
34. kötet 

 

1899. október 30. (XV., rendkívüli közgyűlés folytatása) [1-10. p.] 

480. Előterjesztés Rakita József salgótarjáni lakos, bányamunkás és családjának az 1886. évi 

XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvételéről. – (Az 1869 óta a 

községben lakó és bányamunkásként élő kérvényezőt és nejét, Lestán Veronkát, valamint 

Rozália, Mária, József, Ferenc és Ferdinánd nevű gyermekeit a község kötelékébe 1 forint 50 

krajcár díjért felvették.) [1. p.] 

481. Előterjesztés néhai Fabriczius Mátyás volt salgótarjáni lakos, vasgyári munkás 

hátramaradt családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe 

való felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó és vasgyári munkásként élő, 1898-ban 

elhunyt nejét, Lámer Dorottyát, valamint Mátyás, Auguszta és Anna nevű gyermekeit a község 

kötelékébe 1 forint 50 krajcár díjért felvették.)   [1-2. p.] 

482. Előterjesztették a 28-29. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [2. 

p.] 

483. Kovács Nándor községi képviselő indítványozza, hogy a községi iskolák megnyitására 

táviratot intézzenek a vármegyei alispánhoz, mivel mint iskolaszéki elnöknek tudomása van 

arról, hogy az iskolás gyermekek között a vörheny csak szórványosan fordul elő, és jelenleg is 

van, de egy 16000 lelket számláló községben ez folyton volt és lesz is. – (Elfogadták, és 

sürgönyileg kérték az alispánt az iskolák megnyitására.) [2. p.] 

484. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában közzétett, 72293-VII. 

számú körrendelete, melyben a talált, valamint a hatóságilag elhagyottnak nyilvánított 

gyermekek után az Országos Betegápolási Alapból fizetendő gondozási és ápolási díjak az 

1881. évi LX. törvénycikk 64. és 65. §-ban felsorolt pénzek közé tartoznak, és mint ilyenek, 

végrehajtási foglalás tárgyát nem képezhetik. – (Tudomásul vették.) [2-3. p.] 

485. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában közzétett 

76000-III.2. számú rendelete, miszerint az Ausztria és Magyarország között kölcsönös 

állatforgalmat szabályozó, szeptember 23-án 75000-III.2. számon kelt rendelete határozatához 

képest, a kölcsönös állatbehozatal az általános állategészségügyi szabályok megtartásával 

szeptember 23-tól szabad. – (Tudomásul vették.) [3. p.] 

486. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában közzétett, 

75382/1899. számú értesítése, miszerint a Magyarországból Ausztriába vitt 

állatszállítmányokon megállapított ragadós állati betegségek esetén a magyar szállító félnek 

egyelőre Bécsben és Grazban magyar állatorvos áll rendelkezésére, kinek közreműködése ilyen 

esetekben igénybe lesz vehető. – (Tudomásul vették.) [3-4. p.] 

487. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában közzétett, 

Salgótarján nagyközség területére nézve megállapított rühkór megszűntét kimondó 

27858/1899. számú hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [4. p.] 

488. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában közzétett, 

27691/1899. számú hirdetménye, mely szerint a földművelésügyi miniszternek 78436/1899. 

számú leirata értelmében sertésvész miatt Salgótarján stb. községből és a vele szomszédos 

községekből Ausztriába sertés bevitele tilos. – (Tudomásul vették.) [4. p.] 

489. A belügyminiszternek a szegénységi és vagyontalansági bizonyítványok kiállítására és 

hitelesítésére vonatkozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában közzétett, 65402/1899. 

számú körrendelete. – (A körrendelet szó szerinti leirata, melyet tudomásul vettek.) [4-6. p.] 

490. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában közzétett, 

a Magyar- és Horvát-Szlavonországok területéről származó élő szarvasmarháknak Heilbrun 

város közvágóhídjára való bevitelét betiltó 88435/1899. számú rendelete. – (Tudomásul vették.) 

[6. p.] 



491. A közigazgatási erdészeti bizottságnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában 

közzétett, a facsempészet meggátlása céljából tett intézkedéseket magában foglaló határozata. 

– (A határozat teljes szövegét közölték, melynek lényege, hogy az erdei termékek forgalmát csak 

a községi elöljáróságok igazolásával engedélyezik. Tudomásul vették.) [6-7. p.] 

492. A közigazgatási erdészeti bizottságnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában 

közzétett, az 1898. évi XIX. törvénycikk 40. és 45.§-ában foglalt rendelkezések végrehajtása 

biztosítása céljából tett intézkedésekre vonatkozó határozata. – (A határozat teljes szövegét 

közölték, melynek lényege, hogy az erdőbirtokosságok megválasztott elnökét és megalkotott 

szabályzatát be kell jelenteni a balassagyarmati erdőhivatalnál. Tudomásul vették.) [7-9. p.] 

493. Előterjesztették a Néplap közgazdasági heti közlöny 42-44. számait. – (Tudomásul vették.)  

[9. p.] 

494. Kovács Nándor községi képviselő indítványa a csavargók nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről. – (Utasították az elöljáróságot, hogy szigorúan járjon el.) [9. p.] 

Napirend utáni beérkezett felsőbb hatósági rendeletek és magánügyletek: 

495. Előterjesztették a községi pénztár október havi vizsgálatáról felvett leltárt. – (Tudomásul 

vették.) [9. p.] 

496. A vármegyei alispánnak a gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről alkotott 1898. évi XXII. 

törvénycikk alapján álló Országos Központi Hitelszövetkezet alapítványi üzletrészeinek 

jegyzéséről kiadott 28450/1899. számú felhívása. – (Kiadták a jegyzőknek üzletrészek gyűjtése 

céljából.) [9. p.] 

497. Jakab Pál losonci lakos, építész vállalkozónak a községben letelepedés engedélyezése 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték Losonc rendezett tanácsú város igazolása alapján.) [9-10. p.] 

 

1899. november 20. (XVI., rendkívüli) [11-45. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Jónásch Antal, Klein Jakab, 

Kóhn Lipót, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Szilárdy Ödön, 

Auerhammer János állatorvos, Lővinger Rezső községi orvos, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, 

Pap János főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

498. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [14. p.] 

499. Az október 10-én és 30-án tartott gyűlések jegyzőkönyveinek felolvasása. – (Az október 

10-i jegyzőkönyv hitelesítve volt, jóváhagyták, a 30-i jegyzőkönyv jóváhagyását a következő 

közgyűlésre halasztották, mert a főjegyzőt a tisztázásba akadályozta, hogy beteg nejével több 

napig Budapesten volt.) [14. p.] 

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

beltelkek örökáron való megvételéről hozott községi 149., 268., 365. és 374/1899. számú 

határozatokat összes mellékleteivel, s az ezek alapján megkötött adásvételi szerződésekkel, 

azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [14-15. p.] 

501. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a vásárjog gyakorlása céljaira használt 

területek után azok volt tulajdonosai részéről emelt kártalanítási igény elbírálásáról hozott 

364/1899. számú határozatát az ügyiratokkal, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be 

nem adatott. – (Megerősítették.) [15-16. p.] 

502. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi főépület udvarán lévő kút 

átépítéséről hozott 381/1899. számú határozatát, az azzal elfogadott költségvetést, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [16-17. p.] 

503. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az új gyepmesteri telephez vezető út 

kiépítéséről hozott 382/1899. számú határozatát, az azzal elfogadott költségvetést, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [17- 18. p.] 

504. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlanná vált újoncozási, 

katonaállítási, beszállásolási és élelmezési költségek leírásáról hozott 386/1899. számú 



határozatát, a hátralékosok kimutatásával, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [18-19. p.] 

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

betegápolási és élelmezési költségek leírásáról hozott 387/1899. számú határozatát, a 

hátralékosok kimutatásával, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [19-20. p.] 

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

börtönügyi költségek leírásáról hozott 388/1899. számú határozatát, a hátralékosok 

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

[20-21. p.] 

507. Előterjesztették a községi közbiztonsági költség-hátralékok részbeni leírásáról hozott 

389/1899. számú határozatot, a hátralékosok egyénenkénti kimutatásával, azon jelentéssel, 

hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [21-22. p.] 

508. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan vicinális 

közmunkaváltság hátralékok leírásáról hozott 390/1899. számú határozatát, a hátralékosok 

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

(Jóváhagyták a 79 forint 82 krajcár leírását.)  [22-23. p.] 

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

hátralékok leírásáról hozott 390/1899. [tollhiba: 391] számú határozatát, a hátralékosok 

egyénenkénti kimutatásával, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták a 130 forint 49 krajcár leírását.)  [23-24. p.] 

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

leírásáról hozott 392/1899. számú határozatát, a hátralékosok egyénenkénti kimutatásával, azon 

jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták a 109 forint 50 krajcár 

leírását.)   [24-25. p.] 

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

közmunkaváltság szaporodásba hozataláról és kiutalásáról hozott 393/1899. számú határozatát, 

s azzal kapcsolatban a túlfizetésben levő adózók egyénenkénti kimutatásával, azon jelentéssel, 

hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták a túlfizetések kiutalását.)  [25. p.] 

512. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a tűzvédadó pótkivetéséről hozott 

394/1899. számú határozatát, s azzal kapcsolatban a pótkivetési lajstromot, azon jelentéssel, 

hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták a 7 forint beszedését.)  [26. p.] 

513. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi belszervezeti szabályrendelet és 

pótszabályrendelet egybeolvasztását elfogadó 471/1899. számú határozatát, és az azzal 

elfogadott belszervezeti szabályrendeletet, azon megjegyzéssel, hogy azok ellen észrevétel be 

nem adatott. – (Jóváhagyták.) [27-28. p.] 

514. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek Pap János községi főjegyző részére 

komoly családi egészségügyi okból fizetési előleg megadásáról hozott 474/1899. számú 

határozatát, azon megjegyzéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.)  [28. 

p.] 

515. Olvastatott a bor, hús és szesz fogyasztási adópótlék kivetéséről, beszedéséről, 

ellenőrzéséről és kezeléséről alkotandó szabályrendelet-tervezet készítésére a községi 

képviselő-testületnek 469/1899. számú határozatával kiküldött szűkebb körű bizottság, illetve 

a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (A borra 20%, a húsra 25%, 

az égetett szeszekre 30 fokig hektoliterenként 7 fillér, azon felül 10 fillér pótadót határoztak 

meg.) [28-31. p.] 

516. Olvastatott a bor, hús és szesz fogyasztási adópótlék kivetéséről, beszedéséről, 

ellenőrzéséről és kezeléséről alkotandó szabályrendelet, annak keretén belül az adópótlékok 

beszedésére és ellenőrzésére vonatkozó ügyviteli szabálytervezet készítésére a községi 

képviselő-testületnek 469/1899. számú határozatával kiküldött szűkebb körű bizottság, illetve 



a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (A főjegyzőt bízzák meg ezzel, 

úgy, hogy bármely aljegyzőt maga mellé veheti, a díjazást pedig évről-évre állapítják meg.) 

[31-33. p.] 

517. Előterjesztés Pap János községi főjegyzőnek a községi képviselő-testületnek 472/1899. 

számú határozatával a gőzfertőtlenítő gép beszerzésével, és a beszerzési ár részbeni 

megtérítéséért a Belügyminisztériumnál eljárással való megbízással. – (Elfogadták a 960 

forintos árat, és utasították az elöljáróságot, hogy a gép céljaira a községi ménistállót 

alakítassa át, az állami méneket pedig máshol helyezze el. A gép karbantartását, illetve 

működtetését a belügyminiszteri előírás szerint a tűzoltóknak kell végezni, ezért felkérik az 

önkéntes tűzoltó egylet parancsnokságát, hogy a két fizetéses tűzoltóval oldja meg ezt szükség 

szerint. Megbízták a főjegyzőt, hogy a heveny betegségek kimutatásával kérvényt szerkesszen a 

költségek felének megtérítésére, és azt a községi elöljáróság aláírásával nyújtsák be a 

Belügyminisztériumba.) [33-35. p.] 

518. Bemutatták a községi választók 1900-1902. évekre érvényes, a járási főszolgabíró 

elnöklete alatt a községi igazoló választmány által megállapított, betűsoros névjegyzékét. – (Az 

1925 választásra jogosult választókerületi beosztásának elfogadása.)[35-36. p.] 

519. Előterjesztették a behajthatatlanság folytán leírandó, valamint a túlfizetés folytán 

szaporodásba hozandó vármegyei katona beszállásolási hozzájárulási pótlékok kimutatását a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Mivel ennek kivetése 

évekkel ezelőtt megszűnt, és sem a hátralékosok, sem a túlfizetők névjegyzéke nem állapítható 

meg, utasították az elöljáróságot, hogy ezeket törölje.) [36-37. p.] 

520. Olvastatott a salgótarjáni ágostai hitvallású evangélikus egyház felügyelőségének az 

egyház terhére kirótt járdaköltség elengedése iránti kérvénye, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (Mivel a római katolikus templom előtti szakasz 

költségét is a község magára vállalta, utasították a községi mérnököt, hogy az evangélikus 

templom telke előtti szakaszt mérje fel, és annak a költségét is magára vállalja a község.) [37-

38. p.] 

521. Olvastatott a Salgótarjáni Dalkör Egyesület elnökségének évi segélyben való részesítése, 

és meghívóiknak a községi szolgák által kézbesítése engedélyezése iránti kérvénye, a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (50 forint működési segélyt 

szavaztak meg, azonban a meghívók kézbesítésére vonatkozó kérelmet elutasították.) [38. p.] 

522. Olvastatott a salgótarjáni volt úrbéresek elnökségének a birtokossági tanács ülései részére 

hivatalos helyiség átengedése, és meghívóiknak a községi szolgák által kézbesítése 

engedélyezése iránti kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. – (Az ülések a főjegyző engedélyével a községi hivatalos helyiségek 

valamelyikében megtartandók, ha nem akadályozzák a községi munkát, azonban a meghívók 

kézbesítésére vonatkozó kérelmet elutasították.) [39. p.] 

523. Olvastatott Kovács József községi segédjegyzőnek 150 forint fizetési előleg iránti 

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

és a visszafizetést 1900. január 1-től 12 forint 50 krajcáros részletekben határozták meg.) [39. 

p.] 

524. Olvastatott Bagyinszki Kálmán községi hajdúnak ruhapótlék iránti kérvénye, és a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata. – (Elutasították, mert nem akartak 

alkalmat szolgáltatni a községi szolga személyzetnek hasonló kérelmek benyújtására.) [39-40. 

p.] 

525. Barta Miklós és társai salgótarjáni lakosok, háztulajdonosoknak házaik előtt lámpák 

felállítása iránti kérvénye. – (Elvileg helyt adtak a kérvénynek, de a községi villamossági 

bizottság elé utalták, mint a 177/1899. számú határozattal Trellay János és társai kérvényét.) 

[40. p.] 



526. Előterjesztés néhai Demúth Kelemen volt salgótarjáni lakos, acélgyári munkás 

családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való 

felvételéről. – (Az 1876 óta a községben lakó és acélgyári munkásként élő, 1898-ben elhunyt 

nejét, Hugyik Paulinát, valamint József és Mária nevű gyermekeit a község kötelékébe 1 forint 

50 krajcár díjért felvették.) [40. p.] 

527. Előterjesztés Kiss Péter acélgyári munkás és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvételéről. – (Az 1892 óta a 

községben lakó és acélgyári munkásként élő kérvényezőt és nejét, Mátyás Antóniát, valamint 

Ilona nevű gyermekét a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) [41. p.] 

528. Előterjesztés Porubszky János vasgyári munkás és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvételéről. – (Az 1874 óta a 

községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt és nejét, Kulfasz Jozefinát, valamint 

Lénárd és István nevű gyermekeit a község kötelékébe 1 forint 50 krajcár díjért felvették.) [41-

42. p.] 

529. Előterjesztették a 30-31. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [42. 

p.] 

530. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett, 

74234/1899. számú hirdetménye, mely szerint az osztrák értékű egy forintos állami jegyek 

beváltási határideje 1899. december 31-én lejár, azon túl az állampénztárakban sem fogják 

beváltását elfogadni. – (Tudomásul vették.) [42. p.] 

531. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett, 

81439-III.2. számú hirdetménye, mely szerint a szarvasmarháknak és ezek nyerstermékeinek 

Magyarországból Romániába való kivitelét megtiltotta. – (Tudomásul vették.)  [42. p.] 

532. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett, 

a magyarországi származású sertéseknek a kőbányai és győri állategészségügyi hivatalok 

felügyelete alatt álló sertésszállítások területére való szállítását szabályozó 38015/1899. számú 

rendelete. – (Tudomásul vették.) [42-43. p.] 

533. A vármegyei legtöbb adót fizető bizottsági tagoknak a vármegyei igazoló választmány 

által az 1900. évre egybeállított névjegyzéke. – (Kihirdették és tudomásul vették.) [43. p.] 

534. Előterjesztették a Néplap közgazdasági heti közlöny 45-46. számait. – (Tudomásul vették.)   

[43. p.] 

535. A járási főszolgabírónak 1899. november 10-én 10614/1899. szám alatt kelt végzése, 

melyben vármegyei alispán 32313/1899. számú rendelete alapján a salgótarjáni bányai és 

acélgyári telepen lévő iskolák megnyitását, és november 11-én ugyanazon szám alatt kelt 

végzésével vármegyei alispán 32395/1899. számú távirati rendeletével a község területén lévő 

összes iskolák megnyitását elrendelő intézkedéséről értesít. – (Tudomásul vették.) [43. p.] 

536. A Magyar kir. Építészeti Hivatal főnökségének a Salgótarján nagyközség főutcáját képező 

vármegyei törvényhatósági útszakasz kavicsolásához a vármegye alispánjának 1898. évi 25938. 

számú végzésével engedélyezett 150 méter kavicsteríték hengereléséhez való hozzájárulásról 

kiadott 2155. Al. 1899. számú átirata. – (Noha a község már eddig is jelentős mértékben 

átvállalt anyagi forrást a törvényhatósági út javításából, ha elrendelik, a kavicsozást is 

átvállalja a jelzett szakaszra.) [43-44. p.] 

537. Timaróczky Sándor községi hajdúnak 50 forint fizetési előleg iránti kérvénye. – 

(Elfogadták, és havi 5 forintos törlesztést írtak elő.)  [44. p.] 

 

1899. december 22. (XVII., rendes) [45-68. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Hankus Imre, Jónásch Antal, Rákos Gyula, 

Szilárdy Ödön, Herczeg István tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Korsós József közgyám, Pap János főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Tininszky 

Antal aljegyző 



 

538. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [47. p.] 

539. Az október 30-án és november 20-án tartott rendkívüli gyűlések jegyzőkönyveinek 

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

540. A vármegyei alispánnak Bárna község tűzkárosultjai részére adomány gyűjtéséről kiadott 

38131/1899. számú felhívása. – (A község 10 forinttal támogatta a már megindult gyűjtést.) 

[47. p.] 

541. A járási főszolgabírónak az 1899. év végével kilépő községi képviselők megüresedő 

helyeinek választás útján betöltéséről, a választókerületek beosztásáról, a választókerületek 

elnökeinek kinevezéséről, és a választás napjának kitűzéséről 11645/1899. számon kiadott 

felhívása. – (Tudomásul vették a kijelölt választási bizottsági elnökök személyét, azt, hogy 

december 28-án tartják a választást, illetve a 20 rendes és 5 póttag választási kerületenkénti 

beosztását, valamint a választás lefolyásának részletes szabályozását.) [részletes indoklás] [47-

50. p.] 

542. Előterjesztették a Balassagyarmati kir. Törvényszék elnökének 2115/1899. elnöki számú 

átiratával megküldött, az 1900. évre kiválasztott esküdtbírósági esküdtek névsorát tartalmazó 

lajstromát. – (Tudomásul vették.) [50. p.] 

543. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a bor, hús és szeszfogyasztási adópótlékok 

kivetéséről, ellenőrzéséről és kezeléséről hozott 469. és 515/1899. számú határozatok alapján 

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

(Jóváhagyták.)   [50-52. p.] 

544. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 516/1899. számú határozata alapján 

alkotott, a bor, hús és szeszfogyasztási adópótlékok kivetésére, ellenőrzésére vonatkozó 

ügyviteli szabályzatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.)  [részletes indoklás] [52-53. p.] 

545. Előterjesztés az italmérési és fogyasztási adó beszedési illeték címén 1899. évre 

előirányzott 796 forint 55 krajcár beszedési jutalék kiutalásáról, a községi fogyasztási adó 

bizottság javaslatával. – (Meghatározták, hogy a beszedési körhöz tartozó községek milyen 

összegben részesülnek ebből.) [részletes indoklás] [53-54. p.] 

546. Előterjesztették az 1900. évi adókötelezettség előírásával a pusztákra és telepekre kiállított 

előfogatok költség kimutatását, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (A 33 forint 20 krajcárban összeg kiutalását elfogadták.) [54-55. p.] 

547. Elöljárósági előterjesztés az éves községi közmunka lajstromban téves kivetés miatt 

váltság-többlet leírására, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – 

(Luby Géza marhaállománya után 26 igavonóra vetették ki a közmunkaváltságot, ellenben csak 

12 igavonója van, a 43 forint 20 krajcár különbséget visszautalják.) [55. p.] 

548. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi pénztári 

számadások zárásával a kiadási címleteknél mutatkozó hiányoknak a község egyéb alapjaiból 

leendő fedezésére adandó meghatalmazás iránti javaslat. – (Felhatalmazták a községi 

elöljáróságot a pénztárak közötti különbség kiegyenlítésére.) [55-56. p.] 

549. Előterjesztették az 1900. évben Salgótarján nagyközségben tartandó országos vásárok 

hirdetési jegyzékét. – (Tudomásul vették, és a vármegyei Hivatalos Értesítő szerkesztőségének 

közzététel miatt megküldték.) [56. p.] 

550. Elöljárósági előterjesztés az 1900. évi III. osztályú kereseti adó, bányaadó és nyilvános 

számadásra kötelezett vállalatok adója tárgyalásához bizalmi férfiak kiküldéséről. – (Rákos 

Gyula és Bóth Béla.) [56. p.]  

551. Olvastatott a községi szegényügyi bizottságnak az 1900. évben segélyezendő községi 

szegények névjegyzékét, és a segélyezés mértékét magában foglaló javaslata. – (Név szerint 

felsorolták a segélyezendőket.) [57-58. p.] 



552. Előterjesztés az október 28-tól felmerült, és a december végéig még felmerülendő adó 

végrehajtási költségek kiutalásáról, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. – (Jóváhagyták a 93 forint 70 krajcár kifizetését.) [58. p.] 

553. Olvastatott a községi jegyzői személyzetnek lakbér illetményük negyedévi részletekben 

történő kiadása iránti kérvénye, és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslata. – (Engedélyezték, bár a szabályrendelet másként rendelkezik.) [58-59. p.] 

554. Zender Oszkár községi végrehajtónak 150 forint fizetési előleg engedélyezése iránti 

kérvénye. – (A családjában lévő betegségre tekintettel engedélyezték, és 1900. januártól 12 

forint 50 krajcáros részletekben vonják le a fizetéséből.) [59. p.] 

555. Czele Tamás községi rendőrnek a több, súlyosabb betegség költségeinek fedezésére 

községi segély iránti kérvénye. – (A különleges helyzet miatt 20 forint segélyt állapítanak meg 

a község szolgálatában hosszabb időt eltöltő rendőrnek.) [59-60. p.] 

556. Előterjesztés Nimbsgern Róbert üzletvezető és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

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

községben lakó, üzletvezetőként élő kérvényezőt és nejét, Tancsányi Jolánt, valamint Laura 

nevű gyermekét a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) [60. p.] 

557. Előterjesztés Borbás István vasgyári ács és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

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

acélgyári munkásként élő kérvényezőt és nejét, Farkas Rozáliát, valamint Sándor és Katalin 

nevű gyermekeit a község kötelékébe 1 forint 50 krajcár díjért felvették.) [60-61. p.] 

558. Előterjesztés Osgyán Pál bányamunkás és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvételéről. – (Az 1892 óta a községben lakó, 

acélgyári munkásként élő kérvényezőt és nejét, Merczák Máriát, valamint Zsuzsanna, Rozália, 

Julianna, Erzsébet és Borbála nevű gyermekeit a község kötelékébe 3 forint díjért felvették.) 

[61. p.] 

559. Előterjesztették a 32-35. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [61-

62. p.] 

560. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában közzétett, 

118915/1899. számú körrendelete, mely szerint a pestis betegség behurcolásának 

megakadályozása végett az Egyiptomból származó bizonyos árukra és tárgyakra nézve június 

6-án 61469. számú rendelettel elrendelt korlátozást Brazíliára és Paraguayra is kiterjeszti. – 

(Tudomásul vették.) [62. p.] 

561. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában közzétett, 

25720/1899. számú körrendelete, mely szerint a gyümölcs és főzelék veteményféléknek a 

Román Királyság területére való bevitele, az áruk származását igazoló okmányok 

felmutatásának nélkül lehetséges. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 

562. A vármegyei alispánnak a törvényhatósági közutak építési, kezelési és fenntartási 

költségeiről, másrészt a kiadások fedezésére szükséges bevételekről szerkesztett 1897-1898. 

évi zárszámadás közszemlére tételéről szóló, a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában 

közzétett, 32532/1899. számú hirdetménye. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 

563. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett, a pestis 

betegség mivoltának és terjedése módjának közérthető ismertetésére vonatkozó 104021/1899. 

számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [62-63. p.] 

564. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett, 

91846/1899. számú körrendelete, mely szerint Magyar- és Horvát-Szlavonországok területéről 

származó élő szarvasmarháknak Nikola [Bogdanovci, Szerémség] város közvágóhídjára való 

bevitelét megtiltja. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

565. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett, 

a Magyar- és Horvát-Szlavonországok egész területéről származó gazdasági és tenyész 



sertéseknek Alsó-Ausztriába való forgalomba hozását korlátozó 91117/1899. számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

566. A belügyminiszternek a feltétlenül portómentes hatóságok, hivatalok és községek 

hivatalos leveleinek ajánlva feladását korlátozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában 

közzétett, 108341. elnöki számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [63. p.] 

567. A belügyminiszternek a jelentkező pestisbetegségnek bejelentéséről 112301. VI-a/1899. 

szám alatt kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett, körrendelete. – 

(Tudomásul vették.) [63-64. p.] 

568. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, 8666-

VII/1899. számú körrendelete, mely szerint a talált, és hatóságilag elhagyottnak nyilvánított két 

éven aluli gyermekek részére a budapesti „Fehér Kereszt”, és az „Országos Első 

Gyermekmenhely Egyesület” központi és vidéki fióktelepei által dajkaságba kihelyezésük 

alkalmával, valamint 7 éves koruk betöltésekor az illető községbe szállításuk alkalmával, a 

kereskedelemügyi miniszter a MÁV vonalain ingyenes menetdíjat engedélyezett. – (Tudomásul 

vették.) [64. p.] 

569. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, 

a Magyar- és Horvát-Szlavonországok egész területéről származó gazdasági és tenyész 

sertéseknek Morvaországba való forgalomba hozását korlátozó 95518/1899. számú 

körrendelete. – (Tudomásul vették.) [64. p.] 

570. A földművelésügyi miniszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, 

94168/1899. számú körrendelete, mely szerint a ragadós száj- és körömfájásnak a voralbergi 

Feldkirk kerület Dornbern községéből Magyarországba történt behurcolása miatt a Feldkirk és 

Bregenz kerületének egész területéről származott hasított körmű állatoknak Magyarországba 

való behozatalát betiltja. – (Tudomásul vették.) [64-65. p.] 

571. A földművelésügyi miniszternek a Németországba kivitelre szánt állatok marhaleveleinek 

szabályszerű kiállításáról 67496/1899. számon kiadott, a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. 

számában közzétett, körrendelete. – (Tudomásul vették.) [65. p.] 

572. A vármegyei alispánnak, a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, 

34264/1899. számú felhívása a Földművelésügyi Minisztérium kiadásában megjelent Dr. 

Csanády Gusztáv, a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet igazgatója által megírt „Útmutatás 

a must és bor okszerű kezelésére kisebb szőlőbirtokosok számára, különös tekintettel az 1893. 

DXIII. t.c. végrehajtására” című szakmunka megszerzése ajánlásáról. – (Tudomásul vették, egy 

példányban a községi könyvtár részére beszerezték.) [65. p.] 

573. Előterjesztették a Néplap közgazdasági heti közlöny 47-52. számait. – (Tudomásul vették.) 

[65. p.] 

Napirend utáni beérkezett felsőbb hatósági rendeletek és magánügyletek: 

574. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községben létesítendő polgári iskola építési 

telkének vételéről hozott községi 374. és 500/1899. számú határozatokat, és azok alapján kötött 

adásvételi szerződéseket jóváhagyó 899/1899. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [65-66. 

p.] 

575. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi 469. és 515/1899. számú határozatok 

alapján 919/1899. szám alatt hozott azon határozata, melyben a bor, hús és szeszfogyasztási 

adópótlékok élvezetéből folyó külön jövedelemről hozandó községi határozatok és alkotandó 

szabályrendeletek jóváhagyására a vármegye alispánját hatalmazza fel. – (Tudomásul vették.) 

[66. p.] 

576. A vármegyei alispánnak az 1899. évi községi közmunka összeírása, és a közmunka 

mértékének, váltságdíjainak megállapításáról hozott községi 143., 266. és 293/1899. számú 

határozatokat jóváhagyó 26239/1899. számú végzése. – (Tudomásul vették, és utasították a 

községi számvitellel megbízott aljegyzőt, hogy a megállapított összegeket írja elő.) [66-67. p.] 



577. A vármegyei alispánnak elmebeteg Ragályi Lőrinc ápolásából felmerült, és a község által 

előlegezett költségek megtérítéséről tett intézkedésekről szóló 34791/1899. számú leirata. – 

(Tudomásul vették.) [67. p.] 

578. A Balassagyarmati Magyar kir. Pénzügyigazgatóságnak a Huszár Antal és neje elleni 

végrehajtási ügyben megtartandó sorrendi tárgyalásnál használandó hátralék kimutatás 

beterjesztéséről 41236.IV-c/1899. szám alatt kiadott felhívása. – (Kiadták a jegyzői hivatal 

adóügyi osztályának, egyben megbízták Eisenkolb Ivor adóügyi aljegyzőt, hogy a tárgyaláson 

a község érdekeit képviselje.) [67. p.] 

579. Előterjesztették a községi pénztárnak december 16-án járási főszolgabíró általi 

megvizsgálásakor felvett leltárt, azon jelentéssel, hogy a pénztárt rendben találták. – 

(Tudomásul vették.) [67. p.] 

580. Kovács Antal községi aljegyzőnek 200 forint fizetési előleg engedélyezése iránti kérvénye. 

– (Engedélyezték, és havi 19 forint 66 krajcáros törlesztést írtak elő) [67-68. p.] 

581. Jancsik Gyula, mint kiskorú Bakos Dezső vagyontalan árva gyámjának, gyámoltja részére 

a községi képviselő-testületnek 360/1897. számú határozatával megállapított heti segélyből 

1899. év végéig összegyűlt 58 forint kiutalása iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [68. p.] 

 

1899. december 30. (XVIII., rendkívüli) [69-77. p.] 

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

Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula, Auerhammer János állatorvos, Herczeg István tanácsnok, 

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

József közgyám, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pusztay Antal tanácsnok, Pap János 

főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

582. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kóhn Lipót) [69. p.] 

583. A vármegyei alispánnak 35179/1899. számú felhívása, melyben a Vallás- és 

közoktatásügyi Minisztérium 80445/99. számú azon leiratát közli, melyben gazdasági ismétlő 

iskola, és gyakorlati tanítási céljaira bizonyos járulékok megállapítását írja elő a községeknek. 

– (Mivel a nagyközség ipari jellegű, valamint nincs 20 hold jó minőségű földje, amely alkalmas 

lenne a gazdasági ismétlő iskolai oktatásra, ezért nem állapít meg e célra járulékot.) [70. p.]  

584. Olvastatott a közigazgatási bíróságnak 3097/899. k.i. számú, Link Bernát újpesti lakosnak 

az általa, mint Salgótarján nagyközség tulajdonához tartozó helypénzszedési jog bérlője által, 

a község pénztárába befizetett községi pótadók visszatérítése iránt beadott kérvényre hozott 

községi képviselő-testületi 288. és 369/1898. számú határozatok felülbírálatára vonatkozó, 

Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának 997/1898. számú határozata ellen benyújtott 

fellebbezésében foglalt panaszokkal szemben védirat beterjesztése tárgyában, Nógrád 

vármegye alispáni hivatalának 36603/1899. számú végzésével kiadott 3097/K. 1899. számú 

végzése, és az arra beadott fellebbezés. – (A községi vásárjog bérbeadása a törvény szerint 

nyilvános árverésen történt, a feltételek ismertek voltak, így panaszos nem hivatkozhat 

kényszerítő erőre, mert önként vállalta a községi adók és pótadók fizetését a szerződésben. 

Egyébként is a törvényi előírás szerint már elévült a 3 évnél régebbi egyenes adó módjára 

beszedett pótadók visszaigénylésének lehetősége.) [részletes indoklás] [70-72. p.] 

585. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár, a községi alapok és a 

fogyasztási adó kezelési pénztárak pótköltségvetési előirányzatait jóváhagyó 1081/1899. számú 

határozata. – (Tudomásul veszik, de kérik az alispántól, hogy a szövegben történt elírást, 

miszerint 6001 forint helyett 601 forint szerepel, a később ebből adódó viták elkerülésére 

javítassa ki.) [72. p.] 

586. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi házi pénztár és különféle községi 

alapok pénztárainak 1900. évre szóló költségvetési előirányzatait jóváhagyó 1024/1899. számú 



határozata. – (A betegápolási alappal kapcsolatos megjegyzés kifogásolásával felterjesztették 

az alispánhoz.) [részletes indoklás] [72-76. p.] 

587. Előterjesztették a 36. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – (Tudomásul vették.) [76. p.] 

588. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 36. számában közzétett, 

117214/1899. számú körrendelete. – (A balfi gyógyfürdőben berendezett munkás panzió 

igénybevételének feltételeit tartalmazó körrendeletet tudomásul vették, és elrendelték a 

sokszorosítását, hogy minél szélesebb körhöz eljusson.) [76-77. p.] 

589. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 36. számában közzétett, 

12350/1899. számú rendelete, melyben az országos betegalap terhére gondozandó hét /7/ éven 

aluli gyermekek lehetőség szerint a „Fehér Kereszt” Országos Lelencház Egyesület által e célra 

Szombathelyen, Gyulán, Aradon és Kassán létesített fiókintézetekben való elhelyezését rendeli. 

– (Tudomásul vették.) [77. p.] 

590. A belügyminiszternek, a vármegyei Hivatalos Értesítő 36. számában közzétett, 122291/99. 

számú rendelete, melyben Dr. Oláh Gyula által „Az ember és az egészség” cím alatt kiadott 

népszerű orvosegészségügyi munka terjesztését ajánlja. – (Tudomásul vették, egy példányt a 

községi könyvtár részére megrendeltek.) [77. p.] 

 

1899. december 30. (XIX., alakuló) [78-79. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik községi bíró, Bőhm Ignác, Frank Dezső, Gönczöl János, Holcsek 

Ferenc, Kóhn Lipót, Perné Ferenc, Simon József, Szilárdy Ödön, Wirkler Gyula, Auerhammer 

János állatorvos, Herczeg István tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Korsós József közgyám, 

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

aljegyző, Plachy József járási főszolgabíró 

 

591. Elnöklő főszolgabíró az alakuló ülésen megjelent képviselőket üdvözli, kijelenti, hogy az 

igazoló választmány még nem vizsgálta fölül a községi választások jegyzőkönyveit, de közel 

van a községi tisztújítás, ezért kell az alakuló ülést megtartani. [78. p.] 

592. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Kóhn Lipót) [78-79. p.] 


