
4. kötet 

 

1876. január 5. (I., rendkívüli) [1-3. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Alk Antal, Fülep István, Gazdy László, 

Herczeg János, Hoffman Bernát, Nagy István, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, 

Jungmann Mihály községi orvos, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

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

2. A választott képviselők fele részének kisorsolása. – (A 3 évvel korábban megválasztott rendes 

községi képviselők nevét, 20 db-ot, felírták, melyek közül 10-et kihúztak, akik helyett újakat 

választottak, illetve a ki nem sorsoltak és a póttagok közül Köröskényi Bálint és Flamm Ignác 

elhalt, Feuth Zsigmond elköltözött, így összességében 11 rendes és 2 póttagot kellett választani. 

A választásra kijelölt rendes tagok: Hochberger József, Seyman Antal, Fülep János, Fülep 

István, Langár Ferenc, Herczeg János, Dr. Vajda Ignác, Ponyi György, Unger István, 

Okolicsányi Lajos, Kádas István, póttagoknak: Herczeg István, Löllbach Gusztáv.) [1-3. p.] 

 

1876. január 15. (II., rendkívüli) [3-5. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Alk Antal, Allender József, Hochberger 

József, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, Porázik György, Rubint Károly, Schvajczer Dávid, 

Thomásch János, Dr. Vajda Ignác, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a Salgótarjánii 

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

orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

3. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [3. p.] 

4. A folyó évi január hó 18-án tartandó tisztújításra az 1871. évi XVIII. törvénycikk 78.§-a 

értelmében a jelölés megejtése. – (Községi bíró: Kovács József, albíró: Gerczer Ferenc, 

rendőrbíró: Jancsik Gyula és Korsós József fizetéses, Herber Ágoston bányatársulatnál, Dapsy 

Gyula vasgyár, Okolicsányi Lajos Salgón tiszteletbeli, mezei rendőrbíró: Langár Ferenc, Ponyi 

György, fizetéses tanácsnokok: Simon József, Breuer Gusztáv, Fülep János, Langár Ferenc, 

Ponyi György, árvagyám: Rubint Károly, községi orvos: Jungmann Mihály, községi szülésznő: 

Somogyiné, özv. Freiszmanné, tiszteletbeli ügyész: Laszly István, tiszteletbeli mérnök: Quitt 

Henrik. A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére bizottságot küldtek ki: Zemlinszky Rezső, Rubint 

Károly, Dr. Vajda Ignác.) [4-5. p.] 

 

1876. január 25. (III., rendkívüli) [5-9. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Pfaff Gusztáv, Porázik György, Schvajczer 

Dávid, Szilárdy Ödön, Thomásch János, Unger Gusztáv, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, 

társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Breuer Gusztáv tanácsnok, Gerczer 

Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jungmann Mihály községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap 

János jegyző 

 

5. A 12 tiszteletbeli tanácsnok megválasztása – (Megválasztottak: Zemlinszky Rezső, Szilárdy 

Ödön, Gömöry Sándor, Alk Antal, Schvajczer Dávid, Herber Ágoston, Korsós József, Pfaff 

Gusztáv, Dr. Vajda Ignác, Löllbach Gusztáv, Thomásch János, Szalay István.) [6. p.] 

6. A Fülep János fizetéses tanácsnok leköszönése folytán megürült tanácsnoki állás 

helyettesítés útján betöltése. – (A lemondást elfogadták, és Langár Ferencet választották meg.) 

[6. p.] 

7. A hetenként tartandó tanácsülések és havi közgyűlések napjainak meghatározása. – 

(Tanácsülés hetente csütörtök délután, a havi közgyűlések napjai pedig a tanács által 

meghatározott napokon tartandók.) [7. p.] 



8. Községi jegyző jelenti, hogy a napirendben tévesen vették fel a vásártér vételárának 

kifizetése iránt intézkedést a 4. pont alá, mert ezt az 5. pont alatt felvett, a községi képviselő-

testületnek a választások utáni kiegészítése lett volna előbbre teendő; kéri tehát a 4. pont alatti 

tárgy tárgyalása előtt az 5. pont alattit letárgyalni. – (Elfogadták. A közölt pontok az erre a 

közgyűlésre vonatkozó napirendi számozást jelölik, egyébként a 9. és 10. közgyűlési 

határozatról van szó.) [7. p.] 

9. A községi képviselő-testületnek törvény szerinti kiegészítése. – (A legtöbb adót fizetők közül 

Rubint Károly közgyámként, Jungmann Mihály községi orvosként az elöljáróság tagja lett, 

Gömöry Sándor és Alk Antal a választott képviselőséget fogadták el, ezért a legtöbb adót fizetők 

közül 4 tag hiányzik. A választott képviselők közül Kovács József községi bíró, Simon József 

tanácsnok, Jancsik Gyula községi rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok lett, ezért a választott 

tagok közül 2 rendes és 2 póttag hiányzik. A legtöbb adót fizetők közül rendes tagnak a 

sorrendben következő Bogenglück Ignác, Hoffman Bernát, Szvoboda Jakab és Raczkievich 

Máté, póttagnak Csathó Károly, Gajger Ignác, Okolicsányi Lajos és Deutschberger Mór 

vétetett fel, a választott képviselők közé pedig id. Seydner Mór és Nagy István, póttagnak Kádas 

István, Fülep István, Herczeg János és Seyman Antal.)  [7-8. p.] 

10. A község által vett vásártér árának kifizetéséről intézkedés. – (A számítások elkészítésére és 

Szilárdy Ödönnel való tárgyalásra bizottságot küldtek ki Zemlinszky Rezső elnöklete alatt, 

tagok: Rubint Károly, Dr. Vajda Ignác, Schvajczer Dávid, Unger István.) [8. p.] 

11. A községi képviselő-testületnek szakosztályokra beosztása. – (Nem választanak állandó 

bizottságokat, hanem szükséglet szerint jelölnek ki.) [8-9. p.] 

12. A községi szegényalap felosztása. – (A szegények összeírására és a segélyezés módjának 

meghatározására bizottságot jelöltek ki Zemlinszky Rezső elnökletével, tagok: Kovács József 

bíró, Rubint Károly, Unger Gusztáv, Jungmann Mihály községi orvos.) [9. p.] 

13. Egy, a megbetegedett idegenek felvételére felállítandó ápolóhely kialakítása. – (A községi 

hajdúlakás egy szobájában, három ággyal állították fel.) [9. p.] 

 

1876. február 1. (IV., rendkívüli) [10-12. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Alk Antal, Borbély Lajos a Salgótarjánii 

Vasfinomító Társulat képviselője, Grószberger Adolf, Schvajczer Dávid, Szilárdy Ödön, Unger 

Gusztáv, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

Breuer Gusztáv tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György 

közgyám, Pap János jegyző 

 

14. A képviselők és elöljáróság Zemlinszky Rezső községi képviselőnek elmondott részvét 

beszédét, és a tett indítványokat elfogadta, és határozatot hozott. – (Deák Ferenc emlékét 

jegyzőkönyvbe örökítik meg; a temetés napjáig naponta háromszor meghúzzák a harangokat; 

a temetés napján gyászistentiszteletet tartanak; a temetésre községi küldöttség megy Zemlinszky 

Rezső vezetésével; nyolc napon keresztül a községházára gyászlobogót kell kitűzni, s ez alatt 

minden zene- és táncrendezvényt betiltottak; Deák Ferenc arcképét a község hivatalos 

helyiségébe beszerzik, és gyászkeretbe foglalják.) [11-12. p.] 

 

1876. február 29. (V., rendkívüli) [10-12. p.] [13-14. p.] 

Jelen vannak: Herczeg István, Lépes Miksa, Porázik György, Szilárdy Ödön, Breuer Gusztáv 

tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc 

tanácsnok, Simon József tanácsnok, Szabó Imre helyettes jegyző 

 

15. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [13. p.] 

16. A járási szolgabíró 641. számú rendeletének felolvasása a kisterenyei vásár 

adományozásáról. – (A február 6-án, május 1-jén, augusztus 16-án és november 11-én tartandó 



országos, illetve a keddenként tartandó heti vásár nem érintették Salgótarján vásártartási 

jogait, ezért nem ellenezték.) [13-14. p.] 

17. Rubint Károly megválasztott községi közgyám leköszönésének előterjesztése. – (Betegsége 

miatti gyógykezelés következtében hosszabb ideig távol lesz, ezen időre Kovács József községi 

bíró helyettesíti.) [14. p.] 

 

1876. március 7. (VI., rendkívüli) [15-19. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Borbély Lajos a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat képviselője, Löllbach Gusztáv, Mészáros János, Szvoboda Jakab, Unger Gusztáv, 

Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Breuer 

Gusztáv tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Simon 

József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

18. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [16. p.] 

19. A községi vásárjog engedélyezésére vonatkozó adománylevelek előterjesztése. – 

(Tudomásul vették, és a községi bírónak megőrzésre átadták.) [16. p.] 

20. Az 1876. évi községi költségvetési előirányzatra vonatkozó belügyminiszteri határozat 

előterjesztése. – (Tudomásul vették, és módosították a költségvetés tételeit.) [16. p.] 

21. Az 1876. évi számvizsgáló bizottság megválasztása. – (Tagok: Szilárdy Ödön, Zemlinszky 

Rezső, Gömöry Sándor, Rubint Károly, Korsós József, Jungmann Mihály és az elköltözött 

Gazdy László helyett választott Löllbach Gusztáv.) [16. p.] 

22. A községi bormérési jog haszonbérletéből még hátralévő hátralék behajtására intézkedés. – 

(Simon József 1874-ből eredő 200 forint, a földesurak által megajánlott kárpótlás 1874. évi 200 

forint, 1875. évi 66 forint 68 krajcár, összesen 466 forint 68 krajcár hátralék van, mely összeg 

be nem hajtása veszélyezteti a község működését, a községi bíró ezért végső esetben törvényes 

úton is hajtsa be.) [17. p.] 

23. A községház építése iránti intézkedés. – (Annak felmérésére, hogy a jelenleg bérelt épület, 

vagy más épület alkalmas-e községháznak, szükséges-e új építése, illetve az építkezés 

forrásainak megnevezésére egy bizottságot küldtek ki Szilárdy Ödön elnökletével, tagok: 

Zemlinszky Rezső, Rubint Károly, Borbély Lajos, Löllbach Gusztáv, Szvoboda Jakab, Gerczer 

Ferenc.) [17. p.] 

24. Az 1875. év folyamán történt adófelemelések alapján a községi pótadók kimutatása, és a 

szaporodott pótadók behajtása. – (A pótadókat rendes úton kell beszedni.) [17-18. p.] 

25. A Salgótarjáni Vasfinomító Társulat 1875. évi keresetadó kimutatásának előterjesztése, és 

a pótadó ehhez arányosítása. – (A társulatot 1875-ben 320 forint 83 krajcár kereseti adóval 

terhelték meg, a pótadó kivetésekor pedig 1500 forint kereseti adót vettek alapul. Az 1879 forint 

17 krajcár kereseti adóalap különbségre eső 188 forint 66 krajcár pótadó 1876. évre leírandó.) 

[18. p.] 

26. Zemlinszky Rezső községi képviselő indítványozza, hogy a vásártér vételére vonatkozó 

jegyzőkönyvek és egyéb adatok lemásoltassanak, és a szerződéssel együtt tartassanak. – 

(Elfogadták.) [18. p.] 

27. Ugyancsak Zemlinszky Rezső községi képviselő indítványozza, hogy a községben az utcák, 

közterek és udvarok tisztántartását a legszigorúbban ellenőrizzék.  – (A rendőrbírót utasították, 

hogy ne csak közrendőri, hanem egészségügyi rendőri szempontból is ügyeljen erre.) [18-19. 

p.] 

 

1876. március 27. (VII., rendes) [20-26. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gömöry Sándor a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat élelmezési egylete képviselője, Grószberger Adolf, Hochberger József, Hoffman 



Bernát, Korsós József, Lépes Miksa, Pfaff Gusztáv, Porázik György, Rubint Károly, Szilárdy 

Ödön, Szvoboda Jakab, Dr. Vajda Ignác, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Breuer Gusztáv tanácsnok, Gerczer Ferenc 

másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, Langár 

Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

28. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (27. ponthoz: a rendőrbírót újra utasították 

a tisztaság szigorú betartatására, illetve a zöldség és gyümölcs utcán való árulását megtiltották. 

Utasították a jegyzőt, hogy a szabályrendeletnek az egyes tisztviselőkre vonatkozó kötelességek 

megszabásából külön-külön nyomtattasson ki elegendő példányt.) [20-21. p.] 

29. Az 1875. évi számadások és községi leltár a számvizsgáló bizottság jelentésével. – (A 

számadást elfogadták, és utasították a községi bírót, hogy Csathó Károlytól az 1873-1874. 

évekről elmaradt 244 forint 59 krajcár rét-haszonbérleti hátralékot törvényes úton hajtsa be.) 

[21. p.] 

30. A szegényügyre vonatkozó jelentés előterjesztése. – (Elfogadták.) [21. p.] 

31. A negyedik vásár bérjövedelméről intézkedés 1876. évre. – (A községi elöljáróság a 

vásárbérlővel egyezzen meg.) [22. p.] 

32. A községi beltelek felett lévő vízárok befásítása, és a szakadások megakadályozása. – 

(Mivel az országútra, a szomszédos telektulajdonosokra, valamint a tervezett községházára is 

veszélyt jelent, mielőbb el kell kezdeni a fásítást és a gátolást, melynek irányítására a 

községháza építésére kiküldött bizottságot kérték fel. A szükséges anyagokat Szilárdy Ödöntől, 

a kőszénbányától és az úrbéresektől szerezzék be, illetve a helyi csendbiztosságot megkeresik, 

hogy a munkákhoz a rabokat is rendelje ki.) [részletes indoklás] [22. p.] 

33. Az 1876. évi vicinális utak építése iránti intézkedés. – (A 133/1875. számú megyei 

törvényhatósági bizottság közgyűlési határozat felfüggesztette a községi és vicinális utak 

építésére vonatkozó szabályrendeletet, ezért a megye által elfogadott közmunkaváltságot 

állapították meg: gyalog napszám 40 krajcár, kétfogatú szekér után 2 forint 40 krajcár 

megváltási összeg. Az útépítésnél folytatták a múlt évben megkezdett megyei út építését 

Salgótarján felé, illetve az országút javítását és a mellette húzódó árok kövezését, valamint a 

hidak építését. Ez utóbbi miatt még egy kérvényt intéztek az alispáni hivatalhoz, hogy a 

költségeket a megyei közmunkaváltság alap fedezze. A kérvény átadására a községben lakó 

megyei bizottmányi tagokat kérték fel. A vicinális utak építésének irányítására az előző évben 

megválasztott bizottságot újraválasztották, és jegyzőkönyvileg megköszönték Pfaff Gusztávnak 

az addigi tevékenységét.) [részletes indoklás] [22-23. p.]  

34. A községház építtetése tárgyában kiküldött bizottság jelentése. – (A községház építését 

1877-ben kell megkezdeni, úgy, hogy a szükséges anyagok már tavasszal rendelkezésre 

álljanak. Az anyagi fedezet biztosítására gyűjtőíveket adnak közre, melyen külön jelzik a 

pénzbeli, anyag- és munkafelajánlásokat. A községi illetőségbe felvetteket összeírják, és a 

szabályrendelet alapján beszedett díjaikat, a büntetéspénzeket, Schvajczer Dávid fogyasztási 

adószedő által hátralékban lévő 560 forint befizetését a községháza építési alapjára fordítják, 

mely összegeket takarékpénztárba helyezik a Rubint Károly által felajánlott 100, és a Gerczer 

Ferenc által felajánlott 50 forinttal együtt. Az illetőségi díjak beszedésére egy bizottságot 

választottak, tagok: Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, Dr. Vajda Ignác, Gömöry Sándor, 

Borbély Lajos, Rubint Károly, Korsós József, Grószberger Adolf, Simon József, Kovács József 

községi bíró, Pap János községi jegyző.) [részletes indoklás] [23-25. p.] 

35. A Füleki járás szolgabírói hivatalának 923/1876. számú, a megyei alispáni hivatal 

1240/1876. számú rendeletére hivatkozó meghagyása, hogy a községi jegyző az 1873. év 

folyamán felmerült, és minden egyes községet egyenlő arányban terhelő koleraköltséget az 

1874. évre kivetett minden adóforint után haladéktalanul kivesse, beszedje, s hozzá beküldje. – 

(Mivel a kolera a községben jelentős pusztítást végzett, a községnek 1110 forint 73 krajcár 



fedezetlen kiadása származott belőle, melyet nem pótoltak sem megyei, sem állami segélyből, 

illetve a község nem vette igénybe az állam által kiküldött járványorvosokat sem. Ezért 

kérvényezni kell az alispántól, hogy az 1874. évi adó alapján kivetett 119 forint 6 krajcárt 

engedje el, illetve a fedezetlen kiadás legalább egyharmad részét térítse meg a községnek a 

közös kolerajárvány-alapból, a válaszig pedig a pótadó beszedését felfüggesztették.) [25. p.] 

36. A Füleki járás szolgabírói hivatala 1021. számú árverési hirdetménye, mely szerint a 

salgótarjáni ¼ éves bormérési jog haszonbérbe adása árverési határidőül április 3-a délelőtt 10 

órára Salgótarján községbe kitűzetett. – (Mivel a kitűzött időben Salgótarjánban és Losoncon 

is vásár van, új időpontként augusztus 16-át javasolták.) [25-26. p.] 

37. A kazári képviselő-testület átirata, hogy Czikora József salgótarjáni illetőségű egyént, ki 

Kazáron betegen fekszik, a községi ápoldába vegyék át. – (A községi bíró állapítsa meg, hogy 

valóban salgótarjáni illetőségű-e, s ha igen, a község ápoldájába vegye fel.) [26. p.] 

38. Indítványozzák, hogy a salgótarjáni postakocsisoknak az úton való sípolás tiltsák meg. – 

(Több panasz érkezett, hogy a postakocsisok éjjel-nappal sípolnak, kitérésre kényszerítik a 

megrakott szekereket, akik pedig nem akarnak kitérni, azokkal erőszakoskodnak, ezért a 

rendőrbírót utasították, hogy a postamesterrel tiltassa be a postakocsisok sípolását és a 

kitérésre erőszakoskodást.) [26. p.] 

 

1876. május 18. (VIII., rendes) [27-37. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gömöry Sándor a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat élelmezési egylete képviselője, Grószberger Adolf, Herczeg István, Hoffman Bernát, 

Schvajczer Dávid, Szilárdy Ödön, Dr. Vajda Ignác, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Breuer Gusztáv tanácsnok, Gerczer Ferenc 

másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, Langár 

Ferenc tanácsnok, Ponyi György közgyám, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

39. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (A szabályrendelet csak egy 

példányban van, az egyes részek ebből ki lettek másolva, ezen túl 50 példányban nyomtassák 

ki. 29. ponthoz: Csathó Károly nem hajlandó az elmaradt bérleti díjat kifizetni, ezért bírósághoz 

kell fordulni. 32. ponthoz: jóváhagyták a beltelek fásítási munkáit irányító bizottság 

jegyzőkönyvét. 33. ponthoz: a vicinális utak és hidak építéséről az alispánhoz küldendő 

beadványt jóváhagyták. 34. ponthoz: a községháza építési alapra a gyűjtőíveket kiadták; a 

községi illetőségi díjak befizetését ellenőrző bizottság megalakulásának újabb határidőt 

szabtak. Schvajczer Dávid, volt községi adószedő, nem hajlandó befizetni a hátralékban lévő 

560 forintot, ezért bírósághoz kell fordulni, de Zemlinszky Rezső ezt az összeget már befizette a 

községi pénztárba, amiért jegyzőkönyvi köszönetet mondtak. Zemlinszky Rezső előadta, hogy a 

községház építési bizottságon belül egy szűkebb szakbizottság alakult, mely egyik tagját, 

Szvoboda Jakabot felkérte, hogy mérje fel a teret és készítsen előzetes költségvetést, valamint a 

kijelölt tér alsó részén a Fülep András által elfoglalt részt, és még az építkezéshez szükséges 

területet a perlekedés elkerülése végett a felső részből kárpótolják, s erről szerződést kössenek.) 

[28-30. p.] 

40. A királyi járásbíróság, adóhivatal, és járási szolgabíróság Salgótarjánba helyezéséről. – 

(Kérvényt kell intézni az Igazságügy-, a Pénzügy-, a Belügyminisztériumhoz, valamint a megyei 

törvényhatósági bizottsághoz, a környező községek támogatását meg kell szerezni. Az 

elhelyezésre vonatkozólag pedig fel kell mérni a szükséges lakó- és hivatali helyiségek számát. 

A feladatok elvégzésére bizottságot választottak: Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, Gömöry 

Sándor, Rubint Károly és Pap János községi jegyző.) [30-31. p.] 

41. Tűzrendőrség felállítása, és a tűzoltó felszerelések készen tartása iránti intézkedés. – 

(Elvileg elfogadták a tűzrendőrség felállítását és egylet alakítását. A szabályrendelet 

kidolgozására bizottság: vasgyár részéről Gömöry Sándor, Borbély Lajos, Czotel Ernő, 



kőszénbánya részéről Zemlinszky Rezső, Herber Ágoston, Pfaff Gusztáv, vasút részéről Janik 

Béla, Hikisch Ernő, Krenedits József, a község részéről Szilárdy Ödön, Rubint Károly, Gerczer 

Ferenc, Pap János. Az addig életbe lépő szabályok: köteles minden lótulajdonos felszólításra 

lovait a vízipuska és hordó szállításához rendelkezésre bocsátani; aki vízhordásra alkalmas 

szekérrel rendelkezik köteles a tűz helyszínére sietni, akinek pedig nincs ilyen, egyéb oltó 

eszközökkel; aki vonakodik 5 forint büntetést kap; a tűz helyszínén elsőként fogattal megjelenő 

5 forint jutalmat kap; minden háztulajdonos köteles a házánál egy vashorgot, az épület 

magasságának megfelelő létrát és egy hordó vizet tartani; ha nem lakik a községben, a házában 

lakók az ő költségére kötelesek ezeket beszerezni, ellenkező esetben 5 forint büntetést kell 

fizetni; köteles minden elöljáró a tűz helyszínén megjelenni és az oltásban segédkezni abban a 

körzetben, melyet a községi bíró és a rendőrbíró kijelölt számára, illetve időszakonként 

ellenőrizni a házaknál a tűzoltószerek meglétét.) [részletes indoklás] [31-33. p.] 

42. Az eddig használt vásártér használatának felmondása. – (Szilárdy Ödön kijelenti, hogy azért 

mondja fel a volt vásártér bérletét, mert az új feltöltése elkészült, s a régit kertté akarja 

alakítani, fel akarja szántatni, a határidő június 15.; felszólították a vásárjog bérlőt, hogy addig 

a trágyát hordassa el onnan; Zemlinszky Rezső javasolta, hogy az új vásártérre két oldalról 

egy-egy hidat építsenek, amivel a vásártér feltöltésére létrejött bizottságot bízzák meg.)  [33. 

p.] 

43. A régi űrmértékek eladása. – (Árverés útján a községi bíró adja el.) [33. p.] 

44. A vásárjognak 1877. évi január hó 1-től újból bérbeadása. – (Az árverés napját augusztus 

16-ra tűzték ki, ennek, és a bormérési jog ugyanaz napon lévő árverésének lebonyolítására 

bizottságot küldtek ki: Rubint Károly, Ponyi György, Jungmann Mihály.) [33-34. p.] 

45. Orvosi jelentés közegészség-rendőri ügyekben. – (A szeszt sokan természetes formában, 

vagy vízzel alig hígítva fogyasztják, mert elkészítési módját nem ismerik, melyből sok betegség 

származik, ezért a képviselő-testület határozatban tiltotta be a szesz természetes formában való 

eladását, kivéve ipari célokra, illetve házi használatra, valamint gyógyítási célokra, de előbbi 

esetben a községi elöljáróságtól, utóbbiban a községi orvostól kell igényelni ingyen jegyet, 

melyre megvehetik. Aki mégis más célra használja az így szerzett szeszt, attól az egész fellelhető 

készletét el kell kobozni. Grószberger Adolf szerint a képviselő-testületnek nincs ehhez joga; 

Szilárdy Ödön és Zemlinszky Rezső hozzászólása után szavazással 20 igen 2 nem ellenében 

elfogadták a határozatot. A régi és az új temetőben is a beomlott sírgödröket ki kell javíttatni. 

Meg kell keresni a helybeli lelkészi hivatalokat, hogy halottat írásbeli orvosi nyilatkozat nélkül 

ne temessenek el.) [részletes indoklás] [34-36. p.] 

46. A községben túlszaporodott kutyák kiirtása, vagy ezek szaporodásának más módon leendő 

gátolása. – (A kóbor ebeket ki kell irtani, mert terjeszthetik a veszettséget. Mindenki egy kutyát 

tarthat díjtalanul, minden további után 2 forintot kell fizetni. A községházán kell bejelenteni, 

ahol pléhlapot kapnak, melyet a kutya nyakába kell kötni, szintén 2 forint büntetést kell fizetni 

annak, aki elmulasztja a bejelentést. A közveszélyes, vagy közegészségügyre káros kutyákat ki 

kell irtani, még akkor is, ha jeggyel vannak ellátva. A kutyákat az udvarokban kell tartani, az 

utcára kiengedni nem szabad. A megsemmisített ebeket gazdáik költségén kell eltakarítani. A 

nyilvántartást egy könyvben kell vezetni, melyben a tulajdonos nevét és a bejelentett ebek 

számát vezetik, melyet évente újítanak. A határozatot 19 igen és 3 nem mellett fogadták el.) 

[részletes indoklás] [36-37. p.] 

 

1876. július 19. (IX., rendes) [38-45. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gömöry Sándor a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat élelmezési egylete képviselője, Grószberger Adolf, Herber Ágoston, Porázik György, 

Rubint Károly, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Breuer Gusztáv tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 



 

47. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (39. ponthoz: a községi jegyző 100 

példányban nyomtatta ki a szabályrendeletet, mert 50 példány 32 forintba, 100 pedig 37 

forintba került, amit jóváhagytak. Községi bíró Csathó Károly és Schvajczer Dávid elleni 

eljárás megindítására megkereste Laszly István községi ügyészt; a községi illetőségbe felvettek 

összeírása folyamatban van. Fülep Andrással az egyezséget megkötötték, és írásba foglalták. 

46. ponthoz: Gömöry Sándor javasolta, hogy a kutyák bejelentésénél tapasztalt visszaélések 

miatt minden bejelentésnél a családfő nevére írják a kutyát, ne az egyes családtagokéra. A 

községi bírót utasították, hogy alkalmazzon egy gyepmestert évi 50 forint díjazással.) [39-40. 

p.] 

48. A vásártér feltöltése iránti intézkedésre kiküldött bizottság jelentése, és javaslata az árulási 

helyek állandó biztosítására megszabandó évi bér összegéről. – (Az elvégzett munkát átvették, 

a munkák kifizetésének fedezetlen részére a községház építési alapból vesznek fel kölcsönt, és 

szintén így oldják meg a két híd építését 180 forintból. Az új vásártéren állandó helyekre igényt 

tartók a helyeket árverésen nyerhetik el, melyen egy bódé m2-ként 1 forint, sátor pedig 80 

krajcár alapról indul a helypénzen felül. A vasút a 3. vágány építésekor az új vásártérből helyet 

foglalt el, ezért kisajátítási árat kell fizetnie. Az állítandó hidak felállítását Gerczer Ferenc, 

Rubint Károly, Kovács József és Grószberger Adolf önkéntesen és díjmentesen felajánlotta.) 

[részletes indoklás] [40-42. p.] 

49. A községi szegényügyi bizottság jelentése. – (Elfogadták.) [43. p.] 

50. A községi beltelek árka felfogása és befásítása céljából kiküldött bizottság jelentése. – (A 

befásítást még ősszel el kell végezni.) [43. p.] 

51. A királyi járásbíróság, szolgabíróság és adóhivatal idehelyezése iránt beadandó kérvények 

szerkesztése, és beadására kiküldött bizottság jelentése, illetve még egy, az alispáni hivatalhoz 

beadandó kérvény aláírás végetti előterjesztése. – (Elfogadták.) [43. p.] 

52. A megyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés 63. számú határozatának előterjesztése a 

község által az utak és hidak építése tárgyában beadott kérvényre válaszul. – (A híd építését 

ugyan elfogadták, de még semmi sem történt, ezért az alispáni hivatalhoz újabb kérvényt kell 

beadni ez ügyben.) [43. p.] 

53. A megyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés 77. számú határozatának előterjesztése a 

község által a szegényügy állapotáról beadott jelentésre. – (Tudomásul vették a jóváhagyási 

határozatot.) [43. p.] 

54. A megyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés 31. számú határozatának előterjesztése az 

1875. évi községi számadások jóváhagyásáról. – (Tudomásul vették.) [44. p.] 

55. Grószberger Adolf kereskedő folyamodványa a 45. számú községi határozat 

megváltoztatására a szeszárusításról. – (Nem megfelelő módon adta be folyamodványát, ezért 

elutasították.) [44-45. p.] 

56. Kivovics Bernát és Veisz Lázár zöldségárusok kérvényei az árulási helyek elsőbbségének 

biztosítására. – (Erről a 48. számú pontban intézkedtek, folyamodóknak ahhoz kell tartaniuk 

magukat.) [45. p.] 

57. A helypénzszedési árjegyzéket az új mértékek szerint kiigazították. – (Jóváhagyták.) [45. 

p.] 

 

1876. július 22. (X. rendkívüli) [46-52. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Borbély Lajos a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat képviselője, Gömöry Sándor a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat élelmezési egylete 

képviselője, Grószberger Adolf, Porázik György, Szvoboda Jakab, Zemlinszky Rezső az SKB 

Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Breuer Gusztáv tanácsnok, Gerczer 

Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Jungmann Mihály községi orvos, 

Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 



 

58. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (46. ponthoz: a vadász és jó 

kinézésű kutyákat a gyepmester 3 napig tartsa, a tulajdonosnak 1 forintért adja ki; a kutyák 

összefogdosása vásár- és ünnepnapokon szüneteljen; a szállításukhoz a község kocsira 

szerelhető ládát készíttessen; 52. ponthoz: a híd építése ügyében az alispánhoz beadandó 

kérvény feleslegessé vált, mert a megyei főmérnök elrendelte azt, és Szvoboda Jakab 

vállalkozott az elkészítésre.) [46-47. p.] 

59. A Füleki járás szolgabírói hivatalának a községi orvost hivatásától felfüggesztő 2193/1876. 

számú végzése, és annak az ideiglenes orvosi helyettesítésről szóló pontja értelmében 

intézkedés. – (Gajger Ferenc községi lakos panasza nyomán, hivatali hatalommal visszaélés 

miatt, vizsgálatot rendelt el a járási szolgabíró Jungmann Mihály községi orvos ellen, és 

felfüggesztette. A községi bírót, mivel tudott róla, 50 forintra büntette, és a képviselő-testületet 

kötelezte az orvosi helyettesítés megoldására. Zemlinszky Rezső indítványára meghallgatták az 

érintetteket, és kimondták, hogy a szolgabírói végzést nem teszik vita tárgyává, s mivel 

Salgótarjánban nincs olyan orvos, aki az önálló községi orvosi állásra behelyettesíthető lenne, 

pályázatot írnak ki. Ugyanakkor sérelmesnek tartják és fellebbeznek a határozat ellen. Július 

17-én egy megyei orvosi küldöttség megvizsgálta a községben a kéjnőket és a pincérnőket, 

melynek során Gajger Ferenc vasúti kocsmáros pincérnőjét is bujakórral [vérbajjal] 

fertőzöttnek találta. A vizsgálat után a megyei főorvos, Dr. Plichta Soma, utasította a községi 

elöljáróságot és orvost, hogy minden intézkedést tegyen meg a kór terjedésének 

megakadályozására. Gajger Ferenc sértő módon lépett fel az elöljárósággal szemben, miután 

pincérnőjét, ki nem hagyta gyógyíttatni magát és szökéssel fenyegetőzött, egy éjszakára 

börtönbe zárták, majd a községi hajdú és neje felügyeletére bízták, míg a megyei főorvos 

utasítása meg nem érkezik. A szolgabíró is ott találta, nem a börtönben. Káros a szolgabírói 

határozat a községi elöljáróság tekintélyére is, és alaptalan vádaskodásokat idézhet elő. A 

törvények nem írják elő, hogy a vizsgálat elrendelése együtt jár a felfüggesztéssel, mivel az 

orvos nem helyettesíthető könnyen. A községi bíró büntetését az előtt szabta ki, mielőtt még a 

vizsgálatot lefolytatták volna, de egyébként is a szolgabíró csak 25 forint bírságot szabhat ki 

községi elöljáróra. Gömöry Sándor indítványozta, hogy a járási szolgabíróhoz intézzenek egy 

kérvényt, hogy amennyiben az orvos felfüggesztését és a községi bíró büntetését a vizsgálat 

befejezéséig módosítja, a fellebbezést tartsa vissza. Az orvosi állásra pályázatot a Pesti 

Hírlapban kell közzétenni, de addig is, míg nincs eredmény, Jungmann Mihály folytassa 

tevékenységét, mivel a községben magánorvos nincs, a vasgyár és a kőszénbánya orvosai pedig 

tiszti orvosok, és így még ideiglenesen sem helyettesíthetik. A beérkező pályázatokat a 

képviselő-testület elé kell beterjeszteni.) [részletes indoklás] [47-52. p.] 

 

1876. augusztus 14. (XI., rendes) [52-54. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Porázik György, Gerczer Ferenc másodbíró, 

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

 

60. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [53. p.] 

61. Járási szolgabíró 913. számú átirata a községi közgyámi hivatal betöltésére, és a jelölés. – 

(Jelentkező nem volt, ezért Kovács József bírót kérték fel, hogy napidíj és utazási költségtérítés 

ellenében vállalja el.) [53. p.] 

62. Grószberger Adolf helybeli bejegyzett kereskedő fellebbezése előterjesztése az 55. számú 

községi határozat ellen. – (Továbbították a megyei törvényhatósághoz.) [53. p.] 

63. Pap János községi jegyző jelenti, hogy augusztus 21-én és következő napokon, Budapesten 

tartandó országos jegyzői kongresszusra mint kiküldött, a megyei és a járási jegyzői 

egyesületek ülésein is megválasztatott. Kéri, hogy augusztus 20-tól 26-ig szabadságolják, ez 



időtartamra a községi jegyzői teendők teljesítésével Szabó Imre segédjegyzőt bízzák meg. – 

(Jóváhagyták.) [53-54. p.] 

 

1876. augusztus 31. (XII., rendkívüli) [54-56. p.] 

Jelen vannak:  [nem sorolták fel] 

 

64. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [55. p.] 

65. A községi vásár- és bormérési jog bérbeadására vonatkozó árverési jegyzőkönyvek, és 

bérleti szerződések. – (Jóváhagyták.) [55. p.] 

66. Az 59. számú községi határozat alapján a községi orvos felfüggesztésére kiadott szolgabírói 

végzés ellen beadott fellebbezésre hozott alispáni 5367/1876. elnöki számú határozat. – 

(Tudomásul vették.) [55. p.] 

67. Az 1877. évi községi költségvetési előirányzat készítésére egy bizottság kiküldése. – (A 

községi elöljáróságot és a számvizsgáló bizottságot bízták meg.) [55. p.] 

68. Az 1876. évi községi pótadó kivetéséről előzetes intézkedés. – (A községi elöljáróságot és 

a számvizsgáló bizottságot bízták meg.) [55. p.]  

69. Az 1876. évi házadó-kivetés előterjesztése. – (A házadó-kivetést sérelmesnek tartották, a 

fellebbezés megszerkesztésével Zemlinszky Rezsőt, Borbély Lajost és a községi jegyzőt bízták 

meg.) [55. p.] 

70. Breuer Gusztáv községi tanácsnok hivataláról lemondása. – (Mivel a községből elköltözött, 

elfogadták.) [55-56. p.] 

71. Zemlinszky Rezső községi képviselő közegészségügyi szempontból indítványozza, hogy 

olyan borokból, melyek egészségügyi szempontból gyanúsak, két tanú jelenlétében üvegbe 

vegyenek mintát, és lepecsételve, vegytani megvizsgálás végett a gyógyszertárba, esetleg 

Budapestre is küldjék el. – (Elfogadták, a végrehajtással a községi bírót, rendőrbírót és orvost 

bízták meg.) [56. p.] 

 

1876. szeptember 18. (XIII., rendes) [56-60. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Borbély Lajos a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jungmann Mihály községi orvos, 

Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

72. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [57. p.] 

73. Az 1877. évi községi költségvetési előirányzat tárgyalása és jóváhagyása. – (Elfogadták 

4501 forint 20 krajcár hiánnyal, melyet községi pótadóval fedeznek.) [57-58. p.] 

74. Az 1876. évi községi pótadó-kivetés megerősítése, valamint a Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat által fizetendő pótadóról intézkedés. – (A pótadó-kivetést elfogadták, ugyanakkor, 

mivel a Vasfinomító fel volt mentve az állami egyenes adó alól, de a község kiadásai jelentős 

részben a vállalatok miatt növekednek, felkérték a Vasfinomítót, hogy határozza meg, mennyivel 

járul önként adómentessége alatt a község terheihez.) [58-59. p.] 

75. Az alispáni 5736/1876. számú végzés előterjesztése a követelt betegápolási költséghátralék 

leíratásáról. – (Tudomásul vették.) [59. p.] 

76. Járási szolgabírói 2574/1876. számú rendelet előterjesztése az 1873. évi koleraköltségek 

befizetéséről. – (Mivel a község az alispánhoz kérvényt terjesztett be a fizetendő összeg 

csökkentésére, de az még nincs elbírálva, ezért még egy kérvényt kell beadni az elbírálás 

kérvényezésére, addig nem fizetnek.) [59. p.] 

77. Az alispán 5366/1876. elnöki számú végzése előterjesztése a behajthatatlannak mutatkozó 

1874. és 1875. évi vicinális közmunka törléséről. – (A kimutatott 115 forint 70 krajcár összeget 

leírták.) [59-60. p.] 

 



1876. december 2. (XV. [téves számozás!], rendes) [60-67. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Hoffman Bernát, Kádas István, Dr. Vajda 

Ignác, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

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

tanácsnok, Ponyi György közgyám, Pap János jegyző 

 

78. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [62. p.] 

79. A Füleki járási szolgabírói hivatal 3050/1876. számú átiratával ide küldött Lapujtő, 

Karancsapátfalva, Karancsberény, Karancsalja, Pálfalva, Mátraszele és Homokterenye 

községek kérvényei előterjesztése, melyben az 1876. évi XIV. törvénycikk értelmében 

felállított kisterenyei kör orvosi kerülettől elszakadást, és Salgótarjánhoz csatlakozást 

kérelmezik. Sürgősen nyilatkozatot kell beadni, Salgótarján község beleegyezik-e abba, hogy 

rendszeresített községi orvosát elveszítve, mint körorvosi székhelyéhez más községek is 

csatlakozzanak? – (Csatlakozott a kérvényhez Somosújfalu, Somoskő és Baglyasalja község is, 

azonban Salgótarján nagyközségben nagyszámú idegen munkásnép van, valamint a körorvosi 

székhelyből semmi előnye nem lenne, ezért nem kívánt átalakulni körorvosi székhellyé.) [62-63. 

p.] 

80. Járási szolgabíró 3306. számú átirata, melyben az 1873. évi koleraköltségek azonnali 

beküldését felelősség terhe alatt rendeli. – (A beadott kérvényt az alispán elutasította, azonban 

a községi költségvetésben nem szerepelt, ezért az előre nem látható költségek terhére fizették 

be.) [63. p.] 

81. Az 1877. évi, megyei törvényhatósági bizottság által jóváhagyott költségvetés 

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

82. A megyei törvényhatósági bizottságnak 139. számú végzése a szeszárulásról hozott 45. 

számú határozatra. – (A határozatot szabályrendelet formájában újból fel kell terjeszteni.) [63-

64. p.] 

83. A belügyminiszter leirata, mely szerint Salgótarján és a társközségek azon kérvényét, hogy 

a szolgabírói székhelyet Salgótarjánba áthelyezzék, elutasította. – (Sajnálattal tudomásul 

vették.) [64. p.] 

84. A községi orvos bejelenti, hogy Salgótarjánban a  korcsmákban pincérnő és más 

elnevezések alatt nők tartózkodnak, akik mint kéjhölgyek használtatnak, és dacára, hogy a 

községi bírónak már erről jelentést tett, semmi intézkedés nem történt. – (Községi bíró 

kijelentette, hogy a bejelentéseknél megtörténik az intézkedés, azonban a községi orvos többször 

olyan kéréssel lép fel, melyben az intézkedés törvényellenes lenne.) [64. p.] 

85. Községi bíró jelenti, hogy a községi orvos korcsmákban oly helyeken, hol kéjhölgyek 

gyanánt használt pincérnők vannak, de hozzá vizsgálatra járnak, a kéjhölgy üzelmet maga 

megengedi anélkül, hogy arról a községi elöljáróságnak jelentést tenne. Így nem csak orvosi, 

de rendőri ügyekbe vágó jogokat gyakorol, továbbá, hogy a községi orvos a hivatásköréhez 

tartozó marhavizsgálatokat teljesen elhanyagolja, a mészárosokkal évszámra kiegyez, s így a 

marhák tekintet nélkül arra, egészségesek-e vagy sem, vizsgálat nélkül vágatnak le. – (Községi 

bíró jelentése alapján vizsgálatot rendeltek el, mellyel Dr. Vajda Ignácot, Kádas Istvánt és 

Tornyi Györgyöt bízták meg. A községi bírót és rendőrbírót utasították, hogy szigorúan és 

gyakran ellenőrizzék a pincérnőket, a gyanúsakat orvosi vizsgálatra rendeljék, a 

marhavizsgálathoz pedig bélyegzőt készítessenek, és a megvizsgált marhákat egy községi közeg 

jelenlétében bélyegezzék le, a vágóhidat pedig sűrűn és meglepetésszerűen ellenőrizzék.) [64-

66. p.] 

86. Zemlinszky Rezső képviselő indítványa, hogy a községben az útról a sarat húzzák le, 

nehogy az alapzat egészen átázva teljesen elromoljon. – (Az indítványt elfogadták, s kérték a 

járási csendbiztost, hogy ellátás fejében rabokat biztosítson a munkához, a megyei főmérnököt 

pedig az út kaviccsal való beszórásának elrendelésére.) [66. p.] 



87. Ugyancsak Zemlinszky Rezső képviselő indítványa, hogy a gyepmestert utasítsák, hogy 

szabályszerűen járjon el, mert tapasztalja, hogy jeggyel ellátott kutyákat is elfognak, csupán 

azért, hogy abból a gyepmester jövedelmet húzzon. – (Az indítványt elfogadták.) [66-67. p.] 


