
7. kötet 

 

1879. január 14. (I., rendkívüli) [1-3. p.] 

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

Társulat képviselője, Fülep István, Grószberger Adolf, Herczeg István, Kádas István, Korsós 

József, Lépes Miksa, Löllbach Gusztáv, Müller János, Okolicsányi Lajos, Porázik György, 

Ruttkay Sándor, Szalay István, Unger Gusztáv, Dr. Vajda Ferenc, Weinberger Soma, 

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, Plachy József járási főszolgabíró 

 

1. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (49. ponthoz: Elfogadták 

Zemlinszky Rezső javaslatát, hogy az út építésénél tapasztalt hiányosságokról az elöljáróság 

időről-időre tegyen jelentést a megyei építészeti hivatalnak.) [1. p.] 

2. A január 17-én megtartandó községi tisztújításra az elöljárósági tagok jelölése. – (Községi 

bírónak: Kovács József; albíró és pénztárnoknak: Gerczer Ferenc; rendőrbírónak: Jancsik 

Gyula; mezei rendőrbíró és fizetéses tanácsnoknak: Ponyi György, Fülep István, Herczeg 

István; második tanácsnoknak: Simon József, Langár Ferenc, Herczeg János; harmadik 

tanácsnok: Herczeg János, Herczeg István, Fülep István; negyedik tanácsnok: Langár Ferenc, 

Ponyi György, Simon József; közgyám: Kovács József; községi orvos: Dr. Vajda Ferenc, 

Jungmann Mihály; községi szülésznő: Preitman Regina, Bubala Klára, Sollya Katalin, Licsko 

Szidónia; tiszteletbeli rendőrbíró: Dokupil Vilmos a kőszénbánya telepen, Dapsy Gyula a 

vasgyár telepen, id. Okolicsányi Lajos Salgón; tiszteletbeli ügyész: Laszly István; tiszteletbeli 

mérnök: Bergfeszt Géza. ) [2-3. p.] 

 

1879. február 5. (II., rendes) [3-9. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László, Kádas István, Löllbach 

Gusztáv, Müller János, Okolicsányi Lajos, Wotrasik Henrik, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és 

a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Dokupil Vilmos tb. [tiszteletbeli] rendőrbíró, Fülep 

István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg István tanácsnok, Herczeg 

János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

3. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [5. p.] 

4. Az 1877. évi községi számadásokra a megyei törvényhatósági bizottság által 34/1878. szám 

alatt hozott sérelmes határozata ellen beadott fellebbezésre a Belügyminisztérium által hozott 

47264/878. számú határozat előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [5. p.] 

5. A községi elöljáróság fizetésemelése, és a szolgabíró, mint békebírói szállásbér 

megállapítására a megyei törvényhatósági bizottság által 72/1878. szám alatt hozott határozat 

ellen beadott fellebbezésre hozott belügyminisztériumi 47265/878. számú határozat 

előterjesztése. – (Tudomásul vették. Mivel a határozat kimondta, hogy a házbér nem fizethető a 

községi pénztárból, felkérték a magánszemélyeket és vállalatokat, hogy az évi házbér összegét 

adják össze, a községi pénztárból már kifizetett 200 forint elszámolására pedig a számvizsgáló 

bizottság javaslatát kérték.) [5-6. p.] 

6. Az 1879. évi költségvetési előirányzatra hozott 106/1878. számú jóváhagyó megyei 

törvényhatósági bizottsági határozat előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [6. p.] 

7. Az újoncozásnak Füleken vagy Salgótarjánban való megtartásáról a Honvédelmi 

Minisztérium rendeletére a községi elöljáróság által kiadott nyilatkozat előterjesztése, utólagos 



jóváhagyás végett. – (Az idő rövidsége miatt az elöljáróság vállalta a sorozó bizottság ellátását. 

Jóváhagyták.) [6. p.] 

8. A községi képviselő-testületnek az elöljárósági tagokká megválasztottak miatti kiegészítése. 

– (A 6 rendes tag helyére a póttagokat – Korsós József, Müller János, Jungmann Mihály, 

Schiller Károly, Seyman Antal – és ifj. Gazdy Lászlót választották, Czotel Ernő, Sztacha Antal, 

Nemes Ferenc, Qualin Viktor és Gönczöl János pedig póttagok lettek.) [6-7. p.] 

9. A községi szabályrendelet értelmében 12 tiszteletbeli tanácsnok megválasztása. – (A két 

megüresedett helyre Ponyi Györgyöt és Langár Ferencet választották.) [név szerinti felsorolás] 

[7. p.] 

10. A községi képviselő-testületnek szakbizottságokra beosztása. – (Számvizsgáló, 

közegészségügyi, szépészeti, adóügyi bizottság.) [név szerinti felsorolás] [7-8. p.] 

11. Az 1878. évi ügyforgalmi kimutatás előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [8. p.] 

12. Az 1879. évi vicinális útépítésről intézkedés, és a közmunkaváltság megállapítása. – 

(Közmunkaváltság igás napszám után 2 forint 40 krajcár, gyalog napszám 50 krajcár. Az utak 

közül a Kis utca mélyítése, a temetőgödör befásítása, a kazári út és a bányakolónia melletti 

átjáró javítása, a Karancsaljai utca rendezése, ezek után a Zagyva felé vezető út építése 

kerüljön sorra. Az építkezési bizottság tagjául Pfaff Gusztávot, Gerczer Ferencet és Bergfeszt 

Gézát választották, és felkérték a tervek elkészítésére. A rendőrbírót utasították, hogy felügyelje 

az utak tisztántartását.) [8. p.] 

13. Az újonnan megválasztott községi elöljáróságnak az 1871. évi XVIII. törvénycikk 86.§ 

értelmében felesketése. – (Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Dokupil Vilmos tiszteletbeli 

rendőrbíró, Herczeg István és Fülep István, mint új tagok letették az esküt, Dapsy Gyula és id. 

Okolicsányi Lajos tiszteletbeli rendőrbírók, mivel nem voltak jelen, később esküdtek fel.) [8-9. 

p.] 

 

1879. március 1. (III., rendkívüli) [10-11. p.] 

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

Salgótarjánii Takarékpénztár képviselője, Fülep István tanácsnok, Herczeg István tanácsnok, 

Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József tanácsnok, Dr. Vajda Ferenc 

községi orvos, Pap János jegyző 

 

14. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (7. ponthoz: a sorozóbizottság elégedett volt, 

a szállásadóknak köszönetet mondtak. 10. pontból kimaradt a tanügyi bizottság. 12. ponthoz: a 

bányakolónia fölötti legelőhöz vezető úton egy hidat is kell építeni. ) [10. p.] 

15. A Belügyminisztérium 5975/879. számú intézkedésének előterjesztése az Oroszországban 

felmerült pestisjárvány elleni óvórendszabályok életbe léptetése, és vészbizottság megalakítása 

tárgyában. – (A sorozás miatt nem tudták összehívni a képviselő-testületet, ezért a 

közegészségügyi bizottság és az elöljáróság tagjaiból alakították meg, amit jóváhagytak, illetve 

a bánya és vasgyár telepek távolsága miatt kiegészítettek. A vészbizottság tagjai: Dr. Vajda 

Ignác, Dr. Vajda Ferenc, Lővinger Rezső, Jungmann Mihály orvosok, Fibiger Ferenc 

elköltözése miatt az újonnan érkezendő Markovits Márton római katolikus esperes plébános, 

Ruttkay Sándor evangélikus lelkész, Deutsch Mór izraelita rabbi, Kovács József községi bíró, 

Gerczer Ferenc másodbíró, Jancsik Gyula rendőrbíró, Herczeg István, Herczeg János, Fülep 

István, Simon József tanácsnokok, Dokupil Vilmos, id. Okolicsányi Lajos, Dapsy Gyula 

tiszteletbeli rendőrbírók, Lengyel Sándor vasúti tiszt, Pap János községi jegyző. A bizottság 

feladata a járvány megelőzése, elsősorban a posványok lecsapoltatásával. ) [10-11. p.] 

 

1879. március 18. (IV., rendes) [12-13. p.] 



Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Markovits Márton 

esperes-plébános, Dapsy Gyula tb. rendőrbíró, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg 

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

 

16. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [12. p.] 

17. Az 1878. évi pénztári számadások és községi vagyoni leltár előterjesztése. – (Jóváhagyták, 

és a pénztárost felmentették a felelősség alól.) [12. p.] 

18. A szegedi és tiszavidéki árvízkárosultak részére segély kiutalása. – (Községi bíró jelentette, 

hogy utólagos jóváhagyással 100 forintot írt alá. A további gyűjtéstől elálltak, mert a járási 

szolgabíró és a társulatok is megkezdték a gyűjtést.) [12-13. p.] 

 

1879. július 28. (V., rendes) [14-21. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Jankovich Miklós, Korsós József, Markovits 

Márton, Müller János, Okolicsányi Lajos, Ruttkay Sándor, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv, 

Wotrasik Henrik, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, 

Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

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

20. Az új községházban a földszinti lakosztály bérbeadására kötött szerződés jóváhagyásra 

előterjesztése. – (Jóváhagyták azzal a kitétellel, hogy szélviharok alkalmával az ablakok nyitva 

hagyásából eredő károk nem számítanak be az elemi csapások közé.) [15. p.] 

21. A bormérési jog bérbeadására kötött bérszerződés jóváhagyása. – (Jóváhagyták.) [15. p.] 

22. Az 1878. évi községi pénztári számadásokra hozott megyei törvényhatósági bizottsági 

9/1879. számú végzés előterjesztése. – (Felvilágosító jelentést kell küldeni a megyei 

törvényhatósági bizottságnak arról a téves megállapításról, hogy a Balassagyarmati 

Takarékpénztártól a község kölcsönt vett fel a vásártér vételárának törlesztésére.) [15. p.] 

23. Az 1879. évi községi pótadókulcs megállapítása. – (A pótadót, melynek összege 7770 forint 

80 ½  krajcár, 32378 forint 34 krajcár adóalap után 24%-os kulccsal vetették ki. )  [részletes 

indoklás] [15-17. p.] 

24. A vásártér vétele utáni jogilleték kiszabása ellen beadott fellebbezésre hozott végzés 

előterjesztése. – (A 420 forint kiszabott illeték 45 forintra leszállítását is sérelmesnek tartották, 

és a Pénzügyminisztériumhoz fellebbezés beadásáról döntöttek, amelyhez mellékelték a járási 

szolgabírói hivatal bizonylatát.) [17. p.] 

25. A községi vásárjog újbóli bérbeadásáról intézkedés. – (Az árverés lebonyolításával az 

elöljáróság mellett Unger Gusztávot, Okolicsányi Lajost és Korsós Józsefet bízták meg. ) [17-

18. p.] 

26. A vicinális út építési bizottság tervezetének és jelentésének előterjesztése. – (A Kis utca 

lakói a szemetet az utcára hordják, ezért utasították a rendőrbírót az utcák tisztántartásának 

felügyeletére. A sírkertekhez vezető utak kijavítása és fásítás, melyhez Zemlinszky Rezső 

facsemetéket ajánlott fel.) [18. p.] 

27. A Salgótarjáni Vasfinomító Társulat igazgatósága válasza a szolgabírói lakbér fedezete iránt 

hozott 5. számú határozat alapján hozzá intézett megkeresésre. – (A vasfinomító  évi 50 forintot 

ajánlott fel, a közgyűlésen, Zemlinszky Rezső a bányatársulat nevében szintén 50 forintot, 

Markovits Márton esperes plébános 10 forintot, Okolicsányi Lajos kereskedő 5 forintot vállalt 

6 évig. Utasították az elöljáróságot, hogy Balázs Vilibald és Luby Géza földbirtokosokat, illetve 

a regálébérlőt, a nagyobb kereskedőket keresse meg és kérje fel a hiányzó összeg 

megajánlására.) [18-19. p.] 

28.  A megyei törvényhatósági bizottság 18/1879. számú határozata előterjesztése a községi 

szegényalapból a megyei segélypénztárt illető rész megállapításáról. – (Tudomásul vették, hogy 



az eddig 1/5 rész helyett a felét kell befizetni, amelyből az idegen közkórházakban ápoltak 

ápolási díjait fizetik, azok így nem terhelik a községet.) [19. p.] 

29. Járási főszolgabíró átirata a községi gyermek óvodák felállításáról. – (Kiadták 

véleményezésre a tanügyi bizottságnak, melyet Markovits Mártonnal és Dr. Vajda Ferenccel 

egészítettek ki.) [19. p.] 

30. A római katolikus hitfelekezeti iskolaszék elnöke átiratának előterjesztése a második tanító 

fizetésalapra a római katolikus hitfelekezet adója után az 5 %-os iskolaadó kivetése tárgyában. 

– (A kérvényt visszaadták az iskolaszéknek újabb tárgyalásra.) [19-20. p.] 

31. A római katolikus hitfelekezeti iskolaszék elnökének kérvénye az iskolaépület kijavítására 

a községi pénztárból segélyadomány kiutalása iránt. – (Az iskolaépület egyik részén a falak 

leomlottak, a felépítéshez szükséges pénz összegyűjtésére – mivel az iskolának nincs alapja – 

gyűjtőívet bocsátottak ki, melyre a község 50 forintot fizetett be.) [20. p.] 

32. A községi beltelek bekerítéséről intézkedés. – (Az évi költségvetésben nem volt fedezet erre, 

ezért a következő évibe való felvételről döntöttek.) [20. p.] 

33. Járási főszolgabíró, mint a járási rendőrség főnöke, átirata az éjjeliőröknek fegyverrel való 

ellátásáról. – (Az éjjeliőröknek szuronyos lőfegyverük van, de a rendőrbírót utasították, hogy 

rendelje el az oldalfegyver használatát is.) [20-21. p.] 

 

1879. augusztus 29. (VI., rendes) [21-24. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Huszár Sándor, Kádas 

István, Korsós József, Müller János, Ruttkay Sándor, Szalay István, Dokupil Vilmos tb. 

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

rendőrbíró, Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

34. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (26. ponthoz: a temető utak javítását 

azonnal, az esős időszak előtt el kell kezdeni, a rendőrbíró pedig az utakat és tereket hetente 

legalább kétszer tisztítassa.) [22. p.] 

35. A Besztercebányai Pénzügyigazgatóság 25262/VIII. számú átirata, mely szerint a község 

által kezelt fogyasztási adóbeszedési szerződést 1880. évre felmondják. – (Tudomásul vették, 

mert miniszteri rendelet alapján országszerte felmondták.) [22. p.] 

36. Járási főszolgabíró 1899. számú átirata arról, hogy Salgótarján község elfogadja-e, ha 

Baglyasalja községet a fogyasztási adó tekintetéből a salgótarjáni beszedési körbe osztják. – (A 

képviselő-testület nemleges választ adott, de ha mégis megtörténik, fenntartotta magának az 

egyezkedés jogát.) [22-23. p.] 

37. A fogyasztási adó beszedése iránt Salgótarján, Zagyva, Zagyvaróna, Baglyasalja beszedési 

körrel létrehozni szándékozott önkéntes egyesség iránti jegyzőkönyvi tervezet előterjesztése, 

és a tárgyaláshoz egy bizottság kiküldése. – (Zemlinszky Rezsőt, Thomásch Jánost, Lépes 

Miksát, Grószberger Adolfot és Szalay Istvánt bízták meg a tárgyalásokkal.) [23. p.] 

38. A községi vásárjog bérbeadása céljából kiküldött bizottság jelentése, és a bérleti szerződés 

jóváhagyása. – (A vásárjogot évi 2000 forintért 3 évre adták ki, mely összeg 744 forinttal több, 

mint az előző időszakban.) [23. p.] 

39. A salgótarjáni evangélikus hitközség kérvénye a község területén építendő templom javára 

adomány kiutalása iránt. – (A község 50 forinttal támogatta a templomépítést, de a kifizetést a 

következő évi költségvetésbe vették be.) [23-24. p.] 

 

1879. szeptember 22. (VII., rendes) [24-28. p.] 

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

Társulat képviselője, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a 

Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula 

rendőrbíró, Pap János jegyző 



 

40. (kimaradt – téves számozás!) 

41. Az 1880. évi községi költségvetési előirányzat megvizsgálása, tételenkénti tárgyalása. – 

(Módosításokkal elfogadták 3402 forint 82 krajcár bevétellel, 9708 forint 07 krajcár kiadással, 

és 6305 forint 25 krajcár pótadóból fedezendő hiánnyal.) [részletes indoklás] [24-28. p.] 

 

1879. október 11. (VIII., rendkívüli) [28-30. p.] 

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

Gusztáv, Szalay István, Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni 

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

Pap János jegyző 

 

42. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [29. p.] 

43. A Besztercebányai Pénzügyigazgatóság 25649/VIII. számú átiratával kiküldött, a bor és hús 

fogyasztási adóra vonatkozó árverési hirdetmény előterjesztése. – (Az árverést 5000 forint 

értékben határozták meg, ez alapján a kincstár kiküldöttjével aláírt 4503 forint megváltási árról 

szóló szerződés nem került jóváhagyásra. A képviselő-testület, szavazás után, úgy döntött, hogy 

vállalja az árverési árat.) [29. p.] 

Napirenden kívül: 

44. Községi jegyző jelenti, hogy az 1879. évi XXXVI. törvénycikk végrehajtásában a katonai 

beszállásolási férőhelyek nyilvántartása elkészítését és beterjesztését rendelték el. Kéri ennek 

elkészítéséhez a községi elöljáróság mellé egy bizottság megválasztását. – (A bizottság tagjai: 

Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, Novoszad Béla, Unger Gusztáv, Lépes Miksa.) [30. p.] 

 

1879. december 11. (IX., rendes) [30-31. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Kádas István, Korsós József, Löllbach 

Gusztáv, Müller János, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

45. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [31. p.] 

46. A bor és hús fogyasztási adó megváltásáról a Besztercebányai Pénzügyigazgatóság által 

jóváhagyott megváltási szerződés előterjesztése, és a fogyasztási adó beszedéséről intézkedés. 

– (A beszedési körhöz csatolták Baglyasalját, ahol megkísérlik a megegyezést a bormérési jog 

bérlőivel és a húsvágókkal. A tárgyalásokkal a beszedést ellenőrző állandó bizottságot bízták 

meg, melynek tagjai: Zemlinszky Rezső, Szilárdy Ödön, Thomásch János, Lépes Miksa, Unger 

Gusztáv, Grószberger Adolf, Szalay István, Korsós József. Ez a bizottság tárgyal a beszedési 

szerződésekről is.) [31. p.] 


