kitétellel, hogy 

ellenvetés nem érkezett. – (Jóváhagyták.) [168-169. p.] 

139. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a község köztisztasági szabályrendelet 

szerint kézi erővel végzendő teendők végrehajtására megtartott árverési eljárás jóváhagyását, 

és ezzel kapcsolatban 52/1899. számú határozatát, illetve a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatát. – (A korábbi gyepmesteri telepet háromszor távolabbi 

helyre helyezték át. A korábbi 2759 forintos munkabér általányt felemelték 3000 forintra.) [169-

171. p.] 

140. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a gyepmesteri telep áthelyezéséről, és a 

88/1899. számú határozat végrehajtásáról szóló jelentést, az áthelyezési költségek kimutatását, 

és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentését. – (Tudomásul vették az 

elöljárósági jelentést.) [171-172. p.] 

141. Elöljárósági előterjesztés az új gyepmesteri telephez vezető közlekedési út kiépítéséről. –  

(Mivel az új telephez vezető út esős időben járhatatlan, és közegészségügyi szempontból 

kiemelten fontos a szemét és az ürülék elszállítása, ezért elhatározták, hogy a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt Forgách-aknai telepétől a gyepmesteri telepig a községi közmunka pénztár 

keretéből, a községi építkezési bizottság felkérésével az utat kiépíttetik.) [172. p.] 

142. Felolvasták a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatát az 1900. évben 

a községi közvágóhíd használati, valamint marha- és hússzemlészeti díjakról. – (Elfogadták.) 

[172-173. p.] 

143. Elöljárósági előterjesztés az 1899. évi községi közmunka összeírásról, a közmunka 

mértéke és váltságdíjai megállapításáról, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság javaslata. – (Elfogadták.) [173-176. p.] 

144. Előterjesztették az 1899. évi tűzvédadó egyéni kivetési lajstromot a községi számvizsgáló 

és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták.) [176. p.] 



145. Olvastatott a községi tiszti ügyésznek a Fülep-féle községi beltelket terhelő, Szalay István 

jelzálogos fizető követeléseinek kifizetéséről jelentése, illetve a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (A nevezett beltelekből a község által vásárolt 140 

négyszögöl terület és az azon álló 144. népsorszámú lakóház tulajdonjoga a nagyközségé, mely 

át lett vezetve. Szalay István még fennálló követeléseit rendezték.) [176-179. p.] 

146. Előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 39.§-a értelmében a községi választók 

névjegyzékének kiigazításáról. – (Megbízták Szilárdy Ödön községi képviselő elnöklete alatt 

Dokupil Vilmos, Gönczöl János, Unger Gusztáv, Porázik György, Szalay István és Bőhm Béla 

képviselőkből álló választmányt a községi választók 1900-1902. évi névjegyzékének 

kiigazításával.) [179. p.] 

147. Előterjesztés az 1886. évi XXII. törvénycikk 51.§-a értelmében az igazoló választmányba 

két tag megválasztásáról. – (Az igazoló választmányba 1900-1902. évekre a község részéről 

Schmiedt Géza és Rákos Gyula községi képviselőket választották.) [179. p.] 

148. Elöljárósági jelentés a község területén foganatosított „Erzsébet-fák” ültetéséről. – 

(Részletes kimutatás beterjesztése.) [179-180. p.] 

149. Olvastatott a községi iskolaszéknek a községi polgári iskola építési telek költségeinek 

fedezésére az 5%-os községi iskolai pótadónak kivetéséről javaslata. – (Mivel a polgári iskolai 

épület emelésére és annak elhelyezésére szolgáló telek vásárlására szolgáló 40000 forint 

kölcsön engedélyezéséről szóló kérvényre a vallás- és közoktatásügyi minisztertől még nem 

érkezett válasz, és a kiszemelt telken kívül más hely nem alkalmas polgári iskolai épület 

elhelyezésére, ezért szükséges a telek megvételéről határozatot hozni. A határozat szerint a 

nagyközség megveszi Lővinger Rezső és neje, született Tyroller Fáni salgótarjáni lakosoknál 

bejegyzett 250 négyszögöl beltelket 2200 forint vételárért, Kovács József és neje, született 

Matolay Ida füleki lakosok tulajdonaként bejegyzett 250 négyszögöl beltelket 2500 forint 

vételárért. A szükséges pénzt a községi törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alappénztárból 

veszi kölcsön, melyet a községi 268/1898. számú határozat alapján 5 %-os kamattal lesz 

visszatérítve.) [180-183. p.] 

150. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatát a községi 

rét és föld 1899. év végén lejáró bérletének megújításáról. – (Árverést hirdetnek ki a községi rét 

és föld bérbeadásáról.) [183-184. p.] 

151. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatát a község 

tulajdonát képező 188 c/1. népsorszámú óvoda épület 1899 végén lejáró bérletének 

megújításáról. – (Elrendelték a bérlet meghosszabbítását újabb 5 évre.) [184-185. p.] 

152. Olvastatott a községi állatorvos folyó évi első negyedévről szóló jelentése. – (Tudomásul 

vették.) [185. p.] 

153. Előterjesztették a Salgótarjáni Tanítótestület köréhez tartozó elemi nép- és iparostanonc-

iskolák záróvizsgái sorrendjét. – (Tudomásul vették) [185. p.] 

154. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatát az 

iparostanonc-iskola záróvizsgáinál kiadandó jutalmakról. –  (Az Ipartestület a kitűnő ipari 

tárgyakat kiállította, és a szellemi tanulmányokban kitűnt iparostanoncokat jutalomban 

részesítette. Ezért a képviselő-testület elfogadta a javaslatot, hogy a legjobb viseletű, szellemi 

és ipari tanulmányokban kitűnő tanulók számára jutalmat ad 30 forint értékben.) [185. p.] 

155. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a május 21-én 

kiütött tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és a lajtok kiszállítására fogataikkal elsőként 

megjelentekről szóló jelentése. – (Saját fogatával elsőként megjelenő Kivovics Józsefnek 5 

forint, Bőhm Béla fogatával Bagyinszki István kocsis másodikként 3 forint, a harmadikként 

megjelenő Kivovics Lajosnak 2 forint, a negyedikként megjelent Einbech Gyula, Kivovics Lajos 

kocsisa, Weiszenbacher János fogatával az ötödikként Kis István kocsis, a hatodikként és a 

hetedikként megjelenő Fülep István, Huszár András, valamint az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt 

fogatával Bodnár István 1-1 forint jutalmat kapott.) [185-186. p.] 



156. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet közgyűlésének kérvénye a testület 

segélyezéséről, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (14 éve 

működik az egylet, az elmúlt 13 évben 174 tűzesetnél voltak. Elfogadták a kért 45 darab 

télikabátra a 630 forint további támogatást.)  [186-189. p.] 

157. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet jegyzőkönyve az április 5-én, 

Bógenglück Ignác házában történt tűzesetről. – (Köszönetet mondtak a tűzvész megfékezéséért, 

illetve a segítséget nyújtó Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt Tűzoltó Testületnek is.) [189-

191. p.] 

158. Olvastatott az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt igazgatóságának az 1900. évi 

közköltségekhez való hozzájárulásáról szóló ajánlata, és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (A felajánlott 100 forintot elfogadták.) [191. p.] 

159. Előterjesztették az 1899/1900. évi óvodai és a tankötelesek összeírását, valamint az 

összeírási eljárásnál felhasznált előfogatok költségeiről szóló számlát. – (Az összeírást 

tudomásul vették, a kifizetendő összeget elfogadták.) [191-192. p.] 

160. Olvastatott Koós Mihály községi segédjegyző 70 forint fizetési előleg iránti kérvénye, és 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Engedélyezték, havonként 5 

forintot vonnak le a fizetéséből.) [192. p.] 

161. Olvastatott Kojnok József községi rendőr gyógy-, orvosi és gyógyfürdő használat költségei 

megállapítása iránti kérvénye, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság erre 

vonatkozó javaslata. – (Mivel súlyos betegsége önhibáján kívül, szolgálati működése közben 

következett be, ezért számára 70 forint 98 krajcárt állapítottak meg.) [192-193. p.] 

162. Bőhm Béla és Kóhn Lipót községi italmérési és fogyasztási adókezelőknek kérvénye az 

1896-1898. években elszenvedett veszteségeiért némi kárpótlásra. – (A községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság kedvezőtlen véleménye miatt a kérvény tárgytalanná vált.) [193. p.] 

163. Olvastatott Korsós József salgótarjáni lakos terhére kirótt szemétkihordási költség részbeni 

leírása iránt beadott kérvénye, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslata. – (Elfogadták, és 12 forintot vontak le.) [193-195. p.] 

164. Olvastatott Győry Dénes salgótarjáni lakos háztulajdonos házbér jövedelme után kirótt 

községi adók elengedése iránti kérvénye, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság javaslata. – (A kérésnek nem adtak helyt.) [195-197. p.] 

165. Olvastatott a salgótarjáni római katolikus és izraelita felekezeti tanítóknak a Szécsényben 

tartandó közgyűlésre való utazás költségeinek és napidíjának megállapítása iránti kérvénye, és 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (A kérésnek helyt adtak, az 

útiköltségre és a napidíjra fejenként 10 forintot állapítottak meg.) [197-198. p.] 

166. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatát a községi 

óvónők részére fizetendő útiköltségről és napidíjról a Szécsényben tartandó jubileumi 

közgyűlésre. – (Elfogadták a javaslatot.) [198-200. p.] 

167. Olvastatott Kóhn Lipót községi képviselő indítványa az adónemek leíratása tárgyában. –  

(Mivel Salgótarjánban az üzletek panganak, a javaslatba az adónemek 30-40%-os leíratása 

került; az indítványt részben elfogadták.) [200-201. p.] 

168. Olvastatott Gruzsinszky János volt vihnyepeszerényi lakos lakhatási engedély megadása 

iránti kérvénye. –  (Gruzsinszky János csecsevai (Galícia) születésű cipészmester és családja 

részére a lakhatási engedélyt megadták.) [201. p.] 

169. Olvastatott Skevien Márton turócszentmártoni lakos községben való letelepedés iránti 

kérvénye. – (A vendéglősnek engedélyezték a községben való letelepedést.) [201-202. p.] 

170. Előterjesztették Oravecz János salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1891 óta lakó, vasgyári gépészként élő 

kérvényezőt, feleségét Czibula Terézt, valamint Mária, Emília és Ilona nevű gyermekeit 3 forint 

díjért felvették a község kötelékébe.) [202. p.] 



171. Előterjesztették Peták János salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1891 óta lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, feleségét Kerekes Rózát, valamint János, József, Kálmán, Gyula és Mária nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcárért felvették a község kötelékébe.) [202-203. p.] 

172. Előterjesztették Nagy Sándor salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1860 óta lakó, 1871 óta bányászként élő 

kérvényezőt, feleségét Medve Erzsébetet, valamint Mária és Sándor nevű gyermekeit 1 forint 

50 krajcárért felvették a község kötelékébe.) [203-204. p.] 

173. Előterjesztették Krizsan András salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1885 óta lakó, bányászként élő kérvényezőt, 

feleségét Papp Máriát, valamint Fáni, János, Mária és Magdolna nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcárért felvették a község kötelékébe.) [204. p.] 

174. Előterjesztették Ferencz József salgóbányai lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1886 óta lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, feleségét Stoyar Máriát, valamint Ferenc, Mária, József és Rudolf nevű gyermekeit 

1 forint 50 krajcárért felvették a község kötelékébe.) [204-205. p.] 

175. Előterjesztették Czako Béla salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1888 óta lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, feleségét Patay Emmát, valamint Julianna, Anna, Béla és József nevű gyermekeit 

1 forint 50 krajcárért felvették a község kötelékébe.) [205. p.] 

176. Előterjesztették Mocznik Rudolf salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe 

való felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1871 óta lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt és feleségét, Varsányi Jozefát 1 forint 50 krajcárért felvették a község 

kötelékébe.)[205-206. p.] 

177. Előterjesztették Szokács Józsefné Stugner Mária salgótarjáni lakos és családjának a község 

kötelékébe való felvételéről benyújtott kérvényét. – (Szokács József 1884 óta a községben 

lakott, és acélgyári munkásként élt 1898-ban bekövetkezett haláláig. E miatt az özvegyet, 

Stugner Máriát, valamint Paulina, Anna, József, Jusztina és Rudolf nevű gyermekeit 1 forint 50 

krajcárért felvették a község kötelékébe.) [206-207. p.] 

178. Előterjesztették Nezbeda János salgótarjáni lakos és családjának a község kötelékébe való 

felvételéről benyújtott kérvényét. – (A községben 1882 óta lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, feleségét Kottner Zsuzsannát, valamint Rezső, Irma, Ilona, Gizella és Vilmos nevű 

gyermekeit 1 forint 50 krajcárért felvették a község kötelékébe.) [207. p.] 

179. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 10-16. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. –  (Tudomásul vették.) [207. p.] 

180.  A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 10. számában közzétett 15717. VI. 

számú értesítése a pestissel fertőzött, vagy pestisgyanús vidékekről származó tárgyak és áruk 

behozataláról hozott 60344. számon kelt körrendelete IV. pontjában felsorolt bőrök behozatalát 

abban az esetben engedi, ha valamilyen konzerváló anyaggal vannak bevonva. – (Tudomásul 

vették.) [207. p.] 

181. Az 1897. évi XXIII. törvénycikk alapján a honvéd főreáliskolában és a Ludovika 

Akadémiában az 1899/1900. tanévben betöltendő helyekre vonatkozó, a vármegyei Hivatalos 

Értesítőben közzétett, 15402-XIV. számú pályázati hirdetmény. – (Tudomásul vették.) [208. p.] 

182. A honvédelmi miniszternek a közös hadsereg katonai nevelő- és képzőintézetében, 

valamint a katonatiszti lányok soproni nevelőintézetében az 1899/1900. tanévben betöltendő, 

egész- és féldíjmentes, alapítványi és fizetős helyekre vonatkozó pályázati hirdetménye. – 

(Tudomásul vették.) [208. p.] 

183. A kereskedelmi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában közzétett 

rendelete a használati üvegpalackok és üvegpoharak koronabélyeggel való kötelező használata, 



és ezen üvegedények hitelesítési kellékeiről hozott 6523/899. számú határozata. –  (Tudomásul 

vették.) [208-209. p.] 

184. A vármegye törvényhatósági bizottságának az iskolai rend védelméről hozott 119/1899. 

számú határozata, a vármegyei Hivatalos Értesítő 11. számában közzétett szabályrendelet, és a 

vármegyei alispánnak a szabályrendelet végrehajtásáról szóló 8093/1899. számú utasítása. – 

(Tudomásul vették.) [209. p.] 

185. A vármegye közigazgatási bizottságának a vármegyei Hivatalos Értesítő 12. számában 

megjelent hirdetménye, mely szerint a községi kopár területeken kívül a földművelésügyi 

miniszter engedélye alapján, a birtokosok kérelmére más erdőt és kopár területet is állami 

kezelésbe lehet venni. – (Tudomásul vették.) [209-211. p.] 

186. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában közzétett 

hirdetménye, mely szerint a Schomburg és Stegemann cég a Magas-Tátrán aetherikus (illó) 

olajgyárat létesített, melyben a Tátra-vidék tűlevelű fáiból és cserjéiből különböző 

készítményeket állítanak elő. Az országos közegészségi tanács megvizsgálta az említett gyár 

fenyőkészítményeit: törpefenyő-olajat (oleum Pini Pumilionis), a Tátrai erdőillat nevű 

készítményt, és a Törpefenyő fürdőkivonatot, melyeket gyógycélokra alkalmasnak talált. Mivel 

a forgalomban levő olajkészítmények túlnyomó része külföldről hozatott be, felhívja a 

törvényhatóságot, hogy a fentiekről az orvosokat, gyógyszerészeket értesítse. – (Tudomásul 

vették, és értesítették a helybeli orvosokat és gyógyszerészeket.) [211. p.] 

187. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 13. számában megjelent 

22095-2. számú intézkedése, mely szerint Nagy-Küküllő és más vármegyei törvényhatóságok 

felterjesztésére adott válasza: a sertésvész szórványos megjelenésére vonatkozó 9300/898. 

számú rendeletét fenntartja. – (Tudomásul vették.) [211-212. p.] 

188. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett, 

a mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk végrehajtásáról 

kiadott rendeletben előírt intézkedéseknél észlelt hiányosságokat orvosló 89700-III. 1898. 

számú rendelete, és ezzel kapcsolatban a 7533/1899. számú vármegyei alispáni utasítás. –  

(Tudomásul vették.) [212. p.] 

189. A honvédelmi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett, a 

közös hadseregbeli hadapród-iskolában 1899/1900. tanévben magyar állami és magán 

alapítványi betöltendő helyekre vonatkozó pályázata. – (Tudomásul vették.) [212-213. p.] 

190. A honvédelmi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett, a 

közös hadseregbeli hadapród-iskolába történő felvételről kiadott 28585/899. számú pályázati 

hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [213. p.] 

191. A honvédelmi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett, a 

honvéd hadapród-iskolába az 1899/1900. tanévben betöltendő helyekre vonatkozó 28373-XIV. 

számú pályázati hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [213. p.] 

192. A főispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő folyó évi 15. számában közzétett 

hirdetménye a Szécsényi járási állatorvosi állás meghirdetéséről. – (Tudomásul vették.) [213. 

p.] 

193. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 15. számában közzétett 

37498/899. számú rendelete, miszerint egyes csehországi településekre Magyar-, és Horvát-

Szlavonország területeiről a 12962/1897. számú rendeletben foglaltak alapján sertések élő és 

levágott állapotban bevihetők. – (Tudomásul vették.) [213. p.] 

194. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 14. számában közzétett, felhívása a 

messerdorfi dologházból szabadon bocsátott Hófer Sándor grazi illetőségű egykori hivatalnok, 

csavargó letartóztatására, aki költségek és segélyezések címén pénzelőlegeket vesz fel. – 

(Tudomásul vették.) [213-214. p.] 



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

a sertésvész miatt a sertéseknek Ausztriába való vitelét tiltó 37261/899. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették.) [214. p.] 

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

erdősítési jutalmakra vonatkozó 10554-I.48.99 számú pályázati hirdetménye. –  (Tudomásul 

vették.) [214. p.] 

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

a Poroszország egyes vidékein fellépett simafenyő hólyagos rozsda továbbterjedése elleni 

óvintézkedések megtételéről szóló, 34-I.-4. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [214. p.] 

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

az erdőtörvény XVIII. bekezdése alá tartozó birtokok erdejénél alkalmazott erdőőrök számára 

a Wendt-féle fegyverek használatának engedélyezéséről, és azok beszerzési módjáról szóló 

27357/899. számú intézkedése. – (Tudomásul vették.) [214-215. p.] 

199. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 16. számában közzétett 44990/1899. 

számú intézkedése a növényvédő szerként alkalmazandó „Theaüaton” nevű, virginiai és 

kentuckyi dohánylevelek kilúgosításából nyert kivonatot eredeti zárt dobozban, használati 

utasítással ellátva, forgalomba hozatalának engedélyezéséről. – (Tudomásul vették.) [215. p.] 

200. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 14-25. számát. – (Tudomásul vették.) 

[215. p.] 

201. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei alispán 12431/1899. számú utasításával 

kiadott állattenyésztési kerületi felügyelőség szervezeti és működési szabályzata. –  (Az 

állattenyésztőket tájékoztatták a szabályzatról.) [215. p.] 

202. A vármegyei törvényhatósági bizottságnak a Duna-part-Verőce-Drégely-Palánk-

Balassagyarmat vasút, a Rétság-Romhány szárnyvonal kiépítésére évi járadék megállapítását, 

továbbá Szirákot Hatvannal és Balassagyarmattal összekötő, valamint a Szécsény-Pálfalva 

vonal összeköttetését közérdekűnek kimondó, és ezek segélyezésénél 1902-től törvényhatósági 

pótadó kivetését kilátásba helyező 68/1899. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [215-216. 

p.] 

203. Elöljárósági jelentés a szerbtövis és az aranka irtásáról a 78000/894. számon kiadott 

kormányrendeletben, és a 8000/1896. számú alispáni rendeletben előírt módon történő 

foganatosításáról. – (Mivel június 1-30. között és október 1-31. között irtandó a szerbtövis és az 

aranka, utasították az elöljáróságot, hogy a rendelet tartalmát augusztus, szeptember és 

október első hetében tegyék közzé, és a mezőőrök végezzék el az irtást a községi területeken, 

közlekedési és dűlőutakon.) [216. p.] 

204. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak, a községi 204/1898. 

számú határozat alapján, a köztemetőhöz vezető út építésének költségeiről szóló javaslata. – (A 

köztemető nyugati részéhez vezető út építése, az ott lévő gödör áthidalásával a határozatba 

foglalták, de kisebb költségvetéssel egy másik vonalon 185 méter hosszú, 4 méter széles utat a 

községi temetőőrre bízva építtetik ki.) [216-217. p.] 

205. A Felsőnógrádmegyei Magyar Közművelődési Egyletnek június 25-én, Losoncon tartandó 

12. rendes közgyűlésére szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) [217. p.] 

206. Selmecbánya város tanácsának a honvédszobor-alap javára gyűjtött 8 forint 10 krajcárt 

megköszönő 3499/1899. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [217. p.] 

207. Községi főjegyző bejelentette, hogy Kovács József segédjegyzőnek 13 napi gyakorlata 

miatt május 1-től 17-ig, Kövi Mihály községi segédjegyzőnek házasságkötés céljából május 9-

től 16-ig terjedő időtartamban a községi közgyűlés utólagos jóváhagyásában bízva, szabadságot 

engedélyezett. – (Jóváhagyták.) [217. p.] 

208. A községi római katolikus iskolaszék évi állandó segély megállapítása iránt benyújtott 

kérvénye. – (A következő közgyűlés tárgysorozatába rendelték.) [217-218. p.] 



209. A salgótarjáni ágostai hitvallású evangélikus egyháztanács értesítése, melyben Dr. Baltik 

Frigyes dunáninneni evangélikus püspök fogadtatásáról szóló határozatban foglalt 

intézkedéseket megköszönik, és tájékoztatnak a püspök június 28-án történő érkezéséről. – 

(Tudomásul vették.) [218. p.] 

210. Olvastatott Hroziencsik István községi mérnök állásról lemondó levele. – (A Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt Inászó bányatelepére helyezték át. A képviselő-testület eddigi munkájáért 

köszönetet mondott.) [218. p.] 

211. Bemutatták a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt nép- és iparostanonc iskoláinak 

1898/1899. évi iskolai értesítőjét. – (Köszönettel fogadták.) [218-219. p.] 

212. A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet által a helybeli ipartestületi székház alapja javára 

rendezendő nyári táncmulatság meghívója. – (Tudomásul vették.) [220. p.] 

 

1899. július 12. (IX., rendkívüli) [221-230. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Figura György, 

Gönczöl János, Grószberger Lajos, Jónásch Antal, Kovács Nándor plébános, Löllbach Gusztáv 

az SKB Rt képviselője, Marschalkó Richárd, Okolicsányi István a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Perné Ferenc, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Severlay Zoltán, Szilárdy Ödön, 

Wabrosch Béla, Wirkler Gyula, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Korsós József közgyám, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János főjegyző, Kovács Antal 

aljegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

213. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Kovács Nándor, Löllbach Gusztáv) [223. 

p.] 

214. Kovács Nándor községi képviselő a közgyűlés engedélyét kérte, hogy a tárgysorozatban 

foglalt ügyek tárgyalása előtt felszólalhasson, és felköszöntötte Barella Henrik községi bírót 

névnapján. – (A képviselő-testület csatlakozott hozzá.) [223-224. p.] 

215. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (A következő közgyűlésre halasztották.) 

[224. p.] 

216. A belügyminiszternek a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnoksága által július 

16-tól augusztus 4-ig tartandó, országos tűzoltói szaktanfolyam igénybevételéről 56884. V. c. 

/899. számon kiadott felhívása, és ezzel kapcsolatban a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

által kiküldött két tag költségeinek megállapítása iránti kérelme. – (A kiküldetést támogatták, a 

két személy kiválasztását a parancsnokságra bízták, a kiküldöttek részére napidíjat 

biztosítottak.) [224-226. p.] 

217. A földművelésügyi miniszternek az 1900. évi fedeztetési idényre, az állami mének ellátása 

kapcsán ajánlati nyilatkozat benyújtását rendelő 43362. V. 1. /899. számú felhívása, és a 

vármegyei alispánnak a nyilatkozat benyújtására vonatkozó, járási főszolgabíró 5536/899 

számú felhívásával kiadott 15837/899. számú rendelete. – (Tudomásul vették, hogy a község 

elöljárósága a nyilatkozatokat benyújtotta.) [226. p.] 

218. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község 1889-1896. évi pénztári számadását 

jóváhagyó 724/1897. számú határozata, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. – (Tudomásul vették.) [226-227. p.] 

219. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község 1897. évi összes pénztári számadásait 

jóváhagyó 367/1899. számú határozata, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentése. – (Tudomásul vették.) [228. p.] 

220. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község 1898. évi összes pénztári számadásait 

jóváhagyó 367/1899. számú határozata, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. – (Tudomásul vették.) [228-229. p.] 

221. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1898. évi házi pénztári költségvetési 

előirányzat kiadási rész 26. tétele elleni felszólamlásnak helyt adó 367/1899. számú határozata, 



a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Tudomásul vették.) [229-

230. p.] 
 


