SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
10. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 22-i üléséről.
Jelen voltak:
-

a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
önkormányzati cégek vezetői
intézményvezetők
meghívott vendégek
érdeklődő állampolgárok
a sajtó képviselői

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek
képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott
vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 12 fő van jelen, Szabó Csaba és dr. Bercsényi Lajos
képviselő urak előzetesen bejelentették távollétüket. Megállapította, hogy a Közgyűlés
határozatképes.
A napirendek előtt bejelentette, hogy 2018. május 11-én, 72 éves korában hosszú betegséget
követően elhunyt Serfőző Imre, a Nagyvárosi Polgárőr Egyesület elnöke, aki betegsége ellenére is
teljes mértékben ellátta feladatait. Mindig szívesen végezte a város közbiztonságával kapcsolatos
problémák kezelését. Az általa vezetett egyesület hatékonyan végezte munkáját, amely által javult a
város közbiztonsága. Fáradságos munkáját tisztelet övezte, mind a szakma, mind a lakosság
körében. A közgyűlés tagjai egy perces néma felállással adóztak emlékének.
A továbbiakban a tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új, 8. napirendi pontként felvenni a
„Javaslat a Salgótarján, Tóstrand és környéke területének kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére” című előterjesztést,
valamint 9. napirendi pontként felvenni a „Javaslat ebrendészeti telep korszerűsítését célzó 2018.
évi pályázat benyújtására” című előterjesztést.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a javaslatok elfogadása esetén a napirendek sorszáma
értelemszerűen változik. A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat nem érkezett.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:
1.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2.

Jelentés a Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó
költségvetési szerveknél és gazdasági társaságoknál 2017-ben végzett belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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3.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről
szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4.

Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5.

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6.

Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7.

Javaslat a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére a Zagyvai Rakodó utcai
lőtér és környékét, a Ruhagyári út 32. szám alatti területet és a Zöldfa út végét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

8.

Javaslat a Salgótarján, Tóstrand és környéke területének kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

9.

Javaslat ebrendészeti telep korszerűsítését célzó 2018. évi pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Fenntartható Energia-és Klíma Akciótervének
elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
11. Javaslat Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
12. Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00016 azonosító számú, „Nógrád megye megyei szintű
felzárkózás-politikai együttműködésének támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázati konstrukció kapcsán kötött együttműködési
megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
13. Javaslat szociális célú tűzifa ingyenes tulajdonba vételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
14. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma működési
feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Dániel Zoltán alpolgármester
15. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nógrádi Geopark Egyesület között
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
16. Javaslat a STÖT Társulási Megállapodás, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok
átadására vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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17. Javaslat az EMPÁTIA K és M Fogorvosi, Háziorvosi és Foglalkozás-egészségügyi,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
18. Javaslat a Sugár út felújításával érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
19. Javaslat a vadasparkra vonatkozó, Ipoly Erdő Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési
szerződés utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
20. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú
Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Város

Önkormányzata

új

Közbeszerzési

21. Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
22. Javaslat a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetői (igazgatói) álláshelyének
meghirdetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
23. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A továbbiakban megállapította, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, észrevétel nem
érkezett. A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette.
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NAPIRENDEK
1.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte a napirend tárgyalásához meghívott Mesterné Berta Ildikó
könyvvizsgálót. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetési beszámoló
részletesen tartalmazza az önkormányzat 2017. évi teljesítményének a bemutatását. A táblázatok,
mellékletek elemző részei, a szöveges indokolás bemutatja, hogy hogyan alakult az egyes kiadások
és bevételek teljesítése az előző évi tényszámokhoz, illetve a tervezett adatokhoz képest.
Elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célokat takarékos
gazdálkodással, a bevételek növelésével, az előző évi maradvány és nem utolsó sorban rendkívüli
települési támogatás segítségével sikerült megvalósítani.
Az önkormányzat bevételeinek meghatározó elemei a költségvetési támogatások, a működési célú
támogatások, a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek, és a felhalmozási célú
támogatások.
A 2017. évi likviditási hitellel korrigált bevétele önkormányzati szinten 11.770 millió forint volt.
Ezen belül a működési bevételek 6063 millió forintot, a felhalmozási bevételek 2048 millió forintot,
a finanszírozási bevételek 3620 millió forintot tettek ki.
2017-ben a működési bevételek a működési célra igénybe vett pénzmaradvánnyal együtt összesen
6819 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 656 millió forinttal nőtt az előző évi bevételhez képest. A
teljesítés a módosított előirányzathoz képest 81,1 %.
A növekedést a következő főbb tényezők változása idézte elő. A működési bevételek 38,7
százalékát kitevő központi költségvetési támogatás 3 millió forinttal csökkent. Az intézményi
működési bevételek 70 millió forinttal nőttek. Az előző évi pénzmaradvány működési célú
igénybevétele 279 millió forinttal volt több, mint előző évben. A közhatalmi bevételek növekedése
22 millió forinttal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 326 millió forinttal
növelte a működési bevételt.
Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 2017-ben 2639 millió forint volt. Ez az
összeg az eredeti előirányzathoz képest 19,6 százalékkal nőtt, az előző évi teljesítéshez képest
csökkent 0,1 százalékkal.
A támogatási összegen belül az önkormányzati hivatal és a település üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás jogcímen 463 millió forintot kapott az önkormányzat. A támogatás 19 millió forinttal
kevesebb az előző évhez képest. A csökkenésből mintegy 14 millió forintot tett ki az adóbevételből
származtatott beszámítás növekedése, ami a város adóerő képességének növekedését mutatja. A
köznevelési feladatokra 581 millió, a szociális, egészségügyi feladatokra 980 millió forintot kapott
az önkormányzat, amely összegek összesen 30,5 millió forinttal haladták meg az előző évi
támogatási összeget. A növekedés fő oka, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelésnek
az önkormányzatot érintő negatív hatását a támogatási összegben kompenzálták. A kulturális és
közművelődési terület feladatainak ellátására az önkormányzat 317 millió forintot kapott, amely 14
millió forinttal magasabb az előző évitől. A növekedés oka a jogszabályi előírás alapján a
dolgozóknak fizetett kulturális illetménypótlék megtérítése.
A tárgyévben kiegészítő támogatásként 298 millió forint érkezett, amelynek főbb elemei a lakossági
víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 45 millió forint, helyi közösségi közlekedés támogatása 17
millió forint és a rendkívüli települési támogatás 178 millió forint összegben.
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A működési célú támogatások címen érkezett bevétel 667 millió forint volt. Ez a bevételi elem
jellemzően felhasználási kötöttségű. A bevétel közel duplájára emelkedett az előző évhez képest.
Ennek oka, hogy egyes projektekhez kapcsolódó, és nem beruházási jellegű kiadások fedezete itt
jelentkezett, mint pl.. tóstrandi rekreációs központ kialakítása 176 millió, öblösüveggyári
sportcentrum kialakítása 33 millió, ipartudományi kalandpark kialakítása 127 millió, városközpont
rehabilitáció 25 millió forint.
A közhatalmi bevételek 2017-ben összesen 1745,6 millió forintban realizálódtak. Ez az összeg az
eredeti előirányzatnál 0,5 százalékkal alacsonyabb, viszont az előző évhez képest 1,3 százalékos
növekedést mutat. Közhatalmi bevételek címen 2013 óta folyamatosan kismértékű növekedés
figyelhető meg. 2016-ról 2017-re a helyi adók és adójellegű bevételek 22 millió forinttal, az
átengedett bevétel jogcímen jelentkező gépjárműadó 1,3 millió forinttal nőtt. A bírságok, büntetések
és egyéb sajátos bevételek csökkentek mintegy 0,9 millió forinttal.
Az úgynevezett intézményi működési bevétel jogcímen 2017-ben összesen 985 millió forint folyt
be. Az előző évi bevételhez képest 7,6 százalékos növekedés mutatkozik, amely 70 millió forintot
jelent. Az eredeti előirányzathoz képest 4,9 százalékos, 46 millió forintos növekedés tapasztalható.
A jelentősebb bevételi források közül az önkormányzati bérlakások bérleti díjából származó bevétel
158 millió forint volt, amely 1,2 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A nem lakás célú
helységek bérbeadásából származó bevétel 126 millió forint volt, amely 4 millió forinttal csökkent
az előző évhez képest. A közterület használati díjbevétel 8,2 millió, a Vásárcsarnok befizetése 5,5
millió forint volt az elmúlt évben. Az ÉRV a salgótarjáni víz és csatornahálózat használata után 93 a
víz és csatorna tulajdonközösség hálózatának használata után 63,4 millió forint bérleti díjat fizetett.
A VGÜ a hulladéklerakó és az állati hulladék megsemmisítő bérleti díja címen 45 millió forintot
fizetett 2017-ben.
A felhalmozási bevételek teljesítése évről-évre igen változó képet mutat. A bevételek nagysága
elsősorban attól függ, hogy milyen nagyságú fejlesztési támogatás érkezik az önkormányzathoz.
2017-ben a felhalmozási bevételek a felhalmozási célra igénybe vett pénzmaradvánnyal együtt
összesen 4951 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 1862 millió forintos növekedést mutat az előző
évhez képest. A növekedés fő okai a következők: Az egyes európai uniós pályázatokhoz
kapcsolódóan jelentős támogatási összegek érkeztek 2016-ban, amely összegek felhasználása csak a
későbbi években fog megtörténni. Így a 2017- évre áthozott pénzmaradvány 2864 millió forint volt.
Ezen felül érkezett a kormányhatározat alapján megítélt 1500 millió forint felhalmozási célú
költségvetési támogatás, a Modern Városok program előkészítési munkáira 440 millió. Ezen felül
jelentősebb bevétel volt a múzeumok szakmai támogatásra kapott 15 millió forint.
Az önkormányzat 2017-ben 38,9 millió forint hosszú lejáratú hitelt vett fel azokra a beruházási és
felújítási kiadásokra, amelyeket saját forrásból, illetve pályázati pénzből nem tudott finanszírozni.
Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak alakulása a következő: A 2017. évi összes kiadás 6622
millió forint volt, amely 911 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Ebből a működési célú
kiadás 5319 millió forintot, a felhalmozási célú kiadás 1302 millió forintot tett ki.
A működési célú kiadásokra összességében 5319 millió forintot fordított az önkormányzat 2017ben. A teljesítés 50 millió forinttal 0,9 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A főbb összetevőket
tételesen vizsgálva elmondható, hogy a 2017. évi teljesítés az előző évhez képest a személyi
juttatások esetében 3 millió forinttal, a működési célú támogatásoknál 129 millió forinttal, a
működési célú pénzeszköz átadásnál 59 millió forinttal nőtt, a munkaadót terhelő járulékok
esetében 57 millió forinttal, a dologi kiadásoknál 62 millió forinttal csökkent.
A teljesített működési kiadások 31,5 %-a a KIGSZ fejezetben, 14%-a a Polgármesteri Hivatal
fejezetben és 54,5 %-a az önkormányzat fejezetben jelentkezett.
A KIGSZ fejezetben teljesített működési kiadás összesen 1678 millió forint volt. A KIGSZ, mint
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gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, a munkamegosztásra és felelősségvállalásra
vonatkozó megállapodás alapján ellátta a Salgótarjáni Összevont Óvoda, a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum a Csarnok és Piacigazgatóság pénzügyi-gazdasági feladatait
valamint működtette az állami fenntartásba vett köznevelési intézmények önkormányzatnál maradt
részét és szervezte a gyermekétkeztetést. Ezzel összefüggésben a KIGSZ-nél jelentek meg az előbb
felsorolt intézmények dologi kiadásaiból az üzemeltetési költségekre fordított összegek többek
között a karbantartók, takarítók személyi juttatásai és járulékai, a közüzemi és a karbantartási
költségek.
Az egyes költségvetési szervek az üzemeltetési kiadásokon túl szakmai kiadási előirányzatokkal is
rendelkeznek. A szakmai kiadások között kerülnek elszámolásra a költségvetési szervek
alapfeladatainak ellátásával kapcsolatos személyi jellegű, dologi valamint felújítási és felhalmozási
kiadások. A KIGSZ-hez tartozó költségvetési szervek 2017. évi teljesítése a következőképpen
alakult:
Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11
intézményegységében látta el. Az óvodai működtetési feladatokra 216,8 millió forint kiadás
teljesült 2017-ben. A teljesítés az előző évhez képest 1,9 millió forinttal csökkent. A csökkenést a
dologi kiadások, ezen belül is az étkeztetési kiadások csökkenése okozta. A felhasználási kötöttségű
élelmezési kiadás teljesítése 110 millió forint volt. Az előző évhez képest a teljesítés 23 millió
forinttal csökkent, amely a 42 fős étkezői létszám csökkenés eredménye.
A szakmai kiadások működési költségei összesen 629 millió forint volt, amely 5,4 millió forinttal
nőtt az előző évhez képest. A szakmai feladatok ellátáshoz a megfelelő óvodapedagógus, dajka és
pedagógiai asszisztens létszám rendelkezésre állt. Az óvoda épületeket érintő felújítások a szakmai
munkában nem okoztak fennakadást. Valamennyi intézményegység rendelkezik olyan civil
szervezeti kapcsolattal, amelyek az óvodák pedagógiai munkáját támogatják.
A KIGSZ költségvetésében a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetési feladataira 38 millió
forintot költöttek. Ez az összeg 5 millió forinttal magasabb a 2016. évi teljesítéstől. Az előirányzat
teljesítése 88,7 százalékos volt. A növekedésben a minimálbér illetve garantált bérminimum emelés
hatása jelentkezett. A személyi juttatásokra 1 fő karbantartó és egy 8 illetve, egy 4 órás takarító
bérét és egyéb juttatásait tervezték és számolták el.
A Könyvtár a szakmai feladatok ellátására teljesített kiadás 210 millió forint volt 2017-ben. Ez az
összeg 6,1 millió forinttal nagyobb az előző évitől. A Könyvtár ellátta a Salgótarján területén lévő
fiókkönyvtárak működtetését, helyet adott és segítette a Palócföld szerkesztőségét, továbbá
szerződés alapján több, mint száz Nógrád megyei település könyvtárát látta el a KSZR rendszer
segítségével. 2017-ben a széleskörű szakmai munka mellett a Könyvtár csatlakozott „Az én
könyvtáram” című könyvtári és múzeumi fejlesztéseket célzó projekthez.
A Dornyay Béla Múzeum működtetési kiadásaira összesen 42 millió forint került felhasználásra. A
teljesítés 9,5 millió forinttal alacsonyabb az előző évi ténytől. A kiemelt előirányzatok közül a
személyi juttatások teljesítése 3,4 millió forinttal nőtt, a dologi kiadások 15 millió forinttal
csökkentek. A Múzeum tekintetében a KIGSZ-nél megtervezett működtetési kiadások tartalmazták
a Bányamúzeum üzemeltetéséhez szükséges fedezetet is.
A Múzeum szakmai feladatai közé tartozik többek között a kiállítások szervezése, gyűjtemény
gyarapítás, digitalizálás, műtárgyvédelem, restaurátori tevékenység. Az elmúlt évben a Múzeumnak
több kiadványa is megjelent. A szakmai feladatellátásra fordított működési kiadás 2017-ben
összesen 129 millió volt, amely 18,7 millió forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. A
növekedés jelentős része a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása.
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésében jelentős változás történt. 2017.
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január 1-től az iskolák üzemeltetési feladatait a Salgótarjáni Tankerületi Központ látja el. A
gyermekétkeztetési feladatok ellátása, kezdve a támogatás igényléstől, a dokumentáláson át a
felhasznált összeggel való az elszámolásig, és nem utolsó sorban a gyakorlati lebonyolításig
továbbra is a KIGSZ feladata maradt. A változások eredményeként a köznevelési intézményekkel
kapcsolatos kiadások teljesítése 395 millió forint volt, amely 308 millió forinttal kevesebb az előző
évi tényszámtól. A teljesített kiadásokból 337 millió forint volt az élelmezési kiadás, 36 millió
forintvolt az az összeg, amelyet továbbra is az önkormányzat fizet a KIGSZ-en keresztül az
iskolaépületekben működő konyha, orvosi szoba üzemeltetési költségeire.
A Csarnok- és Piacigazgatóság a saját bevételeiből fedezi a kiadásait, ezért a tevékenységében
kulcsfontosságú a bevételek realizálása. 2017-ben a teljesített bevétel 92,1 millió forint volt, amely
az előző évi tényhez képest 6,9 millióval, a tervhez képest 23,9 millió forinttal alacsonyabb. A
bevétel kiesés legfőbb oka a kiadott üzlethelyiségek csökkenése. A kiadások teljesítése 89,8 millió
forint volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 7,2 millió, a tervhez képest 26,3 millió forinttal
volt alacsonyabb.
Az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenik a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját
feladatai mellett ellátja az önkormányzat, mint jogi személy pénzügyi, gazdasági szervezési és
egyéb feladatait. Továbbá a fejezeten belül projektenként nevesítve megjelennek azoknak a
feladatoknak a bevétele, illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók látnak el.
A Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásaira 725
087 ezer forintot használt fel, amely 19,7 millió forinttal nagyobb a 2016. évi teljesítésnél.
Az önkormányzati fejezetben a működési kiadások között jelennek meg a képviselő testület
működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzati feladatellátásra,
valamint a projektekből működési kiadásként elszámolt összegek.
Az önkormányzati feladatellátások között jelentős szerepet tölt be a városfenntartási és egyéb
feladatok. Ezen a jogcímen 2017-ben 652 millió forint került felhasználásra, amely 27 millió
forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől. A teljesítés a rendelkezésre bocsátott előirányzat 94,5
%-a. A teljesített kiadásból meghatározó kiadások a következők voltak: a helyi utak, hidak
fenntartására dologi kiadásként 22 millió, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek átadott pénzként 48
millió forint került felhasználásra. A temető fenntartási feladatokra 24,7 millió, parkfenntartásra
47,5 millió, vízgazdálkodási feladatokra 37,5 millió, köztisztasági feladatokra 94,4 millió,
közvilágításra 75,9 millió forintot költött az önkormányzat. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások
fenntartási költségeire 209,2 millió, a nem lakás célú helységek fenntartására 82 millió, a
vagyonhasznosítási kezelési feladatok ellátására 29,6 millió forint volt a teljesítés. A feladatot a
Salgó Vagyon Kft. végzi. A teljesített kiadások kis mértékben nőttek A fizető parkolók
üzemeltetésére 31 millió forintot költött az önkormányzat a feladatot a VGÜ Kft. látta el.
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátására 282 millió forintot fordított. Ezen összeg
meghatározó részét, 266 millió forintot a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. költötte el. A
Kft-nek adott támogatás tartalmazta a Zenthe Ferenc Színház támogatását, valamint az
önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségeit is, többek között az Újévi Hangverseny, a
Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója
alkalmából szervezett díszünnepség költségeit. A Salgótarjáni Szimfonikus zenekar működését 2
millió forinttal, a Néptáncművészetért Közalapítványt 11,7 millió forinttal támogatta az
önkormányzat.
Az önkormányzat a sport feladatok ellátását a város sportlétesítményeinek fenntartását szintén a
Közművelődési Nonprofit Kft-n keresztül valósította meg. Az összes ráfordítás 48,6 millió forint
volt. A salgótarjáni székhelyű sportszervezetek támogatására, valamint a Salgótarjánban
megrendezésre kerülő nemzetközi, országos és városi sport rendezvények lebonyolítására 42,7
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millió forintot fordított az önkormányzat. Ennek keretében 23 sportszervezet és 22 rendezvény
támogatására került sor.
Az önkormányzat az ifjúsággal kapcsolatos feladatait a középtávú gyermek és ifjúsági koncepció és
a 2017-2018. évekre szóló cselekvési terv határozza meg. Az ifjúsági feladatok ellátására 2 millió
forint került felhasználásra 2017-ben. Ebből az összegből került finanszírozásra több városi
gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például a Városi Gyermeknap, Városi Majális, a Tanévnyitó
Fesztivál.
Az oktatási feladatokra az önkormányzat 15,6 millió forintot fordított. Ebből került kifizetésre
többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára 1,8 millió forint, az „Itt
van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj pályázatban részesülőknek 11 millió forint, valamint a
pedagógusnapi rendezvény és az országos verseny helyezett diákok és felkészítő tanáraik
tiszteletére rendezett ünnepség.
Az önkormányzat a civil koncepció alapján 2017-ben 3,6 millió forinttal támogatta a Salgótarján
területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk szervezett programokat, a civil
szervezetek együttműködését. Ennek megfelelően 2017-ben 99 civil szervezet részesült
támogatásban. Ezen kívül az önkormányzat támogatta a „Civil kavalkád” elnevezésű
rendezvénysorozatot, amelynek záró ünnepségén került átadásra a Salgótarján Civil Társadalmáért
díj.
A működési kiadások meghatározó részét képezi a szociális-és egészségügyi feladatok ellátására
fordított kiadás. 2017-ben az önkormányzat erre a területre 993 millió forintot fordított. Ebből az
összegből a Magyar Vöröskereszt által fenntartott MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona
fenntartására 1,8 millió forint, a Semmelweis nap, a Szociális munka napja ünnepség
megrendezésére valamint a Csillag Szolgáltatópont fenntartási költségeire összesen 3,2 millió forint
felhasználás történt. Az önkormányzat támogatta az alapellátásban dolgozó háziorvosokat 18,3
millió forint összegben. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás által ellátott,
valamint az önkormányzat megbízásából az Egészségügyi Szociális Központ által ellátott
feladatokra összesen 731 millió forint került a Társulásnak átadásra.
A Társulás által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok finanszírozására 70,2 millió forint
került átadásra. A támogatásból többek között a bölcsőde, az átmeneti szállások, a népkonyha, a
család és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek ellátása, étkeztetés valósult meg. Az
egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához 23,7 millió forint folyósítására került sor.
Az önkormányzat szociális támogatási rendszerén keresztül 2017-ben 95,8 millió forint került
kifizetésre. A szociális támogatások közül rendkívüli települési támogatásra 29,2 millió, lakhatásra
35,0 millió, köztemetésre 2,6 millió rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
természetbeni ellátásra 21,6 millió és a helyi járati tanulói bérlet támogatásra 5,8 millió forint került
kifizetésre.
A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó saját erő címen
32,4 millió forint került átadásra. A Kft. működési költségeihez az önkormányzat 79,8 millió
forinttal járult hozzá.
A felhalmozási célú kiadások összességében 1302 millió forintra teljesültek. A teljesítés a 2016.
évhez képest 861 millió forintos, 194,9 %-os növekedést mutat. A teljesítés a módosított
előirányzathoz képest 25,7 %. A növekedés főbb összetevői a következők: A beruházási és felújítási
kiadásokra történt kifizetés összességében 1253 millió forint volt, amely 898 millió forinttal nőtt az
előző évhez képest. Ennek fő oka, hogy az uniós és központi forrásból megvalósuló projektek az
előkészítési, illetve a megvalósítási szakaszba kerültek. A felhalmozási célú támogatások 10 millió
forintra teljesültek, amely 31 millió forint csökkenést mutat az előző évhez képest. Az
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Önkormányzat éven túli felhalmozási célú hitelállománya 2017. év végén 332,3 millió forint volt. A
hosszú lejáratú hitel törlesztésére 32,5 millió forint került kifizetésre, amely 0,9 millió forinttal
magasabb az előző évi tényszámtól.
A felhalmozási kiadásokra 2017-ben összesen 1302 millió forint felhasználás történt. Ez az összeg
jelentősen, 861 millió forinttal meghaladja az előző évi teljesítést.
A felhasznált 1302 millió forint kiadásból a KIGSZ fejezetben 82 millió forint az önkormányzati
hivatal fejezetben 5,4 millió forint és az önkormányzat fejezetben 1214 millió forint teljesült. A
felhalmozási kiadások tételes kimutatását a beszámoló 2. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat fejezetben 2017-ben összesen 68 projekt került nevesítésre. A beszámoló minden
projekthez tartalmaz rövid szöveges összefoglalót a megvalósítás üteméről és a pénzügyi
teljesítésről.
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának eredménye összefoglalva a következő: A 2017-es
évet az önkormányzat 5148 millió forintos maradvánnyal zárta. A maradványból
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4817 millió forint, a szabad maradvány 331 millió forint
volt. A maradvány összegéből a 2018. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg 4764 millió
forint volt. Kívánatos cél a közeli és távolabbi jövőben az önkormányzat saját bevételeinek további
növelése, a gazdálkodás biztonságának megteremtése.
Az önkormányzat vagyonának a 2017. év végi mérleg szerinti értéke 26370 millió forint. Az előző
évhez képest a vagyon 2,6 százalékkal, 658 millió forinttal növekedett. Az önkormányzat
vagyonának 78,4 százalékát a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök tették ki, összes
értékük 20675 millió forint. A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest 4,8 százalékos
csökkenést mutat. A csökkenés fő oka, hogy a Tankerületi Központhoz került vagyonkezelésbe 978
millió Ft ingatlan vagyon és 185 millió forint gép, berendezés.
A befektetett pénzügyi eszközök állománya 420 millió forint, amely 191 ezer forinttal csökkent az
előző évhez képest. Ennek fő oka, hogy az önkormányzat értékesítette a Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Kft-ben levő üzletrészét.
A pénzeszközök állománya 5019 millió forint volt év végén. Ez az összeg az előző évi tényszámhoz
képest 1556 millió forintos növekedést mutatott. A növekedés oka az, hogy a projektek
előkészítéséhez, illetve megvalósításához szükséges forrásokat előfinanszírozásként 2017-ben
folyósították.
Összefoglalásként elmondta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésével
fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettség
teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett. Az önkormányzat
a kötelező és az önként vállalt feladatait teljesítette. Elindult az uniós és kormányzati pályázati
forrásokkal támogatott projektek előkészítése illetve megvalósítása. Mivel a szükséges források
többségében rendelkezésre állnak a kivitelezéseknek nincs pénzügyi akadálya.
Az önkormányzat vagyonának volumene és a vagyon összetétele kedvezően változott. A
könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról megállapította, hogy hiteles és tartalmilag megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
Végezetül kérte a Közgyűlést a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására és jóváhagyására.
A Népjóléti Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; a Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; az
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1, nem 2 tartózkodás
mellett támogatta az előterjesztést.
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A továbbiakban felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a Bizottsági határozat ismertetésére.
Tolnai Sándor: „Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága „Javaslat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójának
elfogadására” című előterjesztéssel egyetért, és a Közgyűlés 2018. május 22-ei ülésén tárgyalásra
javasolja.”
A továbbiakban néhány dolgot kiemelt a beszámolóból. A maradvánnyal kapcsolatban elmondta,
hogy örömmel látják, hogy az önkormányzatnak 331 millió Ft szabad forrása keletkezett a
működési oldalon.
A tervezéssel kapcsolatban kérdésként tett fel, hogy a 203. oldalon „a főbb működési bevételi
elemek jellemzői” cím alatt az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatási jogcímen
2.639 millió Ft összeg érkezett az önkormányzatnak, mely 2.700 ezer Ft-tal, 0.1%-kal kevesebb,
mint a megelőző évben, az eredeti előirányzatot viszont 433 millió Ft-tal meghaladta. Ez elég
jelentős eltérés a tervezés során. A 2 millió Ft-ot annak tulajdonítja, hogy sajnálatos módon
Salgótarján népessége évente 500 fővel csökken. Viszont olyan előirányzat lett megállapítva, amit a
teljesítés 433 millió Ft-tal meghaladt. Azaz egy nagyon jelentős plusz jelentkezett ténylegesen az
előzetesen tervezettekhez képest.
Hasonló a helyzet a „működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” címnél is,
ahol 667 millió Ft többlet van, amely 325 millió Ft-tal több az előző évi teljesítéstől. Láthatóan
jelentős plusz bevételek érkeztek a városhoz, amik az előirányzat tervezésénél érdekes módon
voltak csak figyelembe véve.
Elmondta továbbá, hogy a 219. oldalon található egy rövid megjegyzés a Csarnok- és
Piacigazgatóság befizetéseire vonatkozóan, mely szerint 5 és fél millió Ft-ot sikerült befizetnie az
igazgatóságnak, ami az előző évihez képes 7 és fél millió Ft-tal alacsonyabb összeg. A továbbiakban
az anyag még részletesebben foglalkozik a vásárcsarnok teljesítményével, ahol szintén
megállapítják, hogy a teljesített bevétel 23 millió Ft-tal maradt el a tervezetthez képest, a módosított
előirányzathoz képest pedig közel 7 millió Ft-tal.
Az indoklásban pozitívumként értékelik, hogy a személyi juttatások csökkentek, de a 228. oldalon a
KIGSZ kimutatásában látható, hogy 2016-ban 2,8 millió Ft, 2017-ben már 8.171 ezer Ft-ot számol
el a Csarnok- és Piacigazgatóság működtetésére, ami véleményük szerint nagy különbség. Itt olyan
mozgás is látható, mely szerint egy, vagy akár több személy is átkerülhetett a Csarnok- és
Piacigazgatóságtól a KIGSZ-hez. Lehet, hogy ez már korábban megtörtént, vagy 2017-ben is történt
mozgás. Véleményük szerint a Csarnok- és Piacigazgatóság menedzsmentje nem teljesít jól. Ennek
oka vélhetően, hogy igazgató úrnak egyéb teendői is vannak, mely helyzetet nem tartják
szerencsésnek. Úgy gondolják, hogy a csarnok teljes embert kívánna, teljes odafigyelésre lenne
szükség, ahogy a számok is mutatják, és talán akkor nem lennének üres üzletek a piacon.
Az elkülönített projektekkel a beszámoló a 240. oldala foglalkozik. Elmondta, hogy már korábban
is jelezték, hogy a költségvetés készítésénél érdemes lenne figyelembe venni a projekteket a
személyi kiadásoknál. Az anyag szerint a megjelenő projektekkel kapcsolatosan a fejezetben csupán
személyi juttatás és munkaadói járulék jogcímen lett előirányzat tervezve. Felhasználás a
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt
jelentkezett. A fejezetben megjelenő projektek személyi juttatás módosított előirányzata 32 millió
Ft.” Azaz ennyivel több forrást tudnak biztosítani az itt dolgozók részére. Ezt érdemes lenne
figyelembe venni a tervezéskor, és másfajta struktúrában is lehetett volna gondolkodni.
A 246. oldalon városfenntartási feladatok felsorolásánál szerepel a térfigyelő kamerarendszer bérleti
díja, amit nem igazán ért. Megkérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy az önkormányzat bérli a
térfigyelő kamerarendszert. Ugyanakkor a fölötte lévő sorban szerepel a térfigyelő kamerarendszer
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karbantartása. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy ha bérli az önkormányzat a térfigyelőket,
akkor miért kell a karbantartásért fizetni. Esetleg ez másik térfigyelő kamerarendszer-e. Erre kért
magyarázatot.
A közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban elmondta, hogy önerőként 32 millió Ft-ot fizet az
önkormányzat. Lassan 2 éve próbálja felhívni a figyelmet arra, hogyha ez nem Kft. formájában,
hanem nonprofit szervezetként működne, akkor 100%-os támogatást lehetne igényelni a Munkaügyi
Központ Foglalkoztatási Főosztályától.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.
Molnár Károly: Válaszában a Csarnok- és Piacigazgatósággal kapcsolatos felvetésre elmondta,
hogy Tolnai képviselő úr is tagja volt ennek a képviselő-testületnek, ami egy törvényi
kötelezettségből fakadóan döntött úgy, hogy a pénzügyi menedzsmentet a KIGSZ végezze. Ez egy
központi kormányzati döntés volt 2015-ben, aminek következtében a pénzügyi személyzet egy
része átkerült a KIGSZ-hez. Tehát ez nem a 2016-2017-es éveket érintő történet. Ennek pénzügyi
következménye a 2017-es költségvetésben nincs és nem is lehet. 2017-ben egészen biztos nem
került át személyzet a KIGSZ-hez. Az üzlethelyiségekkel és azok bevételeivel kapcsolatban
elmondta, hogy ezek kiadási %-a és hatékonysága semmivel sem rosszabb, mint korábban volt. Az
jól látszik, hogy a fluktuáció nagyobb, aminek oka hosszan elemezhető, de ami a lényeg az az, hogy
a hasznosítási % nem rosszabb, mint a korábbi években.
Ha képviselő úr gyakori piacra járó lenne, akkor látná, hogy a Vásárcsarnok fő épületében
gyakorlatilag egyetlen egy nem kiadott helyiség van. Pontosabban másfél. Az egyik nem
használható, a másik helyiség esetében pedig jogi probléma áll fenn a korábbi bérlővel. A lenti piac
területén van egy-két olyan kisebb helyiség ami nincs kiadva, de ezeknek a bevétele elenyésző,
hiszen pár m2-es, raktár méretű helyiségek.
A bevételi oldalon azért kedvezőtlenebb a hatás, mert az jól látszik, hogy a „dübörög a gazdaság”
szlogen nem minden szempontból érezhető a gazdasági élet szereplőinél. Sokkal hektikusabb a
fizetési hajlandóság, mint korábban volt, nagyobb türelemmel, és nagyobb óvatossággal kell a
bérlőkkel bánni, mint a korábbi években. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos bérlők
esetében hosszabb türelmi idővel kell számolni. Ez természetesen a bevételi oldalon is megjelenik.
Tehát a bevételi szint nem a kihasználtsági %-ból fakad, hanem egyszerűen egy üzletpolitikai
döntés eredménye, amit elsősorban az motivál, hogy nem szeretnék a piacon dolgozó
vállalkozásokat azonnal lehetetlen helyzetbe hozni.
A költségvetési tervezés és tényszámok közötti különbséggel kapcsolatban elmondta, hogy ez
mindig így volt a piacnál. Nagy jelentősége nincsen, hiszen a piac az az intézmény, amely saját
bevételéből gazdálkodik. Amennyi a bevétel, annyit tudnak kiadási oldalra betervezni. Általában
tervezési kiadási oldalról kezdődik, és a felültervezés abból fakad, hogy a személyi jellegű kiadási
oldalon a rendelkezésre álló státusz létszám lényegesen magasabb, mint amennyi embert valójában
foglalkoztatnak.
Törvény és a helyi rendelet szerint 14 főre van státusz, így 14 ember bére van tervezve a
költségvetésben. Ehhez képest az elmúlt években a költségracionalizálásból fakadóan nem
létszámleépítés, hanem a létszámgazdálkodás racionalizálása történt meg, és mindössze 9 emberrel
dolgoznak. Így a kiadási oldalon magasabb tervszám jelenik meg. A számviteli törvény szerint a
kiadási oldallal egyezni kell a bevételi oldalnak, ami egy kicsit torzítja a képet.
A befizetési kötelezettség elmaradásával kapcsolatban elmondta, hogy ez sajnos a korábbi évek
tudatos, vagy nem tudatos rossz gazdálkodásából fakad, hiszen mindig mesterségesen magasan volt
tartva a piac befizetési kötelezettsége, ami irreális. A gazdasági helyzetből és a multik jelenlétéből
adódóan nincs igazi versenyhelyzetben a piac. Reméli, hogy ez a felújítás után megváltozik.
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Véleménye szerint a piacot pénzügyi szempontból rendbe kell tenni. Ebben és a következő évben
megpróbálják alacsonyabban tartani a korábban mesterségesen magasan tartott befizetési
kötelezettséget. Így év végén nincsenek 5, 6, 7 millió forintnyi kifizetetlen számlák. Tehát a 2017-es
évről 2018-ra úgy fordultak át, hogy a 15 napnál régebbi lejárt tartozás kevesebb volt, mint fél
millió forint. Amikor átvette a piac vezetését ez az összeg 5 millió Ft volt. Nyilvánvalóan ez
kollektív érdem, hiszen a város költségvetésén dolgozó szakmai szereplőkkel, a pénzügyi
bizottsággal együtt felvetették ezt a problémát, és olyan döntést hoztak, amivel elhatározták, hogy a
felújítás előtt pénzügyileg rendbe teszik az intézményt.
Bízik abban, hogy felújítás után mind a bevételi, mind a kiadási oldalon magasabb tényszámokat
tudnak elérni, és ez által magasabb befizetési kötelezettséget tudnak teljesíteni.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Licskó Bálint igazgató úrnak adta meg a szót.
Licskó Bálint: Hozzászólásában Tolnai képviselő úr felvetésére - a 32 millió átadott önerőre reagálva elmondta, hogy a civil szervezetek valóban tudnak 0%-kal pályázni, a startok ágán ez nem
igaz. Teljesen mindegy, hogy ki a pályázó, a startokban 15 fő fölött i létszám esetében mindig van
önerő.
Fekete Zsolt: A továbbiakban irodavezető asszonynak adta meg a szót.
Egyed Andrásné: A tervezéssel kapcsolatos felvetésre reagált. Elmondta, hogy a tervezés során
arra törekszenek, hogy a költségvetésbe bekerülő tervszámok megalapozottak és reálisak legyenek.
Különösen igaz ez a bevételekre. A képviselő úr által felvetett általános működési támogatás, illetve
a működési célú támogatással kapcsolatban a 10. melléklet tartalmazza az általános működési
támogatásnak a részletes kimutatását, illetve a 11-es a kiegészítő támogatásokat. A mellékletekből
kiderül, hogy mennyi volt az évközi módosítás. Ilyen tétel például a szociális ágazati pótlék, amit az
önkormányzat a teljesítés alapján utólag kap meg a központi költségvetésből. Tehát ezt az összeget
tervezni sem tudják. Ugyanez igaz a 11. mellékletben a módosított összegekre is. Tehát rendszerint
utólag, a tényleges kifizetés alapján kapja meg az önkormányzat ezeket az összegeket.
A működési célú támogatásról a 212. oldalon van tételes kimutatás, és itt a növekmény azokból a
projektekből adódik, amit szintén 2017-ben év közben kapott meg az önkormányzat, és a tényleges
összegnek megfelelően lettek módosítva az előirányzatok. Ezért jelent meg a növekmény. Nem híve
annak, hogy a tervezés során a bevételeket előzetes tények alapján, vagy tények, információk nélkül
beírják a költségvetésbe, és ha nem folyik be, akkor kiadást kelljen csökkenteni azért, mert a bevétel
nem realizálódott.
A térfigyelő kamerarendszer bérleti díja, illetve karbantartási kiadása szerződések alapján történik.
Konkrét számokat nem tudott mondani, de ígéretet tett arra, hogy írásban választ kap Képviselő úr.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
A 11/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2.

Jelentés a Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó
költségvetési szerveknél és gazdasági társaságoknál 2017-ben végzett belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy törvényi kötelezettségének eleget
téve tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei által, az Önkormányzat költségvetési
szerveinél és gazdasági társaságainál 2017-ben végrehajtott belső ellenőrzésekről. Az ellenőrzési
tevékenységről készült összefoglaló jelentés tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban működő belső
ellenőrzési egység személyi és tárgyi feltételeit, az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítését,
az ellenőrzések fontosabb megállapításait, és a hiányosságok kijavítására tett javaslatok
hasznosulását.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen, 2 tartózkodás mellett
támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017-ben végzett belső
ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentést a Melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
3.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről
szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet május havi módosítására mely okok miatt kerül sor.
Ilyen például az, hogy a központi költségvetésből többletforrást kapott az önkormányzat, többek
között költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára, szociális ágazati összevont
pótlékra, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, kulturális illetménypótlékra. Az ÉRV Zrt.-vel
megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján 70 MFt bérleti díj folyt be, illetve a rendeleten
átvezetésre kerültek a civil-, az ifjúsági-, a szociális-egészségügyi feladatokat és az általános
tartalékot érintő változások, valamint az KIGSZ 2017. évi maradványának igénybevételéhez
kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok rendezése.
A Népjóléti Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; a Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; az
Ügyrendi Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 nem, 2
tartózkodással támogatta az előterjesztést.
A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
Turcsány László: Hozzászólásában jelezte, hogy örül az egyesületek támogatásának, viszont
ellentmondást vél felfedezni az általános tartalék terhére történt támogatásoknál.
A táblázat elején feltüntetett Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete 1 millió Ft-os támogatásban
részesül, majd ezt követően a táblázatban még 10 különböző helyen szerepel a Nyugdíjas Szervezet,
ahol további 425 ezer Ft támogatást kapnak.
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Ezzel szemben az Autizmus Alapítvány csak 40 ezer Ft-ot kapott, a Tehetségeket Gondozó
Egyesület 20 ezer Ft-ot.
Véleménye szerint a Nógrád Megyei Nyugdíjasok képviselete a kapott 1 millió forintból
valószínűleg támogatja a nyugdíjas szervezeteket, nyugdíjas klubokat. Felhívta polgármester úr
figyelmét, hogy ha lehet a keresztfinanszírozásokat kerüljék el, hiszen sokkal több támogatási igény
érkezett Polgármester úrhoz, mint amennyi támogatást ki tudott osztani.
A továbbiakban megjegyezte, hogy az anyag tartalmazza a strand területén lévő épület 702 ezer Ftos felújítását. A Közgyűlés most fog dönteni a strand és környezete kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításáról, akkor miért kell a strandra 702 ezer Ft-ot költeni?
Jelezte továbbá, hogy a MESE Egyesület 50 ezer Ft-os működési támogatást kap, holott a MESE a
Salgó úti komplex akcióterület programban, szociális városrehabilitációs programban konzorciumi
partnerként megjelenik, és itt lehetősége van arra, hogy a működési költségeket el tudja számolni.
Az előterjesztés alapján úgy tűnik, mintha a MESE többször is pályázna olyan pénzre, ami egyszer
már finanszírozta a működési költségét.
Összefoglalásként elmondta, hogy valamennyi támogatásnak örül, de szeretné, ha ifjúsági
szervezetek is – például autizmus, tehetséggondozás – részesülnének a támogatásokból.
Fekete Zsolt: Képviselő úr által tett észrevételek az általános tartalék terhére történő kifizetések.
Tehát már túl vannak a civil szervezetek által benyújtott pályázati támogatásokon. Vannak, akik
ebből nem kaptak, de az általános tartalékból igen. Nagyobbnak tűnő támogatást az Idősügyi Tanács
kapott, amit a város fenntart, támogat és működtet. Ez a támogatás 5 nagy rendezvényre szól.
Ezeken a rendezvényeken kb. 500 fő vesz részt, emiatt ekkora a támogatás összege. Véleménye
szerint ez teljesen rendben van.
A MESE-vel kapcsolatban elmondta, hogy több olyan civil szervezet működik a városban, akik
direkt módon nem tudják az önkormányzati támogatást felhasználni, illetve elszámolni, ezért a
MESE az, aki ernyő szervezetként ezt megoldja. Ezek a támogatások tehát nem a MESE
rendezvényei. Ilyen például Pálfalván a főző nap, amit nem tud elszámolni a szervező, ezért más
szervezet oldja meg.
Vannak olyan civil szervezetek is, akik pályáztak, de nem nyertek és utólag jelentkeztek támogatási
igényükkel. Tájékoztatásként elmondta, hogy több olyan civil szervezet is van, akik a pályázatokon
elnyert összegből az egész éves működést, színvonalas feladatellátást képes finanszírozni, és
mellette még több kisebb szervezetet is tud támogatni, részt tud venni nagyobb városi
rendezvényekben is, mint társszervező. Akik az általános tartalékból kaptak, azok nem nyertek
pályázati pénzeket.
A stranddal kapcsolatban elmondta, hogy az energetikai felújítás az uszoda épületére szól. Ezt a
támogatást az általános tartalék terhére ki kellett fizetni. Ez csak tűzoltás volt, ugyanis a strandon
működő kőépület, ami a befogadó épületet jelenti, olyan állapotban volt, hogyha az általános
tartalékból a tető szigetelését nem oldják meg, akkor az ÁNTSZ nem járult volna hozzá a strand
kinyitásához. Tehát nem olyan fejlesztésről van szó, ami a későbbiekben megvalósulhatott volna a
tervezés kapcsán az energetikai korszerűsítésből, hanem egy olyan jellegű karbantartásról,
konkrétan tetőszigetelésről, amit sürgősen meg kellett oldani. Ezzel próbálták biztosítani a strand
nyitását.
A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
Turcsány László: Hozzászólásában jelezte, hogy a Bátki József Közösségi Ház helyett Bátki Donát
Közösségi Ház nevet tartalmaz az anyag, ezt kérte javítani.
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Elmondta továbbá, hogy a Közösségi Ház megnyitásával párhuzamosan kerül megrendezésre a
Hajó Egyesület rendezvénye, amely önálló rendezvény lesz, hiszen a Ház átadása még várat
magára.
A MESE-vel kapcsolatban jelezte, hogy nem azokat a szervezeteket említette, amelyek a MESE-n
keresztül kapják a támogatást, mert ha nem bejegyzett szervezet nem tud pénzt lehívni. Ilyet nem
említett, hiszen ilyen a zagyvarónai Nőklub is, akik az augusztus 20-ai rendezvényt bonyolítják és a
MESE-én keresztül kapnak támogatást.
Azt mondta, hogy a MESE részt vesz a Salgó úti komplex programban, ahol a működésére
elszámolhat pénzt, és az előterjesztés szerint az általános tartalék terhére szintén kap 50 ezer Ft-os
támogatást. Nem sajnálja tőlük a támogatást, de oda lehetett volna adni másnak is.
Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.
Tolnai Sándor: A MESE-vel kapcsolatban elmondta, hogy pénzügyi lebonyolító státuszt lát el. Egy
évvel ezelőtt már jelezte, hogy nem tartják szerencsésnek, hogy ezen az egyesületen mennek
keresztül a források, és akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy létrejött kifejezetten erre a célra egy
alapítvány, a Salgótarjáni Civilekért Alapítvány, aminek feladata a Kerekasztal működése mellett
többek között az, hogy a nem bejegyzett szervezeteket forrásokhoz segítse. Polgármester úr akkor
ígéretet tett arra, hogy fölülvizsgálják ezt a gyakorlatot. Eltelt egy év, és ugyanúgy a MESE-n
keresztül mennek a támogatások. Ezt nem tartják szerencsésnek. Ráadásul az egyesület vezetője
civil tanácsadóként alkalmazásban áll az Önkormányzatnál.
Fekete Zsolt: Nem lát abban ellenvetést, hogy civil tanácsnok, civil szervezet vezetője. Ki tudná
legjobban, hogy hogy működik egy civil szervezet, ha nem ő? A Civil Kerekasztal most fogja
módosítani a szervezeti és működési szabályzatát, remélhetőleg bele fog kerülni, hogy tudjon ilyen
jellegű tevékenységet végezni.
A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.
Tolnai Sándor: Kérdésként tette fel, hogy megtörténtek-e már az alapítványok részére a
kifizetések. Mert alapítványnak átadott források tekintetében a Közgyűlés dönt.
Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót.
Egyed Andrásné: A kifizetések nem történtek meg, az jogszabálysértő lenne. Nagyon figyelnek
arra, hogy az alapítványoknak történő kifizetések csak a közgyűlési döntést követően történjenek
meg.
Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
Turcsány László: Azzal a kéréssel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a későbbiekben az anyag
mellékleteként szerepeljen a támogatási kérelmek egy példánya.
További kérdésként tette fel, hogy miért tartalmaz az előterjesztés 5 darab mobil vadászállványt 250
ezer Ft-os összegben. Vadászik az önkormányzat?
Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az általános tartalékról a Polgármester dönt. A
polgármesternek érkeznek a kérelmek és ő dönt róla. Valamennyi képviselő láthatja, hiszen az
előterjesztés tartalmazza a megítélt támogatásokat.
A továbbiakban elmondta, hogy az önkormányzat nem vadászik, de nagyon nagy gondja és
problémája van a vadkárokkal. Mivel Salgótarján völgyváros tele van erdőkkel, illetve számos
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kiskert van a városban. Ezek egy része erdőszélén található. A város törekszik a vadkár
megelőzésére, hogy az állampolgár, aki saját földet művel élvezhesse annak gyümölcsét.
Elmondta, hogy hosszas tárgyalások során megegyeztek, hogy a vad megjelenését jelezvén a
jegyzőnek, majd a rendőrséget felkérve, belterületen is, a megadott kilövési szabályoknak
megfelelően a rendőrség engedélyt ad vadelejtésre.
A vadásztársaságok megkeresték az önkormányzatot, hogy ennek milyen akadályai vannak. Az
önkormányzat törekszik arra, hogy az akadályokat elhárítsa és ne az legyen a probléma, hogy nincs
belátható terület, ahol el lehetne ejteni a vadat, illetve vízszintesen nem lehet lőni. A
vadásztársaságok elfogadták azt a megoldást, hogy az önkormányzat biztosít egy mobillest, ami
körülbelül 3 méter magasan lévő egyszemélyes, egy vadász férőhelynek megfelelő lőállás, ahonnan
adott esetben nem vízszintesen, hanem föld felé tartva veszélytelenül tudja a vadat kiejteni. Bízva
ennek hatékonyságában arra jutott, hogy minden vadásztársaság kap egy mobillest, melyet
lakossági bejelentést követően, rendőrségi engedély után, az illetékes vadásztársaság elvisz a
károsult kertjén kívüli területre, ahol el lehet ejteni a vadat. A továbbiakban jelezte, hogy a
mobillesek ünnepélyes átadását tervezik a közeljövőben.
Tolnai Sándor: Azzal a kéréssel fordult Polgármester Úrhoz, hogy az 5 vadásztársaság
elérhetőségét tegyék ki a weboldalra.
Fekete Zsolt: Jelezte, hogy Jegyző asszony tájékoztatása szerint ezek a telefonszámok már fönt
vannak a honlapon.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
A 12/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.

Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat támogatási
kérelmet kíván benyújtani a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény
alapján, amely a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli
támogatásra irányul. Az önkormányzatnak nagy szüksége van a központi költségvetésből nyújtott
támogatásra, ezért az előterjesztésben támogatási kérelem benyújtásra tesz javaslatot. Figyelemmel
arra, hogy Magyarország Kormánya számára is fontos az önkormányzatok kiegyensúlyozott
működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok finanszírozásának biztonsága, a központi
támogatással jelentősen csökkenthető a feladatok pénzellátási feszültsége.
A Gazdaság Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklete I. 7. pontja és az I. 10 . pontja alapján a megyei önkormányzatok
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rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására közzétett pályázati kiírás
alapján az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. július 10.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
5.

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter a költségvetési törvény alapján pályázati kiírást tett közzé a települési
önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására, a települési támogatások 2018. évi
kifizetéséhez. Támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek
egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000 forintot. Salgótarján esetében ez az
összeg 22 748 forint. A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására a pályázatot a
pályázati kiírás alapján az év során legfeljebb egy alkalommal, 2018. augusztus 15-éig nyújthatják
be a 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti önkormányzati kifizetésekhez. A támogatás
formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amely kizárólag a települési támogatások
kifizetésére fordítható.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklete I. 10. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)kiírt pályázat benyújtását, 2018.
január 1. – 2018. december 31. közötti települési támogatások önkormányzati kifizetéseihez.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. augusztus15.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
6.

Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Peleskei-Balázs Ritát a Salgótarján és Térsége
Egészségügyi-Szociális Központ igazgatóját. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak értelmében a
települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó értékelést készít. A jogszabályban előírtaknak megfelelően a Salgótarján és
Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, a Hivatal munkatársai a saját, valamint a
társhatóságoktól bekért adatok felhasználásával elkészítették a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
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feladatok 2017. évi ellátásáról szóló tájékoztatót. A tájékoztatóban statisztikai adatokkal is
alátámasztva bemutatásra kerül 2017-ben a gyermekjóléti területen végzett hatósági munka és
szolgáltató tevékenység is.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A Közgyűlés a Tájékoztatót tudomásul vette.
7.

Javaslat a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére a Zagyvai Rakodó utcai
lőtér és környékét, a Ruhagyári út 32. szám alatti területet és a Zöldfa út végét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a
településrendezési eszközök módosítását mely okok miatt tervezi. Többek között a Salgótarjáni
Sportlövő Klub az önkormányzati tulajdonú 3679 hrsz.-ú Zagyvarakodó lőtér területének rendezését
kérelmezte, mivel a Salgó Sport Klub által készített 8db IPSC lőállás részére készített földsáncok 38 méterrel túlnyúlnak a telekhatáron. A túlnyúlás a szomszédos bel- és külterületi erdős ingatlanokat
érinti. További ok, hogy a Ruhagyári út 32. szám alatti ingatlan a jelenlegi tulajdonos
megkeresésére az ingatlant ipari övezetből intézményi területbe kívánja átsoroltatni. A módosítást a
megyei kórház és a helyi területi védelem alatt álló izraelita temető közelsége, valamint a
kertvárosias lakóterület szomszédsága indokolja. Továbbá a Zöldfa út végén az utak szabályozási
területe nem felel meg a kiépített útvonal vezetésének. Ezen túl a Zöldfa út végén lévő garázssor és
a szomszédos ingatlanok területét is rendezni szükséges. A rendezés önkormányzati és
magántulajdonú területeket érint, illetve a Budapesti út 36. szám alatti ingatlan és környékén a JETkút mögött az építési övezet magassági kódja elírásra került, amelyet javítani szükséges. A
módosítási eljárás körülbelül 9 hónapos átfutási idővel tervezhető. A határozati javaslat a tervezési
szerződés megkötéséről és az egyeztetési folyamat engedélyezésről szól.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Salgótarján, Zagyvai Rakodó utca végén lévő lőtér (3679 hrsz.) és környékét, a Ruhagyári út
32. szám alatti ingatlant (2974/2 hrsz.), a Zöldfa út végén lévő magán- és közterületek rendezését
valamint hibajavítás átvezetését érintően a településrendezési eszközök módosítására a tervezési
szerződést megkösse. A szerződés anyagi fedezetét a 2018. évi költségvetés Településrendezési
eszközök kerete biztosítja.
Határidő: 2018. június 19.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: A továbbiakban 10 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET
Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 12 fő van jelen, a Közgyűlés
határozatképes.
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8.

Javaslat a Salgótarján, Tóstrand és környéke területének kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Modern Városok Program
keretében a Kormány és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a város további
fejlődése és megújulása érdekében. A megállapodás értelmében a Beszterce telepen a tóstrand és
környékén Tóstrandi Sport- és Rekreációs Központ létesül. Az egyes beruházásoknak idén év
végéig építési engedélyt kell kapniuk. A jelenlegi szabályozás szerint az egyes építési övezetek
területhasználata, a legkisebb telekméret és a megengedett legnagyobb épületmagasság nem felel
meg a tervezeteknek, ez indokolja a módosítást. Az előterjesztés a módosítási folyamat
meggyorsítása érdekében a Camping út által határolt strandot és a strandtól északra lévő területek
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, a tervezési szerződés megkötéséről és az egyeztetési
folyamat engedélyezésről szól. Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés
tagjainak.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.
Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy a településrendezési eszköz módosításakor
lehetőség van lakossági fórum összehívására. Kérdésként tette fel, hogy ebben az esetben lesz-e
lakossági fórum, ahol a lakosok kérdezhetnek, javasolhatnak.
Fekete Zsolt: Válaszában jelezte, hogy ősszel lesznek lakossági fórumok a témával kapcsolatban.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a Salgótarján, Tóstrand és környékét (2415-2430 hrsz.), valamint felhatalmazza a
polgármestert, hogy az említett hrsz.-ú ingatlanokat érintően a településrendezési eszközök
módosítását elindítsa és a településtervezési szerződést megkösse. A szerződés anyagi fedezetét a
2018. évi költségvetés Településrendezési eszközök kerete biztosítja.
Határidő:
Felelős:
9.

2018. június 19.
Fekete Zsolt polgármester

Javaslat ebrendészeti telep korszerűsítését célzó 2018. évi pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte a napirend tárgyalásához meghívott Fekete Zoltán urat, a VGÜ
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
Földművelésügyi Minisztérium meghirdette az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek
korszerűsítését célzó 2018. évi pályázatát. A pályázati támogatás célja a nyilvántartásba vett
ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése, a telepen található állatok tartási körülményeinek
javítása és örökbefogadási esélyük növelése. Az előterjesztés a VGÜ Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő ebrendészeti telep korszerűsítésére irányuló pályázat benyújtására tesz
javaslatot. Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.
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A Gazdaság Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ebrendészeti telep
korszerűsítését célzó 2018. évi pályázat benyújtásával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a
4.850.000 forint támogatási összegű pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
10. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Fenntartható Energia-és Klíma Akciótervének
elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Köszöntötte a napirend tárgyalásához meghívott Topa Gábort a T-Systems
Magyarország Kft. részéről és Fecske Károly urat. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy
a Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása TOP-projekt keretében készült el Salgótarján
Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve. Salgótarján elkötelezte magát az
éghajlatvédelem és a fenntartható energiagazdálkodás irányába. Hogy ezt megerősítse és keretet
adjon elképzeléseinek, 2017-ben csatlakozott a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségéhez. A Szövetséghez való csatlakozás feltételeként készíttette el Salgótarján Fenntartható
Energia- és Klíma Akciótervét. Az Akcióterv célja, hogy támpontot adjon a város energetikai
beruházásaihoz. A dokumentum készítői által javasolt intézkedések azokat a beavatkozási pontokat
mutatják meg, amelyek révén Salgótarján csökkentheti energiafelhasználását és üvegházgázkibocsátását, és lépéseket tehet a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében,
elsősorban az önkormányzat hatáskörébe tartozó területekre fókuszálva, azonban lehetőséget kínál
beavatkozásokra a piaci résztvevők bevonásával. Az akciótervben megfogalmazott intézkedések
lehetőségek, melyek az elérhető erőforrások függvényében kerülhetnek megvalósításra 2030-ig, az
önkormányzat által kivitelezhető ütemben. Az elfogadott akciótervet a - TOP-pályázati felhívásnak
való megfelelés érdekében - be kell nyújtani a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségéhez.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Salgótarján Megyei Jogú
Város Fenntartható Energia-és Klíma Akciótervét, és felhatalmazza a Polgármestert az akcióterv
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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11. Javaslat Paks Város Önkormányzatával
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

kötendő együttműködési

megállapodás

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Paks Város Önkormányzata
megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a két város Smart city projektjeinek hatékony
megvalósítását nagymértékben elő tudja segíteni, ha a városok egy együttműködés keretében, a
fejlesztéseiket összehangoltan, a jó példákat, jó gyakorlatokat átvéve valósítják meg. A javasolt
együttműködési megállapodás elsősorban azt hivatott szolgálni, hogy a két város megossza
egymással a Smart City projektjeik előkészítése, megvalósítása során szerzett tapasztalataikat,
lehetővé téve a Felek közötti szabad információáramlást és a műszaki megoldások harmonizációját.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Paks Város
Önkormányzatával való együttműködést és felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
12. Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00016 azonosító számú, „Nógrád megye megyei szintű
felzárkózás-politikai együttműködésének támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázati konstrukció kapcsán kötött együttműködési
megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat
sikerrel pályázott a „Nógrád megye megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködésének
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázati konstrukcióra. A
projekt alapvető célja egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak
érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak helyi, esetlegesen járási-, hanem
a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatát is megkereste és
kérte az együttműködésünket a projekt megvalósításában. A Felzárkózási Fórum nyitórendezvényét
2018. április 24-én tartották meg és itt került sor a megjelent önkormányzatok, szakmai szervezetek
képviselői által az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására is. Kérte, hogy a Közgyűlés
az együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásával segítse a közös munka megvalósulását.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással támogatta
az előterjesztést.
A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
Turcsány László: Jelezte, hogy a felkért szervezetek között a Salgótarjáni Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nevét nem látja. Kérdésként tette fel, hogy kaptak-e értesítést, felkérést vagy a
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Megyei Önkormányzat koordinálta az együttműködést?
Fekete Zsolt: Elmondta, hogy amint az előterjesztésből is kiderül, a Nógrád Megyei Önkormányzat
pályázott sikerrel és kereste meg Salgótarján Önkormányzatát. Arról nincs információja, hogy a
Megyei Önkormányzat felvette-e a kapcsolatot a Roma Önkormányzattal.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Nógrád Megyei
Önkormányzat (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) által EFOP-1.6.3-17-2017-00016 azonosító
számú, „Nógrád megye megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködésének támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázatát, a projekt keretében létrejövő
Felzárkózási Fórum munkájában Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának való részvételt
és utólagosan jóváhagyja a program megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást az
1. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat szociális célú tűzifa ingyenes tulajdonba vételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a mezőgazdasági földterületek és a
közutak között fekvő területek tisztán tartására irányuló közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó
feladatokról szóló kormányhatározat alapján a Kormány felhívta a belügyminisztert és a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint közfoglalkoztató bevonásával a
mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami
tulajdonban lévő területek tisztán tartására közfoglalkoztatási programot szervezzen, továbbá
vizsgálják meg a közfoglalkoztatási program során kitermelt faanyag szociális célú tűzifaként
történő kiosztásának lehetőségét. A közfoglalkoztatási programok során kitermelt faanyagot a
Közútkezelő a telephelyein összegyűjti, deponálja, majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
engedélyével rendelkező önkormányzatok részére szociális célú hasznosítására átadja.
A Közútkezelő a 2018. április 16-án kelt dokumentumában elektronikusan értesítette az
Önkormányzatot, hogy a Közútkezelő telephelyén tárolt 48,05 m3 kezelhető méretű keményfa és
puhafa, melynek értéke: 464.920,-Ft, rendelkezésre áll.
A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2018. (V. 22.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél
kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében
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lévő (természetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Salgótarjáni Üzemmérnökségének telephelyén
tárolt) 48,05 m3 kezelhető méretű keményfa és puhafa (értéke: 464.920,-Ft) ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingóságokat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában
meghatározott „szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális célra kívánja
felhasználni.
3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen, az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma működési
feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Dániel Zoltán alpolgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdetett a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószerprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására. A pályázat
benyújtásának határideje 2018. április 30. A Pályázat összköltsége: 1.720.000 Ft; a kért támogatás
összege: 1.500.000 Ft; önrész: 220.000 Ft. Az önkormányzat a fenti célok megvalósítása érdekében,
figyelemmel a pályázati kiírásban meghatározott határidőre a pályázatot benyújtotta.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2018. (V. 22.) határozat
1. A Közgyűlés az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett KAB-KEF-18-A kódszámú, a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására kiírt pályázati felhívásra, az
önkormányzat által az alábbiak szerint benyújtott pályázattal egyetért és utólagosan jóváhagyja:
- Pályázat összköltsége: 1.720.000 Ft
- Kért támogatás összege: 1.500.000 Ft
- Önrész: 220.000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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2. A Közgyűlés a 220.000.-Ft, azaz Kettőszáz-húszezer forint önrész forrását az önkormányzat
2018. évi költségvetésében a helyi önkormányzat fejezet ifjúsági feladatok cím előirányzati
terhére biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
15. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nógrádi Geopark Egyesület között
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „Gyermekmúzeum kialakítása
Salgótarjánban” című nyertes TOP-projekt pályázati felhívása értelmében kötelező valamilyen
szakmai együttműködést megvalósítania a pályázónak. Az Önkormányzat az előírás betartása
érdekében, a projekt megvalósítása, majd fenntartása során a Nógrádi Geopark Egyesülettel kíván
együttműködési megállapodást kötni. Az Egyesület a projekt kivitelezésének időszakában az
Önkormányzat részére szakmai segítséget nyújt a kiállítások tartalmával kapcsolatban, illetve
szakmai és turisztikai kiadványaiban az élményközpontot szerepeltetni fogja. Az Önkormányzat a
megállapodás aláírásával kifejezi majd azon szándékát, hogy a projekt megvalósítása után a létrejött
élményközpont foglalkoztató helyiségét vagy játékszobáit előzetes egyeztetést követően, évi négy
alkalommal az Egyesület rendelkezésre bocsájtja gyermekeknek szóló, vagy szakmai rendezvények
megrendezése céljából.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az 1. mellékletben
szereplő együttműködési megállapodás megkötéséhez a Nógrádi Geopark Egyesülettel
(nyilvántartási száma: 12-02-0001707).
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
16. Javaslat a STÖT Társulási Megállapodás, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok
átadására vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Köszöntötte a napirend tárgyalásához meghívott Peleskei-Balázs Ritát, a Salgótarján
és Térség Egészségügyi-Szociális Központ igazgatóját. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,
hogy az Önkormányzat az utcai szociális munka, szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint
pszichiátriai betegek nappali ellátása biztosítására köteles. A felsorolt szociális alapszolgáltatások a
városban jelenleg nem biztosítottak, ezért a Közgyűlés döntött arról, hogy a hiányzó
szolgáltatásokat pályázati forrásból kívánja biztosítani. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesült. A pályázati forrásból kerül megvalósításra a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek
nappali ellátása, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Az
Önkormányzat által ellátott szociális alapszolgáltatásokhoz hasonlóan az utcai szociális munkát is
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társulási formában, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja keretein belül célszerű ellátni. A
projekten belül a feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzések folyamatban vannak. Az utcai
szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges eljárás lefolytatásához
a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása, valamint a szociális és gyermekjóléti feladat
átadásról szóló megállapodás módosítása szükséges. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az
előterjesztéshez az ülés előtt kiegészítés lett kiosztva. Kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztést
ennek figyelembevételével tárgyalja.
A Népjóléti Bizottság 7 igen; az Ügyrendi Bizottság 6 igen; a Pénzügyi Bizottság 9 igen
szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2018. (V. 22.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása,
valamint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére meghatározott feladatok átadására vonatkozó Megállapodás
módosítását az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
2. A Közgyűlés a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási
Megállapodásának 11. számú módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítás és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
17. Javaslat az EMPÁTIA K és M Fogorvosi, Háziorvosi és Foglalkozás-egészségügyi,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 3. számú vegyes fogorvosi körzet
fogászati feladatait az Önkormányzat és az EMPÁTIA K és M Kft. között létrejött megbízási
szerződés alapján Dr. Kocsis László látja el. Dr. Kocsis László levélben arról tájékoztatta, hogy
tevékenységét a Kft. tulajdonában lévő, Salgótarján, Acélgyári út 56. szám alatti rendelőben
átmenetileg megszünteti, és a Salgótarján, Füleki út 54-56. szám alatt lévő Kórház
Rendelőintézetben folytatja, ahol a 3. számú vegyes fogorvosi körzet ellátása is biztosítva lesz.
Tekintettel arra, hogy a megbízási szerződés tartalmazza az alapellátási tevékenység helyét, a
szerződésben a vonatkozó rész módosítása szükséges.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 8 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint az EMPÁTIA K és M Fogorvosi, Háziorvosi és Foglalkozásegészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 2000. november 22. napján létrejött, 34426/2000. számú megbízási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
18. Javaslat a Sugár út felújításával érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program keretében tervezi felújítani a Sugár utat. A megvalósítás
elősegítése érdekében Ingatlanhasznosítási szerződést kötött az Önkormányzat a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel a felújítással érintett 5776 hrsz.-ú ingatlan igénybevételére. A szerződésben
vállalta az önkormányzat, hogy a felújítással elfoglalt területrész az ingatlanból leválasztásra kerül
és azt az önkormányzat tulajdonba átveszi.
A Salgótarján, 5776 hrsz.-ú ingatlan megosztására elkészült a változási vázrajz. A változási
vázrajzra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóság a hozzájárulását megadta és
egyben jelezte, hogy szükségesnek tartja az ingatlan megosztása után kialakuló 5776/2 hrsz.-ú
ingatlanhoz csatlakozó 5787 hrsz.-ú út (Viola út) tulajdonviszonyának rendezését is. A Viola út nem
része az országos közúthálózatnak. A tulajdonjog rendezéshez szükséges költség, várhatóan 254 e
Ft, a költségvetésben a „Sugár út felújítása” című előirányzaton szerepel. Az ingatlanok egyebekben
ingyenesen, könyv szerinti értéken kerülnek az önkormányzat tulajdonába.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen, 1 tartózkodással
támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2018. (V. 22.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ST – SZERPENTIN BT. által
M- 8/2017 munkaszámon készített, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási
Hivatala által 1173/2017. számon záradékolt 1. melléklet szerinti változási vázrajzot jóváhagyja,
és kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál a Magyar
Állam tulajdonában lévő, Salgótarján 5787 hrsz.-ú ingatlan, valamint az 5776 hrsz.-ú ingatlan
megosztása folytán kialakuló 5776/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását az 1988. évi I. törvény 32. §-ának (3) bekezdése szerint azzal,
hogy az 5776/1 hrsz.-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában marad. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert az előzetes megállapodás, majd a közlekedési hatóság helyi
közúttá történő átminősítésről szóló határozatát követően a végleges megállapodás megkötésére.
A tulajdonba vétel célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pont szerinti településfejlesztés, településrendezés, valamint a
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közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a.) pont szerinti közúthálózat
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, mint önkormányzati feladat.
Határidő:
- tulajdonba adás kezdeményezésére: azonnal
- előzetes megállapodás megkötésére: értelemszerűen
- végleges megállapodás megkötésére: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek viselését, ideértve az átminősítés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeit is. A
Közgyűlés a kapcsolódó eljárások költségeit a „Sugár út felújítása” című előirányzaton
biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átadás - átvétellel és a hatósági átminősítéssel
kapcsolatos feladatok teljes körű és teljes jogkörben történő lebonyolítására, a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
19. Javaslat a vadasparkra vonatkozó, Ipoly Erdő Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési
szerződés utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Ipoly Erdő Zrt.-vel 2007. október
25-én haszonbérleti szerződést kötött az Önkormányzat a Salgótarján 0988 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozóan azzal a céllal, hogy azon az Ipoly Erdő Zrt. vadasparkot létesít és üzemeltet 2007.
szeptember 1-től 2017. szeptember 2-ig.
Az Ipoly Erdő Zrt. a vadasparkot a létesítésétől folyamatosan üzemelteti és kifejezte szándékát a
vadaspark további üzemeltetésére ezért kezdeményezte annak szerződésbe foglalását. Jogszabályi
változások miatt jogosultságukat vagyonkezelési szerződés megkötésével lehet biztosítani.
Időközben a Salgótarján 0988 hrsz.-ú ingatlan megosztásra került, a vadaspark a kialakult új,
Salgótarján 0988/1 hrsz.-ú ingatlanon működik. Az egyeztetéseket követően a folytonosság
biztosítása érdekében 2017. szeptember 3-tól 2032. szeptember 2-ig terjedő időszakra a
vagyonkezelési szerződést visszamenőleges hatállyal 2018. április 17-én meg lett kötve.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján 0988/1 hrsz.-ú
ingatlan Ipoly Erdő Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adását támogatja és a megkötött
vagyonkezelési szerződést a melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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20. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú
Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Város

Önkormányzata

új

Közbeszerzési

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az önkormányzat jelenleg hatályos - Közbeszerzési Szabályzatát az 5/2016. (II.11) határozatával fogadta el a
közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével. A közbeszerzésekkel
kapcsolatos – 2014. évben elfogadott - Európai Uniós irányelvek alapján minden tagállamnak
biztosítani kell az elektronikus úton történő kommunikációt a közbeszerzési eljárás résztvevői
között valamennyi közbeszerzési eljárásban legkésőbb 2018. október 18-ig. Magyarország a
közbeszerzésekről szóló törvényben ennél korábbi határidőt, 2018. április 15. napját határozta meg
az elektronikus közbeszerzési rendszer kötelező használatának bevezetésre. Az elektronikus
közbeszerzési rendszer alapjaiban változtatja meg az eddig kialakult gyakorlatot, mivel az
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a közbeszerzési
törvényben, illetve a végrehajtási rendeletekben szabályozott írásbeli kommunikáció már
elektronikus úton történik.
A megváltozott jogszabályi környezet miatt szükséges a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata által ajánlatkérőként alkalmazott Szabályzatnak a felülvizsgálata. Tekintettel arra,
hogy a fentiekben jelzett jogszabályi módosítások jelentős részben érintik a Szabályzatban rögzített
előírásokat, ezen belül különösen az eljárás során közreműködő személyek konkrét feladatait,
célszerűbb egy új Szabályzat megalkotása.
Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2018. (V. 22.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát – az 1. melléklet szerint – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
21. Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: A „Szakembereket Salgótarjánba!” program célja, hogy a szakemberek szellemi
tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztathassák. 2018. április
26. napján Fehér Martin Tamás benyújtotta pályázatát. Fehér Martin Tamás 2018. februárban
Budapesten az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán szerzett diplomát, mint műszaki
menedzser. 2018. április 1. napjától a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztályán, mint helyszíni ellenőr áll alkalmazásban. Kérelméhez benyújtotta
kinevezését állami szolgálati jogviszonyáról. A Bizottság javaslata alapján támogatta Fehér Martin
Tamás pályázatát, és javasolta a Közgyűlésnek a pályázat elfogadását.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2018. (V. 22.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát
figyelembe véve – Fehér Martin Tamás (szül.: …............................................)
…................................... szám alatti lakos a „Szakembereket Salgótarjánba!” program keretében
benyújtott pályázatát támogatja, valamint jóváhagyja Fehér Martin Tamás és Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzata között kötendő támogatási szerződést az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
2. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

22. Javaslat a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetői (igazgatói) álláshelyének
meghirdetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2013. december 1-től,
öt év határozott időtartamra Shah Gabriellát bízta meg a Dornyay Béla Múzeum igazgatói
beosztásának ellátásával. Az igazgató megbízása 2018. november 30-án lejár. Erre tekintettel
szükséges, hogy − a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően − a Közgyűlés pályázatot írjon ki a
Múzeum igazgatói beosztásának ellátására. A pályázati felhívás tervezetét a határozati javaslat 1.
melléklete tartalmazza. A pályázati felhívást a Közigazgatási Állásportálon, továbbá a helyben
szokásos módon közzé kell tenni. A beérkező pályázatok értékelésére, valamint a pályázók
személyes meghallgatására legalább háromtagú szakmai-szakértői bizottságot szükséges létrehozni,
amelybe további egy-egy tagot delegál a reprezentatív szakszervezet, valamint egy országos
szakmai szervezet is. Az előterjesztésben a bizottság személyi összetételére tett javaslatot.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény
alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához a kultúráért felelős miniszter
egyetértése szükséges.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2018. (V. 22.) határozat
1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat
fenntartásában lévő Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának
betöltésére az 1. melléklet szerint pályázatot ír ki.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az az 1. melléklet szerinti pályázati felhívást jelentesse meg
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a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, valamint Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata internetes oldalán, továbbá a Salgótarján MA közéleti havilapban.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
2. A Közgyűlés a magasabb vezetői pályázati felhívásra beérkező pályázat(ok) értékelésére,
valamint a pályázó(k) személyes meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése, valamint 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdése alapján szakmai-szakértői bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A
Bizottság személyi összetétele:
Dániel Zoltán alpolgármester

elnök

Kovács Zsolt, a Népjóléti Bizottság elnöke

tag

Dr. Bercsényi Lajos, önkormányzati képviselő, a Népjóléti Bizottság elnök-helyettese

tag

Dr. Romhányi Katalin, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetője

tag

Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete – mint reprezentatív
szakszervezet – által delegált képviselő

tag

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége – mint országos szakmai szervezet –
által delegált képviselő
tag
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a pályázatokat véleményező szakmai bizottság létrehozásával
kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázati határidő lejártát követő munkanap
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szakmai bizottságnak a Dornyay Béla Múzeum
vezetőjének megbízására vonatkozó véleményét – a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. §-ának (4)
bekezdése alapján – küldje meg a kultúráért felelős miniszternek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kultúráért felelős miniszter és a Bizottság
véleményének figyelembevételével, a Közgyűlés elé terjessze be személyi javaslatát a Dornyay
Béla Múzeum magasabb vezetői beosztásának betöltésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
23. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgó Vagyon Kft., illetve a
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálóinak megbízatása 2018. május 31. napján lejár, a
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója pedig 2018. június 1-jei hatállyal
megbízását felmondta. A jogszabályok értelmében szükséges gondoskodni a társaságok új
könyvvizsgálóinak megválasztásáról. A cégek ügyvezetői javaslatukat megküldték, a
felügyelőbizottságok azokat véleményezték. Az ügyvezetők javaslata, valamint a
felügyelőbizottságok véleménye alapján kezdeményezte, hogy a Közgyűlés döntsön a
könyvvizsgálók megválasztásáról.
30

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottságok véleménye az ülés előtt lett kiosztva.
A Pénzügyi Bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2018. (V. 22.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Susán Pált (an: …...................;
lakik: …........................................................; kamarai tagsági száma: 000214) megválasztja a
Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálójának 2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő
időszakra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás
kezdeményezéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen, a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2018. június 23.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő
Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft-t. (1133 Budapest,
Visegrádi u 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyesen felelős: Czékmán József (an:
….................... lakik: …................................; kamarai tagsági száma: 000139) választja meg
2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időszakra. A Közgyűlés a
könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. A Közgyűlés felkéri az
ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen, a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2018. június 23.
Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató
3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft-t. (1133
Budapest, Visegrádi u 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyesen felelős: Czékmán József
(an.: …................; lakik: …..........................................; kamarai tagsági száma: 000139)
választja meg 2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időszakra. A Közgyűlés a
könyvvizsgáló díjazását 95.300 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. A Közgyűlés felkéri az
ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen, a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2018. június 23.
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató
Fekete Zsolt: További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülésre interpelláció nem érkezett.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Közgyűlés legközelebbi ülésének várható időpontja 2018. június
21. Megköszönte a Közgyűlés tagjainak a Közgyűlésben végzett munkát, a meghívott vendégek
részvételét, az ülést bezárta.
K.m.f.
Fekete Zsolt sk.
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea sk.
jegyző
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