
6. kötet 

 

 

1878. március 2. (I., rendkívüli) [1-18. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Löllbach Gusztáv, 

Okolicsányi Lajos, Pfaff Gusztáv, Szilárdy Ödön, 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. Községi jegyző bejelenti, hogy a legutóbb tartott közgyűlés óta, múlt év december hó 29-én 

Herber Ágoston községi képviselő, tiszteletbeli rendőrbíró meghalt. Indítványozta, hogy 

tekintve az elhunytnak sok éven át a község ügyeiben tanúsított fáradhatatlan buzgalmát,  

emléke iránti kegyeletből a közgyűlés részvétét nyilvánítsa, és a jegyzőkönyvi kivonatot 

özvegye, Herberné született Kádas Ilona asszonnyal is közöljék. – (Elfogadták.) [2. p.] 

2. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (49. ponthoz: a bizottság 

jelentette, hogy a Kispiac rendezési munkálatai a beállt fagy miatt nem folytathatók. Az 

elöljáróságot megbízták, hogy az út mielőbbi kijavítására mindent tegyen meg. 50. ponthoz: az 

elhalt Herber Ágoston helyett a fogyasztási adószedőt ellenőrző bizottságba Ozvirk Antalt 

választották.) [2-3. p.] 

3. Az 1878. évre kiigazított képviselők névsora. – (Tudomásul vették.) [3. p.] 

4. A különféle szakbizottságok megválasztása, illetve kiegészítése. – (Számvizsgáló bizottság, 

közegészségügyi bizottság, építészeti bizottság.) [név szerinti felsorolás] [3. p.] 

5. Az 1877. évi ügyforgalmi kimutatás előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [3. p.] 

6. A községház építési bizottság jelentése, és az építkezésről intézkedés. – (Az 1876. március 

3-i közgyűlés 23. számú határozattal kiküldött bizottság jelentése alapján határozat: kezdjék 

meg a községház építését úgy, hogy az 1879. április 1-re elfoglalható legyen. Az építkezés 

szervezésére és ellenőrzésére felkérték a korábbi bizottságot, melybe az elköltözött Szvoboda 

Jakab helyett Pfaff Gusztávot választották. Jóváhagyták a 15171 forint 62 krajcárról szóló 

költségvetést, és felhatalmazták a bizottságot, hogy a hiányzó 7000 forintot a Salgótarjáni 

Takarékpénztártól 8%-os kamatú kölcsön formájában 10 évre vegyék föl, biztosítékul a község 

tulajdonában lévő ingatlanokat bejegyeztetve. A kölcsön törlesztésére szolgáló pénzeszközök: 

a hivatalos helyiségekért fizetett házbér, a községház második lakosztályának bérleti díja, a 

vágóhíd bérleti díja, a községi föld és rét haszonbére, bírságokból eredő bevételek. Ha ezekből 

a tervezettnél több folyik be, azok is a törlesztésre fordítódnak. Az építkezés megkezdéséhez a 

megyei törvényhatósági bizottság májusi közgyűlése előtti alispáni engedélyezés megkérésére 

megválasztották Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt és Borbély Lajost.) [részletes indoklás] [4-

9. p.] 

7. Ugyanazon bizottság jelentésében indítványozza, hogy a községi leltár szerinti követelésben 

lévő per útján már megnyert, Csathó Károly által fizetendő 249 forint 59 krajcár és járulékai, 

valamint a földesúr által községi bormérési jog kártalanítás címén szabad egyezkedés útján 

önként felajánlott 266 forint 65 krajcárnyi pénzösszegek a községi pénztárból a községház 

építési alap pénztárába utalványozzák, és ez év folyamán úgy számolják el. – (Mivel az összegek 

nem szerepelnek a községi költségvetésben, elfogadták.) [9-10. p.] 

8. Járási főszolgabírói lakás, illetve békebírói hivatalhelyiség iránti intézkedés – (Felkérték 

Plachy József járási főszolgabírót, kinek az 1877. évi XXII. törvényben előírt szükséges 

képesítése megvan a békebíráskodáshoz, hogy Salgótarjánban vállalja el azt. A hivatalos 

helyiség biztosítására 200 forint költségvetési összeg, és Szilárdy Ödön által e célra felajánlott 

évi 50 forint fordítható.) [10-11. p.]  



9. A földadónak a kiigazított kataszteri munkálatok alapján kivetése iránt kiadott 2422/1878. 

számú pénzügyminiszteri rendelet előterjesztése. – (A pénzügyminiszteri rendelet alapján a 

község a birtokosok összessége nevében élt felszólamlással az illetékes adófelügyelőségnél.) 

[11-12. p.] 

10. Községi jegyző kérvénye a különféle új törvények, különösen az adókezelési törvények által 

ráruházott felelősség és munkaszaporodás miatt fizetése, és a segédtartási járulék emelése iránt. 

– (Mivel jelentősen növekedett a jegyzői munka mennyisége, illetve az 1870. január óta működő 

jegyző fizetésemelésben nem részesült, valamint segédtartási kötelezettsége miatt évi 

jövedelmét 1878 januárjától 1600 forintra emelték, melyből 600 forint a segédtartásra 

fordítandó.) [részletes indoklás] [12-13. p.] 

11. Ugyancsak az adókezelési törvény rendelete folytán megnövekedett munkák miatt, községi 

adószedő és tanácsnokok fizetésemelése. – (Az albíró-pénztáros fizetését, mivel az egyben 

fogyasztási adószedő is, 1878. januártól 300 forintról 400 forintra emelték, a tanácsnokokét 

pedig 50 forintra, ezekről pótszabályrendeletet alkottak.) [részletes indoklás] [14-16. p.] 

12. Az 1877. évi XX. törvénycikk 173.§-a értelmében közgyám megválasztása. – (Ismét Kovács 

Józsefet választották közgyámnak.) [16. p.] 

13. Az 1877. évi XXII. törvénycikk 3.§-a értelmében békebíró személyére ajánlat. – (Felkérték 

Plachy József járási szolgabírót a békebírói állás elfogadására.) [16. p.] 

14. Az 1878. évi vicinális közmunka megváltása. – (Szilárdy Ödön javasolta a Kazár felé vezető 

út javítását, melyet elfogadtak.) [16-17. p.] 

15. A temetőgödör befásításáról intézkedés. – (A vicinális közmunka alap terhére elrendelték, 

még a községháza építésének kezdete előtt végezzék el.) [17. p.] 

16. A fogyasztási adó beszedéséről kötött szerződés, és a kiadott utasítás jóváhagyása. – 

(Jóváhagyták.) [17. p.] 

17. Deutschberger Mór rét-haszonbérlő kérvénye a földadó és járulékai csökkentése iránt – 

(Mivel mikor bérbe vette, még nem voltak rendezve a kataszteri munkarészek, ezért elengedték 

a földadó fizetését.) [17-18. p.] 

 

1878. április 2. (II., rendes) [18-23. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Herczeg István, Kádas István, Lépes Miksa, 

Porázik György, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Dr. Vajda Ignác, Zemlinszky Rezső az SKB 

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

pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Jungmann Mihály községi 

orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

18. Községi bíró, mint a közgyűlés elnöke jelenti, hogy a Salgótarjáni Takarékpénztár 

igazgatósága a salgótarjáni községház építési alap javára 50 forintot, a községi szegényalap 

javára 10 forintot adományozott. Indítványozza, hogy ezért mondjanak köszönetet. – 

(Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.) [19. p.] 

19. Községi bíró, mint a közgyűlés elnöke jelenti, hogy a Salgótarjáni Casino Egyesület 

választmánya a községház építési alap javára rendezett táncmulatság tiszta jövedelmét, 314 

forint 85 krajcárt adott át. Indítványozza, hogy ezért mondjanak köszönetet. – (Jegyzőkönyvi 

köszönetet mondtak.) [19. p.] 

20. A községház építéséről. – (Felkérték az építkezést ellenőrző bizottságot, hogy pontosítsa a 

vállalkozói szerződést, és jóváhagyásra terjessze fel a megyei törvényhatósági bizottsághoz.) 

[20. p.] 

21. A szolgabírói, illetve békebírói hivatalos helyiség és lakás bérletéről. – (Jóváhagyás végett 

felterjesztették a megyei törvényhatósági bizottsághoz.) [20. p.] 



22. A községi jegyző fizetése és segédtartási járuléka, a községi albíró és adószedő, valamint a 

községi tanácsnokok fizetéseik emeléséről hozott határozat jóváhagyása. – (Jóváhagyás végett 

felterjesztették a megyei törvényhatósági bizottsághoz.) [20-21. p.] 

23. Az 1877. évi összes községi pénztári számadások és vagyoni leltár megvizsgálásáról szóló 

számvizsgáló bizottsági jelentés. – (Jóváhagyás végett felterjesztették a megyei törvényhatósági 

bizottsághoz.) [21. p.] 

24. A számvizsgáló bizottság jelentése, hogy az 1878. évi számadás bevétel I. cím 5. tétel alatt 

követelésben fennálló 23 forint 20 krajcár vásárjog haszonbér-hátralékot töröljék. – 

(Goldberger Ede volt vásárjogi bérlő tartozása 1873-tól behajthatatlan, ezért az 1878. évi 

községi pénztári számadásból törölték.) [21-22. p.] 

25. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1878. évi községi pénztári számadás kiadás XVII. 

címnél múlt évi pénztári maradványként átvezetett 427 forint 84 krajcárnyi összegnek, mint 

évek előtt a községház építési alap pénztárából előlegezettnek, ugyanazon pénztárnak 

visszatérítéséről. – (A vásártér vétele utáni kiadásra kölcsönvett összeget az 1878. évi községi 

pénztári számadásban vissza kell fizetni.) [22. p.] 

26. Községi elöljáróság jelentése az utcai lámpáknál eddig használt lámpatesteknek kerek 

bélhez idomított lámpatestekkel kicserélése iránt. – (A lámpákban alkalmazott széles bél miatt 

esős és szeles időben sok lámpabúra elpattant, ezért az elöljáróságot megbízták, hogy készítsen 

költségvetés-tervezetet, hogy a régi vagy az új lámpabéllel szerelt lámpák üzemeltetése a 

gazdaságosabb.) [22-23. p.] 

 

1878. június 21. (III., rendes) [23-30. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Kádas István, Lépes Miksa, Okolicsányi 

Lajos, Porázik György, Schiller Károly, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, Zemlinszky Rezső az 

SKB Rt, társládája, a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, 

pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

27. Elnök sajnálattal jelenti, hogy a legutóbb tartott közgyűlés óta, május hó 1-jén Rubint 

Károly községi képviselő meghalt. Indítványozza, hogy tekintve az elhunytnak sok éven át a 

község érdekében tanúsított buzgalmát, részvétet nyilvánítsanak és a jegyzőkönyvi kivonatot 

özvegye, Rubintné született Keczéry Idának küldjék meg. – (Elfogadták.) [24. p.] 

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

29. A Füleki Királyi Járásbíróságnak Salgótarjánba áthelyezése iránt beadott kérvény 

elintézésének megsürgetése. – (Újabb kérvényt kell beadni, amelyben indokul fel kell hozni, 

hogy a megyei törvényhatósági bizottság május 23-án tartott közgyűlése 48. számú 

határozatával az áthelyezést jóváhagyta, valamint azzal a kimutatással, hogy a járásbíróság 

ügyforgalmának mennyi része esik Salgótarján környékére.) [24-25. p.] 

30. A községház építésére vonatkozó megyei törvényhatóság bizottsági 56/1878. számú 

határozat előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [25. p.] 

31. A községi jegyző, másodbíró és tanácsnokok fizetésemelésére, valamint a járási szolgabírói, 

illetve békebírói lakbérre vonatkozó megyei törvényhatósági bizottsági 72. számú határozat 

előterjesztése, és további intézkedés. – (Fellebbeztek a döntés ellen a belügyminiszterhez. 

Indoklás: a vásártér megvétele és a községház építése külön alapból történik; téves az, hogy a 

községi jegyző 1874-től 200 forint emelésben részesült, mert az csak egy évre szóló drágasági 

pótlék volt; a megyei törvényhatósági bizottság nem vette figyelembe, hogy az 1300 forintos 

összegből segédjegyzőt is kell tartania, valamint a megélhetését nem tudja kiegészíteni saját 

termelésből; az albíró és az adószedő fizetésemelése ellen semmi indok nem szerepelt a megyei 

határozatban; a tanácsnokok fizetésére vonatkozó határozatot a megyei törvényhatósági 

bizottság figyelmen kívül hagyta; a békebíróság létesítése szükséges a községben, a hivatali 



helyiség bérletének fedezete biztosítva van; a községi képviselő-testület alapos megfontolás 

után hozta meg határozatait.) [részletes indoklás] [25-28. p.] 

32. A községi faiskola gondozásáról intézkedés. – (Zemlinszky Rezső lemondott a faiskola 

felügyelő bizottság elnöki posztjáról, egyben javasolta, hogy a faiskola gondozásával Gazdy 

László tanítót bízzák meg, melyet elfogadtak; az elöljáróságot felszólították a faiskola 

bekerítésére.) [28-29. p.] 

33. A Losonci Csizmadia Ipartársulat kérvénye, melyben az 1869. évben kijelölt helyeik 

meghagyását, és az elsőbbségi jogért fizetni kívánt sátoronként 80 krajcár évi bér 

megszüntetését kéri. – (Elutasították, mert az évi bért önkéntesen fizetik a hely biztosításáért, 

és az elsőbbségi jogot az 1872. évi ipartörvény alapján a céhekkel együtt eltörölték, de 

egyébként is a losonci csizmadia céhnek 1869-ben biztosított hely a vásártér elköltözésével 

megszűnt.) [29-30. p.] 

34. A számvizsgáló, közegészségügyi és községház építési bizottságok kiegészítése. – (Rubint 

Károly elhunyta miatt a számvizsgáló bizottságba Okolicsányi Lajost, a közegészségügyibe 

Reizinger Imrét, a községház építési bizottságba Gömöry Sándort választották.) [30. p.] 

 

1878. augusztus 9. (IV., rendes) [31-33. p.] 

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

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jungmann 

Mihály községi orvos, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

35. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása, hitelesítése. – (33. ponthoz: a faiskolát ősszel 

akáccal kerítsék be.) [31. p.] 

36. Az 1878. évi községi pótadókulcs megállapítása. – (A levonások után a kivetendő pótadó 

6277 forint 14 krajcár, mely után 21 %-os kulcsot állapítottak meg.) [részletes indoklás] [31-

33. p.] 

37. Az 1877. évi közgyámi számadás átvizsgálása. – (A számvizsgáló bizottságot bízták meg.) 

[33. p.] 

 

1878. szeptember 6. (V., rendes) [33-39. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Löllbach Gusztáv, Lővinger Rezső, Luby 

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

községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

38. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [34. p.] 

39. Az 1877. évi pénztári számadásra vonatkozó megyei törvényhatósági bizottsági 34/1878. 

számú határozat előterjesztése. – (Fellebbeztek ellene, mert a községi szolgák ruházatára és a 

világításra meghatározott összeget jelentősen csökkentette a határozat.) [részletes indoklás] 

[34-36. p.] 

40. Veisz Lázárnak a Belügyminisztériumhoz beadott kérvényére vonatkozó 25662/1878. 

számú határozat előterjesztése. – (Veisz Lázár panaszát alaptalansága miatt elutasították, és 

ezt részletesen indokolták.) [részletes indoklás] [36-38. p.] 

41. Községi bíró indítványa, hogy a mozgósított hadseregbeli katonák hátrahagyott szegény 

családjai, valamint a sebesültek segélyezésére gyűjtés szervezzenek. – (Elfogadták, a három 

gyűjtőívet Jungmann Mihály községi orvos, Simon József tanácsnok és Jancsik Gyula 

rendőrbíró kapta.) [38-39. p.] 

 

1878. szeptember 16. (VI., rendes) [39-44. p.] 



Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Huszár Sándor, Kádas István, Okolicsányi 

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

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

 

42. Az 1879. évi községi költségvetési előirányzat megvizsgálása, annak tételenkénti 

tárgyalása. – (Elfogadták 2325 forint 96 krajcár bevétellel, 9987 forint 23 krajcár kiadással, és 

7661 forint 27 krajcár fedezendő hiánnyal.) [részletes indoklás] [39-43. p.] 

43. Községi bíró indítványozza, hogy a 41. számú határozattal a mozgósított hadseregbeli 

katonák hátrahagyott családjai, valamint a sebesültek segélyezésére megindított gyűjtéshez a 

község pénztárából is utalványozzanak. – (Elfogadtak 10 forintot e célra.) [43-44. p.] 

 

1878. december 4. (VII., rendes) [44-47. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Fülep István, Fülep János, Grószberger Adolf, 

Hochberger József, Kádas István, Korsós József, Lővinger Rezső, Okolicsányi Lajos, Unger 

Gusztáv, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer 

Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Jungmann 

Mihály községi orvos, Langár Ferenc tanácsnok, Ponyi György tanácsnok, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

Napirend előtt:  

44. Kovács József községi bíró bejelenti, hogy október 25-én Salgótarjánban Bolla Istvánné 

beltelkén tűz ütött ki, az oltásnál tűzfecskendővel legelsőnek a Salgótarjáni Kőszénbánya 

Részvénytársulat fogatja jelent meg, részt vett továbbá a Vasfinomító Társulat tiszti 

személyzete és tűzoltóságának sok tagja a tűzfecskendővel, valamint a községi lakosság egy 

része. Különösen elismerésre méltóan tevékenykedtek Lépes Miksa és Dapsy Gyula a tűzoltók 

egy részével, továbbá Weiszenbacher János, Csathó Lajos, Barella Henrik és Fülep János 

községi lakosok. Ennek köszönhető, hogy a tűz tovább nem terjedt, és csak egy istálló, 

gazdasági rakodó és csekély takarmány égett el. Indítványozza, hogy az oltásnál résztvevőknek 

jegyzőkönyvileg elismerést és köszönetet mondjanak. – (Elfogadták.) [45. p.] 

45. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [45. p.] 

46. Olvastatott a Magyar Államvasutak igazgatósága 21249/1878. számú megkeresése a 

Salgótarjánban lévő épületeik után kivetett községi pótadó leírása iránt, valamint a 

Balassagyarmati Királyi Adófelügyelőség 7694. számú felvilágosító átirata. – (Mivel a Magyar 

Államvasutak épületei, ha nincsenek bérbe adva, mentesülnek a házadó alól, ezért az 1872-

1878 közötti időszakra kivetett, összesen 110 forint 61 krajcár pótadót, leírták.) [45-46. p.] 

47. A községi bormérési jog újbóli bérbeadása. – (Három évre újra bérbe adják az 1879 

januárjában lebonyolítandó, két helyre vonatkozó külön-külön árverésen, melynek 

szervezésével Unger Gusztávot, Okolicsányi Lajost és Kovács József községi bírót bízták meg.) 

[46. p.] 

48. A községi választók összeírása. – (Az összeíró bizottság tagjai: a község részéről Szilárdy 

Ödön, Grószberger Adolf, Fülep János, a bányatársulat részéről Zemlinszky Rezső, Löllbach 

Gusztáv, Pfaff Gusztáv, a vasfinomító részéről Borbély Lajos, Gömöry Sándor és Unger 

Gusztáv.) [46-47. p.] 

49. Zemlinszky Rezső községi képviselő indítványozza, hogy a megyei építészeti hivatalt 

értesítsék arról, hogy a bazaltkő a legnagyobb részben durván töretett meg, illetve a halmok 

szétterítésénél egész darab kövek is találtattak. Kérjék továbbá a még hiányzó kőmennyiség 

behordását és megtörését. – (Elfogadták.) [47. p.] 


