
5. kötet 

 

1877. február 24. (I., rendes) [1-6. p.] 

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

Társulat képviselője, Grószberger Adolf, Herber Ágoston, Jankovich Miklós, Kádas István, 

Löllbach Gusztáv, Porázik György, Szilárdy Ödön, Fibiger Ferenc, Thomásch János, Dr. Vajda 

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

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

orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György tanácsnok, Simon József tanácsnok, Pap János 

jegyző 

 

1. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [2. p.] 

2. Az 1877. évre kiigazított legtöbb adót fizető képviselők névsorának felolvasása, valamint a 

választott képviselők közül hiányzó rendes tag helyett póttag behívása. – (A névsort tudomásul 

vették, a rendes tagok közé Kádas Istvánt választották.) [2. p.] 

3. A megüresedett rendes tanácsnoki és a mérnöki állás betöltése. – (A tanácsnoki állásra 

Herczeg Istvánt választották, tiszteletbeli mérnök pedig Bergfeszt Géza lett.) [2. p.] 

4. A számvizsgáló bizottság megválasztása. – (Tagok: Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, 

Gömöry Sándor, Rubint Károly, Löllbach Gusztáv, Kádas István, Fibiger Ferenc.) [2. p.] 

5. A községen keresztül vezető országút fenntartása, valamint a vicinális úti 

közmunkaváltságnak 1877. évre megállapítása. – (A községen átvezető megyei utat javítani kell, 

melyre felkérték a megyei főmérnököt, valamint kavics szállításához Szilárdy Ödön engedélyét 

kérték, aki beleegyezett, azzal a feltétellel, hogy a szállításhoz használt utat is javítsák ki. Egy 

szekeres napszám értékét 2 forint 40 krajcárba, a gyalogos napszámot 40 krajcárba állapították 

meg.) [2-3. p.] 

6. A községi könyvtári és kórházi alap iránti intézkedés. – (A községi könyvtár kérdését az 

iskolaügy rendezéséig függőben hagyták, de addig is felkérték az iskolákat, hogy hozzanak létre 

iskolai könyvtárakat. A kórházi alapot külön kezelik, de ha a községház építéséhez szükséges, 6 

%-os kamattal kölcsönözhető.) [3. p.] 

7. A múlt gyűlés 82. számú határozata alapján a szeszárulás korlátozására készített 

szabályrendelet előterjesztése. – (Elfogadták.) [3. p.] 

8. A salgótarjáni izraelita tanköteles gyermekek apáinak aláírásával benyújtott kérvény 

előterjesztése a községi közös iskola felállítására. – (Zemlinszky Rezső indítványozta, hogy 

öttagú bizottság vizsgálja meg a kérdést, Fibiger Ferenc pedig azt javasolta, hogy vegyék 

tudomásul, vagy a római katolikus iskolaszéknek adják ki. Zemlinszky Rezső indítványát 

fogadták el. Titkos szavazással Zemlinszky Rezsőt, Szilárdy Ödönt, Dr. Vajda Ignácot, Borbély 

Lajost, Grószberger Adolfot, póttagoknak Gömöry Sándort és Jankovich Miklóst választották.) 

[4. p.] 

9. A múlt gyűlés 85. számú határozatával kiküldött bizottság jelentése. – (Elfogadták, és a 

községi orvost határozatilag megdorgálták.) [4. p.] 

10. A Vasfinomító Társulat igazgatósága nyilatkozata a községi közköltségekhez való 

hozzájárulásról. – (1875. és 1876. évben 100 forinttal járultak a községi kiadásokhoz.) [5. p.] 

11. A második éjjeliőr alkalmazásáról intézkedés. – (A szabályrendeletben meghatározott két 

éjjeliőr helyett egy volt, a másodikat takarékosságból nem töltötték be, de szükségessé vált, 

amely az elfogadott költségvetésen túl 312 forint 34 krajcár plusz kiadással járt.) [5. p.] 

12. Az adóhivatal Salgótarjánba helyezése iránt beadott kérvényre hozott végzés előterjesztése. 

– (Tudomásul vették.) [5. p.] 

13. A vásárjog bérlő kérvénye a haszonbér fizetési határidők megváltoztatása iránt. – (Lővy 

Mór vásárjog bérlő a haszonbérlet negyedét letette, de mint kezdő, megfelelő tőkéje nincs. 



Grószberger Adolf adott biztosítékot, hogy 6 %-os kamattal, havi részletben előre befizeti az 

adót a községi pénztárba.) [5-6. p.] 

14. Pap János községi jegyző jelenti, hogy január 6-án este a községben tűz ütött ki, az RMST 

Vasmű Rt Tűzoltó Testülete teljes felszereléssel, s alig hihető rövid idő alatt a tűz színhelyére 

sietett. – (Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [6. p.] 

15. Községi jegyző jelenti, hogy a községház alap javára kiadott gyűjtőívek közül Gömöry 

Sándor íve már beadatott, mégpedig igen szép eredménnyel, amennyiben ez íven 276 forint 

íratott alá, és be is fizették. – (Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [6. p.] 

 

1877. március 29. (II., rendes) [7-10. p.] 

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

Társulat élelmezési egylete képviselője, Grószberger Adolf, Kádas István, Löllbach Gusztáv, 

Dr. Vajda Ignác, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jungmann 

Mihály községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

16. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (5. ponthoz: a megyei út 

kijavítása érdekében a megyei főmérnökhöz kérvényt adtak be, melynek továbbítására Kovács 

József községi bírót és Grószberger Adolf községi képviselőt kérték fel.)  [7-8. p.] 

17. Az 1876. évi községi pénztári számadások előterjesztése, a számvizsgáló bizottság által 

megvizsgálva. – (A számadásokat rendben találták, azonban a számvizsgáló bizottság 

javasolta, hogy az év eleji kiadások fedezése miatt a költségvetést úgy készítsék el, hogy a 

pénztári maradvány erre fedezetet nyújtson, a pótadó-kivetés megállapításánál viszont a 

pénztári maradványt le kell vonni a mutatkozó hiányból.) [8. p.] 

18. Szegényügyi jelentés a megyei törvényhatósági bizottsághoz az 1876. évről. – 

(Jóváhagyták, de a szegényalap a segélyezésre kevésnek bizonyult, ezért gyűjtőíveket 

bocsátottak ki.) [8-9. p.] 

19. A múlt gyűlés 7. számú határozata folytán 30 napra közszemlére tett, a szeszárulás 

korlátozásáról szóló szabályrendelet előterjesztése, záradékkal történő ellátás végett. – 

(Jóváhagyták.) [9. p.] 

20. A múlt gyűlés 11. számú határozata még egy éjjeliőr alkalmazásáról, az erre vonatkozó 

költségvetés záradékkal ellátás, és felsőbb jóváhagyás iránti beterjesztése. – (Jóváhagyták.) [9. 

p.] 

21. Több salgótarjáni meszesalji lakos aláírásával ellátott kérvény előterjesztése egy gyaloghíd 

építése iránt. – (Gömöry Sándor indítványát elfogadták, hogy a községi mérnök készítsen tervet 

és költségvetést. Zemlinszky Rezső indítványát is elfogadták, hogy kérvényezzék a Karancsalja 

felé vezető megyei úton egy közlekedésre alkalmas híd építését.) [9-10. p.]  

22. Községi jegyző jelenti, hogy a III-IV. osztályú kereseti adó nyilvános számadásra kötelezett 

vállalatok adója, és a tőke kamatjáradék adó tárgyalásokat Salgótarján nagyközséget illetően 

április hó 9-10. napjai tűzték ki. A tárgyalásokra a törvény szerint a községi elöljáróság mellett 

két bizalmi férfiú küldendő. – (Simon Józsefet és Grószberger Adolfot választották.) [10. p.] 

23. Zemlinszky Rezső községi képviselő indítványa, hogy a községi háztulajdonosok épületeik 

tűz elleni biztosítására felhívassanak. – (A községi bírót bízták meg vele.) [10. p.] 

 

1877. június 30. (III., rendes) [11-15. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Korsós József, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, 

társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 



24. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (21. ponthoz: a gyaloghíd építését alap 

hiányában elhalasztották, de a Karancsalja felé, a Tarján-patakon átvezető híd építését 

kérvényezték.) [11-12. p.] 

25. Az 1877. évi községi pótadókulcs megállapítása. – (Minden állami egyenes adóforint után 

26 krajcárban határozták meg.) [12. p.] 

26. Az 1877. évi vicinális útépítésekről intézkedés. – (Az alap 2076 forint, amelyből elsősorban 

a községen áthaladó út javítását végzik el, majd a Salgótarján-Zagyva közötti út 

kavicsborítását, ameddig a pénz tart. Ezek mellett szabályozzák a Kispiacon átvezető patakot, 

illetve rendezik a teret. A vicinális úti bizottság tagjai: Pfaff Gusztáv, Gerczer Ferenc, Gábory 

Mihály.) [12-13. p.] 

27. A bor és hús fogyasztási adó biztosítása iránti tárgyaláshoz egy bizottság megválasztása, és 

utasítással ellátása. – (Felhatalmazták a bizottságot, hogy szerződést is kössenek, ha a feltételek 

a községre előnyösek. Tagok: Kovács József bíró, Gerczer Ferenc albíró, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Pap János jegyző, Simon József, Szalay István, Korsós József képviselők.) [13. p.] 

28. A megyei árvaszéki 4164/1877. számú határozat előterjesztése a gyámi számadások 

megvizsgálásáról. – (Tudomásul vették.) [13. p.] 

29. A megyei építészeti hivatal 334. számú átirata a községen keresztül vezető útvonal 

kijavításáról. – (Tudomásul vették.) [13. p.] 

30. A megye törvényhatósági bizottsága 60. számú határozata előterjesztése a községi második 

éjjeliőr felállításával felmerült költségek előirányzatára vonatkozólag. – (Tudomásul vették.) 

[14. p.] 

31. A megye törvényhatósági bizottsága 73. számú határozata előterjesztése a szeszárulás 

korlátozására vonatkozó szabályrendeletről. – (Tudomásul vették.) [14. p.] 

32. Elnöki előterjesztés a hivatalos helyiség számának növelésére. – (Mivel az adókezeléssel 

megszaporodott a jegyzői munka, a tanácsterem mellett a segédjegyző által lakásul használt 

szobát is hivatali helyiséggé alakítják, a segédjegyzőnek pedig bérelnek egy szobát máshol.) 

[14. p.] 

33. Községi jegyző indítványozza, hogy – miután a Luczenbacher cég más községek határából 

nagy mennyiségű tűzifát szállított a községen keresztül, s ezzel az utakat tetemesen rongálta – 

nevezett céget szólítsák fel, hogy az utak fenntartási kiadásaihoz járuljon hozzá. – (Elfogadták.) 

[14-15. p.] 

 

1877. szeptember 15. (IV., rendes) [16-25. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Luby Géza, Pfaff Gusztáv, Dr. Vajda Ignác, 

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

Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, 

Langár Ferenc tanácsnok, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

34. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (25. ponthoz: jegyző jelentette, hogy a 

pótadó kivetése után kapott értesítés szerint a Vasfinomító Társulat adója 6201 forint 38 

krajcárban lett megállapítva a társulat székhelyén, Budapesten, melyből 80%-ot 

Salgótarjánban írtak elő, így a megállapított 26 krajcár pótadókulcsot 21 krajcárra kell 

csökkenteni. 26. ponthoz: Gerczer Ferenc bejelentette, hogy a Kispiac szabályozására 

vonatkozó tervet és költségvetést nem készítették el, mert Gábory Mihály hosszabb ideje távol 

van. Azonban a képviselő-testület felkérte a bizottságot, szorgalmazza a háztulajdonosoknál, 

hogy a patak szabályozását házuk előtt saját költségre végezzék el. 27. ponthoz: a bizottság 

jelentette, hogy előnyösebbnek látták, ha a fogyasztási adó tekintetében Zagyvaróna is 

Salgótarjánhoz tartozik, és így évi 3800 forint haszonbérrel a szerződést megkötötték, melyet a 

közgyűlés feltételesen jóváhagyott. 29. ponthoz: mivel az aratási munkák befejeződtek, kérték a 

járási főszolgabírót, hogy az útépítéshez természetben hozzájáruló községeket rendelje ki az 



őszi esős idők előtt. 33. ponthoz: a községi jegyző jelentette, hogy a Luczenbacher cég 

elzárkózott az útfenntartáshoz való önkéntes hozzájárulástól, ezért az alispáni hivataltól kérnek 

felvilágosítást, hogy a cég kötelezhető-e, és milyen formában, erre.) [17-20. p.] 

35. Az 1878. évi községi költségvetési előirányzat megvizsgálása, tárgyalása és jóváhagyása. – 

(Módosítások: a gyepmester 50 forintos fizetését 40 forintra, az előre nem látható kiadásokat 

pedig 200-ról 210 forintra. Tervezett bevétel 2540 forint 50 krajcár, kiadás 7625 forint 12 ½ 

krajcár, pótadóval fedezendő hiány 5084 forint 62 ½ krajcár.) [20-21. p.] 

36. A Belügyminisztérium 32449/1877. számú körrendelete előterjesztése, mely szerint 

községenként közegészségügyi szempontból jégverem állítandó fel. – (A községben a 

társulatoknak és magánszemélyeknek 8-10 jégverme van, ez elegendő, de hogy a község ne 

legyen kiszolgáltatva szívességre, egy arra vállalkozót bérleti díj ellenében felkértek, hogy a 

község számára mindig biztosítja a szükséges jeget. Csathó Károly postamester vállalkozott 

erre 12 forint évi bérleti díj ellenében.) [21-22. p.] 

37. Laszly István községi ügyész átirata a községi rét bérlete iránt folytatott per befejezésére 

vonatkozólag, és Csathó Károly szóbeli kérelme részletfizetés engedélyezése iránt. – 

(Tudomásul vették, hogy a pert a község megnyerte és követelése összesen 332 forint 26 krajcár. 

Csathó Károly kérte, hogy a Barella Henrik tényleges bérlő helyett fizetendő összegből a 300 

forint fölötti részt az 1873. évi árvíz káraiért engedje el a község, a fennmaradó részt pedig 30 

forintos havi részletekben fizethesse. Az első részét elutasították, a másodikat elfogadták, azzal 

a feltétellel, hogy ha egy részlettel is elmarad, a községnek jogában áll a hátralévő összegre 

bírói végrehajtást kérni.) [22-24. p.] 

38. Elnöki jelentés, mely szerint a községi hivatalos helyiség és jegyzői lakás 1878. július hó 

utolsó napjaira felmondatott. – (A községház építésére vonatkozó terveket még nem mutatta be 

a bizottság, ezért az nem készülhet el a felmondási határidőig, így az elöljáróság gondoskodjon 

megfelelő bérletről. Luby Géza felajánlotta, hogy a 23. és 24. számú házait a községnek 

jutányos áron eladja. Zemlinszky Rezső javasolta, hogy az ügy kerüljön az építkezési bizottság 

elé.) [24. p.] 

39. A megye alispánja 4367. elnöki számú intézkedése előterjesztése a községi segédjegyzők 

alkalmazásáról. – (Felolvasták, és – mivel a községrendezés óta Salgótarjánban van 

segédjegyző – az alispáni hivatalhoz kérdést intéztek: vonatkozik-e a leirat a községre, illetve a 

segédjegyző, mint végrehajtó, jogosult-e  jegyzőkönyvet aláírni.) [24-25. p.] 

 

1877. november 24. (V., rendes) [26-32. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg 

János tanácsnok, Jungmann Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

 Napirend előtti indítvány:  

40. Községi jegyző indítványozza, hogy a segédje részint önképzése céljából, részint hogy az 

ügyvitelnél segédkezhessék, a községi közgyűléseken részt vehessen. – (Elfogadták.) [27. p.] 

41. Indítványozza továbbá községi jegyző, hogy az elöljáróság minden egyes tagját kötelezzék 

a közgyűléseken megjelenésre. – (Elfogadták.) [27. p.] 

42. Zemlinszky Rezső indítványozza, hogy ezentúl a közgyűlés mindenkor délutáni 3 órára 

tűzessék ki. – (Elfogadták.) [27. p.] 

43. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (34. ponthoz: Gábory Mihály elkészítette a 

Kispiacon átfolyó patak szabályozási tervét és költségvetését, valamint azt jelentette a bizottság, 

hogy a háztulajdonosok nem hajlandók külön pénzzel hozzájárulni a szabályozáshoz. A tervezet 

kapcsán megállapították, hogy a tervezett híd fölösleges, elég az átjáró biztosítása. Zemlinszky 

Rezső javaslatára utasították a bizottságot, hogy új költségvetést készítsen, melyben az 

oldalfalakat kátránnyal bevont deszkákból, az azokat tartó égetett cölöpökből, az átjáró alját 



pedig bazaltkőből tervezzék. A megyei út javítása még nem kezdődött el, ezért annak érdekében 

az alispán intézkedését kérték.) [27-29. p.] 

44. Salgótarján és Zagyva községeket illetőleg a fogyasztási adó beszedésére vonatkozó, a 

Besztercebányai Pénzügyigazgatóság és Salgótarján község között kötött szerződés 

előterjesztése, és a fogyasztási adónak kezeléséről intézkedés. – (Zemlinszky Rezső javasolta, 

hogy az adókat adószedők útján szedjék be, mert az a község szempontjából biztonságosabb, 

mint ha házilag tennék meg. Az egyeztetésre bizottságot jelöltek ki: Zemlinszky Rezső, Gömöry 

Sándor, Grószberger Adolf, Gerczer Ferenc, Kovács József. A képviselő-testület úgy határozott, 

hogy a fogyasztási adók körébe tartozó, de saját használatra behozott tárgyak után is meg kell 

fizetni az adót.) [29-30. p.] 

45. A földadó változások alapján 1871. és 1877. évig készített községi pótadó nyilvántartások 

egyénenkénti kivetésének előterjesztése. – (Jóváhagyták.)  [30. p.] 

46. A földbirtokosok és volt úrbéresek által közösen fizetett legelőadó és pótadó elszámolásáról, 

és visszafizetésekről intézkedés. – (Az elosztást egy bizottságra bízták, melynek tagjai a 

földbirtokosok részéről Szilárdy Ödön, az úrbéresek részéről Kovács József, Ponyi György, 

Herczeg János és Fülep János.) [30-31. p.] 

47. A 33. számú községi határozat szerint a Luczenbacher cég útfenntartási kötelezettségére 

vonatkozó beadványra hozott határozat előterjesztése. – (A járási szolgabíró 2594/1877. számú 

határozatában nem esett szó arról, hogy az alispáni hivatal állásfoglalása alapján született, 

ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy csatolva a szolgabírói határozatot, újból az alispáni 

hivatalhoz fordul állásfoglalásért.) [31. p.] 

48. A Karancsalja felé vezető úton a vasút és a Tarján-patak között egy lámpa felállítására 

intézkedés. – (Elfogadták.) [31-32. p.] 

 

1877. december 12. (VI., rendkívüli) [32-35. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Herber Ágoston, Huszár 

Sándor, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, társládája, a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Langár 

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

 

49. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (43. ponthoz: tudomásul vették Gerczer 

Ferenc jelentését, hogy a kispiaci patak szabályozási tervének készítése folyamatban van. 

Községi jegyző jelentette, hogy az út javításához szükséges kő behordására és megtöretésére 

intézkedés még mindig nem történt. Zemlinszky Rezső indítványát elfogadták, hogy ha válasz 

december 20-ig nem érkezik, az áprilisi közgyűlési határozatot terjesszék fel jóváhagyásra a 

megyei törvényhatósági bizottsághoz.) [32-33. p.] 

50. A fogyasztási adó kezelése ügyében kiküldött bizottság jelentése, és erről végleges döntés. 

– (A bizottság jelentette, hogy nem sikerült egyezségre jutni, ezért a fogyasztási adók 

beszedését magának a községnek kell megoldani, amellyel javasolták Gerczer Ferenc 

pénztárost megbízni. Grószberger Adolf indítványozta, hogy mivel Gerczer Ferenc nem tudta 

a községet biztosítani, hogy pontosan be tudja szedni a fogyasztási adókat, 10 % jutalék 

fejében adják ki Huszár Sándornak, Neuherr Bélának, Simon Józsefnek és Szalay Istvánnak a 

beszedést. Zemlinszky Rezső kijelentette, hogy a nevezettek a legnagyobb fogyasztási 

adófizetők, ezért az ügyben érdekeltek, nem biztosítható, hogy az elérhető beszedési többlet a 

község javára fordítható, így érdektelenre kell bízni az adóbeszedést. Szavazás előtt 

Grószberger Adolf visszavonta indítványát, így Gerczer Ferencet bízták meg a fogyasztási 

adók beszedésével, és intézkedtek utasítás kiadásáról, illetve a szerződésről. Az ellenőrzésre 

bizottságot választottak: Löllbach Gusztáv, Grószberger Adolf, Simon József, Unger Gusztáv, 

Herber Ágoston, Sztáha Antal Salgótarján részéről, Szabó Imre, Hochberger József, Barts 



Ferenc Zagyva részéről. A bizottságnak ellenőrizni kellett a jelenlegi adóbérlőtől való átvételt 

is.) [részletes indoklás] [33-35. p.] 


