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(hiányzik a jegyzőkönyv) 

 

 

 

1887. február 28. (rendes) 

9. A vágóhíd építése. – (Az építési költség 6850 forint, melyet hitelből fedeznek, a törlesztést 

pedig a vágatási díjakból oldják meg, mely szarvasmarha után 1 forint, borjú vagy sertés után 

20 krajcár, juh vagy kecske után 10 krajcár, bárány után 3 krajcár.) [V. 171.a 152/1891.] 

17. A vásárjog jövedelméből a piactéren egy itató kút gyanánt is használandó vízmedence 

építése. (1887. május 6. 3. napirend)  

 

33. A vármegye alispánjának 300/1887. elnöki számú leirata a Salgótarjánon keresztül vezető, 

a Losonc-Fülek-i megyei útvonalat összekötő megyei útszakasz kiépíttetése tárgyában. – (A 

kérvény elutasítását tudomásul vették.) [V. 171.c 11.] 

34. A Nógrád Megyei Tantestület füleki körének javaslata a selyemhernyó-tenyésztés 

meghonosítására és eperfák ültetésére. [V. 171.c 10.] 

 

1887. április 5. 

(?) A hídmérleg kezeléséről szóló szabályrendelet módosítása a megyei törvényhatósági 

bizottság 175/1886. számú közgyűlési határozata alapján. [IV. 402. 13. 134/1887.] 

 

45. Egy községi írnoki állás rendszeresítéséről határozathozatal. (1887. május 6. 4. napirend) 

48. A selyemhernyó-tenyésztés meghonosításáról a salgótarjáni tantestület által kiküldött 

bizottság jelentése. [V. 171.c 10.] 

49. A salgótarjáni tantestület által kiküldött bizottság javaslata a faiskola céljára új terület 

kijelölésére. [V. 171.c 10.] 

60. Kovács Antal és Kiszely Lajos segédjegyzők után a Nógrád megyei községi és körjegyzők 

nyugdíj alapjára fizetni kötelezett, egyenként 15 forint évi díjnak a községi pénztár általi 

fedezéséről határozat. (1887. május 6. 5. napirend) 

 

1887. május 6. (rendes) [V. 171/c 1.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt élelmezési 

szövetkezete képviselője, Okolicsányi Lajos, Pintér János özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Poloczek Pál az RMSTV Rt képviselője, Porázik György, Szalay István, Szilárdy 

Ödön, Unger Gusztáv, Weiszenbacher János, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János 

helyettes bíró, Jancsik Gyula tanácsnok, Nagy István tanácsnok, Pap János jegyző 

 

(64.) A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Szalay István.) 

(65.) A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.  

(66.) A községi képviselő-testületnek a vásárjog jövedelméből a piactéren egy itató kút gyanánt 

is használandó vízmedence építéséről hozott 17/1887. számú határozata, és ennek alapján 

készített építési terv és költségvetés ellen netán beadandó észrevétel tárgyalása, ez ügyben 

végleges intézkedés. 

(67.) A község képviselő-testületének egy községi írnoki állás rendszeresítéséről hozott 

45/1887. számú határozata ellen netán beadandó észrevétel tárgyalása, ez ügyben végleges 

intézkedés. 

(68.) A község képviselő-testületének Kovács Antal és Kiszely Lajos segédjegyzők által a 

Nógrád megyei községi és körjegyzők nyugdíj alapjára fizetni kötelezett, egyenként 15 forint 



évi díjnak a községi pénztár általi fedezését kimondó 60/1887. számú határozata ellen netán 

beadandó észrevétel tárgyalása, ez ügyben végleges intézkedés. 

69. Előterjesztése a községi elöljáróságnak, hogy a község tűzoltószereit – használat és kezelés 

végett – a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek engedjék át. – (Elfogadták, hogy leltár 

mellett a meglévő és az újonnan beszerzendő tűzoltószereket a nemrég alakult egyletnek 

átadják.) 

70. Előterjesztetett a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet taggyűjtő íve azon kérelemmel, 

hogy a község, mint erkölcsi testület az egylet alapító tagjai sorába lépjen be. – (Elfogadták, s 

határozatban kimondták, hogy a községi költségvetésben minden évben 100 forintot vesznek fel 

„tűzoltószerek” címmel, mely összeget átutalják az egyesületnek, ennek fejében az tartozik 

karban tartani a tűzoltószereket.) 

71. A bormérési jog ¼ éves bérbeadása az 1888-1890. évre árverés útján. [V. 171.c 2.] 

 

1887. június 30. (rendes) [V. 171/c 1.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Dokupil Vilmos, Kádas István, Szilárdy 

Ödön, Barella Henrik rendőrbíró, Herczeg János helyettes bíró, Dr. Polereczky József községi 

orvos, Schleicher Emil pénztárnok, tiszteletbeli bíró, Pap János jegyző 

 

(101.) A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Dokupil Vilmos.) 

(102.) A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 

103. Előterjesztett a község tűzoltószereinek a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet kezelésébe 

adása, és a községnek az egyletbe évi 100 forinttal alapító tagként belépéséről hozott községi 

közgyűlési 69. és 70/1887. számú határozatok végleges jóváhagyása. – (Jóváhagyták.)  

 

1887. július 19. (rendes) 

(?) A bormérési jog ¼ éves bérbeadása az 1888-1890. évre árverés eredményének jóváhagyása. 

– (Keszler Antal pásztói lakos nyerte el évi 482 forint haszonbér fizetése mellett.) [V. 171.c 2.] 

119. A községi bérház udvartelkén földbeomlás meggátlása végett egy védfal építése 500 forint 

költséggel, mely a községi építkezési alapból fedezendő. [IV. 402. 13. 260/1887.] 

 

128. A községi jegyző mellé a kézbesítési teendők teljesítésére segéderő rendelése. – (Kiszely 

Lajos segédjegyző és Bak János hajdú.) [59/1888.] 

 

180. Vármegyei határozattal ellátott 1886. évi községi pénztári számadás. [26/1888.] 

 

225. A marhavásártéren építendő vásárbizottsági épület építési tervének és költségvetésének 

elkészítésével a községi építészeti bizottságot bízták meg. [V. 171.a 13. 128/1888.] 

 

234. A község a tulajdonjog fenntartásával a temetőterületeket a hitfelekezetek használatába 

adja, ha azok kérik. [38/1888.] 

 

1887. december 28. 

248. Az 1886. évi XXII. törvénycikk alapján újjáalkotott községi szervezeti szabályrendelet 

elfogadása. [20/1888.]  

250. A rétsági állatorvos javadalmazásáról hozott vármegyei bizottsági 201/1887. számú 

határozat ellen beadott fellebbezés. [72/1888.] 

254. A vármegye alispánjának 9824/1887. számú leirata, mely szerint a közlekedési miniszter 

30726/887. számú leiratában engedélyezte a község belterületén a Losonc-Fülek-Heves-i és a 

Rapp-Salgótarján-i útvonalak összekötő szakaszának megyei közmunkából történő kiépítését. 


