
33. kötet 

 

 

1899. július 12. (folytatás) [1-20. p.] 

222. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testület 254/1898. számú 

határozatának a vásárjog gyakorlása céljára használt területek utáni kártalanítási igény 

érdemleges elbírálásaira vonatkozó részét megsemmisítő, és annak újabb tárgyalását rendelő 

86/1899. számú határozata. – (A községi határozatot megsemmisítik, mert tárgyalása idején az 

nem szerepelt a közgyűlési pontok között, ezért új határozat hozatalát írták elő. A kártalanítási 

igény tárgyalására szeptember 5-re hívtak össze újabb közgyűlést.) [1-2. p.] 

223. A járási főszolgabírónak 4680/1899. számú végzésével felfüggesztett Kovács József 

községi segédjegyző fegyelmi ügyében hozott határozata, illetve nevezett segédjegyzőnek a 

fegyelmi eljárás tartama alatt visszamaradt járadékai kifizetése iránti kérvénye, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Kovács József segédjegyző a 

gondjaira bízott hivatali pénzeket szabályellenesen kezelte, fegyelmi vétséget állapítottak meg, 

15 forintos pénzbírsággal. Ezt követően hivatalába visszahelyezték. A segédjegyző kérvényének 

helyt adva, utalványozásra kerültek a fegyelmi eljárás tartama alatti járadékai.) [részletes 

indoklás][2-3. p.] 

224. Bemutatták a járási főszolgabíróság által június 23-án tartott pénztári vizsgálatról felvett 

leltárt, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Mivel a leltárnál 

pénzfölösleg, 27 forint 21 krajcár volt, utasították a községi pénztárnokot és a számviteli 

teendőkkel megbízott aljegyzőt a pénzfölösleg okának kiderítésére, illetve az utalványozási rend 

szigorú betartására.) [3. p.] 

225. Előterjesztették a községi képviselő-testület 101/1899. számú határozata alapján Dr. Baltik 

Frigyes dunáninneni evangélikus püspök fogadtatásáról szóló elöljárósági jelentést, a 

fogadtatási költségek kimutatását, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (Az elöljárósági jelentést tudomásul vették, a 101 forint 97 krajcár költséget 

rendben találták.) [3. p.] 

226. Olvastatott a Salgótarján Kőszénbánya Részvénytársulat bányaigazgatóságának, a községi 

képviselő-testület kérésére, a községi mérnöki teendők ellátására tett ajánlata. – (A 

bányaigazgatóság Frosch Pál bányamérnököt ajánlotta, amit a képviselő-testület el is 

fogadott.) [4. p.] 

227. A római katolikus hitfelekezeti iskolaszéknek a vezetése alatt álló iskola fenntartási 

szükségleteinek fedezésére évi állandó segélynyújtás iránti kérelme. – (A felolvasott kérvény 

szerint az iskola vallási különbség nélkül felvesz tanulókat, szabja ki a tandíjat. 4 évvel ezelőtt, 

kölcsön segítségével megfelelő iskolát építtetett és szerelt fel. Az iskola működtetéséhez és a 

kölcsön törlesztéséhez alappal nem rendelkezik. A község lakossága, melynek nagy része 

szegény munkásokból és napszámosokból áll, tanköteles gyermekeit kizárólag a római katolikus 

iskolaszék iskolájába tudja felvétetni. De nem tudják kifizetni a tandíjat. A képviselő-testület 

belátta, hogy a római katolikus iskolaszék magát fenntartani önerőből nem tudja, ezért 

utasították a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságot javaslattételre.) [részletes 

indoklás] [4-6. p.] 

228. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak özv. Rubint Károlyné felszólamlására 

beadott jelentése. E szerint az özvegy 6. népsorszámú háza előtti járdát korábban kiépítették, és 

most csak javítva lett. Az özvegy kérte a terhére tévesen került 160 forint 14 krajcár leíratását, 

de ezt javasolták elutasítani. – (A képviselő-testület úgy döntött, hogy özv. Rubint Károlyné 

észrevételének csak részben ad helyt. A kiszabott járdaépítési költségből csak a felének a 

kifizetését rendelték el, de kimondták, hogy a jövőben ez precedensül nem szolgálhat.) [részletes 

indoklás] [6-9. p.] 



229. Elöljárósági előterjesztés az 1900. évi községi közmunka-kötelezettek összeírásához a 

községi elöljáróság mellé két küldöttségi tag megválasztásáról. – (Rákos Gyulát és Herczeg 

Istvánt választották meg.) [9. p.] 

230. Előterjesztették a járdaépítési költségeknek 1899. évre esedékes részéről az egyéni kivetési 

lajstromot, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Elfogadták az 

összesen 3456 forint 01 krajcár és az 527 forint 74 krajcár kamat kivetését.) [9-10. p.] 

231. Előterjesztették az 1899. évre szóló szemétkihordási költség fizetésére kötelezettek 

összeírásáról a lajstromot, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Elfogadták, hogy a legszegényebb családok 2 forint helyett 1 forintot, illetve 50 krajcárt 

fizessenek, így összességében 2205 forintot vetettek ki.) [10-11. p.] 

232. Előterjesztették az 1899. évre szóló mezőrendőri díjak egyénenkénti kivetési és lerovási 

főkönyvét, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. –  (Elfogadták az 

összesen 397 forint 75 krajcár kivetését.) [11. p.] 

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

ügyész 1899. évi tiszteletdíja megállapítására. – (Elfogadták a 100 forintot.) [11. p.] 

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

mérnök 1900. évi tiszteletdíja megállapítására. – (Elfogadták a 200 forintot.) [11. p.] 

235. 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 július hó első hetében. – (Tudomásul vették.) [11-12. p.] 

236. Elöljárósági jelentés arról, hogy a folyó évi bányaadó tárgyalásnál a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt terhére 1899. évre kivetett bányaadónak 50%-át állapította meg a bizottság 

Salgótarján nagyközség részére. Tehát a megállapított 61887 forint 42 krajcár bányaadóból 

30943 forint 71 krajcár lett volna a község javára előírandó, azonban a beérkezett kivetési 

lajstrom szerint csak 27887 forint 42 krajcár, tehát 3056 forint 29 krajcárral kevesebb érkezett, 

amellyel a községi pótadó alap növekedett. A község elöljárósága ezt sérelmesnek találva, a 

közgyűlés együtt nem létében, a község nevében fellebbezéssel élt, kérvén eljárásainak utólagos 

jóváhagyását. – (Helyeslőleg tudomásul vették.) [12. p.] 

237. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának az április 5-én 

kiütött tűzvész alkalmával tűzfecskendők és lajtok kiszállítására fogataikkal elsőként 

megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként Bőhm Béla fogatával Steer Mihály 5 forint, 

másodikként Fülöp Pál 3 forint, harmadikként Huszár András 2 forint jutalmat kapott.) [12-13. 

p.] 

238. Olvastatott özv. Vlassich Béláné salgótarjáni lakosnak a községi szegények sorába való 

felvétele, és heti segélyben részesítése iránti kérvénye, a községi elöljáróság jelentésével. – 

(Özv. Vlassich Béláné 3 gyermekkel maradt özvegyen, és napszámosként dolgozik. A keresetből 

családját eltartani képtelen, ezért a gyerekeket a községi szegények sorába felvették heti 1 forint 

segéllyel.) [13. p.] 

239. Előterjesztés Zsidai László vasúti alkalmazott és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1880 óta a 

községben vasúti alkalmazottként elő kérvényezőt, valamint elhunyt feleségétől, Nagy Annától 

született László nevű gyermekét 1 forint 50 krajcárért felvették a község kötelékébe.) [13-14. p.] 

240. Előterjesztés özvegy Kulfasz Istvánné és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10. §-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Néhai Kulfasz István 1873 óta a 

községben vasgyári munkásként dolgozott 1889-ben bekövetkezett haláláig, özvegyét, Flosznik 

Annát, valamint Mária, Jozefa, Gizella és Mihály nevű gyermekét 1 forint 50 krajcárért felvették 

a község kötelékébe.) [14. p.] 

241. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 17-18. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [14. p.] 



242. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában megjelent 

15764/1899. számú közérdekű hirdetménye, mely szerint a Komárom vármegyei, Csallóközi 

járási székhelyet július 1-től Komáromból Nemes Ócsa községbe helyezték át. – (Tudomásul 

vették.) [14-15. p.]  

243. A pénzügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában 42198-IV.3/899. 

számon közzétett, a trágyasóknak külföldről való behozatalára vonatkozó körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [15. p.] 

244. A földművelésügyi miniszternek a mezőgazdasági termékek és cikkek hamisításának 

tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. törvénycikk, és végrehajtásáról 38286/896. számon 

kiadott rendelet intézkedéseire, és különösen utóbbinak 13.§-ára való figyelmeztetésre 

26890/899. számon kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában megjelent, 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [15. p.]  

245. A földművelésügyi miniszternek 27461. számú rendeletének hatályon kívül helyezése 

mellett 42531/899. számon kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 17. számában közzétett 

körrendelete, mely szerint a német császári kormány a ragadós tüdőlob miatt jelenleg 

Magyarországnak egyetlen egy törvényhatósága ellen sem tart fenn szarvasmarha beviteli 

tilalmat. De oly törvényhatóság területéről, melynek területén csak egy községben is ragályos 

tüdőlob a jövőben megállapíttatik, szarvasmarhát Németországba szállítani tilos. – (Tudomásul 

vették, és kiadták alkalmazás végett a marhaleveleket kezelő községi aljegyzőnek.) [15. p.] 

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

41273/899. számú körrendelete, mely szerint a Magyar- és Horvát-Szlavonországok 

járványmentes területeiről, valamint osztrák részről lezárt területeinek járványmentes 

községeiből származó vágómarhák, és a 120 kg élősúly aluli sertések Leoben város 

közvágóhídjára ezentúl bevihetők. – (Tudomásul vették, kiadták alkalmazás végett a 

marhaleveleket kezelő községi aljegyzőnek.) [15-16. p.] 

247. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában 57321/898. 

szám alatt közzétett „kimutatás a szőlőmoly (cochylis ambiguella) és a szőlőilonca (Tortrix 

pilleriana) irtására”, valamint vármegyei alispánnak ezen útmutatás hirdetésére vonatkozó 

16124/1898. számú rendelete. –  (Tudomásul vették.) [16. p.] 

248. A belügyminiszternek a postahivatallal nem bíró községek részére a postaküldemények 

kézbesítése biztosítására 29913-IV. szám alatt kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. 

számában közzétett körrendelete. –  (Tudomásul vették.) [16-17. p.] 

249. A belügyminiszternek Dr. Németky Károly belügyminiszteri osztálytanácsos által kiadott, 

„A nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló törvény magyarázata” című munkáját 

ajánló, a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában közzétett, 59705/899. számú körrendelete. 

– (Tudomásul vették, a község három példányt rendelt.) [17. p.] 

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

87484/898. számú körrendelete, miszerint a budapesti kertészeti tanintézetbe ezentúl csupán 

oly ifjak vehetők fel, akik a közép- vagy polgári iskola IV. osztályának sikeres elvégzésén kívül 

azt is leigazolják, hogy valamely rendezett és képzett kertész, vagy főkertész vezetése alatt álló 

kertészetben legalább két évet, mint kertészgyakornokok töltöttek, és ez idő alatt a kertészeti 

foglalkozáshoz megkívánható előmenetelt és képességet tanúsítottak. –  (Tudomásul vették.) 

[17-18. p.] 

251. A vármegyei közigazgatási bizottságnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 18. számában 

közzétett, 181.kb.899.eng. ügyi számú hirdetménye, melyben a földművelésügyi miniszternek 

az 1898. július 1-én életbe lépett 1898. évi XIX. törvénycikk 8.§-ában nevezett magyar királyi 

állami erdőhivatalok és erdőgondnokságok személyzetének beosztásáról 46076/899 szám alatt 

kiadott körrendeletének kivonatát közli. – (Tudomásul vették.) [18. p.] 

252. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 26-28. számát. – (Tudomásul vették.) [18. 

p.] 



253. Olvastatott a Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamarának Borbély Lajos 

vezérigazgatóhoz, mint kamarai alelnökhöz érkezett, és általa véleményadás végett a község 

elöljáróságához áttett 2332/899. számú felhívása, mely szerint a Budapesti Magyar Királyi 

Posta és Távírda Igazgatóság a salgótarjáni posta és távírda hivatalnál hétköznap délutánon a 

postautalványoknak és csekknek be- és kifizetését 5 órában szándékozik megszorítani. Ennek 

indoka, hogy a napi számadások elkészítése a tömegesen befizetni szokott ezüst forintosok és 

koronák által megnehezedett, a pénzbeszolgáltatás, és az ezzel kapcsolatos esti napi zárlat annyi 

időt rabol el, és annyi munkát igényel, hogy azt a posta és távírda hivatal megkívánható gonddal 

csupán az esetben készítheti el, ha korábban kezd hozzá. – (A községi elöljáróság a községi 

igények, és a „közforgalom érdekében” tiltakozott a csökkentés ellen.) [18-19. p.] 

254. Olvastatott Vas Péter községi rendőrnek 40 forint fizetési előleg iránt benyújtott kérvénye, 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (A kérvényező családjában 

huzamosabb ideig tartó betegség és haláleset fordult elő, ezért megadták, és havi 5 forintos 

részletben vonták le.) [19. p.] 

255. A „Hygieia” Pormentesítő Vállalat (tulajdonos Fónagy József budapesti gyógyszerész) 

képviselője, Lusztig Jenő salgótarjáni lakosnak ajánlata az általa forgalomba hozott valódi 

amerikai „Dustlers” padló preparátumra. – (Engedélyezték Lusztig Jenő részére, hogy saját 

költségén a községi épületben lévő hivatali szobák egyikében próbát tehessen. Ha ez a 

preparátum „előnyösnek bizonyul”, akkor fog a képviselő-testület erről érdemileg határozni.) 

[19-20. p.] 

256. Gönczöl János községi képviselő felszólamlása a Posta utcában a Huszár- és Seidner- féle 

épületek ereszeinek javításáról már előbbi határozattal tett rendőri intézkedések 

végrehajtásáról. – (A községi bírót utasították, hogy a határozatok végrehajtásáról intézkedjen.) 

[20. p.] 

257. Auerhammer János községi állatorvos szóbeli kérelme egészségügyi okokból bizonytalan 

időre szabadság iránt. – (Mivel Auerhammer János szemgyógyászati klinikára bizonytalan időre 

távozni kénytelen, engedélyezték részére a szabadságot. Helyettesének Bolyos Béla járási 

állatorvost kérték fel.) [20. p.] 

 

 

1899. július 21. (X., rendkívüli) [21-44. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Jónásch Antal, Perné Ferenc, 

Rákos Gyula, Wirkler Gyula, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, 

Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Tininszky Antal 

aljegyző 

 

258. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Rákos Gyula, Perné Ferenc) [22. p.] 

259. A június 20-án tartott rendes, és július 12-én tartott rendkívüli gyűlések jegyzőkönyvének 

felolvasása. – (Jóváhagyták.) [22. p.] 

260. A belügyminiszternek, Pap János községi főjegyző részére megállapított személyi 

pótlékának munkaképtelenség esetén, és elhalálozása esetén annak 50%-a özvegyének 

kegydíjként folyósításáról kiadott, 63388-IV.a. számú intézkedése. – (Tudomásul vették, hogy 

a vármegyei törvényhatósági bizottság határozatát hagyta jóvá, miszerint a beálló 

munkaképtelenség vagy halálozás esetén történő díjazást az akkor időszerűen összehívott 

közgyűlésen határozzák meg.) [22-23. p.] 

261. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi polgári iskola építése céljából 

beltelkek örök áron való megvételéről hozott községi 149/1899. számú határozatát. – (A 

képviselő-testület tagjai a törvényben meghatározott számban nem jelentek meg, a telekvételi 

ügy érdemleges elbírálása nem volt lehetséges. Ugyanakkor a 397. számú telekjegyzőkönyvi 

ingatlan tulajdonosai, Kovács József és neje, született Matolay Ida füleki lakosok az 



adásvételtől visszaléptek. A 396. számú telekjegyzőkönyvi ingatlan 250 négyszögölnyi területe 

a célnak nem felelt meg. Ezért a képviselő-testület felkérte a községi iskolaszéket, hogy jelöljön 

ki újabb építési telket, a telektulajdonossal a vételárról egyezzen meg, és az erről szóló 

javaslatot a következő közgyűlésre terjessze elő.) [23-24. p.] 

262. A vármegyei alispánnak a községi polgári iskola építési telek vételéről hozott községi 

149/1899. számú határozat alapján kötendő adásvételi szerződések beterjesztését rendelő 

18759/1899. számú végzése. – (Mivel az egyik eladó fél visszalépett, ezért nem történt 

adásvétel, hanem az iskolaszéket kérték fel új terület kijelölésére, és a telektulajdonosokkal való 

megegyezésre.) [24-25. p.] 

263. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi köztisztasági szabályrendelet 

szerint közerővel foganatosítandó munkálatokért a gyepmester járulékainak végleges 

megállapításáról hozott 139/1899. számú határozatát, és annak alapján kötött vállalkozási 

szerződést, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták a 

Kivovics Lajossal 1899. április 1-től 1902. december végéig megkötött szerződést.)  [25-26. p.] 

264. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közvágóhíd használati, a marha- 

és hússzemlészeti díjak 1900. évben leendő kezelése, a kezelési díjak megállapításáról hozott 

142/1899. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [26-27. p.] 

365. [tollhiba 265 helyett!] Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évre szóló 

tűzvédadó megállapításáról hozott 144/1899. számú határozatát, és az egyénenkénti kivetést, 

azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (A határozatot 1296 forint 50 

krajcár összeggel jóváhagyták.) [27. p.] 

266. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évi községi közmunka mérvét és 

váltságdíját megállapító 143/1899. számú határozatát, és a közmunkára kötelezettek 

egyénenkénti összeírását. – (Jóváhagyták.) [27-29. p.] 

267. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

működő tagjai részére téli kabátok beszerzésére szükséges segélyről hozott 156/1899. számú 

határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [29. p.] 

268. Előterjesztették a községi házi pénztárnak, továbbá a községi alapok pénztárainak, 

valamint a községi vicinális közmunka, a községi közmunka, a községi borital és fogyasztási 

adó pénztárainak 1899. évre szóló pótköltségvetési előirányzatait, a községi elöljáróság 

indoklásával, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – 

(Jóváhagyták.) [30-41. p.] 

269. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1899. augusztus 26-29-én 

Szepes-Iglón tartandó közgyűlésére szóló meghívó. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

270. Előterjesztették a 19. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

271. A pénzügyminiszternek a trágyasóknak gazdasági trágyázási célokra külföldről való 

behozatalát szabályozó 42198. IV-3/899 szám alatt kibocsátott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 

19. számában közzétett, 34572/899. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

272. A földművelésügyi miniszternek az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvételéről 44407/899. 

szám alatt kibocsátott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában közzétett, pályázati 

hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

273. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 19. számában közzétett pályázati 

hirdetménye, mely a Nógrád vármegye által a Budapesti M. kir. Felsőipar Iskolában alapított 

200 forintos ösztöndíj pályázati feltételeit ismerteti. –  (Kihirdetésre került, illetve megküldték 

az érdekelt testületeknek, vállalatoknak.) [41-43. p.] 

274. Előterjesztették a Néplap gazdasági heti közlöny 29. számú példányát. –  (Tudomásul 

vették.) [43. p.] 

275. A járási főszolgabírói hivatal 5813/1899. számú végzése, mely szerint Bolyos Béla járási 

állatorvos, mint a járási hatóság által a május 17-én tartott országos vásárra küldött szakközeg 



részére, 4 forintos napidíjat a község terhére megállapítottak, és nevezett állatorvost a jövőben 

a vásárra hajtandó állatok megvizsgálására második szakközegként kirendelik. Az 

állatvásártérnek az állategészségügyi törvény végrehajtásáról kiadott 40000. számú 

földművelésügyi rendeletnek megfelelő beosztását és bekerítését rendelték el. Végül pedig a 

községi bíró és Kovács Antal aljegyző ellen az állatvásártér berendezésére, a valóságnak meg 

nem felelő jelentés miatt, fegyelmi eljárást rendeltek el. – (A végzést tudomásul vették, a 

fegyelmi vizsgálat eredményéről szóló jelentést várják.) [43. p.] 

276. Rákos Gyula községi képviselő indítványa a salgótarjáni takarékpénztári bérház és a 

Rubint-féle gyógyszertár épülete között a gyalogjárók részére, a törvényhatósági úttesten átjáró 

fektetéséről. – (Mivel ez az egyik legforgalmasabb vonal, ezért a törvényhatósági úttesten át 

kockakövekből két méter szélességű átjárót építenek a községi közmunka pénztár terhére.) [43-

44. p.] 

277. Barella Henrik községi bíró szóbeli kérvénye hatheti szabadság engedélyezése iránt.  – 

(Engedélyezték.) [44. p.] 

 

1899. augusztus 10. (XI., rendkívüli) [45-77. p.] 

Jelen vannak: Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Jónásch Antal, Kovács Nándor 

plébános, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Perné Ferenc, Rákos Gyula, Schmiedt 

Géza, Szilárdy Ödön, Dr. Winter Simon, Auerhammer János állatorvos, Draskóczy Zsigmond 

községi ügyész, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos 

helyettes bíró, Pap János főjegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

278. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Jónásch Antal) [47. p.] 

279. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [47. p.] 

280. A belügyminiszternek a községek által az 1898. évi XXI. törvénycikk 8.§ a. és b. pontja 

értelmében gyakorolandó közsegélyezés módjáról szóló 51000-VII/1899. számú 

körrendeletével kiadott szabályrendelet, és ezzel kapcsolatban vármegyei alispánnak 

14740/1899. számú végzése. – (Utasították a községi elöljáróságot a helyi viszonyoknak 

megfelelő szabályrendelet elkészítésére.) [47-48. p.] 

281. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi közlekedési (vicinális) úthálózatnak 

pótlólagos megállapításáról hozott, vármegyei alispánnak 17548/1899. számú rendeletével 

kiadott, 77/1899. számú határozata. –  (Kihirdették. Az V. számú útvonalon, Baglyasalja község 

képviselő-testületének az előbbi községi közlekedési úthálózatot megállapító törvényhatósági 

10/1898. számú határozata ellen beadott fellebbezése miatt a jelzett csoportra helyszíni 

bejárást rendeltek el. Salgótarján érdekeinek képviseletére ez ügyben a községi elöljáróságot 

és az építési bizottságot hatalmazták fel.) [48. p.] 

282. A vármegyei alispánnak 16915/1899. számon, július 10-én kelt nyílt rendelete a fennálló, 

különféle szabályrendeletek kihirdetése, illetve foganatosítása és ellenőrzése tárgyában. – 

(Kihirdetésre került, az egyes intézkedések végrehajtására a 283-288/1899. számú 

határozatokat hozták.) [48. p.] 

283. A vármegyei alispánnak a tűzrendőri szabályok pontos végrehajtására vonatkozó 

16925/1899. számú nyílt rendelete. – (Kihirdették, a szabályok végrehajtásának ellenőrzése a 

községi elöljáróság feladata.) [49. p.] 

284. A vármegyei alispánnak az idegen illetőségű koldusok, csavargók és egyéb gyanús 

személyek, valamint a vándorló cigánycsapatok kiutasítására vonatkozó 16925/1897. számú 

nyílt rendelete. – (Tudomásul vették, és utasították a községi elöljáróságot, hogy ha a község 

területén ilyen személyek jelennek meg, akkor azokat a járási főszolgabírói hivatalba kísérje. 

Ha a vándorló cigányokat nem sikerül kiutasítani a község területéről, akkor a járási 

főszolgabírói hivatalba sürgős jelentést kell tenni.) [49. p.] 



285. A vármegyei alispánnak a gőzcséplő és egyéb gazdasági gépek körül alkalmazott 

munkások testi épségének megóvásáról kiadott szabályrendelet intézkedéseinek kihirdetése, és 

azok végrehajtása ellenőrzéséről kiadott 16915/1899. számú nyílt rendelete. – (Tudomásul 

vették, és közölték a géptulajdonosokkal, illetve a gépfelügyelőkkel.) [49. p.] 

286. A vármegyei alispánnak a kocsmahitelről alkotott, a kormányrendeletileg jóváhagyott 

törvényhatósági szabályrendelet végrehajtásáról kiadott 16915/1899. számú nyílt rendelete. – 

(Kihirdetésre került, a szabályrendeletet ki kell függeszteni a kocsmákban jól látható helyen, 

ennek, illetve a folyamatos olvashatóság ellenőrzése a községi elöljáróság illetve a rendőrbíró 

feladata.) [49-50. p.] 

287. A vármegyei alispánnak 16915/1899. számú nyílt rendelete IV. részének c, d, és e 

pontjaiban foglalt tilalmak kihirdetését rendelő intézkedése: c./ munkabérek fizetése 

kocsmákban, italmérésekben tilos ; d./ a munkabéreket, járandóságokat szeszes itallal részben 

vagy egészben, illetve ilyen utalványokkal megváltani tilos, ezek elfogadására a munkás nem 

kötelezhető; e./ gabonakölcsönöket úgy adni, hogy a kamat meghaladja a 8%-ot, uzsorának 

számít. – (Kihirdetésre került, a tilalmak betartásának ellenőrzése a községi elöljáróság, illetve 

a rendőrbíró feladata.) [50-51. p.] 

288. A vármegyei alispánnak 16915/1899. számú nyílt rendelete V. részében foglalt 

rendelkezés közhírré tételét rendelő intézkedés: a községi elöljáróságok kötelessége az otthon 

maradt gyermekek felügyeletéről gondoskodni, a gyermekek által okozott károkért az anyagi 

felelősség a szülőket, illetve a gyámokat terheli. A vasút mellett lévő falvakban különösen kell 

figyelni, hogy a vasúti sínekre köveket rakni, az átjáróknál a sínek és a védőgerendák közé 

követ tenni, a vasúti kocsikat kővel megdobálni, az átjárók korlátait felnyitni, a vasúti jelzőkhöz 

hozzányúlni szigorúan tilos. – (Kihirdették.) [51. p.] 

289. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évre szóló mezőrendőri költségek 

megállapításáról hozott 232/1899. számú határozatát, s azzal kapcsolatban a kivetési főkönyvet, 

azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [51-52. p.] 

290. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évre szóló szemétkihordási 

költségeket megállapító 231/1899. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [52-53. p.] 

291. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évre esedékes járdaépítési 

költségek egyéni kivetését elfogadó 230/1899. számú határozatát az egyénenkénti kivetéssel, 

azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [53-54. p.] 

292. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az új járdaépítési költségek végleges 

megállapításáról hozott 228/1899. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [54. p.] 

293. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évi községi közmunka teljes 

mérvben megváltása, és a váltság díjának egyénenkénti előírásáról hozott 266. számú 

határozatát, és az annak alapján megállapított egyénenkénti kivetést, azon jelentéssel, hogy 

azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [54-55. p.] 

294. Előterjesztették a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi 

képviselő-testület 227/1899. számú határozata alapján a salgótarjáni római katolikus iskola 

segélyezéséről szóló jegyzőkönyvi jelentését, az iskola fenntartási szükségleteinek 

kimutatásával. – (Jóváhagyták a jegyzőkönyvet, és megadták a kért 918 forint 92 krajcár 

segélyt.) [részletes indoklás] [55-58. p.] 

295. Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1899. évi községi pótadó kivetés és a kivetési % 

megállapítására vonatkozó tervezetét, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatát magába foglaló jegyzőkönyv. – (Elfogadták, hogy 44%-os pótadót vetnek ki, mely 

51285 forint 48 krajcár kiadást fedez.) [58-65. p.] 



296. Előterjesztették az 1900. évi községi közmunka összeírást, a községi elöljáróságnak a 

közmunka mérve és váltságdíjainak megállapítására vonatkozó jelentésével, és a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Jóváhagyták.) [65-68. p.] 

297. Előterjesztették a községi képviselő-testület határozatával kiküldött bizottságnak a MÁV 

által a salgótarjáni és pálfalvai állomások között rendező pályaudvar létesítéséhez a községi 

földből és rétből elfoglalt területek megváltásáról szóló egyezségről szóló jelentését. – (A 

létesítendő pályaudvar céljára 1 katasztrális hold 1558 négyszögöl, illetve 2 négyszögöl 

területet használnak fel, melynek megváltási árát négyszögölenként 60 krajcárban határozták 

meg. Az egyezséget jóváhagyták.) [68-69. p.] 

298. Olvastatott a községi iparostanonc-iskola 1898/1899. tanévi állapotáról szóló igazgatósági 

jelentés. – (Tudomásul vették.) [69. p.] 

299. Előterjesztették a községi rendőrlaktanya 1899-1901. évekre kötött bérleti szerződését. – 

(A bérleti szerződés szerinti eredeti 790 forintos bérleti díjat 756 forintra csökkentették, melyet 

jóváhagytak.) [69. p.] 

300. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának hivatalos jelentése 

az augusztus 4-én Vizslás-Újlak pusztán kiütött tűzeset alkalmával a tűzfecskendők és lajtok 

kiszállítására az elsőként megjelent fogatokról. – (A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt fogatával 

elsőként érkező Sztanka Antal kocsis 5 forint, a saját fogatával másodikként érkező Kivovics 

Lajos 3 forint, a harmadikként megjelent Liki Antal 2 forint, a negyedikként megjelent Fülep 

István pedig 1 forint jutalomban részesült. Mivel a tűzeset nem Salgótarjánban, hanem Vizslás 

község határában, Újlak-pusztán történt, és a tűzjelzés a járási főszolgabírói hivatal felhívására 

történt, ezért a járási főszolgabírót felkérték, hogy a fenti összegeket a községi tűzrendészeti 

alap pénztárába utaltassa.) [69-70. p.] 

301. 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 augusztus hó első hetében. – (Tudomásul vették.) [70-71. p.] 

302. Előterjesztették az 1900. évre szóló községi közmunka-összeíró küldöttség által pusztákra 

és telepekre felhasznált előfogatok díjai kimutatását, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Jóváhagyták a 15 forint kifizetését.) [71. p.] 

303. Előterjesztették az 1899. január 1-től július végéig az adóvégrehajtások során felmerült 

költségekről szóló számlát, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

– (Jóváhagyták Zender Oszkár végrehajtó 192 forint 20 krajcár, és Bóth Gyula községi írnok 

44 forintos számláját.) [71. p.] 

304. Olvastatott Pap Zsigmond községi segédjegyzőnek 100 forint fizetési előleg iránti 

kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Pap Zsigmond 

az 1899/1900. tanévben két gyermekét szeretné iskoláztatni, a kérelemnek helyt adtak, tíz havi 

részlet visszafizetés mellett.) [71-72. p.] 

305. Olvastatott Bóth Gyula községi írnok 100 forint fizetési előleg iránti kérvénye, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (A kérelemnek helyt adtak, 25 forint 

havi részletben történő visszafizetéssel.) [72. p.] 

306. Olvastatott Kojnok József községi rendőr 30 forint fizetési előleg iránti kérvénye, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. –  (A kérelemnek helyt adtak, 

5 forint havi részletben történő visszafizetéssel.) [72. p.] 

307. Olvastatott Laczi Gyula községi hivatalszolga 20 forint fizetési előleg iránti kérvénye, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (A kérelemnek helyt adtak, 

5 forint havi részletben történő visszafizetéssel.) [72-73. p.] 

308. Eisenkolb Ivor salgótarjáni lakos, községi aljegyzőnek a MÁV pályatest jobb oldalán lévő 

üres telek beépítés céljából történő eladása iránti kérelme. – (Véleményezésre kiadták a községi 

szépészeti és építkezési bizottságnak.) [73. p.] 



309. Dr. Winter Simon salgótarjáni lakos, háztulajdonosnak a községi szépészeti és építkezési 

bizottság 17/1899. számú határozatában foglalt intézkedés megsemmisítése iránti kérvénye. – 

(A kérvény elintézését a községi szépészeti és építészeti bizottságnak kiadták.) [73. p.] 

310. Laczi Gyula községi hivatalszolga ruhaátalány-pótlék megállapítása iránti kérvénye. – 

(Mivel az anyakönyvi hivatalnál alkalmazott, illetve a községi sokszorosító gépet is kezeli, a 

munkájából adódó ruhakopás miatt évi 15 forint ruhapótlékot állapítottak meg.) [73. p.] 

311. Előterjesztés Mákos Márton és családjának az az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

alapján a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1886 óta a községben lakó, vasgyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Danyi Rozáliát, valamint Erzsébet, Margit, Julianna és 

István nevű gyermekeit 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [74-75. 

p.] 

312. Előterjesztették a 20-21. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [74. 

p.] 

313. A belügyminiszternek az Alexandriában fellépett pestisjárvány behurcolása 

megakadályozására Egyiptomból származó különféle áruk és tárgyak behozatalát eltiltó, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 20. számában közzétett, 61469/899. számú körrendelete. – 

(Tudomásul vették, kiadták a községi orvosnak, illetve a vasúti állomásfőnökségnek.) [74. p.] 

314. A Torontál vármegyei községi és körjegyzői szaktanfolyam szabályzatainak, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 20. számában közzétett, rövid kivonata. – (A községi jegyzői hivatalban 

közszemlére kitették.) [74. p.] 

315.  A főispánnak a Balassagyarmati és a Gácsi járásokban üresedésben lévő járási állatorvosi 

állásokra, a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett, 3519/1899. számú pályázati 

hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [75. p.] 

316. A földművelésügyi miniszternek Nógrád vármegye területéről sertésvész miatt 

sertéseknek Ausztriába bevitelét tiltó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett, 

51471-III.2./899. számú rendelete. – (Tudomásul vették, és kiadták a marhalevelek kezelésével 

megbízott aljegyzőnek.) [75. p.] 

317. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett 

54939/899. számú rendelete, mely szerint Magyar-, és Horvát-Szlavonországok járványmentes 

és osztrák állatforgalmi korlátozás alá nem vett területeiről, valamint az osztrák részről lezárt 

területeinek járványmentes községeiből származó vágómarhák, és 120 kg élősúlyon aluli 

sertések Graz város közvágóhídjára bevihetők. – (Tudomásul vették.) [75. p.] 

318. A belügyminiszternek a mezei munkákkal foglalkozó tartalékosoknak és 

póttartalékosoknak a nyári földmunkák ideje alatt a fegyvergyakorlatra behívást korlátozó, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett, 41247/899. számú rendelete. – 

(Tudomásul vették.) [75. p.] 

319. A belügyminiszternek a községekben működő betétszerkesztő bizottság állami 

alkalmazottjai részére jutalom megszavazását tiltó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. 

számában megjelent, 62454. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [75. p.] 

320. A földművelésügyi miniszternek 49998. (vagy 49988) szám [sic!] alatt kiadott, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett, „Rövid útmutató a csalogató vetések 

alkalmazására, s a hesseni légy elleni védekezésre” leirata. – (Tudomásul vették.) [76. p.] 

321. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában közzétett, 

20396/1899. számú hirdetménye, mely szerint a főispán július 16-án 371-1899. számú 

elhatározásával Pál Alfréd közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli szolgabíróvá kinevezte, és 

hivatalos szolgálattételre a Füleki járási főszolgabíróhoz osztotta be. – (Tudomásul vették.) [76. 

p.] 

322. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 21. számában megjelent, 

19801/1899. számú felhívása a Hegedűs János-féle közigazgatási szakkönyveknek a községi 



könyvtár részére való beszerzéséről. – (Egy részük már megvan, a hiányzók beszerzésére 

utasították az elöljáróságot.) [76. p.] 

323. Előterjesztették a Néplap közgazdasági heti közlöny 30-32. számait. – (Tudomásul vették.) 

[76. p.] 

324. Olvastatott a községi állatorvosnak az év második negyedévére vonatkozó 

állategészségügyi jelentése. – (Tudomásul vették.) [76. p.] 

325. Előterjesztés a Várady Endre-féle „Telekkönyvi ismeretek tára” című szakkönyv 

megrendeléséről. – (Az elöljáróságot megbízták az 1 forint 60 krajcárba kerülő könyv 

beszerzésével.) [76. p.] 

326. Községi főjegyző indítványozza, hogy Ferenc József császár és király augusztus 18-án 

születési évfordulóját ünnepeljék meg. – (Elfogadták, hogy ünnepi istentiszteletet tartanak, 

melyen a képviselő-testület és a községi elöljáróság tagjai is megjelennek.) [76-77. p.] 

 

1899. augusztus 29. (XII., rendes) [78-157. p.] 

Jelen vannak: Gönczöl János, Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Szalay 

István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Frosch Pál községi mérnök, 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 

 

327. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Gönczöl János) [80. p.] 

328. A napirend előtt községi főjegyző bemutatja járási szolgabíró 7448/1899. számú 

határozatát, melyben a községi tiszteletbeli mérnöki állásra Frosch Pál bányamérnök 

kinevezését tudomásul veszi, és indítványozza, hogy a hivatalos esküt a községi képviselő-

testület előtt tegye le. – (Elfogadták, a mérnök letette az esküt.) [80. p.] 

329. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [80. p.] 

330. A kereskedelemügyi miniszternek a községi piaci helypénz díjszabályzat újabb 

módosítását rendelő, Nógrád vármegye alispáni hivatalának 22053/1899. számú végzésével, és 

a Füleki járás főszolgabírói hivatalának 7903/1899. számú felhívásával kiadott, 43346-

VIII./899. számú rendelete. – (A 275/1899. számú határozatot a rendelet alapján módosították.) 

[részletes indoklás] [80-84. p.] 

331. A főispánnak a Komáromi András és Petzko Géza országos levéltári fogalmazók 

szerkesztésében megjelenő „Nagy Iván” című családtörténeti értesítő megrendelésére 

vármegyei alispánnak 20568/1899. számú végzésével, és a járási főszolgabíró 7557/1899. 

számú felhívásával kiadott, 180/1899. számú leirata. – (Mivel hiánypótló, ezért a községi 

könyvtár részére megrendelik, azonban a megrendelés módját nem tartalmazzák a felhívások, 

ezért a járási főszolgabírótól kérnek tájékoztatást.) [84-85. p.] 

332. A főispánnak a rovott múltú zsebtolvajok és betörők fényképei és személyleírása 

beszerzésére vonatkozó, járási főszolgabíró 7881/1899. számú felhívásával kiadott, 407/1899. 

számú leirata. – (Mivel a nagyközség lakossága folyamatosan nő, és annak kétharmada nem 

állandó népesség, a közbiztonság szempontjából fontos, hogy rendelkezésre álljon a 

nyilvántartás, ezért a községi pénztár terhére megrendelik.) [85. p.] 

333. A Petőfi Társaság elnökségének a létesítendő Petőfi-ház felépítési költségeinek 

adománygyűjtés útján megteremtéséről, a vármegyei alispán 20348/1899. számú 

intézkedésével, és a járási főszolgabíró 7419/1899. számú felhívásával kiadott, a magyar 

nemzethez intézett felhívása. – (A Petőfi halálának 50. évfordulójára a költőnek emléket állító 

ház felépítésére a nagyközség 10 forintot ajánl fel és elrendeli az adománygyűjtést.) [85-86. p.] 

334. Jelentés arról, hogy a tanfelügyelő elnöklete mellett a községi ipartanonc-iskolai bizottság 

a vallás és közoktatásügyi miniszternek az iparostanonc-iskolai szervezetnek a községi 

iparostanonc-iskolákban alkalmazandó igazgatók és tanítók választását szabályozó 55. és 71.§-



ait módosító 2055/899. számú körrendelete értelmében, tanítókul ifj. Rúber Vince, Holcsek 

Ferenc és Omilyák Flóris római katolikus hitfelekezeti, továbbá Eckstein Lipót és Fürst Henrik 

izraelita hitfelekezeti elemi iskolai tanítókat, és ezek közül igazgatóul ifj. Rúber Vincét 

választotta meg. Kijelentette a tanfelügyelő, hogy a január 1-től visszatartott igazgatói 

tiszteletdíj a most megválasztott igazgatót illeti meg. – (Tudomásul vették, és az igazgatói 

tiszteletdíjat folyósították.) [86. p.] 

335. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a salgótarjáni római katolikus iskola 

1899/1900. tanévre szóló segélyezéséről hozott 227., illetve 294/1899. számú határozatát 

összes mellékleteivel, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [86-87. p.] 

336. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó 295/1899. számú határozatát, és a kivetési lajstromot, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott.  – (Jóváhagyták.) [87-88. p.] 

337. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1899. évi községi közmunka 

kötelezettek összeírásának jóváhagyását, a közmunka kötelezettség mérvét, a váltság díjának 

megállapítását, valamint a közmunka teljes mérvű megváltását, és az egyénenkénti kivetésről 

hozott 296/1899. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Jóváhagyták.) [88-90. p.] 

338. Előterjesztették a községi földnek és rétnek 1900-1905. évekre való bérbeadásáról 

megtartott árverési jegyzőkönyvet. – (Mivel a MÁV két holdat kisajátított, az árverés 8 hold 

583 négyszögölt érintett, melyet Szalay István vett bérbe évi 121 forint összegért.) [90. p.] 

339. Előterjesztették a mezőrendőri törvény értelmében a községi mezőőr javadalmazásáról, és 

egyéb mezőrendőri szükségletek fedezéséről szóló 1900. évi költségvetési előirányzatot, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Jóváhagyták.) [90-91. p.] 

340. Előterjesztették a községházi és különféle címeken vezetett alapok pénztárának az 1900. 

évre szóló költségvetési előirányzatát, és ezekkel kapcsolatban az 1899. évre érvényes községi 

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

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével.  Olvastatott vármegyei alispánnak 12200/1893. számú 

körrendelete, valamint a vármegye törvényhatósági bizottságának az 1898. évi költségvetési 

előirányzatok jóváhagyásáról szóló 828/1898. számú határozata. – (84 tétel és a-w. pénztár 

részletes adatait, illetve a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság módosító 

javaslatait jóváhagyták.) [részletes indoklás] [91-149. p.] 

341. Elöljárósági előterjesztés Erzsébet királyné halálának évfordulóján gyászistentisztelet 

tartásáról. – (Elfogadták, hogy minden felekezet tartson gyászistentiszteletet, valamint a 

nagyközségben a gyászzászlók egy hétig kinn legyenek, a községi tanácsteremben pedig ez idő 

alatt arcképét gyászlepellel borítsák be.) [149-150. p.] 

342. Előterjesztették a község tulajdonához tartozó 188 c/1. népsorszámú háznak 1900-1902. 

évre bérbeadására a községi óvoda felügyelő bizottság elnökségével megkötött bérleti 

szerződést. – (Jóváhagyták.) [150. p.] 

343. Elöljárósági előterjesztés a községben lévő összes iskolák szegény sorsú tanulói, és a 

felekezeti iskolák szokásos segélyezéséről. – (A római katolikus iskola segélyezéséről már 

külön közgyűlési határozat van, így az izraelita iskolát 10 forinttal segélyezik. A szegény sorsú 

tanulók esetében a római katolikus, az acélgyári és a bányatársulati iskolát 10-10 forint, az 

izraelitát 9, az üveggyárit pedig 5 forint, összesen 54 forint támogatásban részesítették.) [150-

151. p.] 

344. Elöljárósági jelentés arról, hogy a községben a sertésvész járványos fellépését július 31-

én újból megállapították. – (Utasították az elöljáróságot, hogy a zárlat szabályai szerint 

szigorúan járjon el.) [151. p.] 

345.Előterjesztették a község határában fekvő telepek és puszták távolsági kimutatását. – 

(Tudomásul vették.) [151. p.] 



346. Községi főjegyző előterjesztése az 1900. évi irodai szükségletnek még a folyó évben 

beszerzéséről, és az általánynak előlegként kiutalásáról. – (Helyt adtak a kérésnek, mert a 

községi főjegyző minden évben az irodai szükségletet az országos jegyzői közgyűlés alkalmával 

Budapestre utazván, személyesen rendeli meg.) [151. p.] 

347. Olvastatott a salgótarjáni evangélikus egyház felügyelőségének Dr. Baltik Frigyes püspök 

ünnepélyes fogadtatásáról beadott köszönő levele. – (Tudomásul vették.) [151. p.] 

348. Neuman Mór salgótarjáni lakosnak a vásártéren egy állandó deszkabódé felállítása 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Nem engedélyezték, mert a szabályrendelet tiltja állandó 

bódé felállítását.) [151-152. p.] 

349. Gyövög Ferenc volt szombathelyi lakosnak a község területén letelepedés iránti kérvénye. 

– (A Vas megyei alsóőri születésű szabómesternek Szombathely város igazolása alapján 

megadták a letelepülési engedélyt.) [152. p.] 

350. Csikmák József volt szombathelyi lakosnak a község területén letelepedés iránti kérvénye. 

– (A Bács-Bodrog megyei zenzai születésű szabómesternek Szombathely város igazolása 

alapján megadták a letelepülési engedélyt.) [152. p.]  

351. Előterjesztés Lavnizs Mihály salgótarjáni lakos, bánya előmunkás és családtagjainak az 

1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-a alapján a község kötelékébe való felvételéről. – (Az 1871 

óta a községben bányai előmunkásként élő kérvényezőt, és nejét Mankó Cecíliát, valamint 

Mária, Amália, Lujza és Matild nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) 

[152-153. p.] 

352. Előterjesztették az augusztus 10-én és 20-án kelt 22/1-2. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [153. p.] 

353. A földművelésügyi miniszternek a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi 

XII. törvénycikkre vonatkozó, az életbeléptetés óta megjelent összes elvi jelentőségű 

határozatokat, döntvényeket és magyarázó rendeleteket magába foglaló, Lekky István 

minisztériumi tikár által szerkesztett szakkönyv megrendeléséről kiadott, a vármegyei 

Hivatalos Értesítő 22/1. számában közzétett, 21716-VII.1. számú rendelete. – (A községi 

könyvtár részére egy példányban megrendelték.) [153-154. p.] 

354. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 22/1. számában 

közzétett, 55868-III.2.1898. számú rendelete, mely szerint a Magyar- és Horvát-

Szlavonországok lezárt területeiről származó élő sertések, súlyukra való tekintet nélkül, 

feltételesen, valamint a Magyar- és Horvát-Szlavonországok járványmentes területeiről 

származó 120 kilogramm aluli élő sertések feltétlenül, a rendeletben megnevezett cégek 

számára a Bécs XII. kerületi meidlingi városi vágóhídra, valamint a bécsújhelyi egészségügyi 

vágóhídra bevihetők. – (Tudomásul vették.) [154. p.] 

355. A földművelésügyi miniszternek az erdőőri és vadőri szakvizsgák letételének határidejét 

és helyét kitűző, a vármegyei Hivatalos Értesítő 22/2. számában közzétett, 63085/1899. számú 

leirata, és azzal kapcsolatban vármegyei alispánnak a hirdetmény kihirdetését, közszemlére 

tételét rendelő 23029/1899. számú körrendelete. – (Az érdekelteknek kiadták.) [154. p.] 

356. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 22/2. számában 

közzétett, 55804/1899. számú körrendelete, mely szerint Magyar- és Horvát-Szlavonországok 

területéről élő sertések és sertéshús bevitele Ausztriának a rendeletben megnevezett városaiba 

kivételesen szabad. – (Tudomásul vették.) [155. p.] 

357. Előterjesztették a Néplap közgazdasági heti közlöny 33-35. számait. – (Tudomásul vették.)  

[155. p.] 

358. A községi elöljáróság indítványa, hogy a gyümölcs, zöldség és egyéb élelmicikkek 

árusítására szolgáló, a zöldségpiacon felállítani tervezett árucsarnok építési ügyét, mivel a 

községnek az jövedelmi forrás, újból vegyék napirendre. – (Kiadták a községi mérnöknek, hogy 

vizsgálja át a terveket, és véleményét az elöljáróságon keresztül a községi építési bizottsághoz 

továbbítsa, amely tegyen javaslatot a közgyűlésnek.) [155. p.] 



359. Losonc rendezett tanácsú város polgármesteri hivatalának a losonci országos vásárok 

jelenleg érvényben lévő vásárjegyzéktől eltérő, állandóan minden év február 13-át, május 9-ét, 

július 1-ét, szeptember 13-át és december 9-ét magába foglaló hét hétfői és keddi napjára 

áthelyezésének kérelmezéséhez a beleegyezési nyilatkozat kiállítása iránti 6999/1899. számú 

megkeresése. – (Mivel a nagyközség vásárjogi érdekeit nem sértette, a nyilatkozatot 

kiállították.) [155-156. p.] 

360. Kiss Ármin salgótarjáni lakos, szobafestő községi betegápolási költség címén fennálló 

tartozásának havi részletekben való törlesztése engedélyezése iránti kérvénye. – (A hátra lévő 

32 forint 30 krajcár törlesztését 3 forintos havi részletekben engedélyezték.) [156-157. p.] 

361. Hlavnyai Alajos községi rendőrnek 30 forint fizetési előleg engedélyezése iránti kérvénye. 

– (Engedélyezték 5 forint havi részletek levonása mellett.) [157. p.] 

362. Okolicsányi Lajos helyettes bíró jelentést tesz azon intézkedéséről, hogy a Vadász 

Szálloda előtti szűk térről, az ottani nagy kocsiforgalom miatt, a baromfipiacot a termény- és 

zöldségpiacra, a „Sas” Szálloda előtti térre helyezte át. – (Tudomásul vették.) [157. p.] 

 

1899. szeptember 5. (XIII., rendkívüli) [158-165. p.] 

Jelen vannak: Beck Károly, Boczkó Dániel az RMSTV Rt képviselője, Borbély Lajos, Bőhm 

Béla, Csák Ödön, Dapsy Gyula, Figura György, Gönczöl János, Grószberger Miksa, Hankus 

Imre, Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Marschalkó Richárd, Perné 

Ferenc, Porázik György, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Severlay Zoltán, Szalay István, Unger 

Gusztáv, Wabrosch Béla, Wirkler Gyula, Zorkóczy Samu, Draskóczy Zsigmond községi 

ügyész, Frosch Pál községi mérnök, Jancsik Gyula rendőrbíró, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, 

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

Tininszky Antal aljegyző 

 

363. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Rákos Gyula, Wirkler Gyula) [158. p.] 

364. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi képviselő-testület 254/1898. számú 

határozatának a vásárjog gyakorlása céljaira használt területek utáni kártalanítási igényt 

elutasító határozatát megsemmisítő, a község képviselő-testületének július 12-én tartott 

rendkívüli közgyűlésében a kártalanítási igény érdemleges tárgyalása céljából az 1886. évi 

XXII. törvénycikk 110.§-a értelmében újabb határidőt kitűző 222/1899. számú határozata. – 

(Nem ismerték el a kártérítési jogosultságot.) [részletes indoklás][158-164. p.] 

365. Előterjesztették a községi polgári iskola építés céljából lejegyzett, esetleg megfelelő más 

beltelek örökáron való megszerzéséről hozott községi 261/1899. számú határozatot, és annak 

alapján a községi iskolaszék erre vonatkozó jelentését. – (Nem volt határozatképes a közgyűlés, 

ezért újabb tárgyalást október 10-re tűztek ki.) [164-165. p.] 

 

1899. október 10. (XIV., rendes) [166-222. p.] 

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

Dapsy Gyula, Dokupil Vilmos, Figura György, Huszár Antal, Perné Ferenc, Porázik György, 

Schmiedt Géza, Szalay István, Szilárdy Ödön, Dr. Winter Simon, Auerhammer János 

állatorvos, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Korsós József közgyám, 

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

Antal aljegyző, Eisenkolb Ivor aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

366. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gönczöl János) [168. p.] 

367. Az augusztus 29-én tartott rendes, és a szeptember 5-én tartott rendkívüli gyűlés 

jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [168. p.] 

368. Elnök bejelenti, hogy a községnek volt tiszti orvosa és képviselője, utóbbi időben 

tiszteletbeli tanácsnok, a községi közegészségügyi bizottság elnöke, Dr. Vajda Ferenc 



szeptember 13-án elhunyt. A községi elöljáróság az elhunyt ravatalára a község képviseletében 

koszorút helyezett el. Indítványozza, hogy az elhunyt érdemeit jegyzőkönyvileg örökítsék meg, 

illetve részvétének a nagyközség képviselő-testülete jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. – 

(Elfogadták, és elrendelték a jegyzőkönyv kézbesítését özvegyének, Szabó Saroltának.) [168-

169. p.] 

369. Elnök bejelenti, hogy a községi képviselő-testületnek, és több községi szakbizottságnak 

tagja, Szvoboda Jakab szeptember 18-án elhunyt. A községi elöljáróság az elhunyt ravatalára a 

község képviseletében koszorút helyezett el. Indítványozza, hogy az elhunyt érdemeit 

jegyzőkönyvileg örökítsék meg, illetve részvétének a nagyközség képviselő-testülete 

jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. – (Elfogadták, és elrendelték a jegyzőkönyv kézbesítését 

özvegyének, Seeman Máriának.) [169. p.] 

370. Olvastatott özv. Szvoboda Jakabnének férje elhunyta alkalmából a község részéről 

kifejezett részvétét megköszönő levele. – (Tudomásul vették.) [169-170. p.] 

371. A vármegyei alispánnak a sertésvész okozta salgótarjáni zárlat feloldására vonatkozó 

26410/1899. számú végzése, és járási főszolgabírónak ugyanarra vonatkozó 8851/1899. számú 

értesítése. – (Tudomásul vették.) [166-222. p.] 

372. A járási főszolgabírónak a Baglyas-patak medrének az államvasutak által tervbe vett 

irányítására vonatkozó műszaki munkálatok tárgyalására szóló 8631/1899. számú hirdetménye. 

– (Tudomásul vették, a község részéről a képviselettel az elöljáróságot és Szilárdy Ödönt bízták 

meg.) [170. p.] 

373. A vármegye tanfelügyelőjének a községi iparostanonc-iskola felügyelő bizottsága, az 

iskolai igazgató és tanítók megválasztására, illetve az igazgatói tiszteletdíj megállapítására 

vonatkozó 3314/1899. számú intézkedése. – (Tudomásul vették.) [170. p.] 

374. Előterjesztették a községi polgári iskola építés céljából lejegyzett, esetleg megfelelő más 

beltelek örökáron való megszerzéséről hozott községi 261/1899. számú határozat alapján eljárt 

községi iskolaszék erre vonatkozó javaslatát. – (Kimondták, hogy a jelzett telkeket megveszik 

Lővinger Rezső és neje, született Tyroller Fánitól 2200 forintért, illetve füleki lakos Kovács 

Lajos és neje Matolay Idától 2500 forintért, azaz 500 négyszögöl területet 4700 forintért, és 

fenntartják, hogy a községi polgári iskola alap más alapoktól 5%-os kamatra vesz fel kölcsönt.) 

[részletes indoklás] [170-174. p.] 

375. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a MÁV által kisajátított községi 

ingatlanról hozott 297/1899. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be 

nem adatott. – (Jóváhagyták.)  [174-175. p.] 

376. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi piaci helypénz díjszabályzat 

módosításáról hozott 330/1899. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be 

nem adatott. – (Jóváhagyták.)  [175-176. p.] 

377. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi rét és föld 1900-1905. évekre 

bérbeadására megtartott árverési eljárást jóváhagyó 338/1899. számú határozatát, és az annak 

alapján megkötött bérleti szerződést, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [176-177. p.] 

378. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1900. év folyamán építendő községi 

közút építési terveit és költségvetési előirányzatait elfogadó 337/1899. számú határozatát az 

építési tervekkel és költségvetésekkel, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. 

– (Jóváhagyták.) [177-178. p.] 

379. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak Dr. Winter Simon salgótarjáni lakos házfedél 

csatornája készítésének elhalasztása tárgyában beadott 18/1899. bizottsági számú jegyzőkönyvi 

jelentése. – (Kimondták, hogy ha az épület felújítása 1900. április 1-ig nem fejeződik be, a 

csatornázást meg kell oldani.) [166-222. p.] 



380. Olvastatott a községi építkezési bizottságnak Eisenkolb Ivor salgótarjáni lakos telekvételi 

ügyében beadott 19/1899. bizottsági számú jegyzőkönyvi jelentése. – (A telek a közbirtokosság 

területére esik, ezért a képviselő-testület nem hozhat érdemi határozatot.) [178. p.] 

381. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a községi főépület udvarán lévő kút 

átépítésére vonatkozó javaslatát, és az arra vonatkozó költségvetési előirányzatot. – (Az 1878-

ban épített téglafalazat bármelyik pillanatban beomolhat, ezért elfogadták, hogy szükséges a 

terméskővel való kibélelés, mely 114 forint 20 krajcárba kerül.) [178-179. p.] 

382. Előterjesztették a községi építkezési bizottságnak a gyepmesteri telepre vezető dűlőút 

kiépítésére vonatkozó javaslatát a költségvetési előirányzattal. – (A Forgách-teleptől induló 

dűlő út kiépítéséről már korábban határoztak, mert esős időben járhatatlan. Az építési bizottság 

javaslatára két átereszt kell építeni az úton. Elfogadták a 601 forint 40 krajcár költséget erre.) 

[179-180. p.] 

383. Olvastatott a Füleki Királyi Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak a salgótarjáni 395. 

számú telekjegyzőkönyvben a község terhére 150 forint 08 krajcár kincstári illeték erejéig 

bekebelezett zálogjog törléséről szóló 244/1899. tkv. számú végzése. – (Tudomásul vették.) 

[180. p.] 

384. Bemutatták a községi pénztári vizsgálatról augusztusban és szeptemberben felvett 

jegyzőkönyveket. – (Rendben találták, helyeslőleg tudomásul vették.) [180. p.] 

385. Elöljárósági előterjesztés az év közben lemondott, és az újonnan megválasztott községi 

mérnök tiszteletdíjának megállapításáról. – (A 200 forintos költségvetési keretből Hroziencsik 

István június végéig 100 forinttal, Frosch Pál pedig júliustól decemberig szintén 100 forinttal 

részesedik.) [181. p.] 

386. Előterjesztették a községi házi pénztári számadás bevételi részének XV. címén 

nyilvántartott újoncozási, katona beszállásolási és élelmezési költségekből eredő behajthatatlan 

követelések kimutatását, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Az 1888-tól halmozódó hátralékok behajthatatlanok, ezért az 52 forint 25 krajcárt törölték.) 

[181. p.] 

387. Előterjesztették a községi házi pénztári számadás bevételi részének XVI. címén 

nyilvántartott kórházi ápolási költségekből eredő behajthatatlan követelések kimutatását, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Az 1887 óta halmozódó, a 

községi házi pénztár által megtérített, de be nem szedhető 532 forint 20 krajcárt törölték.) [181-

182. p.] 

388. Előterjesztették a községi házi pénztári számadás bevételi részének XVIII. címén 

nyilvántartott tolonc- és börtönügyi költségekből eredő behajthatatlan követelések kimutatását, 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Az 1888 óta halmozódó, 

a községi házi pénztár által megtérített, de be nem szedhető 173 forint 25 krajcárt törölték.) 

[182-183. p.] 

389. Előterjesztették a községi köztisztasági költségek címén részben leíratni javasolt 

hátralékok kimutatását, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – 

(Az 1896-1898 között keletkezett 522 forint 46 krajcár hátralék törlését méltányosságból 

engedélyezték.) [183. p.] 

390. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő községi (vicinális) közmunkaváltság 

hátralékosok névjegyzékét a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

– (Mivel Salgótarjánban a lakosság egy része nem állandó, az összeírások után változnak a 

viszonyok, a behajthatatlan 79 forint 82 krajcárt leírták.) [183-184. p.] 

391. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő községi közmunkaváltság 

hátralékosok névjegyzékét a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. 

– (Mivel Salgótarjánban a lakosság egy része nem állandó, az összeírások után változnak a 

viszonyok, a behajthatatlan 130 forint 49 krajcárt leírták.) [184-185. p.] 



392. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán törlendő tűzvédadó hátralékosok névjegyzékét 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Mivel Salgótarjánban a 

lakosság egy része nem állandó, az összeírások után változnak a viszonyok, a behajthatatlan 

109 forint 50 krajcárt leírták.) [185. p.] 

393. Előterjesztették a községi főkönyvben vicinális közmunkaváltság címén mutatkozó 

túlfizetések jegyzékét, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (A 

kimutatott 22 forint 89 krajcárt az érintetteknek visszautalták.) [185-186. p.] 

394. Előterjesztették az 1899. évben tűzvédadó fizetésre kötelezettek pótelőírását, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Az összeírásból tévedésből 

kimaradtaktól 7 forint beszedését írták elő.) [186. p.] 

395. Előterjesztették a téves kivetés folytán befizetett, és leírandó tűzvédadó kimutatását, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Barabits Lajos a 

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet pártoló tagja, ezért a kivetett 3 forintot visszafizetik.) 

[186. p.] 

396. Előterjesztették a folyó évben tévesen kivetett, és kiutalandó tűzvédadó kimutatását, a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Az RMST Vasmű Rt Tűzoltó 

Testület pártoló tagjaira kivetett 8 forintot visszafizetik.)  [186-187. p.] 

397. Előterjesztés Auerhammer János községi állatorvos szabadságideje alatt helyettesítő 

Bolyos Béla járási állatorvos díjainak megállapításáról, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Köszönetüket fejezték ki, és 25 forint tiszteletdíjat 

állapítottak meg.) [187-188. p.] 

398. 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 szeptember és október hó első hetében.  – (Tudomásul vették.) [188. p.] 

399. Ruttkay Sándor evangélikus lelkész, háztulajdonos és érdektársainak a salgótarjáni 

evangélikus templom felé vezető járda összekötő részének kiépítése iránti kérvénye. – (A 

kiépítést a Zagyvai-rakodó felé vezető vasút melletti fából készült őrház akadályozta, melynek 

áthelyezését újból megsürgették, de addig is ideiglenes járda építésére utasították az 

elöljáróságot.) [188. p.] 

400. Freund Ármin volt karancsapátfalvai lakos, kocsmárosnak Salgótarján nagyközség 

területén letelepedés engedélyezése iránti kérvénye – (Karancsapátfalva elöljáróságának 

igazolása alapján engedélyezték.) [188-189. p.] 

401. Előterjesztés Vilcsek Antal könyvelőnek az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1894 óta a községben könyvelőként 

élő kérvényezőt a község kötelékébe 10 forint díjért felvették.) [189. p.] 

402. Előterjesztés Fischer Ignác bádogos mesternek az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1866 óta a községben lakó, 1885 óta 

bádogos mesterként élő kérvényezőt a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [189-190. p.] 

403. Előterjesztés Frank Dezső ügyvédnek és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1894 óta a községben ügyvédként élő 

kérvényezőt és nejét, Rosenberg Emíliát a község kötelékébe 30 forint díjért felvették.) [190. p.] 

404. Előterjesztés Kollár Lajos háztulajdonosnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1878 óta a községben 

háztulajdonosként élő kérvényezőt és nejét, Ment Terézt a község kötelékébe 1 forint 50 krajcár 

díjért felvették.) [190-191. p.] 

405.  Előterjesztés Korsós Lajos és neje háztulajdonosoknak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1869 óta a községben 

háztulajdonosként élő kérvényezőt és nejét, Pintér Juliannát a község kötelékébe 15 forint díjért 

felvették.) [191. p.] 



406. Előterjesztés Lővinger Rezső orvos, háztulajdonos és nejének az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1872 óta a 

községben orvosként és háztulajdonosként élő kérvényezőt és nejét, Tyroller Fannit a község 

kötelékébe 15 forint díjért felvették.) [191-192. p.] 

407. Előterjesztés Makó János csizmadia és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1888 óta a községben lakó és 1895 

óta csizmadiaként élő kérvényezőt és nejét, Hanszko Júliát a község kötelékébe 5 forint díjért 

felvették.) [192. p.] 

408. Előterjesztés Mandl Gábor kereskedő és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1886 óta a községben lakó és 

kereskedőként élő kérvényezőt és nejét, Domboczy Paulát a község kötelékébe 15 forint díjért 

felvették.) [192-193. p.] 

409. Előterjesztés Mazura István vasgyári hengerész és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben lakó 

vasgyári hengerészként élő kérvényezőt és nejét, Sós Máriát a község kötelékébe 3 forint díjért 

felvették.) [193. p.] 

410. Előterjesztés Sramko Emil csizmadia mester és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1889 óta a községben 

csizmadia mesterként élő kérvényezőt és nejét, Piljár Terézt a község kötelékébe 5 forint díjért 

felvették.) [194. p.] 

411. Előterjesztés Ambróz Ferenc bányász, háztulajdonos és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1868 óta a 

községben lakó bányászként és háztulajdonosként élő kérvényezőt és nejét, Kovács Máriát, 

valamint Ilona, Katalin, Vilmos és Johanna nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért 

felvették.) [194-195. p.] 

412. Előterjesztés Auspirz Miksa asztalos mester és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1893 óta a községben lakó és 

asztalos mesterként élő kérvényezőt és nejét, Reiner Rózát, valamint Janka nevű gyermekét a 

község kötelékébe 10 forint díjért felvették.) [195. p.] 

413. Előterjesztés Barabits Lajos vendéglős és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1882 óta a községben lakó és 

vendéglősként élő kérvényezőt és nejét, Bucsók (?) Szabinát, valamint Mariska, Erzsike, Jolán, 

Gyula, Lujza és Dezső nevű gyermekeit a község kötelékébe 10 forint díjért felvették.) [195-196. 

p.] 

414. Előterjesztés Bauman Adolf rőfös kereskedő és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1891 óta a 

községben lakó és rőfös kereskedőként élő kérvényezőt és nejét, Rosenberg Rózát, valamint 

Izidor, Ferenc és Miksa nevű gyermekeit a község kötelékébe 10 forint díjért felvették.) [196. 

p.] 

415. Előterjesztés Begala György szabó mester és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1878 óta a községben lakó és 

szabó mesterként élő kérvényezőt és nejét, Takáts Terézt, valamint Sárika nevű gyermekét a 

község kötelékébe 1 forint 50 krajcár díjért felvették.) [196-197. p.] 

416. Előterjesztés Blau Márkus és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben lakó és szatócs 

kereskedőként élő kérvényezőt és nejét, Seidner Rozált, valamint Lea, Vilmos, Hani, Etel és 

Gizella nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.)  [197. p.] 

417. Előterjesztés Bloch Manó és családjának az 1886. évi XXII. 10.§-a értelmében a község 

kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1888 óta a községben lakó és kocsmárosként élő 



kérvényezőt és nejét, Neumann Rozált, valamint Ballagi (Bloch) Mór és Bloch Czeczilia nevű 

gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [197-198. p.] 

418. Előterjesztés Dávid András mészáros, székálló és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1882 óta a községben lakó és 

mészáros és székállóként élő kérvényezőt és nejét, Guva Karolint, valamint András nevű 

gyermekét a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [198. p.] 

419. Előterjesztés Ébent Ferenc bányatársulati felügyelő és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1870 óta a 

községben lakó és bányatársulati felügyelőként élő kérvényezőt és nejét, Hakker Bertát, 

valamint Dezső, Katica, Jenő és Bertalan nevű gyermekeit a község kötelékébe 10 forint díjért 

felvették.) [166-222. p.] 

420. Előterjesztés Eckstein Lipót tanító és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1890 óta a községben lakó és 

tanítóként élő kérvényezőt és nejét, Ádler Júliát, valamint József, Rozália, Nándor és Rezső 

nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [199-200. p.] 

421. Előterjesztés Fajd Imre bányász és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1869 óta a községben lakó és 

bányászként élő kérvényezőt és nejét, Szónik Borbálát, valamint József, Péter, Pál, Sándor, 

Mária és Erzsébet nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) [200. p.] 

422. Előterjesztés Friedmann József vegyeskereskedő és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1869 óta a 

községben lakó, és 1885 óta kereskedőként a község terheihez járuló kérvényezőt és nejét, 

Blumenthál Hanit, valamint Ármin, Rezső, Ilona, Margit és Sándor nevű gyermekeit a község 

kötelékébe 15 forint díjért felvették.)  [200-201. p.] 

423. Előterjesztés Glück Simon kereskedő, csapos, és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1884 óta a 

községben lakó kereskedő és csaposként élő kérvényezőt és nejét, Bloch Reginát, valamint Mór, 

Margit, Lenke és Irén nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.)  [201. p.] 

424. Előterjesztés Grosz Mór cipész mester és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1881 óta a községben lakó és cipész 

mesterként élő kérvényezőt és nejét, Schvartz Terézt, valamint József, Sámuel, Péter, Dezső, 

Matild, Géza és Lipót nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [201-22. 

p.] 

425. Előterjesztés Hamburger Ede ügynök és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1892 óta a községben lakó és 

ügynökként élő kérvényezőt és nejét, Fischer Bertát, valamint Aranka, Irén, Aladár és Géza 

nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [202-203. p.] 

426. Előterjesztés Hatvani Péter bányatársulati éjjeliőr és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1879 óta a 

községben lakó és bányatársulati éjjeliőrként élő kérvényezőt és nejét, Vincze Terézt, valamint 

Borbála, István, Mária és Erzsébet nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért 

felvették.) [203. p.] 

427. Előterjesztés Jezsovics István vasgyári kovács és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1883 óta a 

községben lakó és vasgyári kovácsként élő kérvényezőt és nejét, Pál Máriát, valamint József, 

Mária, Erzsébet, Irén és István nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) 

[203-204. p.] 

428. Előterjesztés Kis János kereskedő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben lakó és 



bányászként élő kérvényezőt és nejét, Filo Rozáliát, valamint Erzsébet nevű gyermekét a község 

kötelékébe 10 forint díjért felvették.) [203. p.] 

429. Előterjesztés Klein Ignác kocsmáros és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1893 óta a községben lakó és 

korcsmárosként élő kérvényezőt és nejét, Geiger Johannát, valamint Ede, József, Irén és Margit 

nevű gyermekeit a község kötelékébe 20 forint díjért felvették.) [204-205. p.] 

430. Előterjesztés Kosztelnik István cipész mester és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1879 óta a 

községben lakó és cipész mesterként élő kérvényezőt és nejét, Révai Borbálát, valamint István, 

Mariska, Gyula, János, Dezső, József és Károly nevű gyermekeit a község kötelékébe 5 forint 

díjért felvették.) [205. p.] 

431. Előterjesztés Lárner Gyula kerékgyártó mester és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1891 óta a 

községben lakó és kerékgyártó mesterként élő kérvényezőt és nejét, Kovarrik Máriát, valamint 

Ilona nevű gyermekét a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.)  [205-206. p.] 

432. Előterjesztés Launiszecz József cipész mester és családjának az 1886. évi XXII. 

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

községben lakó és cipész mesterként élő kérvényezőt és nejét, Zilay Zsuzsannát, valamint Olga 

és Dezső nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) [206 p.] 

433. Előterjesztés Laufer Lőrinc kocsmáros és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1886 óta a községben lakó és 

bányászként élő kérvényezőt és nejét, Schvartz Máriát, valamint Gábor, Berta, Mór, József, 

Samu, Géza, Sándor és Erzsébet nevű gyermekeit a község kötelékébe 15 forint díjért felvették.) 

[206-207. p.] 

434. Előterjesztés Neuman Mór cselédszerző és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1869 óta a községben lakó és 

cselédszerzőként élő kérvényezőt és nejét, Gutfriend Hanit, valamint Perikász, Dorottya, Ilona, 

Fáni és Lajos nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) [207-208. p.] 

435. Előterjesztés Nyakas József vasúti fékező és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1884 óta a községben lakó és 

vasúti fékezőként élő kérvényezőt és nejét, Boda Júliát, valamint Gizella, Vilma, Jenő és Anna 

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

436. Előterjesztés Pekelniczky Lajos kovácsmester, háztulajdonos és családjának az 1886. évi 

XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1886 óta a 

községben lakó és kovácsmester és háztulajdonosként élő kérvényezőt és nejét, Hanai Máriát, 

valamint Gyula, Juliska és Mária nevű gyermekeit a község kötelékébe 10 forint díjért felvették.) 

[208-209. p.] 

437. Előterjesztés Prohászka Pál kerékgyártó mester és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1888 óta a 

községben lakó és kerékgyártó mesterként élő kérvényezőt és nejét, Harazin Terézt, valamint 

Margit nevű gyermekét a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.)  [209. p.] 

438. Előterjesztés Reguly Pál mészáros, háztulajdonos, és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1893 óta a 

községben lakó és bányászként élő kérvényezőt és nejét, Hudász Zsófiát, valamint Kálmán, 

Árpád, Margit és Lajos nevű gyermekeit a község kötelékébe 20 forint díjért felvették.) [209-

210. p.] 

439. Előterjesztés Rosenberg Ignác kereskedő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1892 óta a községben lakó és 

kereskedőként élő kérvényezőt és nejét, Vamoser Matildot, valamint Irén és Jenő nevű 

gyermekeit a község kötelékébe 10 forint díjért felvették.)  [210. p.] 



440. Előterjesztés Skolnik Dániel cipész mester és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1879 óta a községben lakó és 

1887 óta cipész mesterként élő kérvényezőt és nejét, Olaj Máriát, valamint Dezső és József nevű 

gyermekeit a község kötelékébe 5 forint díjért felvették.) [166-222. p.] 

441. Előterjesztés Tarnóczi György bányász, háztulajdonos és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1869 óta a 

községben lakó bányászként és 1879 óta háztulajdonosként is élő kérvényezőt és nejét, Tóth 

Annát, valamint Rozália, Julianna, Vilma és Irén nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint 

díjért felvették.) [211. p.] 

442. Előterjesztés Valaszkay György vasúti fékező és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1879 óta a 

községben lakó és bányászként élő kérvényezőt és nejét, Papuczák Terézt, valamint Matild és 

Rezső nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) [211-212. p.] 

443. Előterjesztés Weinberger Soma fakereskedő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1875 óta a községben lakó és 

fakereskedőként élő kérvényezőt és nejét, Frank Herminát, valamint Judit és Margit nevű 

gyermekeit a község kötelékébe 15 forint díjért felvették.)  [166-222. p.] 

444. Előterjesztették a 23-26. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [212-

213. p.] 

445. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában közzétett, 

23245/1899. számú közérdekű hirdetménye. – (Az erdélyi Mezőbándi Járásbírósághoz és az 

újonnan felállított Újpesti Járásbírósághoz tartozó községek felsorolása, melyet tudomásul 

vettek.) [213. p.] 

446. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 23. számában 22875/1899. 

számon közzétett hirdetménye, mely szerint Salgótarján község területén a juhok között a 

rühkór betegség fellépését megállapították. – (Tudomásul vették.) [213. p.] 

447. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 24. számában közzétett, 

69021/1899. szánú rendelete, mely szerint a magyarországi sertéseknek Romániába való 

bevitele tilos. – (Tudomásul vették.) [213. p.] 

448. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában közzétett, 94690-

VI.a/1899. számú rendelete, mely szerint az Egyiptomból származó bizonyos árukra és 

tárgyakra vonatkozó június 6-án 61469. számú rendeletével közölt áruforgalmi korlátozást 

Portugáliára is kiterjeszti. –  (Tudomásul vették.) [214. p.] 

449. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában közzétett, 

69960. III.2./1899. számú rendelete, mely szerint Magyar- és Horvát-Szlavonországok 

járványmentes, és osztrák részről korlátozás alá nem vett területeiről, és más törvényhatóságok 

járványmentes községeiből származó 120 kg élősúlyon aluli sertéseknek Linz város 

vágóhídjára való bevitele a felső-ausztriai cs. és kir. helyhatóságoknál esetenként kikérendő 

engedélyek mellett szabad. – (Tudomásul vették.) [214. p.] 

450. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában közzétett, 

a mackanzi reakció alapján takonykórosnak felismert, külsőleg a takonykórnak semmi jelét nem 

mutató, és a leölés utáni boncolás alkalmával takonykórosnak talált lovaknak, kecskéknek fele 

részbeni kártalanítására vonatkozó 691100/1899. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [214. 

p.] 

451. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 26. számában megjelent, 76263-

IX. számú körrendelete, mely szerint a gyermektelenségnek vagy a gyermekek számának per 

esetén való igazolásáról április 11-én 12928. számon kelt körrendelet alapján kiállított 

bizonyítványokat kis- és nagyközségekben 50 krajcáros bélyeggel kell ellátni. – (Tudomásul 

vették.) [214-215. p.] 



452. Előterjesztették a Néplap közgazdasági heti közlöny 36-41. számait. – (Tudomásul vették.)  

[166-222. p.] 

Indítványok: 

453. Elöljárósági indítvány elhunyt Szvoboda Jakab községi képviselő helyének pótlására. – 

(Mivel az 1897-1902 közötti időre választott póttagok időközben rendes tagok lettek, az 1894-

1899 között választott, időközben elköltözött, majd visszaköltözött Horváth Imrét egyhangúan 

elfogadták rendes tagnak.) [215. p.] 

454. Kóhn Lipót községi képviselő írásbeli indítványa Salgótarjánban adóhivatal felállítása 

ügyében a pénzügyminiszterhez újabb kérelem felterjesztésére. – (Mivel a Balassagyarmati M. 

kir. Pénzügyigazgatóság felterjesztésében a megyében két adóhivatal felállítását javasolja, és 

egyiket Salgótarjánban, elfogadták, hogy a javaslat támogatásául a nagyközség is terjessze fel 

kérvényét ez ügyben.) [215-216. p.] 

Napirend utáni beérkezett felsőbb hatósági rendeletek és magánügyletek:  

455. A vármegyei alispánnak, a járási főszolgabíró 9467/1899. számú utasításával kiadott, 

26018/1899. számú rendelete, melyben az 1876. július 4-én 31025. számon kelt 

belügyminiszteri körrendelet 36.§-a alapján Salgótarján nagyközség egész területén ezentúl a 

halottkémleléssel Lővinger Rezső községi orvost bízza meg. – (Kérvényezték az alispánnál, 

hogy a miniszteri rendeletet figyelembe véve, helyezzék hatályon kívül Salgótarjánra 

vonatkozóan ezt a rendelkezést.) [részletes indoklás] [216-219. p.] 

456. A vármegyei alispánnak, járási főszolgabíró 9466/1899. számú utasításával kiadott, 

24694/1899. számú rendelete, melyben a Salgótarjánban fellépett „vörheny” betegséget az 

1876. évi XIV. törvénycikk 157.§-ának c. pontja értelmében járványnak állapítja meg, és annak 

megszűntéig, a salgótarjáni népiskola kivételével, az összes községi népiskolák és óvodák 

bezárását rendeli. Ugyanakkor az 1894. évi  29013. BM. számú rendelet értelmében a község 

elöljáróságát gőzfertőtlenítő gépnek mielőbbi beszerzésére és a fertőtlenítésnek megbízható 

egyén által való végzésére utasítja. – (Utasították az elöljáróságot a rendelet betartására, de 

megjegyezték, hogy a járási főszolgabíró utasításában szereplő 8 napon belül nem tudják 

beszerezni a gőzfertőtlenítő gépet, viszont utasították a főjegyzőt, hogy mikor a jegyző 

egyesületi közgyűlésen Budapesten tartózkodik, tájékozódjon a Walser-féle gépgyárban a 

beszerzésről.) [219-220. p.] 

457. A Balassagyarmati M. kir. Pénzügyigazgatóságnak 30198-IV/1899. számú körrendelete, 

s azzal megküldött vármegyei Hivatalos Értesítő 27. számában a pénzügyminiszternek a 

nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló 1898. évi XXI. törvénycikk értelmében 

országos betegápolási alap létesítésére szolgáló pótadó kivetése, beszedése, behajtása és 

elszámolása tárgyában 61051/1899. számon közzétett utasítása. – (Tudomásul vették.) [220. p.] 

458. Olvastatott a községi állatorvosnak a harmadik negyedévről szóló állategészségügyi 

jelentése. – (Tudomásul vették.) [220. p.] 

459. Olvastatott Weiszenbacher János községi képviselőnek képviselői állásáról lemondó 

levele, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő, mint szabályrendeleti bizottságnak arra 

vonatkozó jelentése. – (A bizottság javaslata alapján nem fogadták el a lemondását.) [részletes 

indoklás] [220-221. p.] 

460. Kovács András községi rendőrnek 30 forint fizetési előleg iránti kérvénye. – 

(Engedélyezték, 5 forintos havi részletekben visszafizetéssel.) [221-222. p.] 

 

1899. október 30. (XV., rendkívüli) [223-240. p.] 

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

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

Gyula, Schmiedt Géza, Herczeg István tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

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

Tininszky Antal aljegyző 



 

461. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Rákos Gyula) [225. p.] 

462. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Tudomásul vették, hogy a napirendek nagy 

száma miatt nem készült el, a következő közgyűlésre halasztották.) [225. p.] 

463. A vármegye törvényhatósági bizottságának a salgótarjáni római katolikus népiskolának 

1899/1900. tanévre való segélyezéséről hozott községi 227., 295. és 335/1899. számú 

határozatokat jóváhagyó 484/1899. számú határozata. – (Az összesen 918 forint 98 krajcár 

segélyből 500 forintot már folyósítottak, felhatalmazták a községi elöljáróságot, hogy a 

fennmaradt összeget szükség esetén folyósítsa.) [225-226. p.] 

464. A vármegye törvényhatósági bizottságának Salgótarján nagyközség volt úrbéres 

közössége szükségleteinek fedezése céljából segélyezésről hozott községi 70. és 138/1899. 

számú határozatokat részben teljesen, részben feltételesen jóváhagyó 485/1899. számú 

határozata, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Elfogadták a 

községi faiskolának tartozás leírását, valamint utasították az elöljáróságot, hogy a közös szérű 

helyét műszakilag vizsgáltassa felül, illetve az apaállat beszerzéseket terjessze fel az alispánhoz 

jóváhagyásra. A vadászati jog bérbeadásából az évenként területarányos támogatás, bár több 

határozatban is megemlítik, de egyértelműen kimondva nincs, ezért ilyen határozat 

jóváhagyását kérik az alispántól.) [227-228. p.] 

465. Olvastatott Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarjáni Önkéntes 

Tűzoltó Egylet működő tagjainak részére téli kabátok beszerzéséről hozott községi 150. és 

267/1899. számú határozatokat jóváhagyó 486/1899. számú határozata. – (Tudomásul vették.) 

[228. p.] 

466. A vármegye törvényhatósági bizottságának a fogyasztási és italmérési adók kezeléséből 

az 1896-1897. évekből elért nyereségnek Salgótarján nagyközség és a beszedési körhöz tartozó 

községek közötti felosztásáról hozott községi 11. és 454/1899. számú határozatok elbírálásáról 

hozott 487/1899. számú határozata, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak 

a járulékok kifizetésére vonatkozó javaslata. – (Utasították a községi elöljáróságot, hogy a 

megállapított 2665 forint 99 krajcárt a községeknek, a megállapított arányban utalványozzák.) 

[részletes indoklás] [228-231. p.] 

467. A vármegye törvényhatósági bizottságának Barella Henrik községi bíró, volt rendőrbíró 

részére a mérőház kezeléséért kezelési díj megállapításáról hozott községi 468/1898. és 

47/1899. számú határozatokat jóváhagyó 490/899. számú határozata. – (Utasították a községi 

elöljáróságot, hogy a megállapított 500 forintot utalja ki.) [231-232. p.] 

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

hússzemlészeti díjak kezeléséről, a kezelési díjak megállapításáról hozott községi 142. és 

264/1899. számú határozatokat jóváhagyó 491/1899. számú határozata. – (Tudomásul vették, 

hogy a díjakat 1900-ban Pap János községi főjegyző szedi be, és ezért 15%-ban részesedik 

belőle.) [232. p.] 

469. Előterjesztették a vármegyei alispánnak a bor, hús és szesz fogyasztási adópótlékok 

kivetéséről, beszedéséről, ellenőrzéséről és kezeléséről intézkedő községi szabályrendeletre 

vonatkozó 22030/1899. számú végzését, az azzal megküldött szabályrendelet-mintával, és a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (A fogyasztási 

adópótlékokat alig érzékelik a fogyasztók, ugyanakkor a költségvetésben jelentősen csökkenti a 

pótadók mértékét. A szabályrendelet elkészítésére bizottságot küldtek ki.) [232-234. p.] 

470. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában közzétett, a 

vármegye törvényhatósági bizottságának a millenniumi 3%-os pótadó kivetését az 1900-1901. 

évekre meghosszabbító 831/1898. számú határozata felsőbb jóváhagyásáról szóló 28443/1899. 

számú hirdetménye, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – 

(Tudomásul vették, és utasították a községi elöljáróságot, hogy a polgári iskola elkészülte után 



tegyen javaslatot a képviselő-testületnek a segélyezés iránti felterjesztésre a vármegyei 

törvényhatósági bizottság határozata alapján.) [234. p.] 

471. Olvastatott a községi belszervezeti szabályrendelet és a pótszabályrendelet 

egybeolvasztott példánya, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – 

(Elfogadták az addig is hatályos rendeletek egybeszerkesztett változatát.) [234-236. p.] 

472. Olvastatott a gőzfertőtlenítő gép szállítására a Walser-féle gépgyártól beérkezett ajánlat, 

és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Elfogadták a mobil gépre 

a 960 forintos ajánlatot, és megbízták Pap János főjegyzőt, hogy a belügyminiszternél a 

beszerzési ár felére kérje a térítést.) [236. p.] 

473. Előterjesztették a községi hivatalos helyiségek kibővítésére, valamint a községi rendőrség, 

esetleg a jegyzői hivatali személyzet természetes lakással való ellátására községi épületek 

építését, és ezek céljaira építési telek beszerzését, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság javaslatával. – (A javaslat alapján idő előttinek mondták ki, s az adóhivatal, esetleg a 

járásbíróság ide helyezése alkalmával újra tárgyalják.) [236-237. p.] 

474. Olvastatott Pap János főjegyzőnek komoly családi egészségügyi okból fizetési előleg iránti 

kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták a 

bizottsági javaslatot, hogy 600 forint előleget folyósítsanak úgy, hogy havi 15 forintos 

részletekben törlessze, illetve fedezetül az adóbeszedés utáni járulék szolgáljon.) [237-238. p.] 

475. Előterjesztették a július 1-től október 27-ig az adóvégrehajtásokból eredő költségszámlát, 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Elfogadták a 115 forint 

85 krajcár kifizetését.) [238. p.] 

476. A pancsovai református egyház főgondnokságának segélyezés iránti kérvénye, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (10 forint támogatást szavaztak 

meg.) [238-239. p.] 

477. Trellay János és társai salgótarjáni lakosok, házhely tulajdonosoknak házaik előtt lámpák 

felszerelése iránti kérvényük. – (Elvileg helyt adtak a kérvénynek, de véleményezésre kiadták a 

községi villamossági bizottságnak.) [239. p.] 

478. Kollár József salgótarjáni lakosnak a községi szegényalap pénztárából segélyezett községi 

szegények sorába való felvétele, és heti segélyben részesítése iránti kérvénye. – (Elfogadták és 

heti 50 krajcárral segélyezték.) [239. p.] 

479. Előterjesztés Kilvády András salgótarjáni lakos, vasgyári munkás és családjának az 

1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvételéről. – (Az 

1877 óta a községben lakó és vasgyári munkásként élő kérvényezőt és nejét, Vágner 

Zsuzsannát, valamint Zsuzsanna, Alojzia, Katalin, Sándor, Ferenc, Terézia és Margit nevű 

gyermekeit a község kötelékébe 1 forint 50 krajcár díjért felvették.)  [239-240. p.] 


