
8. kötet 

 

1880. február 17. (I., rendes) [1-6. p.] 

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

Társulat képviselője, Grószberger Adolf, Lépes Miksa, Markovits Márton, Porázik György, 

Szilárdy Ödön, Wotrasik Henrik, Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, 

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

orvos, Pap János jegyző 

 

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

2. A községi képviselők 1880. évi kiigazított névsora. – (Tudomásul vették, és elhatározták, 

hogy azok a képviselők, akik nem a községben laknak és nem képviseli senki őket, pótlásukra a 

legtöbb adót fizetők és a választottak közül is egy-egy póttagot jelölnek ki.) [2. p.] 

3. A községi 1879. évi ügyforgalmi kimutatás előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [2. p.] 

4. Az 1878. évi községi számadásokra vonatkozó megyei törvényhatósági bizottsági 74/1879. 

számú határozat előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [2. p.] 

5. Az 1880. évi községi költségvetési előirányzatra vonatkozó megyei törvényhatósági 

bizottsági 73/1879. számú határozat előterjesztése. – (Fellebbeztek, mert a szegényalap javára 

előirányzott összeget a kiadás összességéből, és nem a tiszta bevétellel csökkentett összegből 

állapította meg a határozat. A fellebbezés aláírásával Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt, 

Borbély Lajost, Gömöry Sándort és Markovits Mártont bízták meg. ) [2-3. p.] 

6. Plachy József főszolgabíró, mint békebíró átirata, mely szerint a békebíróság viteléről 

lemondott. – (Tudomásul vették, s amennyiben nincs más személy, felkérik az igazságügyi 

minisztert, hogy a Füleki Járásbíróságot utasítsa egyik bírájának hetenkénti kétszeri 

Salgótarjánba küldésére a kisebb polgári peres ügyek intézésére.) [3. p.] 

7. A megye közigazgatási bizottságának 1609/1879. számú végzésével kiküldött központi 

ínségügyi bizottság intézkedése. – (Községi bíró bejelentette, hogy a rövid idő miatt, utólagos 

jóváhagyással, a következő tagokat jelölte a községi ínségügyi bizottságba: Szilárdy Ödön, 

Zemlinszky Rezső, Gömöry Sándor, Borbély Lajos, Markovits Márton, Szalay István, Unger 

Gusztáv, Porázik György, Ruttkay Sándor, Müller János, Gazdy László, Kovács József, Gerczer 

Ferenc, Jancsik Gyula, Simon József, Dr. Vajda Ferenc, Pap János.) [3-4. p.] 

8. Községi és körorvosok fizetése megállapítása ügyében kiadott belügyminiszteri 53585. 

számú intézkedés előterjesztése. – (Salgótarjánt nem érinti, mert a községi orvos fizetése 

szabályrendeletben van meghatározva.) [4. p.] 

9. A bor és hús fogyasztási adó kezelésének megállapítására kiküldött bizottság jelentése. – 

(Jóváhagyták.) [4-5. p.] 

10. A község által megvett vásártér vétele után kiszabott illeték kiszabása ellen beadott 

felszólamlásra hozott 31952/1879. számú végzés bemutatása. – (Tudomásul vették, hogy leírták 

a hátralékot.) [5. p.] 

11. Balázs Vilibaldné tulajdonát képező, eddig ingyen használt vásártér használata felmondása 

ügyében. – (Mivel csak arra az időre volt ingyenes a használata, amíg Szilárdy Ödön 

haszonbérbe bírta, amely április 24-én lejár, ugyanakkor a vásárokhoz szükséges a tér, a 

tulajdonossal tárgyalni kell a haszonbérletről.) [5-6. p.] 

 

1880. március 11. (II., rendes) [6-9. p.] 

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

Társulat képviselője, Kádas István, Dokupil Vilmos tb. rendőrbíró, Gerczer Ferenc másodbíró, 

pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Vajda Ferenc községi 

orvos, Pap János jegyző 

 



12. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [7. p.] 

13. Az 1879. évi községi pénztári számadások és vagyoni leltár megvizsgálása. – (Jóváhagyták, 

és a községi bírót, illetve a pénztárost felmentették a felelősség alól.) [7-8. p.] 

14. A községi beltelek bekerítésére beadott költségvetés megvizsgálása. – (Mivel a költségvetés 

szerint 485 forintba kerülne, de csak 200 forint volt előirányozva, az alsó részt addig kerítsék 

be deszkával, míg az összeg engedi, a többit pedig élő sövénnyel.) [8. p.] 

15. Egy ideiglenes kórház létesítéséről intézkedés. – (Utasították az elöljáróságot, hogy e célra 

egy szobát béreljen, rendezze be, és egy ápolónőt alkalmazzon.) [8. p.] 

16. A vásártér kibérléséről községi elöljáróság jelentése. – (Balázs Vilibaldné évi 300 forint 

haszonbért követelt, a község viszont csak 100 forintot tud adni, ezért utasították az 

elöljáróságot, hogy a vásárokat a tér mellőzésével szervezze meg.) [8-9. p.] 

17. A községi hajdúlakás kijavítása iránti intézkedés. – (Utasították a községi bírót.) [9. p.] 

18. A magyar korona országainak megyei térképére érkezett megrendelési felhívás 

előterjesztése. – (Utasították az elöljáróságot a megrendelésre.) [9. p.] 

19. A sorozó bizottság elszállásolása, és a sorozási helyiség kijelölése. – (A községi nagy 

tanácstermet és a mellette lévő helyiséget jelölték ki.) [9. p.] 

Napirenden kívül: 

20. Gerczer Ferenc községi másodbíró családi ügyeiben intézkedés végett március 29-től 

számított 3 heti szabadságot kér. – (Megadták, addig a pénztári naplók vezetésével a községi 

jegyzőt, a pénztár kezelésével a községi bírót bízták meg.) [9. p.] 

 

1880. május 11. (III., rendes) [10-13. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Korsós József, Okolicsányi Lajos, Pfaff 

Gusztáv, Szilárdy Ödön, Veiszenbacher A., Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg 

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

orvos, Pap János jegyző 

 

21. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (16. ponthoz: azokat a sátrakat, melyek a 

vásártérből az országút felé kilógnak a meghatározott vonaltól, építessék át, s azokat csak 

árusításra használják, raktárnak ne.) [10-11. p.] 

22. A megyei törvényhatósági bizottságnak az 1880. évi költségvetés módosítása ellen beadott 

folyamodványra hozott 2067. számú végzés előterjesztése. – (Tudomásul vették, hogy a község 

által benyújtott módon fogadták el.) [11. p.] 

23. A május 19-én, Losoncon tartandó adókivetéshez az 1876. évi XX. törvénycikk 20.§-a 

értelmében két bizalmi férfiú megválasztása. – (Okolicsányi Lajost és Weinberger Somát 

választották meg.) [11. p.] 

24. Plachy József főszolgabírónak a község által a részére felajánlott lakás iránti átirata. – 

(Mivel a község célja a járásbíróság áthelyeztetése, lakásról is kell gondoskodni, bár az erre 

vonatkozó költségeket a megyei törvényhatósági bizottság nem hagyta jóvá, de a birtokosok, 

társulatok és magánszemélyek hajlandók biztosítani a bérleti díjat. E célból egy bizottságot 

alakítottak, melynek tagjai: Szilárdy Ödön nagybirtokos, Zemlinszky Rezső bányaigazgató, 

Borbély Lajos gyárigazgató, Gömöry Sándor bányaigazgató, Grószberger Adolf háztulajdonos 

kereskedő.) [részletes indoklás] [11-13. p.] 

25. A megye alispáni hivatala 3439/1880. elnöki számú átiratával megküldött Beregszász város 

1488/1880. számú felhívása, illetve gyűjtőíve bemutatása. – (Beregszászon március 18-án a 

tűzvész elpusztította a város nagy részét, ezért a község 15 forintot adományozott, illetve 

gyűjtőíveket bocsátott ki.) [13. p.] 

 

1880. június 16. (IV., rendes) [14-19. p.] 



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

János, Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

26. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [14. p.] 

27. A községben és határán fekvő megyei útvonalak kiigazítása. – (Az alispánhoz benyújtandó 

kérvényt jóváhagyták.) [15. p.] 

28. A folyó évben építendő közlekedési és vicinalis utak építése iránti intézkedés. – (A vicinális 

úti bizottságot kérték fel a terv kidolgozására, de alapvetőnek tartották a vasgyártól Ponyi 

puszta felé vezető út bazaltkővel burkolását, a Kazár felé vezető közlekedési út építését, 

valamint véleményt kértek arról, hogy szükséges-e állandó útkaparó alkalmazása.) [15. p.] 

29. A Tarján-patak szabályozása iránti intézkedés. – (Amennyiben a földbirtokosoknak és 

úrbéreseknek érdekében áll a szabályozás, a községi bíró tárgyaljon velük a megoldásról.) [15. 

p.] 

30. A vásártér melletti árkok rendezéséről – (A 27. számú napirendi pontban elfogadott 

kérvényre kapott válasz előtt ebben nem intézkednek.) [15-16. p.] 

31. A főszolgabírói szállás biztosítása tárgyában kiküldött bizottság jelentése, a bérösszeg 

fedezetéről intézkedés, és a bérszerződés jóváhagyása. – (A főszolgabíró által addig használt 

lakás bérleti szerződését újabb 6 évre meghosszabbították évi 300 forint bérleti díjjal, melyből 

281 forintot ajánlottak fel vállalatok és magánszemélyek. A községi bírót megbízták, hogy a 

baglyasaljai bányavállalatot is keresse meg, mivel nekik is érdekükben áll, hogy a járási 

főszolgabíró székhelye Salgótarjánban legyen.) [16. p.] 

32. A békebíróság iránti intézkedés végett beadott kérvényre vonatkozó átirat, és további 

intézkedés. – (A Füleki Járásbíróság két szakaszra osztását elfogadták, a tárgyalási helyiséget 

is hajlandók biztosítani, de a napidíjat és útiköltséget, kb. évi 500 forintot, nem vállalták. Ha 

ezt nem fogadja el a balassagyarmati királyi törvényszék, akkor meg kell újítani a korábbi 

kérvényeket járásbíróság létesítéséről Salgótarjánban.) [16-17. p.] 

33. Nógrád megye tanfelügyelője 1387. számú átirata Findura Pál által községi közös iskolára 

letett takarékpénztári részvényalapítványáról. – (A képviselő-testület nem tudott az 

alapítványról, de a tanfelügyelő kérdésére kimondta, hogy hajlandó közös községi iskolát 

létrehozni.) [17-18. p.] 

34. Ugyanannak 589. számú átirata a közös községi iskola létesítéséről. – (A közös iskola 

felállításának tervezete elkészítésére bizottságot alakítottak: Zemlinszky Rezső, Szilárdy Ödön, 

Borbély Lajos, Gömöry Sándor, Müller János, Porázik György, Grószberger Adolf.) [18. p.] 

Napirenden kívül:  

35. Zemlinszky Rezső képviselő indítványozza, hogy a községház épülete mellett, a Fülöp 

András beltelkén lévő, egész az útig kiépített deszkabódét, úgy tűzrendészeti, mint szépészeti 

szempontból el kell távolítani. – (Utasították a községi bírót az intézkedésre.) [18. p.] 

36. Ugyancsak Zemlinszky Rezső képviselő indítványa, hogy a községben a koldulást 

szigorúan tiltsák meg. – (Utasították a rendőrbírót, hogy a szabályrendeletben előírtakat 

szigorúan tartassa be, és időszakonként tegyen jelentést erről a közgyűlésnek.) [18-19. p.] 

37. Ugyancsak Zemlinszky Rezső községi képviselő indítványa, hogy amennyiben a 

bányatársulati mészárszékben oly egy darab marha vágatott le, mely megbélyegezve, s így 

valószínűleg egészségrendőri szempontból megvizsgálva nem volt, a marhavizsgálatot 

szigorúan alkalmazzák. – (Utasították a községi orvost, hogy minden esetben az elvégzett 

vizsgálatot a községi bélyegzővel igazolja, azok a mészárosok pedig, akik a vizsgálatot 

elkerülik, a törvényhatóság szabályrendelete alapján büntessenek meg.) [19. p.] 

 

1880. augusztus 6. (V., rendes) [20-26. p.] 



Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton, Müller 

János, Okolicsányi Lajos, Porázik György, Ruttkay Sándor, Szilárdy Ödön, Wotrasik Henrik, 

Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

38. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [21. p.] 

39. Az 1879. évi pénztári számadások jóváhagyására vonatkozó megyei törvényhatósági 

bizottsági végzés előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [21. p.] 

40. Az 1880. évre kivetendő községi pótadókulcs megállapítása. – (A pótadót, melynek összege 

6592 forint 39 ½ krajcár, 36624 forint 41 ½ krajcár adóalap után 18%-os kulccsal vetették ki. 

) [részletes indoklás] [21-23. p.] 

41. A kisebb polgári peres ügyek elintézése céljából egy bírósági tagnak időnkénti kiküldése 

iránt beadott kérvényre hozott határozat előterjesztése. – (Tudomásul vették az elutasító 

átiratot.) [23. p.] 

42. A vicinalis útépítési bizottság jelentése, és építési tervezete. – (Javasolták, hogy a Füleki út 

és a vasgyár telep között az út vassalak alapú, utána pedig cserkő alapú legyen, amelyre 

kavicsos homokot terítsenek, az úton lévő első hidat pedig kőalappal készítsék; a Tarján-

patakon keresztül a Karancsaljai úton gyaloghidat építsenek; a bizottság fölöslegesnek tartotta 

külön útfelügyelő alkalmazását.) [részletes indoklás] [23-24. p.] 

43. A pesti Szegény Gyermekkórház Egylet felhívása. – (10 forintot adományoztak.) [24. p.] 

44. Alispáni felhívás a megyebeli szklabonyai tűzkárosultak részére gyűjtés iránt. – (10 forintot 

adományoztak, és megbízták az elöljáróságot a további gyűjtéssel.) [24. p.] 

45. Elnöki jelentés arról, hogy a Nógrád Megyei Tanító Egyesület évi közgyűlését ez évben 

Salgótarjánban tartja meg, e célból a tanácsterem átengedése, és szokásos fogadtatás iránti 

intézkedés. – (A tanácstermet átengedték, és utasították a községi bírót, hogy a gyakorlati 

bemutatókhoz a községháza udvarát rendbetétel mellett szórják fel homokkal. A fogadtatásra 

az elöljáróság mellett Löllbach Gusztávot, Okolicsányi Lajost, Ruttkay Sándort kérték fel, és 

25 forintot utaltak ki.) [25. p.] 

Napirenden kívül:  

46. A salgótarjáni római katolikus plébániai hivatal átirata, melyben bejelentik, hogy a rozsnyói 

püspök bérmálásra Salgótarjánban augusztus 23-án délutáni érkezik, és intézkedést kér a közös 

fogadására. – (A fogadó bizottság tagjául Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt, Borbély Lajost, 

Porázik Györgyöt, Kádas Istvánt, Okolicsányi Lajost, Müller Jánost, Ruttkay Sándort, Löllbach 

Gusztávot, Wotzarik Henriket választották az elöljáróság mellett. ) [25-26. p.] 

47. Szilárdy Ödön indítványozza, hogy amennyiben tudomása szerint a füleki megyei 

útvonaltól a Ponyi puszta felé vezető vicinalis út a tagosítás alkalmával 6 öl [kb. 11,5 méter] 

szélességben hasíttatott ki, ugyanakkor arra, hogy az ilyen utak teljes szélességben 

megmaradjanak, a községnek felügyelnie kell, ezért az útvonal megvizsgálását vegyék 

napirendre. – (A következő közgyűlés napirendjére felvették.) [26. p.] 

 

1880. augusztus 13. (VI., rendkívüli) [27-29. p.] 

Jelen vannak: Gömöry Sándor a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat élelmezési egylete 

képviselője, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Wotrasik 

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

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

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

 

48. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [27. p.] 

49. A Nógrád megyében felállítandó negyedik adóhivatal Salgótarjánba helyezése iránti 

intézkedés. – (Községi jegyző jelenti, hogy a megyében a negyedik adóhivatal székhelyéül 



Salgótarjánt vagy Szécsényt tervezik. Ezzel kapcsolatban nyilatkozni kell, hogy a község 

hajlandó-e két tágas szobát és azok fűtését felajánlani. A képviselő-testület mérlegelte a 

pénzszállítás és ügyintézés költségeiből adódó megtakarításokat, és felajánlotta a kért hivatalos 

helyiséget. ) [részletes indoklás] [27-29. p.] 

50. Elnök jelenti, hogy augusztus 18-án a király, Ferenc József 50. születésnapja lesz, 

indítványozza, hogy azon a napon a községi elöljáróság és képviselő-testület az istentiszteleten 

testületileg vegyen részt. – (Elfogadták.) [29. p.] 

 

1880. szeptember 17. (VII., rendes) [29-37. p.] 

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

Társulat képviselője, Kádas István, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton, Zemlinszky Rezső 

az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Fülep István tanácsnok, Gerczer 

Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg István tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Simon 

József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

51. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [30. p.] 

52. Az 1881. évi községi költségvetési előirányzat megvizsgálása, tételenkénti tárgyalása, és 

megállapítása. – (Módosítások után 3404 forint 42 krajcár bevétellel, 10260 forint 93 krajcár 

kiadással, és 6856 forint 51 krajcár pótadóból fedezendő hiánnyal elfogadták.) [részletes 

indoklás] [30-35. p.] 

Napirenden kívül:  

53. Zemlinszky Rezső községi képviselő indítványozza, hogy biztosabb ellenőrzés végett a 

marhák levágása bizonyos kitűzött időben legyen, és hogy azok orvosilag megvizsgáltattak-e 

egy községi tag által ellenőriztessék. – (Elfogadták, és a rendőrbírót jelölték ki az ellenőrzésre; 

megtiltották a község belterületén – a sertések kivételével – az állatok levágását; a kisebb 

állatok (borjú, juh stb.) vágóhídi vágásához rekeszek beszerzésével megbízták a községi bírót. 

54. napirendi pont után még ehhez kiegészítés: csak községi bélyegzővel ellátott marha vágható 

le ellenőrzés mellett.) [35. p.] 

53. (téves számozás!) Elnöki jelentés a vásártéren lévő állandó sátrak eltávolításáról. – (Az 

állandó sátrakban lévő árusok nagy része zöldségárus, számukra a Kispiacot jelölték ki árusító 

helyül, melyet az úttól oszlopokkal választottak el; a sátrak csak elmozdíthatók lehettek, 

megakadályozandó, hogy azokat szatócsáruk árulására, raktárnak vagy lakásnak használják.) 

[36. p.] 

54. A községi faiskola kezeléséről. – (Mivel a társulatok iskoláik részére külön faiskolákat 

létesítettek, a községi faiskola gondozatlanná vált, ezért a községi közös iskola létrehozásáig 

felkérték a római katolikus iskolaszék elnökét, hogy a felügyelete alatt álló tanítók gondozzák a 

községi faiskolát.) [36-37. p.] 

 

1880. október 13. (VIII., rendkívüli) [38-39. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Jungmann Mihály, Kádas 

István, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Lővinger Rezső, Markovits Márton, Müller János, 

Okolicsányi Lajos, Reisinger Imre Rubint Károly örököseinek képviselője, Unger Gusztáv, 

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

Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Simon József tanácsnok, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Percz József községi segédjegyző 

 

55. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [38. p.] 

56. A királynak október 17-én Salgótarjánon való keresztülutazása alkalmával a község 

nevében nyilvánítandó hódolat körüli teendőkről intézkedés. – (Zemlinszky Rezső bemutatta 

Tisza István táviratát, mely szerint Ferenc József Salgótarjánban 17-én reggel 7 óra körül 5 



percet időzik. A képviselő-testület Zemlinszky Rezsőt kérte fel az üdvözlésre, és rendező 

bizottságot választottak.) [38-39. p.] 

 

1880. december 9. (IX., rendes) [40-45. 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, Kádas István, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton, 

Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Fülep István 

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

rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Pap János jegyző 

 

57. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [41. p.] 

58. A közös községi iskola létesítésére beadott kérvényre vonatkozó, Nógrád megye 

tanfelügyelősége 661. számú átirata. – (1877-től tervezték a közös iskola felállítását, mert 

önállóan sem a római katolikus felekezet, sem az izraelita felekezet nem képes fenntartani 

iskoláját. Markovits Márton római katolikus iskolaszéki elnök ellenszavazata mellett kimondták 

a községi közös iskola létrehozásának szükségességét.) [részletes indoklás] [41-42. p.] 

59. A közös községi iskolaszék megválasztása. – (A képviselő-testület Kovács Józsefet, Pap 

Jánost, Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt, Gömöry Sándort, Borbély Lajost, Müller Jánost, 

Porázik Györgyöt, Grószberger Adolfot és Herczeg Jánost választotta, egy tagot pedig a 

helybeli lelkészek [Markovits Márton római katolikus plébános, Tribalcsik Sándor, Gazdik 

Károly római katolikus segédlelkészek, Ruttkay Sándor evangélikus lelkész, Deutsch Mór 

izraelita rabbi] és a létesítendő iskola tanítói testülete közösen választ.) [42-43. p.] 

60. Az 1881. évi költségvetési előirányzat jóváhagyására vonatkozó 114/1880. számú megyei 

törvényhatósági bizottsági végzés előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [43. p.] 

61. A Nógrád Megyei Tantestület köszönő átirata. – (Tudomásul vették.) [43. p.] 

62. A megye alispáni hivatala átirata Ságújfalu község tűzkárosultjai részére adomány 

gyűjtéséről – (15 forintot ajánlottak fel.) [43. p.] 

63. Több salgótarjáni tűzkárosult szóbeli kérvénye adomány iránt. – (A község 70 forintot 

osztott ki Oláh István, Oláh János, Oláh László örökösei, Oláh Ignác, Vincze József és Gaál 

Józsefné között építőanyagokra, illetve még gyűjtőívet adtak ki.) [43-44. p.] 

64. Indítvány, hogy az adóhivatal idehelyezése iránt a Pénzügyminisztériumhoz kérvényt 

adjanak be. – (Elfogadták a kérvény szövegét, az átadó küldöttség tagjául pedig 

megválasztották Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt, Borbély Lajost és Gömöry Sándort. 

Borbély Lajos bejelentette, hogy elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a küldöttségben, ezért 

póttagnak Pap János községi jegyzőt választották.) [44-45. p.] 


