SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
9. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. május 26-ai
üléséről.
Jelen voltak:

a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint,

dr. Romhányi Katalin jegyző

a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,

az önkormányzati cégek vezetői,

intézményvezetők,

a sajtó képviselői.
Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek, a
Hivatal képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevőket, a sajtó
képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat, valamint a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 12 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt.
Gyurkóné Kovács Krisztina és Tolnai Sándor előzetesen jelezte távolmaradását.
A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új
13. napirendi pontként felvenni „Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő
döntések meghozatalára” című előterjesztést, valamint
24. napirendi pontként felvenni „Javaslat önkormányzati tulajdonú lakásoknak a Zenthe Ferenc
Színház Nonprofit Kft. részére történő bérbeadására” című előterjesztést, melyek pótlólag lettek
megküldve a Közgyűlés tagjainak.
Javasolta továbbá, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként szereplő „Javaslat Salgótarján
Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2021. évi bűnügyi-és közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló elfogadására” című előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalja a Közgyűlés,
valamint a meghívóban
10. napirendi pontként szereplő „Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város helyi
klímastratégiájának elfogadására” című előterjesztést 2 napirendi pontként tárgyalja a
Közgyűlés.
A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:
1.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2021. évi bűnügyi-és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Ponyi Béla r.ezredes kapitányságvezető

2.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Papp Gergely, Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.
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3.

Javaslat a 2021-ben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés
jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző

4.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről
szóló 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6.

Javalat a településrendezési eszközök M-14 jelű, a szennyvíztelep védőtávolságán belüli
építések szabályozását érintő módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7.

Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8.

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

9.

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város
gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Önkormányzata

gyermekjóléti

és

10. Tájékoztató a polgármester által - átruházott hatáskörben - lefolytatott 2021. évi
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
11. a) Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi
beszámolója
b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2022. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Budavári Valéria ügyvezető igazgató
12. a) VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2021. évi éves beszámolója
b) Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató
13. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
14. Javaslat az „Esély a gyermekeinknek” projekt fenntartási időszakára vonatkozó
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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15. Javaslat a Görbeország DSE és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
műfüves pályára vonatkozó használati megállapodás megszüntetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
16. Javaslat a Csarnok- és Piacigazgatósággal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
17. Javaslat ingatlan nyílt pályáztatás útján történő értékesítésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
18. Javaslat a Camping úti földrészletek telekhatár rendezéséhez kapcsolódó döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
19. Javaslat lakás nem lakás céljára történő ingyenes használatba adására a Katolikus
Főplébánia Hivatala részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
20. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adására Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
21. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda volt Mesekert Tagóvodája (3100 Salgótarján,
Meredek út 33-35.) egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására a Dornyay Béla
Múzeum részére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
22. Javaslat a Salgótarján, Kassai sor 2. alatti helyiség ingyenes használatba adására a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár részére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
23. Javaslat a Salgótarján, Salgó út 8/A. szám alatti lakóépület bontásra történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
24. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakásoknak a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
részére történő bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
25. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

társaságok

ZÁRT ÜLÉS
26. Javaslat a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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könyvvizsgálóinak

és

A továbbiakban a Polgármesteri tájékoztató következett.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban.
A Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.
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NAPIRENDEK
1.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2021. évi bűnügyi-és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Ponyi Béla r.ezredes kapitányságvezető

Fekete Zsolt: Üdvözölte Dr. Somssich Gabriella főkapitány asszonyt, a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét, és Ponyi Béla rendőr ezredes, kapitányságvezető urat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában.
A rendőrségről szóló törvény értelmében a rendőrkapitány évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Az előterjesztés tartalmazta a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2021. évi közbiztonsági,
közrendvédelmi, és közlekedésbiztonsági tevékenységét, annak személyi és tárgyi feltételeiről
szóló beszámolót.
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.
Szóbeli kiegészítésre Ponyi Béla rendőr ezredes, kapitányságvezető úrnak adta meg a szót.
Ponyi Béla: Megköszönte a Közgyűlésnek és minden képviselőnek a segítségét, amit a
munkájukhoz kaptak.
A beszámolóval kapcsolatban fontosnak és kiemelkedőnek tartotta, hogy csökkent a közúti
közlekedési balesetek száma a Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi területén (2020-ban
6, 2021-ben 2), melyet nagy eredménynek tartott. Jelentős erőkkel küzdenek az ittas vezetés
ellen, hogy kiszűrjék az ittas vezetőket mielőtt balesetet okoznak. Az ittasan okozott balesetek
aránya a 2020-as 16%-ról 9%-ra csökkent. Elmondta, hogy hosszú évekig az országos rangsor
végén álltak, most pedig a középmezőnybe tartoznak, ami jó eredménynek számít, de
természetesen még mindig van hová fejlődni.
A beszámolóban szerepel a 3 rendbeli kifosztás, amikor fiatalok idős hölgyek válláról lopták el a
táskát, mely bűncselekmények elkövetőit a térfigyelő kamera nélkül nagyon nehezen tudták
volna beazonosítani és elfogni. Kiemelte a térfigyelő kamera működtetésének fontosságát. Az
önkormányzatnak megköszönte, hogy erőn felül is működtetik a kamerákat. A Rendőrség
igyekszik minél több időben figyelni azokat, és az utólagos elemzéseket is folyamatosan
elvégzik.
Úgy vélte, hogy tavaly a hajléktalan helyzetet az önkormányzattal együtt próbálták kezelni,
folyamatában sikerült is rendezni a helyzetet. A probléma a jó idővel és a turisztikai idénnyel
egyre zavaróbb lesz, úgyhogy a Főkapitányság rendészeti helyettesével egyeztetve fokozatos
ellenőrzéseket fognak tartani és már tartanak is a belvárosban, Pálfalván és a Beszterce
lakótelepen.
Elmondta, hogy a rendőrség 2022. évi célkitűzéseit az ukrán háború, illetve az abból fakadó
feladataik elsősorban a helyben elhelyezett menekültek kezelése, a rájuk való figyelés, vagy
foglalkozás teszik ki. Az ukrán határon nagyobb erőkkel vannak jelen egyéb szervezeti
egységek, ezért a Salgótarjáni Rendőrkapitányságnak a déli határon egyre inkább jelentkező
migrációs nyomás kezelésébe is be kell segíteniük.
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Elmondta, hogy az ukrán menekültekkel kapcsolatban még nem történt rendőri intézkedés, nem
volt olyan bejelentés, ami jogsértést állapított volna meg. Tudják, hogy nagyobb számban
jelennek meg olyan helyeken, ahol eddig nem volt jellemző, bár nem követnek el Btk-ba ütköző
jogsértéseket, vagy szabálysértéseket. Gondolt itt a Beszterce lakótelepen a felújított
játszóterekre, ahol kialakult egy nyugodt élet, amit megzavartak, ezért is van a rendőrség
megerősített erőkkel a Beszterce lakótelepe. Az a feladatuk, hogy ellenőrizzék, hogy úgy lépteke be Magyarország területére, hogy regisztrálva vannak, vagy rendelkeznek-e magyar útlevéllel,
vagy egyáltalán útlevéllel. Eddig ezzel kapcsolatban semmiféle probléma nem volt.
A beszámoló végén megköszönte a centenáriumi ünnepségen átadott Salgótarján
közszolgálatáért díjat, hogy a Salgótarjáni Rendőrkapitányság részesülhetett ebben a magas
elismerésben. Elmondta, hogy minden kollégája nagyon büszke a díjra, ez további nagy lökést ad
az állománynak. A rendőrségen szeretne egy olyan vitrint kialakítani, ahol a korábbi
rendőrkapitányok fényképei kerülnének kihelyezésre, alatta pedig ez a kitüntető cím lenne
kihelyezve, ugyanis ez a legmagasabb cím, amit eddig a Rendőrkapitányság kapott.
Megköszönte az egész éves együttműködést a képviselőkkel és a városvezetéssel. Kérte, hogy a
továbbiakban is támogassák a munkájukat a közös célok elérése érdekében.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
Turcsány László: Megköszönte Kapitány úrnak a munkájukat. Véleménye szerint a városban a
közbiztonság jó, nyugodtan lehet a városban sétálni, nincsenek atrocitások, a rendőrség komoly
munkáját mélyen tükrözi.
Elmondta, hogy a körzetében előfordul, hogy kábítószert használnak, a lakosok látják, hogy
elosztók működnek. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami előrehaladás, hogy
tudják ezt a dolgot kezelni?
Fekete Zsolt: A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.
Szabó Csaba: Megköszönte a kapitányságnak, Kapitány úrnak, Főkapitány asszonynak és az
állomány minden tagjának a munkáját.
Elmondta, hogy a beszámolóból is látszik, és minden salgótarjáni lakos is érezheti saját
környezetében azokat az eredményeket, amiket a rendőrség a munkájával elért, hiszen a
közbiztonság egyre jobb.
A közterületen található hajléktalanok problémájával kapcsolatban fogalmazott meg kérést, akik
lehetnek kábítószeresek is, a földön fekve bódult állapotban vannak, tegyenek ellenük további
intézkedéseket.
A beszámolóban szerepelt, viszont Kapitány úr nem tért ki rá, a körzeti megbízottak témája.
Nagyon fontosnak tartja, hogy egy nagyon jól működő körzeti megbízotti hálózatot tudjanak
kialakítani Salgótarján területén, hiszen tagolt a város szerkezete, sokszor más jellegű problémák
jelennek meg egy-egy oldalági völgyben, a belvárosban, vagy éppen egy lakótelepen. Továbbá
indokoltnak tartja a körzeti megbízotti hálózat hatékony működését, bár az állományt nehéz
feltölteni, nagyon sokrétű a kapitányság feladata, mégis kérte, hogy próbáljanak meg hatékony
munkát végezni, mert a peremkerületeken élőknek nagy segítséget jelentene.
Gratulált a kitüntetéshez és a rendőrség munkájához.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Dudás Nándor képviselő úrnak adta meg a szót.
Dudás Nándor: Szabó Csaba képviselő úrhoz csatlakozva elmondta, hogy számára is fontos a
körzeti megbízotti rendszer működése, hiszen a körzete Salgótarján bűnügyileg egyik
legsötétebb pontja, különös tekintettel a bányagépgyár és környéke. A területre az önkormányzat
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egy nagyon modern és jól felszerelt körzeti megbízotti irodát hozott létre, viszont a működését
nem látja. Nem tudja, hogy mikor és hány fő van oda vezényelve, illetve milyen intézkedések
történtek. Megdöbbentő volt számára a beszámolót olvasva, hogy 3000 főre jut egy rendőr, a
tevékenységet tekintve körzeti megbízotti szinten is lehetetlen feladat.
Megkérdezte, hogy állomány szervezésre, vagy létszám feltöltésre milyen lehetőségeik vannak,
mert a körzetében élők hiányolják a gyalogos rendőröket.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót.
Homoga László: Hozzászólásában gratulált Kapitány úrnak a folyamatos fejlődéshez, hiszen
látszott, hogy az évek során az eredményesség egyre jobb és javuló tendenciát mutat.
A kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy meg kellene vizsgálni, hogy hová lehetne esetleg
áthelyezni kamerákat.
A közterületeken látható, hogy növekedett a rendőri jelenlét, csak nem biztos, hogy azokon a
területeken jelentkezik, amit képviselő úr is elmondott.
Nagyon jó eredménynek tartotta, hogy a rablás, kifosztás terén minden egyes alkalommal
elfogásra került az elkövető.
A beszámolóból kiderült, hogy újszerű feladata is van a rendőrségnek, az iskolarendőrség
irányítása, kezelése. Megkérdezte, hogy mi a visszajelzés az iskoláktól az iskolarendőrséggel
kapcsolatban, szükségesnek tartják-e a bővítését?
A KMB-vel kapcsolatban megkérdezte, hogy jelenleg úgy működik-e, mint a régi klasszikus
formában volt. Van-e fogadóóra, vagy fogadónap kitűzve? Úgy vélte, hogy a Városi Televízión
keresztül tudnák a lakosságot tájékoztatni a körzeti megbízotti iroda működéséről.
Megkérdezte, hogy a határsértés miben nyilvánul meg? A tiltott határátlépés szabálysértéssel
valósul meg? A határon átsétáltak, vagy szándékos más egyéb bűncselekményt is takar ez a
szabálysértés?
Még egyszer gratulált az elvégzett munkához, és kívánta, hogy továbbra is ilyen jó erővel,
egészségben és tempóban dolgozzanak a kollégák ezen a területen.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.
Molnár Károly: Gratulált az elmúlt egy évben végzett munkához, sok erőt és kitartást kívánt az
elkövetkezendő évre.
Hozzászólásában elmondta, hogy amennyiben az információi helyesek, akkor a Beszterce
lakótelepen már nem kell sokáig a menekült kérdéssel foglalkozni. Valóban nem volt nagy
probléma velük, de rutinosak voltak abban, hogyan kerüljék el a szabálytalanság,
törvénytelenség kategóriáját. Egyre több konfliktus alakult ki a lakótelepen, például kikergették a
gyerekeket a játszótérről. Véleménye szerint a rendőrségnek fel kell hívnia a figyelmüket arra,
hogy ez a viselkedés errefelé nem való, próbálják ezt az időszakot úgy eltölteni, hogy helyre
rakják az életüket, beilleszkedjenek a társadalomba. Kérte, hogy a rendőrség még nagyobb
erővel és hatékonysággal figyeljen oda erre a kérdésre.
A hajléktalanokkal kapcsolatban elmondta, hogy a városközpontban valóban sokat javult a
helyzet, viszont ezzel párhuzamosan a peremkerületeken megromlott, mert a hajléktalanok most
ott alszanak a padon. Hatékonyabb segítséget kért a rendőrségtől a probléma megoldására.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.
Pataki Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy a játszótéri rongálások az elmúlt időszakban,
különösen hétvégéken megszaporodtak. Ha ezt éves időintervallumra levetítik, akkor akár
milliós nagyságrendet is jelenthet az önkormányzati cégnek ezen eszközök pótlása, javítása. Úgy
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gondolja, hogy nem lehet elkövetni azt a hibát, hogy az ilyen jellegű tevékenység bármiféle
vizsgálat vagy retorzió nélkül marad.
Kérte az állományt, hogy a nyári időszakban hétvégén a játszótéri eszközök megóvása
érdekében, ha van rá lehetőség, egy kicsivel nagyobb rendőri jelenléttel legyenek jelen.
Az előterjesztést nagyon alaposnak és számszerűnek tartotta. Gratulált a munkához, és
megköszönte a Polgárőr Egyesülettel való szoros együttműködést.
Fekete Zsolt: Sajnos az egyes társadalmi rétegek közterületen való nem megfelelő magatartása,
a szemetelés, rongálás, köpködés, csúnya beszéd, zacskóból való italozás, már súrolja a
szabálysértés hatályát, valamint a zöldterületre való felállás. Nehéz kérdés hogyan lehetne
mindezen változtatni, a probléma mind megjelenik a mindennapokban.
Elmondta, hogy elérkezett az idő arra, hogy a rendőrséggel a képviselő testülettel és az adott
terület körzeti megbízottjával felvegyék a kapcsolatot, hogy a munka hatékonyabbá váljon,
esetleg máshol is KMB irodát lehetne kialakítani. Pálfalván más helyszínen működik tovább az
iroda, a későbbiekben az irodát szeretnék áthelyezni még jobb körülmények közé, ugyanis egy
szociális ellátó rendszert szeretnének kialakítani.
Tábornok Asszonynak jelezte, hogy népszerűsíteni kellene a fiatalok körében a rendőri szakmát,
olyan életpálya modellt kialakítani, hogy jelentkezzenek rendőrnek.
Válaszadásra Ponyi Béla ezredes úrnak adta meg a szót.
Ponyi Béla: Turcsány László képviselő úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy a kábítószer
bűnözés szerepel a beszámolóban, valamint az, hogy megemelkedett a kereskedelemmel
elkövetett kábítószerkereskedés bűncselekmény felderítése is. Nagyon sok fogyasztóval szemben
folyik eljárás, de nyilván nem a fogyasztót kell elsősorban kiszűrniük, hanem azokat, akiktől
beszerzik. Tudják, hogy a kereslet határozza meg a kínálatot, de nekik a kábítószer kereskedőket
kell rács mögé juttatniuk, ezzel kapcsolatban folyamatos sikereik vannak. Sajnálatos, hogy azok
a lecsúszott, igen mélyszegénységben élő, mentálisan gyenge bűnözők mára azért követnek el
kisebb vagyon elleni bűncselekményeket, lakatlan ház betöréseket, pince betöréseket, hogy abból
a pénzből tudjanak venni pár gramm pszichotróp anyagot.
Szabó Csaba képviselő úrnak elmondta, hogy a közterületen tartózkodók nem csak
hajléktalanok, hanem problémás viselkedésű emberek a társadalom perifériájára került emberek,
ahol túlzott alkoholfogyasztási problémával küzdenek, és akik nem a normális ember által
elfogadott erkölcsi normák szerint élnek. Közös érdekük ennek a viselkedésnek a visszaszorítása.
Elmondta, hogy a Salgótarjáni Rendőrkapitányságnak 29 településre terjed ki az illetékességi
területe, a KMB szolgálatuk is 29 fő, egy alosztályvezetővel és egy helyettessel. A fluktuáció
során megüresedett helyeket feltöltik, folyamatos toborzást végeznek mind a középiskolások
körében, mind pedig a Salgótarjánból elköltözött, vagy Salgótarjánból Budapestre, vagy
máshová feljáró rendőr kollégák hazahozatalára vonatkozóan. Ezt több-kevesebb sikerrel el
tudják érni, folyamatosan tudják pótolni a hiányukat. Úgy szervezték csoportokba a körzeti
megbízottakat, hogy minden kmb-s minden területen tudjon dolgozni, ne csak az általa kijelölt
körzeti megbízott legyen. Már nem a klasszikus kmb-s időszakot élik, nem a KMB szolgálatának
a feladata az itt élők biztonságának a fenntartása. Régebben a KMB kvázi egy közösségi rendőr
volt, akihez bizalommal fordulhattak a településen élők. Megváltozott a KMB szolgálat feladata,
létszáma, sok olyan egyéb feladat jelentkezett a rendőrségnél (pandémiás helyzet, ukrán
menekültek) ami ezeknek a feladatoknak a végrehajtását helyezi előtérbe, de mindenféleképpen
igyekeznek a KMB szolgálatot a megfelelő módon szolgálatba vezényelni.
Dudás képviselő úrnak jelezte, hogy a KMB irodán ki volt függesztve a fogadónap, fogadóóra,
de soha senki nem jelentkezett. Megváltozott a világ, most már mindenki előveszi a
mobiltelefonját és betelefonál a 112-re, bejelenti azt, hogy mi a problémája. Ez az összes KMB
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irodára jellemző volt. Nagyon jó ötletnek tartotta a KMB irodát Pálfalva központjába bevinni,
mert ott jóval nagyobb esélyt lát arra, hogy a körzeti megbízottakat a lakosok meg fogják
keresni.
Megragadta az alkalmat, hogy a toborzást említhesse. Elmondta, hogy a magyar rendőrségnél
van egy úgynevezett 10 hónapos képzés, ami azt jelenti, hogy 10 hónap alatt véglegesített rendőr
kollégák lesznek. Ez alatt az idő alatt fizetést is kap a képzésre jelentkező, és ott teljesít majd
szolgálatot, ahol jelentkezik a képzésre. A Salgótarjáni Rendőrkapitányságon, vagy a Nógrád
Megyei Rendőr-főkapitányságon lehet jelentkezni a 411-255 telefonszámon.
Homoga képviselő úrnak elmondta, hogy sajnos már nem tudják a régi klasszikus KMB
szolgálatot biztosítani. Elmondta, hogy valóban fontos a pálfalvai részen egy KMB iroda
kialakítása.
A regisztrált bűncselekmények 60-70%-a a városközponthoz, vagy annak két kilométeres
körzetéhez kapcsolódik. A lopások, tulajdon elleni szabálysértések elsősorban a
bevásárlóközpontoknál jelentkeznek. Ígéretet tett arra, hogy a körzeti megbízottak egyéb
feladataik mellett rendszeresen meg fognak jelenni gépkocsival a területükön. Tartani fogják a
kapcsolatot a helyi képviselőkkel is.
A tiltott határátlépés szabálysértéssel kapcsolatban elmondta, hogy a vizsgált esetben nem volt
semmilyen okmány. Amennyiben valaki úgy jön át Európai Uniós országba, hogy nincs nála
okmány, nem tudja igazolni magát, honnan jött, akkor tiltott határátlépés szabálysértését követi
el.
Elmondta, hogy Tábornok asszony ismeretei szerint a Beszterce lakótelepről a menekültek a
Medves Hotelba kerülnek ismét elszállásolásra. Az ukrán menekültek valóban problémásak, nem
az elfogadott erkölcsi normák szerint élnek. A rendőrség ismeri azon eseteket, hogy körbe álltak
időseket és kéregettek, gyerekeket elzavarták a játszótérről, melyek súrolták a jogsértés határát.
Ahogy ez a rendőrség tudomására jutott, azonnal intézkedtek. Elmondta, hogy igyekeznek minél
többször kimenni és jelen lenni, kezelni a problémákat.
Tábornok Asszony utasítására a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Alosztálya és a bűnmegelőzési előadójuk az ukrán menekülteknek bűnmegelőzési előadást
tartottak, ahol az ilyen majdnem jogsértésekre hívták fel a figyelmet, és hogy a normális
együttélés szabályait miként kellene betartaniuk.
A rongálásokkal kapcsolatban Pataki Csaba alpolgármester úrnak elmondta, hogy igazából
felelőtlen, neveletlen agresszív fiatalok rongálnak, vagy hajléktalanok az ital hatása alatt. Ezt be
kell jelenteni, hiszen ezek jogsértések, ezekre intézkedniük kell.
A besztercei pihenőpark melletti motoros rongálást is sikerült felderíteniük, az elkövetője egy
fiatal volt, aki nem is foglalkozott vele, hogy hol motorozik, nem érdekelte, hogy több százezer
forintos kárt okoz azzal, hogy áthajt a hídon. Igyekeznek erre is figyelni, de nem tudnak minden
padnál, minden percben ott lenni.
A polgárőrséggel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolat velük, nagyon sokat
segítenek a városban, közös szolgálatokat látnak el, rendezvényeken segítenek. Nélkülük sokkal
nehezebben tudnák ellátni a szolgálatot.
Megköszönte Alpolgármester úr segítségét, és minden polgárőrnek a munkáját.
Fekete Zsolt: Elmondta, hogy nem az ukrán menekültekkel van a gondjuk és problémájuk, mert
segíteni kell azoknak, akik a háború miatt kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket, hanem a
menekültek közül azokkal, akik a helyi társadalmi működés szerint elvárható normákat nem
tartják be. Azt tapasztalták, hogy Salgótarjánba azok az ukrán menekültek kerültek, akik nagy
valószínűséggel saját szülőhelyükön is hátrányos helyzetben éltek, esetleg nyomorogtak.
Az illegális hulladéklerakók esetében történt intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a
törvény hatályba lépését követően sem lehet látni a visszatartó erőt, ugyanannyi illegális
hulladéklerakót kell felszámolniuk, ami rengeteg pénzbe kerül.
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Úgy gondolta, hogy a toborzásnál a motiváció a legfontosabb, hogy motiváltak legyenek arra,
hogy rendőrök legyenek 20, 25, 30 évig, vagy a nyugdíjig.
A továbbiakban dr. Somssich Gabriella dandártábornok asszonynak adta meg a szót.
Dr. Somssich Gabriella: Köszönetét fejezte ki Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének,
a Képviselő-testületnek és Salgótarján és vonzáskörzete valamennyi lakójának, hogy támogatják
és elismerik a kollégái munkáját.
Elmondta, hogy minden fórumon, ahol részt vesznek próbálják megjeleníteni, hogy mennyire jó
rendőrnek lenni. Szeretettel várják azokat a kollégákat, a fiatalokat is, akik közéjük akarnak
tartozni, hiszen van munkájuk bőven, de van miért csinálni, hogy biztonságot tudjanak teremteni
annak a lakóközösségnek, az országnak, ahol élnek. Évek óta Európának teremtik meg a
biztonságát azzal, hogy az illegális migráció ellen Magyarország déli határszakaszán szolgálatot
teljesítenek, akiknek a pótlását is helyben meg kell oldani.
Külön köszönetét fejezte ki Salgótarján Önkormányzatának és a közterület-felügyelőknek is,
hogy támogatják őket, valamint a polgárőröknek, akikkel közösen tudnak szolgálatot ellátni.
Megköszönte a Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetőjének és a teljes személyi állománynak,
hogy munkájukat kiválóan teljesítették a 2021-es évben is, ugyanezt várják el tőlük a
továbbiakban is.
Elmondta, hogy a technikai eszközöket igyekeznek felhasználni, nemcsak a térfigyelő kamerákat
közlekedésrendészeti akciókban, hanem drónokat is. Bízott benne, hogy a saját kollégáik
képzettsége is megfelelő lesz és ők is meg tudják majd emelni a drónokat, tehát nagyobb
számban tudnak majd drónos ellenőrzéseket végezni.
Támogatandónak tartotta képviselő úr ötletét, hogy fejleszteni kellene a térfigyelő
kamerarendszert is. Reményét fejezte ki, hogy az önkormányzattal közösen fognak találni olyan
forrást, ami ezt lehetővé teszi, és még nagyobb lefedettséggel rendelkeznek majd.
Reméli, hogy az ország költségvetési helyzete ad lehetőséget a létszámhelyzet normalizálására, a
kollégák rendőrségi kötelékbe tartására. Úgy gondolta, hogy nagyon sokat tesznek azért a
mindennapokban, hogy kollégái munkakörülményeit, mindennapjait családiasabbá tegyék.
Családi napokat szerveznek, rendezvényeket tartanak (idén a Rendőrnap alkalmából szentkúti
jótékonysági vacsorát szerveztek).
Mindenkit szeretettel vár, aki közéjük akar tartozni. Megpróbálnak erőn felül olyan
lehetőségeket teremteni a kollégáknak, hogy nem csak szakmai feladatokat, hanem a mindennapi
örömeiket is közösen tudják megélni.
Kérte, hogy továbbra is támogassák a Salgótarjáni Rendőrkapitányság munkáját.
További hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni
Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: A rendőrség munkájához nagyon sok sikert kívánt.
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2.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Papp Gergely, Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján vonatkozó KEHOP
projektje 20.000.000 Ft támogatásban részesült, melynek keretében elkészült Salgótarján Megyei
Jogú Város helyi klímastratégiája egy külső cég bevonásával. A stratégia meghatározta a főbb
sérülékenységi területeket és bemutatta a helyi erőforrásokat környezeti, társadalmi és gazdasági
téren, és az eddigi jó gyakorlatokra is építő stratégiai irányokat határozott meg közös jövőképpel,
települési együttműködésen alapuló rövid- és hosszabb távú intézkedésekkel, akciókkal. A
stratégia elkészítése mellett a pályázat keretében szemléletformáló tevékenységek támogatása
valósult meg.
A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Fekete Zsolt: Megkérem Papp Gergely urat, hogy röviden foglalja össze a stratégia lényegi
elemeit.
Papp Gergely: Bemutatkozásában elmondta, hogy a Dipa Humánpolitikai Kft. munkatársa,
geográfus, aki tevékenyen részt vett a salgótarjáni klímastratégia kidolgozásában.
Elmondta, hogy a városi klímastratégia olyan formába ágyazódik be, amit országosan fogadtak
el. A Klímabarát Települések Szövetsége készítette el a formai és tartalmi követelményeit.
Elmondta, hogy uniós pályázati folyamat keretében viszonylag sok városban valósult meg
országszerte.
- A dokumentum első része helyzetelemzéssel foglalkozott társadalmi, gazdasági és
környezeti szempontból (völgyváros szempont, közlekedési viszonyok, energetikai
viszonyok). A klímaváltozás szempontjából mutatják be az üvegházhatású gázleltárt.
- A második részben találhatók azok az intézkedések, amelyek a helyzetelemzésre épülnek.
Ezen intézkedésnek 3 fő lába van.
Fekete Zsolt: A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót.
Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy nagyon időszerű volt, hogy készüljön egy
városi klímastratégia, ugyanis gond van a városban a légszennyezéssel, alaposan megváltozott az
időjárás, az éghajlatváltozás egyre tragikusabb.
Elmondta, hogy Salgótarjánnak lesznek feladatai, amelyek mind komoly anyagi forrást
igényelnek. Ilyen például a lakások szigetelése, a napenergia hatékonyabb felhasználása,
elektromos közlekedés, valamint gátolni kell az erdőirtást. Salgótarjáné az egyetlen olyan
megyei jogú város, ahol bármelyik területéről 5 perc alatt elérhető egy végeláthatatlan
erdőrengeteg, de ott is nagy pusztítások zajlanak.
Gratulált a Dipol Kft.-nek az alapos, körültekintő munkához. Elmondta, hogy központi
támogatás nélkül nem mindent tudnak ebből megvalósítani.
Fekete Zsolt: Elmondta, hogy nem Salgótarján az egyik legrosszabb levegőjű város
Magyarországon, hiszen nem 5 percre, hanem szinte 50 méterre vagyunk az erdőtől. A szmogos
méréseknél nagy probléma, hogy szmogriadó esetén sem volt jele a szmognak. Nem tudnak mit
kezdeni azzal, hogy a mérőállomás hová van elhelyezve, ami 24 órás intervallumba méri a
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felszálló száraz por koncentrációt. Úgy gondolta, hogy a forgalomhoz képest a belvárosban nem
rossz a levegő, ahogy a lakótelepeken sem.
Elmondta, hogy törekszenek arra, hogy azok a barnamezős területek, amik a város szívéhez
közel vannak - például a régi öblösüveggyár - rekultivációját követően ne ipari tevékenység,
hanem kereskedelmi, kulturális és vendéglátó központok alakuljanak ki. Évről évre próbálják
bővíteni a távhőszolgáltatást is. Folyamatosan keresik a lehetőségeket az épületek szigetelésére,
ami nagy mértékben javíthatná a környezeti levegőt.
A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
Turcsány László: Elmondta, hogy fájó, hogy Somlyóra kifelé nagyjából a fél erdőt leaprították a
kanyarokba. Úgy gondolta, hogy a városnak az Ipolyerdővel, vagy akár a Bükki Nemzeti Parkkal
le kellene ülnie, és azt mondani, hogy innentől kezdve Salgótarján közigazgatási területétől 5001000 méterre ne lehessen erdőt irtani. Ismeretei szerit lesz az Ipolyerdőnek erdőtelepítési
programja, ami nagyon jó program, kérte, hogy ebbe kapcsolódjon be az önkormányzat.
Javasolta a közgyűlésnek, hogy a városban akadályozzák meg az erdőirtásokat, legalább a város
közepétől 2-3 km-re.
Elmondta továbbá, hogy sokat jár autóval és rengeteg közlekedési lámpának az áteresztő
képessége megkérdőjelezhető, meg kellene vizsgálni ezt a kérdést.
A klímastratégiához kapcsolódóan elmondta, hogy Salgótarján összes panelházának teteje lapos,
ezekre kormányzati segítséggel, vagy akár önkormányzati pályázatok révén napelemet,
napkollektort lehetne telepíteni, amely akár a meleg víz előállításához, akár a lépcsőház
világításához segítséget nyújtana.
Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.
Szabó Csaba: Hozzászólásában javaslatot fogalmazott meg a lámpás kereszteződésekkel
kapcsolatban, ahová visszaszámlálót lehetne felszerelni, hogy az autósok lássák mennyi idő
múlva kapnak zöldet, mert ezzel csökkenthetnék a légszennyezést.
Az előterjesztésből is kiderült, hogy a környezetszennyezést saját magunknak okozzuk, amin
változtatni kell. Az önkormányzatnak nagyon sok munkája van abban, hogy ez a klímastratégia
megvalósuljon, nagyon sok feladatot határozott meg maga a tervezet.
A VGÜ Kft.-nek megköszönte, hogy a télen kiszórt érdesítő anyagot, kavicsot a korábbi évekhez
képest viszonylag hamar összegyűjtötték, hiszen ez is nagyon nagy szennyezőforrás.
Fekete Zsolt: dr. Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót.
dr. Dániel Zoltán: Turcsány képviselő úr felvetésére reagálva elmondta, hogy az erdőirtás azt
jelenti, hogy az erdő letermelése után azt a területet másra használják fel, akár mezőgazdasági,
akár ipari célra. A Somlyóra vezető úton valóban rossz látvány az a tarvágás, ami történt, viszont
a tarvágás után valószínűleg egy újratelepítési kötelezettség is előírásra került akár a
tulajdonosnak, akár az erdőgazdálkodónak. Elmondta, hogy egy bizonyos idő után minden
erdőnek meg kell újulnia, és valószínűleg ennek az erdőnek már csak a tarvágás jelentette ezt a
megújulási képességet.
Az Ipolyerdőnek és az önkormányzatnak abban látta a felelősségét, hogy hatékonyabb és aktív
kommunikáció legyen ebben a kérdésben, a lakosság tájékoztatva legyen, hogy egy erdészeti
munka elvégzése után újra telepítésre fog kerülni az erdő. Ez nem egyedi eset. Úgy gondolta,
hogy itt nem erdőirtás történt, hanem egy tudatos erdőgazdálkodási tevékenység, aminek sajnos
most városképi szempontból hátránya van.
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Fekete Zsolt: Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót.
Pataki Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt időszakban minőségi visszalépést
jelentett a közúti forgalomban résztvevő buszok minősége. Elmondta, hogy az elmúlt 10 évben
nem tapasztalt olyan buszok által kibocsátott ködöt, mint az utóbbi időben. Tudható, hogy
nagyon sokba kerül a volánnak a buszpark fenntartása, az önkormányzat rengeteget fizet érte, de
ez a minimum elvárás a XXI. században, amit teljesíteni kellene. Kérdéses, hogy most
forgalomban lévő buszok hogyan kapnak minősítést.
Kérte a szakirodát, hogy levélben jelezzék a volán felé, mert elég sok lakó szóváteszi, hogy nagy
mértékben szennyezik, főleg a belváros területét.
További hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
74/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város
helyi klímastratégiáját az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: 10 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET

3.

Javaslat a 2021-ben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés
jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a javaslat tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei
által, az Önkormányzat költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál 2021-ben végrehajtott
belső ellenőrzésekről.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Időközben dr. Dániel Zoltán alpolgármester úr elhagyta a termet, így a Közgyűlés 11 fővel
folytatta munkáját.
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Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
75/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2021-ben végzett belső
ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentést az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2020-ban megjelenő, és 2021re is elhúzódó veszélyhelyzet alapvetően rányomta bélyegét mind az ország, mind az
önkormányzat gazdasági helyzetére, gazdálkodására. A tervkészítés időszakában még nagyfokú
bizonytalanság volt az intézmények zárva tartását, illetve nyitását illetően, valamint atekintetben,
hogy hogyan és milyen formában lehet majd a különböző rendezvényeket megtartani.
A 2021. évi költségvetés tervszámainak, bevételi, illetve kiadási előirányzatainak
meghatározásánál figyelembe vételre kerültek a hatályos jogszabályi előírások adta lehetőségek,
úgymint költségvetési törvény, ágazati jogszabályok, helyi adó rendelet stb. A kormányzat által
meghozott gazdaságvédelmi intézkedések a költségvetésben szereplő bevételi és kiadási
előirányzatok teljesülését alapvetően befolyásolták. Emiatt már a tervkészítés során látszott,
hogy központi kormányzati segítség nélkül komoly problémát fog jelenteni a költségvetés
teljesítése.
A zárszámadási rendelet-tervezet részletesen tartalmazta az önkormányzat 2021. évi
teljesítményének a bemutatását. A táblázatok, mellékletek elemző részei, a szöveges indokolás
bemutatta, hogy hogyan alakult az egyes kiadások és bevételek teljesítése az előző évi
tényszámokhoz, illetve a tervezett adatokhoz képest.
A 2021-es év teljesítményének főbb adatai az alábbiak voltak:
Bevételek
Az önkormányzat teljesített bevétele 12.385 millió Ft volt. A teljesített bevétel 3 millió forinttal
maradt el az előző évi tényszámtól.
Az összes bevételből 2021-ben a működési bevételek a működési célra igénybevett
pénzmaradvánnyal együtt összesen 8.264 millió Ft-ot tettek ki. Ez az összeg 537 millió Ft-tal
nőtt az előző évi bevételhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,9%-os
volt.
Elmondta, hogy a működési bevételeken belül önkormányzat általános működésének és ágazati
feladatainak költségvetési támogatása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és
végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét. A jogcímen kapott támogatás nagyságát a
különböző fajlagos mutatókon kívül meghatározta a népességszám és az 1 főre jutó adóerő
képesség. A lakosságszám 2020-ról 2021-re 668 fővel csökkent, emiatt sajnos csökkentek azok a
normatív támogatások, amelyek finanszírozási alapja ez a mutatószám. A jogcímen összesen
3.659 millió Ft érkezett az önkormányzat számlájára, amely 367 millió Ft-tal magasabb, mint a
megelőző évben volt. Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános
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állami támogatás a működési szektor kiadásainak 56,1%-át finanszírozta. Ez azt jelentette, hogy
továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az előző
évhez képest megjelenő jelentős növekedés oka az volt, hogy megszűnt az un. beszámítás, amely
az önkormányzat adóerőképessége alapján meghatározott támogatás csökkentésként jelent meg.
2021-től az önkormányzatokat terhelő elvonás a szolidaritási adó formájában jelent meg. Az
önkormányzat által 2021-ben fizetett szolidaritási adó 104 millió Ft volt, amely 96 millió Ft-tal
kedvezőbb, mint a beszámítás alapján elvont összeg.
A támogatási összegen belül az önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a
település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímen 794 millió Ft állami támogatást
kapott az önkormányzat. Ez az összeg az előző évi tényhez képest 191 millió Ft-tal több. Az
előző évhez képest megjelenő jelentős növekedés oka, az előzőekben említett un. beszámítás
megszűnése volt.
Elmondta, hogy az önkormányzat a köznevelési feladatok támogatására 648 millió Ft-ot kapott,
amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járult hozzá. A támogatás az előző
évhez képest 27 millió Ft-tal nőtt. A növekedés több tényező hatása volt. A költségvetési tv.
szerint figyelembe vehető gyermeklétszám csökkent, amelynek eredményeként csökkent az
óvodapedagógusok elismert létszámához kapcsolódó támogatási összeg 10 millió Ft-tal. A
jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása miatt
nőtt az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 21 millió Ft-tal.
Az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására összesen
1.274 millió Ft-ot kapott. Ez az összeg 73 millió Ft-tal nőtt az előző évi tényhez képest. A
növekedésében megjelent az előző évi minimálbér és a garantált bérminimum emelés, valamint a
szociális ágazati pótlék hatása.
Az önkormányzat a kulturális, közművelődési, könyvtári, múzeumi feladatainak ellátására
összesen 344 millió Ft-ot kapott, amely összeg 15,6 millió Ft-tal volt alacsonyabb az előző évi
ténytől. A csökkenés oka, hogy a kulturális ágazatban dolgozók 2020-ban átkerültek a Kjt.
hatálya alól az Mt. hatálya alá és megszűnt a kulturális illetménypótlék, valamint a múzeumok
feladatainak támogatási összege csökkent 3 millió Ft-tal.
A tárgyévben működési célú kiegészítő támogatásként 598 millió Ft érkezett, amelynek főbb
elemei: a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 74 millió Ft, települési
önkormányzatok rendkívüli támogatása 243 millió Ft és egyes önkormányzati feladatok
támogatása 280 millió Ft.
A működési célú támogatások címen érkezett bevétel 312 millió Ft volt. Ez a bevételi elem
jellemzően felhasználási kötöttségű. A bevétel 130 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
Ennek oka volt, hogy nőtt az egyes projektekhez kapcsolódó működési célú támogatás összege.
A közhatalmi bevételek 2021-ben összesen 1.755 millió Ft-ban realizálódtak. Ez az összeg az
előző évi tényhez képest 8,7 millió Ft-os csökkenést mutatott. A pandémia előtti utolsó évhez, a
2019. évi tényszámhoz képest a bevételkiesés 193 millió Ft volt.
Elmondta, hogy a közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a helyi adók és adójellegű
bevételek összege, amely 1.735 millió Ft-ot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz
képest 22 millió Ft-tal csökkent. A költségvetés működési szektora bevételi főösszegén belül a
helyi adók aránya 14%-os, 8,8% pont csökkenést mutatott. Az önkormányzati működés
szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást
kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és
minőségét.
Az iparűzési adó esetében egy kedvező tendenciát tört meg a pandémia. 2019-ig évről-évre
növekvő összeg jelent meg bevételként, 2020-tól azonban csökkent a bevétel. 2021-ben a
realizált bevétel 1.201 millió Ft volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 45 millió Ft-tal, a
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2019. évi tényhez képest 126 millió Ft-tal csökkent. Az építményadó az átmeneti visszaesést
követően 2021-ben az előző éveket meghaladóan teljesült, 23 millió Ft-tal nőtt.
Az úgynevezett intézményi működési bevétel jogcímen 2021-ben összesen 955 millió Ft folyt
be. Az előző évi bevételhez képest 175 millió Ft-os csökkenés volt.
A jelentősebb bevételi források közül az önkormányzati bérlakások bérleti díjából származó
bevétel 137 millió Ft volt, amely 10 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A nem lakás
célú helységek bérbeadásából származó bevétel 131 millió Ft volt, amely 2 millió Ft-tal csökkent
az előző évhez képest. A parkoló díj bevétel 36 millió Ft, a csökkenés az előző évi tényszámhoz
képest 3 millió Ft volt. Az önkormányzat gazdasági társaságai által fizetett osztalék bevétel 46
millió Ft volt, amely az előző évhez képest 88 millió Ft-tal csökkent. Az ÉRV a salgótarjáni víz
és csatornahálózat használata után 82, a víz és csatorna tulajdonközösség hálózatának használata
után 15 millió Ft bérleti díjat fizetett, amely összességében 45 millió Ft-tal volt kevesebb a 2020.
évi tényszámtól.
Az étkezési térítési díj bevétel 133 millió Ft-ban realizálódott, amely 23 millió Ft-tal haladta meg
az előző évi tényszámot. A Vásárcsarnok területén működő üzlethelységek után fizetett
díjbevételek összesen 77 millió Ft volt, amely 1 millió Ft-tal marad el az előző évi tényszámtól.
Elmondta, hogy a felhalmozási szektor bevétele – a felhalmozási bevételek és a felhalmozási
célra igénybe vett pénzmaradvány együtt összesen 4.119 millió Ft-ot tettek ki. Ez az összeg 542
millió Ft-os csökkenést mutatott az előző évhez képest. A csökkenés fő oka az volt, hogy az
európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási összegek jelentős része a korábbi években
megérkeztek.
A felhalmozási bevételek 2021. évben realizált összege 1.108 millió Ft volt. A teljesítés a
módosított előirányzathoz képest 59,8%-os, az előző év tényszámát 838 millió Ft-tal meghaladta.
Az előző évhez képest megjelenő növekedés oka az volt, hogy az Irányító Hatóság 4 projekt
esetében jóváhagyta a ráemelési kérelmet, amely a Vásárcsarnok esetében lehetővé tette a
felújítás elindítását, a másik három esetben a korábbi években felvett hitel törlesztését.
Az önkormányzat 2021-ben 242,6 millió Ft hosszú lejáratú hitelt vett fel azokra a beruházási és
felújítási kiadásokra, amelyeket saját forrásból, illetve pályázati pénzből nem tudott
finanszírozni.
Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása a következő volt:
A 2021. évi összes kiadás 7.911 millió Ft volt, amely 1.031 millió Ft-tal csökkent az előző évhez
képest. Az összes kiadásból a működési célú kiadás 6.521 millió Ft-ot, a felhalmozási célú
kiadás 1.390 millió Ft-ot tett ki.
A működési célú kiadásokra teljesített kiadás 612 millió Ft-tal nőtt az előző évi tényhez képest, a
módosított előirányzat teljesítése 81,5%-os volt.
A működési kiadáson belül a személyi juttatásokra 1.563 millió Ft került kifizetésre, amely 100
millió Ft-tal, 6,8%-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedésben a minimálbér és
garantált bérminimum emelés, a szociális ágazati pótlék, a köznevelési területen végrehajtott
pótlékemelés és az önkormányzati forrásból megvalósuló béremelés hatása jelent meg. A
teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,1%-os volt.
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített kifizetés 252
millió Ft volt, amely 6 millió Ft-tal, 3,5%-kal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A járulékok
teljesített összege a személyi juttatás csökkenésétől nagyobb mértékben csökkent. Ennek oka,
hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2%-kal csökkent az előző évhez képest.
Elmondta, hogy dologi kiadásként 1.660 millió Ft felhasználás jelentkezett, amely 174 millió Fttal, 11,7%-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60,2%os volt.
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A KIGSZ fejezetben a dologi kiadások teljesítése 725 millió Ft volt, amely 151 millió Ft-tal,
26,3%-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest
93%-os volt. A kiadások jelentős mértékű növekedése egyértelműen a pandémia helyzetre volt
visszavezethető. 2021-re jelentősen nőtt a dologi kiadásokon belül a szolgáltatónak fizetett
vásárolt élelmezési kiadás.
Az Önkormányzati Hivatal fejezetben a dologi kiadások teljesítése 151 millió Ft volt, amely 8,6
millió Ft-tal, 5%-kal csökkent az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz
képest 80,4%-os volt.
A Helyi Önkormányzat fejezetben teljesített dologi kiadás 2021-ben 782 millió Ft volt, amely 4
millió Ft-tal, 0,6%-kal magasabb volt az előző évi teljesítésnél. A módosított előirányzat
teljesítése 43,8%-os volt. A lehetőséghez képest jelentős alulteljesítés oka a projektekkel
összefüggő dologi kiadások módosított előirányzathoz képest 10,2%-os teljesítése volt.
Az önkormányzati dologi kiadásai között meghatározó szerepet töltött be a városfenntartási és
egyéb feladatok. Ezen a jogcímen 2021-ben 613 millió Ft került felhasználásra. A teljesítés az
előző évi tényszámhoz képest 28 millió Ft-tal nőtt.
A teljesített kiadásból meghatározó kiadások a következők voltak: A helyi utak, hidak
fenntartására dologi kiadásként 61,8 millió, közvilágításra 103 millió, a közkifolyók vízdíjára,
csapadékcsatorna, hordalékfogók tisztítására, javítására 45 millió Ft kiadás teljesült. A közgyűlés
által bontásra kijelölt épületek bontási költségeire 32 millió Ft került kifizetésre.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeire 144 millió, a nem lakás célú
helységek fenntartására 69 millió, a vagyonhasznosítási kezelési feladatok ellátására 13 millió Ft
volt a teljesítés. A lakás és nem lakás célú helységek kezelését, valamint a vagyonhasznosítási
feladatok jelentős részét megbízás alapján a Salgó Vagyon Kft. látta el.
A fizető parkolók üzemeltetésére 27 millió Ft-ot költött az önkormányzat. A parkolók
üzemeltetését megbízás alapján a VGÜ Kft. végezte.
Elmondta, hogy az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a helyi rendeletben meghatározott
jogosultak részére kifizetett rendszeres települési támogatás, lakhatáshoz, gyógyszerkiadáshoz,
tanulók helyijárati bérletéhez való hozzájárulás jelent meg. A jogcímen a teljesítés 52 millió Ft
volt, amely a módosított előirányzat 68,1%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának
tényszámához képest 88,7%-os volt.
A szociális támogatások közül rendkívüli települési támogatásra 23 millió, lakhatásra 21 millió,
köztemetésre 3 millió, gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatásra 1 millió és a helyi járati tanulói
bérlet támogatásra 3,7 millió Ft került kifizetésre.
Az elvonások, befizetések kiadási jogcímen a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési
kötelezettség, a szolidaritási hozzájárulás és a pénzmaradvány elvonás jelent meg. A teljesítés
197 millió Ft volt. Ebből 68 millió Ft a költségvetési szerveknél megjelenő pénzmaradvány
elvonás, 104 millió Ft a szolidaritási adó és 34 millió Ft volt a központi költségvetésbe történő
visszafizetési kötelezettség összege.
Működési célú kölcsön címen az elmúlt évben az önkormányzat 53 millió Ft-ot hagyott jóvá,
amelyből 3.000 ezer Ft-ot a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, 50.000 ezer Ft-ot a
Zenthe Színház Kft. kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére.
Működési támogatások államháztartáson belülre jogcímen a teljesített kifizetés 1.070 millió Ft
volt, amely 13 millió Ft-os, 1,3%-os növekedést mutatott az előző évi teljesítéshez képest. Az
előirányzat aránya a működési kiadások főösszegéhez képest 16,4%, amely 1,5% pont
csökkenést mutatott az előző évhez képest.
A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére
átadott források jelentették.
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 1.556
millió Ft volt, amely az előző évi teljesítéshez képest 156 millió Ft-tal, 11,1%-kal nőtt. Az
előirányzat a működési kiadások főösszegének 23,9%-át tette ki.
A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson
kívüli szervezeten keresztül történt az önkormányzati szolgáltatás ellátása. Ezek közül a
nonprofit kft-knek és a helyi járati közlekedéshez nyújtott támogatás volt a meghatározó.
A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez az önkormányzat 416 millió Ft támogatást
nyújtott, 5 millió Ft-tal többet az előző évi tényszámhoz képest.
A köztisztasági feladatok ellátását a VGÜ Kft. végezte. A feladat ellátásához 63 millió Ft
támogatást adott az önkormányzat, amely 10 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi támogatástól.
A Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek támogatásként összesen 296 millió Ft került átadásra a
helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira, a temető fenntartási feladatokra,
parkfenntartásra, a közfoglalkoztatási programok önerejére és a Kft. általános működési
támogatására. A támogatási összeg 14 millió Ft-tal haladta meg az előző évi támogatást.
Elmondta, hogy közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021.
január 1-től a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. működteti. A támogatási összeg 50.000 ezer Ft
volt.
A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a mikro- és kisvállalkozások hitel kamat
támogatására vonatkozó – szerződésre 3.404 ezer Ft kifizetés történt.
Az ÉRV részére lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatására adott támogatás 74 millió Ft
volt, melynek forrása a központi költségvetésből pályázat útján kapott összeg. A támogatási
összeg a beérkezést követő 3 napon belül az ÉRV Zrt. részére tovább utalásra került.
A játszóház fenntartásához a PBA Kft. részére 15 millió Ft támogatást adott az Önkormányzat.
A közművelődési feladatainak ellátására az önkormányzat 553 millió Ft-ot fordított. A teljesített
kiadás 66 millió Ft-tal nőtt az előző évi tényhez képest. Itt került megtervezésre többek között a
REMEK Kft., a Néptáncművészetért Közalapítvány, valamint a Zenthe Ferenc Színház
működési támogatása is. Az előző évhez képest megjelenő kiadás növekmény oka a REMEK
Kft.-nek a nyújtott támogatás növekedése volt.
Az önkormányzat a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek támogatására, valamint a
Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos és városi sport rendezvények
lebonyolítására 46,8 millió Ft-ot fordított, amely 6,6 millió Ft-tal nőtt az előző évi tényszámhoz
képest. Kiemelt támogatást kapott a Strandépítők Kézilabda Klub, a Sport Salgó Kft, SBTC
Sport Kft és a Salgó Rally rendezvény. Elismerésben részesültek a legeredményesebb
salgótarjáni sportolók és csapatok, és átadásra kerültek a „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat díjai is.
Az önkormányzat a civil szervezetekkel, egyesületekkel kapcsolatos feladatok ellátására 4,3
millió Ft-ot fordított 2021-ben. A civil alapból került finanszírozásra a „Színezzük ki
Salgótarjánt” pályázat és az Idősügyi Tanács támogatása. Az alap fedezetet nyújtott a civil
szervezetek pályázat alapján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal
rendezvénysorozat kiadásainak támogatására is.
Elmondta, hogy az oktatási feladatokra az önkormányzat 26,7 millió Ft-ot fordított. Ebből került
kifizetésre többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára 1,7 millió
Ft, az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj pályázatban részesülőknek 13,2 millió Ft,
valamint az Óbudai Egyetem támogatására 10 millió Ft.
A kitüntető címekre, díjakra teljesített kiadás 3,1 millió Ft volt. A kifizetések meghatározó részét
a közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető cím és díjak közvetlen juttatásai képezték.
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A szociális- és egészségügyi feladatok ellátására fordított kiadás 2021-ben 1.072 millió Ft volt.
Ebből a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás által ellátott, valamint az
önkormányzat megbízásából az Egészségügyi Szociális Központ által ellátott feladatokra
összesen 1.045 millió Ft került a Társulásnak átadásra. Ez az összeg 22 millió Ft-tal nőtt az előző
évi tényszámhoz képest döntően a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatt.
A Társulás által Salgótarján részére ellátott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási
feladatok finanszírozására 145 millió Ft került átadásra. A támogatásból többek között a
bölcsőde, az átmeneti szállások, a népkonyha, a család és gyermekjóléti szolgálat, házi
segítségnyújtás, idősek ellátása, étkeztetés, több gyermek és felnőtt háziorvosi körzet, védőnői
szolgálat működtetése valósult meg.
A rendelkezésre álló forrásból az önkormányzat támogatta az alapellátásban dolgozó
háziorvosokat 16,5 millió Ft összegben.
A felhalmozási szektor kiadásai összességében 1.390 millió Ft-ra teljesültek. A teljesítés a 2020
évhez képest 982 millió Ft-os, 41,4%-os csökkenést mutatott.
A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási és felújítási kiadásokra történt kifizetés
összességében 1.063 millió Ft volt, amely 1.164 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évhez képest.
A módosított előirányzat teljesítése 23,5%-os volt.
Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel
összefüggő beruházási és felújítási kiadásokra teljesített kifizetés összesen 648 millió Ft volt. A
beszámolóban összesen 40 projekt került nevesítésre. A beszámoló minden projekthez
tartalmazott rövid szöveges összefoglalót a megvalósítás üteméről és a pénzügyi teljesítésről.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre megjelent összegből 12.000 ezer
Ft volt az önkormányzat hozzájárulása a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. díszletraktár
építéséhez és 4.600 ezer Ft volt a REMEK Kft.-nek adott támogatás a strand melletti terület
kerítés építéshez.
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 309 millió Ft volt, amely a hitelből
finanszírozott felhalmozási kiadások tőke törlesztési kötelezettsége miatt jelentkezett. A
növekedés az előző évhez képest 167 millió Ft volt. A növekedés oka, hogy a Sugár út felújítás,
az Ipari Park út felújítás és a Játszóház kialakítása projektek esetében az Irányító Hatóság
jóváhagyta az Önkormányzat ráemelési kérelmét és megítélte a támogatási összeget. Ennek
eredményeként a projektek esetében a hitel egy része vagy teljes egésze visszafizetésre került.
Az Önkormányzat éven túli felhalmozási célú hitelállománya 2021 december 31-én 1.214 millió
Ft volt. A csökkenés az előző évhez képest 67 millió Ft.
Az önkormányzat vagyoni helyzete
Elmondta, hogy az önkormányzat vagyonának a 2021. év végi mérleg szerinti értéke 30.839
millió Ft. Az előző évhez képest a vagyon 1%-kal, 429 millió Ft-tal növekedett. Az
önkormányzat vagyonának 80,6%-át a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök tették ki,
összes értékük 24.857 millió Ft. A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest 81 millió
Ft-os csökkenést mutatott. A csökkenés oka, hogy az elszámolt értékcsökkenés nagyobb összegű
volt, minta tárgyévi aktiválások összege.
A pénzeszközök záró állománya 4.388 millió Ft volt év végén. Ez az összeg az előző évi
tényszámhoz képest 341 millió Ft-tal nőtt.
A 2021-es évet az önkormányzat 4.472 millió Ft-os maradvánnyal zárta. A maradványból
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4.317 millió Ft, a szabad maradvány 156 millió Ft
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volt. A maradvány összegéből a 2022. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg 4.357
millió Ft.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítményét értékelve megállapítható volt, hogy
fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési
kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett. A
kormányzat által meghozott gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen csökkentették az
önkormányzat saját bevételeit, azonban a város olyan mértékű ellentételezést kapott a központi
költségvetésből a bevételkiesés kompenzálására, amely biztosította a költségvetés egyensúlyát, a
fizetőképesség megtartását.
Az önkormányzat kiadásai a beszámolási időszakban csökkentek az előző évi tényszámhoz
képest. A csökkenés a felhalmozási kiadások csökkenése miatt következett be. Ennek oka, hogy
a futó projektek jelentős része megvalósult, lezárásra került, az új programozási időszak
fejlesztései pedig jelenleg előkészítés alatt vannak.
A felhalmozási célú hitel felvétel 242 millió Ft volt 2021-ben. Az önkormányzatnak saját forrás
csak nagyon szerény mértékben áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások finanszírozására.
Az önkormányzat vagyonának mérleg főösszege az elmúlt évben 429 millió Ft-tal nőtt. Ebből
meghatározó a pénzeszközök állományának, valamint a követelések állományának növekedése.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összességében 81 millió Ft-tal
csökkent. A csökkenés oka, hogy az elszámolt értékcsökkenés meghaladta az aktivált
beruházások, felújítások összegét.
A könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy a beszámoló hiteles, tartalmilag megfelelt a
jogszabályi előírásoknak.
Kérte a Közgyűlést a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadására és jóváhagyására.
Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Időközben dr. Dániel Zoltán alpolgármester úr visszatért a terembe, így a Közgyűlés 12 fővel
folytatta munkáját.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás
mellett az alábbi rendeletet alkotta:
A 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.

Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022.
költségvetésről szóló 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

évi

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet május
havi módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot.
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Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi
rendeletet alkotta:
A 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.

Javalat a településrendezési eszközök M-14 jelű, a szennyvíztelep védőtávolságán belüli
építések szabályozását érintő módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2022. februári határozat alapján
eljárást indítottak a rendezési terv módosításának előkészítésére. A módosítás önkormányzati
kezdeményezésre a Sugár úti szennyvíztisztító telep védőtávolságán belüli építési korlátozások
pontosítása irányult.
A módosítást követően a lakóingatlanok a területre vonatkozó egyéb előírások betartása mellett
bővíthetők lesznek és melléképület elhelyezésére is lehetőség nyílik. A HÉSZ további
módosítása arra irányult, hogy a kertvárosias és falusias lakóterületben, üdülőházas és hétvégi
házas területben a rendeltetésszerű használatot zavaró funkciók részletesen fel legyenek sorolva.
A véleményezési szakasz április 28-án lezárult. Ezt követően az állami főépítész záró szakmai
véleményében hozzájárult a módosításhoz.
A folyamat befejezéseként a javaslat a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet
módosítására irányult.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 15/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.

Javaslat a helyi közművelődési feladatok
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

ellátásáról

szóló

7/2020.(II.20.)

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2020. februári
ülésén alkotta meg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletét.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal − szakmai segítségnyújtása keretében − jelezte, hogy
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hiányzik a rendelet bevezető részéből a települési nemzetiségi önkormányzattal történt
egyeztetés ténye.
Jelen rendelet-tervezet ennek beemelése mellett kiegészítésre került a közművelődési
megállapodás tartalmi elemeinek felsorolásával, átvezetésre került a REMEK új cégnév, továbbá
a közművelődési alapszolgáltatások feladatellátásának finanszírozásánál kiegészült a táblázat a
pénzügyi forrás megjelölésével, nevesítve a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendeletet.
A rendelet-tervezet − amely a fenti változások átvezetését tartalmazta − egyeztetés céljából meg
lett küldve a Szlovák, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. A települési nemzetiségi
önkormányzatok a rendelet-tervezetet megtárgyalták és elfogadták azt.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 16/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8.

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

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló törvény alapján támogatási kérelem benyújtására van lehetősége az
önkormányzatoknak, amely a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
rendkívüli támogatásra irányul.
Elmondta, hogy az önkormányzatnak nagy szüksége van a központi költségvetésből nyújtott
támogatásra, ezért az előterjesztésben a támogatási kérelem benyújtásra tett javaslatot,
figyelemmel arra, hogy Magyarország Kormánya számára is fontos az önkormányzatok
kiegyensúlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok finanszírozásának
biztonsága.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az
önkormányzat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján az
Önkormányzatok rendkívüli támogatására közzétett pályázati kiírás alapján pályázatot nyújtson
be.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: június 30.
Felelős: polgármester

9.

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: 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 beszámolóban az elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen
végzett hatósági és szolgáltatói tevékenységek kerültek bemutatásra statisztikai számokkal
alátámasztva. A jogszabályban előírtaknak megfelelően a beszámoló a Salgótarján és Térsége
Egészségügyi-Szociális Központja, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Igazságügyi Osztálya, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája, valamint
Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája szakmai együttműködésével készült.
A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló
beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
10. Tájékoztató a polgármester által - átruházott hatáskörben - lefolytatott 2021. évi
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az Önkormányzat
SZMSZ-e, illetve Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában foglalt kötelezettségének
eleget téve a 2021. évben lefolytatott nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokról
az előterjesztésben szereplő tájékoztatást adta. Az ebben foglaltak alapján kérte a Közgyűlést,
hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Fekete Zsolt: A következő napirendi pontokhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a számvitelről
szóló törvény alapján a gazdálkodó szervezet beszámolót köteles készíteni működéséről,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően. A
közhasznú szervezet köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a kiegészítő melléklet részeként
közhasznúsági mellékletet is készíteni.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2021. évre vonatkozó
beszámolójukat, és a 2022. évi üzleti tervet is. A tervek a társaságok jövőbeni elképzeléseit
foglalták össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemezték. Tartalmazták mindazon
információkat, amelyek egy vállalkozás működéséhez szükségesek.
A 11. és 12. napirendeknél a vitát a napirend a) és b) pontjai tekintetében együtt nyitotta meg, a
döntést viszont külön hozta meg a Közgyűlés.
11. a) Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi
beszámolója
Előterjesztő: Budavári Valéria ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló
beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
11.b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2022. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Budavári Valéria ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
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-

Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő és
Turisztikai Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató
12.a) VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2021. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- dr. Egyed Ferdinánd, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ
Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy
a Társaság 2021. évi éves beszámolóját az I-V. mellékletek szerint 926.411 eFt mérleg
főösszeggel és 134.801 eFt adózott eredménnyel fogadja el.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Társaság
Taggyűlésének a 134.801 eFt összegű adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen
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12.b) Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- dr. Egyed Ferdinánd, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2022. évi üzleti tervét a
melléklet szerint 5.134 eFt adózott eredménnyel fogadja el.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése
13. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító
és Környezetvédelmi Nonprofit Kft és a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
között közszolgáltatási szerződés jött létre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatoknak
a Társulás tagönkormányzatai, így Salgótarján területén történő ellátására is. A tényleges
közszolgáltatási feladatokat – a korábbi közszolgáltató – a VGÜ Nonprofit Kft. végzi.
A közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a Szelektív Nonprofit Kft. bérleti
szerződést kötött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonra a
Társulással, valamint önkormányzattal.
A hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló NFM rendelet módosítása szükségessé tette a
tulajdonosok és a bérlők közötti elszámolás és számlázás pontosítását, így a Szelektív Nonprofit
Kft. ügyvezetése azzal kereste meg a tulajdonosokat, hogy a hatályos bérleti szerződés
módosítása nélkül kerüljön megkötésre a bérleti díjra vonatkozóan egy „Elszámolási
megállapodás”.
A Rendelet módosítása ugyancsak szükségessé tette a tényleges közszolgáltatási feladatokat
végző VGÜ Kft. és Szelektív Kft. között az alvállalkozói díjjal kapcsolatos elszámolás és
számlázás pontosítását is. A Szelektív Kft. ügyvezetése kezdeményezte, hogy a jelenleg hatályos
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alvállalkozói szerződés módosítása nélkül ebben a vonatkozásban is kerüljön megkötésre egy
„Számlázási megállapodás” elnevezésű mögöttes megállapodás.
Jelen előterjesztés a fentiekben körülírt „számlázási megállapodások” megkötésére tett
javaslatot.
Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a
Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2022. (V.26.) határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat és a
Szelektív Nonprofit Kft. között megkötendő Elszámolási megállapodást az 1. melléklet
szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Elszámolási megállapodás aláírására,
beleértve a technikai módosítások elfogadását is, amelyek az 1. mellékletben leírt koncepció
alapjait nem érintve kerülnek átvezetésre.
Határidő: az Elszámolási megállapodásnak a Szelektív Nonprofit Kft. általi aláírását
követő 8. nap
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
2./ A Közgyűlés a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Szelektív
Nonprofit Kft. között megkötendő 2. melléklet szerinti Elszámolási megállapodás
tartalmával egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
3./ A Közgyűlés javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt., a REGIO-KOM Nonprofit Kft. a VGÜ Nonprofit Kft mint alvállalkozók,
valamint a Szelektív Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között megkötendő számlázási
megállapodást a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
14. Javaslat az „Esély a gyermekeinknek” projekt fenntartási időszakára vonatkozó
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Huszár Máté, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
elnöke
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az „Integrált térségi
gyermekprogramok” projekt keretében benyújtott STÖT pályázat, az Önkormányzat
konzorciumi partnerségével még 2016-ban részesült kedvező elbíráslásban. A projekt
megvalósításai időszaka 2022. április 30-ig tartott, május 1-től indult a fenntartási időszak, mely
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a vállalás szerint a kötelező fenntartási idő a projekt megvalósítás befejezését követő naptól
számított 5 év. A programban részt vevő települések a támogatási kérelem beadásakor elfogadott
szolgáltatási tükör alapján vállalták a szolgáltatások biztosítását, és vállalásuk szerint részesültek
a projekt nyújtotta szolgáltatásokban.
Az Önkormányzat a 2016-os döntésével hagyta jóvá, hogy mely szolgáltatási elemeket biztosítja
városunkban, és az azokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettséghez tartozó forrás biztosítását is
vállalta. Ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges a projektben résztvevő önkormányzatokkal,
így Salgótarjánnal is egy együttműködési megállapodás megkötése, mely a vállalások részleteit
tartalmazta.
Az előterjesztést pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
A továbbiakban dr. Huszár Máté alpolgármester úrnak adta meg a szót.
dr. Huszár Máté: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Társulási Tanács a tegnapi napon
megtárgyalta az előterjesztést, melynek tárgyát képezte az érintett önkormányzatokkal kötendő
megállapodás tervezet. A javaslatot minden polgármester egyhangúlag támogatta.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2022. (V.26.) határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulása között kötött, a 3102 Salgótarján, Petőfi út 85., valamint a 3104 Salgótarján,
Déryné út 1. cím alatt található jelenlétházak EFOP-1.4.2-16 kódszámú projekt 2022. május
1-től a kötelező fenntartási idő végégig történő működtetésre vonatkozó, 1. melléklet szerinti
megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
15. Javaslat a Görbeország DSE és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
közötti műfüves pályára vonatkozó használati megállapodás megszüntetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés önkormányzati
forrás biztosítása nélkül támogatta a Görbeország DSE 2019/2020-as TAO sportfejlesztési
programját. Az Egyesület a Program keretében 1 db műfüves sportpálya létesítését tűzte ki célul,
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melynek tervezett helye a Városi Sportcentrum területe lett volna. Az Önkormányzat tulajdonosi
nyilatkozat formájában hozzájárult a sportpálya kialakításához, illetve az Egyesülettel használati
szerződést kötött. 2022. áprilisában azonban véglegessé vált a projekt meghiúsulása, az
Egyesület Önkormányzatunk felé azt a nyilatkozatot tette, hogy a Program során megvalósítani
kívánt sportpálya gazdasági okok miatt nem kerül kivitelezésre, ezért szükséges volt a használati
megállapodás megszüntetése.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Görbeország DSE között 2020. február 28. napján
megkötött használati szerződés 1. melléklet szerinti megszüntetését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
16. Javaslat a Csarnok- és Piacigazgatósággal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Csarnok- és Piacigazgatóság
felújítására vonatkozó Projekt keretében 2021. novemberében megkezdődtek a Piacigazgatóság
felújítási munkálatai, melyek jelenleg is zajlanak. Igazgató úr levélben kereste meg
Önkormányzatunkat azzal, hogy több – a piac épületén belül működő, magántulajdonban lévő –
üzlet tulajdonosa kérelmezte a Piacigazgatóságnál az önkormányzati altalaj után számított
használati díjnak a felújítási munkálatok idejére való elengedését. A tulajdonosok kérelmeiket
azzal indokolták, hogy a Projekt keretében zajló felújítási munkálatok miatt az üzletegységeik
üzemeltetése nem lehetséges, ezért ellehetetlenül a bevételszerző tevékenységük. A fentiek okán
javasolta, hogy a Piacigazgatóság 2022. április 1-től a felújítás időtartamára a piac épületén belül
működő, magántulajdonú üzletek esetében tekintsen el az altalajhasználati díjtól.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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85/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatóságának, hogy 2022. április 1-től a
Piacigazgatóság felújításának időtartamára a Vásárcsarnok épületén belül működő,
magántulajdonú üzletek után fizetendő használati díj megfizetésétől tekintsen el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Molnár Károly igazgató
17. Javaslat ingatlan nyílt pályáztatás útján történő értékesítésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezi a Gorkij krt. 48. szám alatt elhelyezkedő, „beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlan, melyet a Helyi Építési Szabályzat garázstelepek építése céljára szolgáló építési
övezetbe sorol. Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a forgalomképes ingatlan
értékesítésre történő kijelölését nyílt pályáztatás útján az induló vételár megállapításával, mely
4.100.000,- Ft + áfa összegben került meghatározásra.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2022. (V.26.) határozat
1.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, 6677/32 hrszon nyilvántartott, Salgótarján, Gorkij krt. 48. szám alatti, kivett „beépítetlen terület”
megnevezésű önkormányzati tulajdont képező forgalomképes ingatlant 4.100.000,- Ft + áfa
induló vételár megajánlásával értékesítésére kijelöli nyílt pályáztatás útján azzal a
kikötéssel, hogy a nyertes pályázó által megajánlott vételár a szerződéskötéssel egyidejűleg
egy összegben kerül megfizetésére.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az értékesítésre
kijelölt ingatlan nyílt pályáztatás útján történő meghirdetésre, a pályázat lebonyolítására, a
legjobb ajánlatot tevő pályázóval történő adásvételi szerződés megkötésére, a Magyar Állam
elővásárlási jognyilatkozatának beszerzésére, valamint az illetékes Földhivatalnál a
teljeskörű képviseletre.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen
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18. Javaslat a Camping úti földrészletek telekhatár rendezéséhez kapcsolódó döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztés a Camping út 6. szám alatti magáningatlan és a mellette lévő
önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület rendezésről szólt.
Elmondta, hogy a Közgyűlés által elfogadott és 2022. február 19-én hatályba lépett
településrendezési eszközök módosítása megfelelt a telekhatár rendezésnek. A Camping út 6.
szám alatti ingatlan tulajdonosa vállalta a telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez
szükséges földhivatali munkarészek költségeit, az adásvételi szerződést készítő ügyvéd
munkadíját. A határozat felhatalmazta a polgármestert a telekhatár-rendezésről szóló vázrajz és a
telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírására.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2022. (V.26.) határozat
1.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ST-Szerpentin Bt. által
T-7/2022 munkaszámon készített és 675095/2022. számon záradékolt változási vázrajzot a
2580/1 és 2580/3 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes adásvételi szerződést a telekhatár-rendezéssel
érintett 2580/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával a 2580/3 hrsz.-ú ingatlan változási vázrajz
szerinti 93 m2 területrészét érintően 19.000 Ft vételáron és a vevő költségviselése mellett
megkösse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat lakás nem lakás céljára történő ingyenes használatba adására a Katolikus
Főplébánia Hivatala részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Varga András esperes-plébános
azzal a kéréssel kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy a templomok korszerűsítésére kiírt
pályázati forrásból felújítandó baglyasaljai Krisztus Király templom berendezési tárgyainak
elhelyezésében nyújtson segítséget hasonló módon, mint a rónafalui templom felújítása esetében.
Az Ingatlankezelő az Önkormányzattal történő egyeztetést követően, 2022. január 24-én birtokba
adta a Salgótarján, Petőfi út 44. szám alatti sorházban található, 65 m2 hasznos alapterületű lakást
a Katolikus Főplébánia részére. Jelen előterjesztés a használati szerződés jóváhagyására tett
javaslatot.
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Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a
Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az
önkormányzati tulajdonban lévő Salgótarján 53/3 hrsz-ú ingatlan 2/12 tulajdoni hányadához
tartozó, természetben Salgótarján, Petőfi út 44. szám alatti sorházban található, 65 m2 hasznos
alapterületű lakás nem lakáscélú hasznosítását és egyben hozzájárulását adja a Katolikus
Főplébánia Hivatal részére 2022. január 24. napjától 2022. augusztus 31. napjáig történő – a
baglyasaljai Krisztus Király templom felújításának időtartamára – a térítésmentes használatba
adáshoz.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az 1. számú melléklet
szerinti használati szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
20. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adására Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
Fekete Zsolt: Az előterjesztés az ”Esély a gyerekeinknek” projekthez kapcsolódott. Elmondta,
hogy a projekt időtartama alatt különféle eszközbeszerzések történtek, melyek ideiglenes
raktározását meg kellett oldani. Az Ingatlankezelő javaslata alapján ez a helyiség az évek óta
üresen álló Salgótarján, Alkotmány út 9. fszt. 1. szám alatti ingatlan volt. Az előterjesztés
határozati javaslata tartalmazta a Salgótarján, Alkotmány út 9. fszt. 1. szám alatti helyiség
ingyenes használatba adásának utólagos jóváhagyását a STÖT részére 2022. május 3-tól 2023.
április 30-ig terjedő időtartamra azzal a kikötéssel, hogy a közüzemi költségeket Használatba
vevő fizeti meg.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági
Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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89/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja
1787/9/A/1 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Alkotmány út 9. fszt. 1. szám alatt található
helyiség ingyenes használatba adását a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
részére 2022. május 3. napjától 2023. április 30. napjáig az EFOP-1.4.2-16-2016-00003
kódszámú pályázathoz kapcsolódó raktározási feladatok megoldása érdekében azzal a feltétellel,
hogy a helyiség használata során felmerülő közüzemi költségeket Használatba vevő fizeti meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az 1. számú melléklet
szerinti használati szerződés aláírására.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2022. május 31.
21. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda volt Mesekert Tagóvodája (3100 Salgótarján,
Meredek út 33-35.) egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására a Dornyay Béla
Múzeum részére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Dornyay Béla Múzeum azzal a
kéréssel fordult a fenntartó Önkormányzat felé, hogy biztosítson egy új raktári területet a
Múzeum számára annak érdekében, hogy folyamatosan gyarapodó gyűjteményeinek műtárgyait
megfelelő körülmények között tudja tárolni.
Egyeztetve a Múzeummal, valamint a KIGSZ-szel, az önkormányzati tulajdonú, a Salgótarján,
Meredek út 33-35. szám alatt található, korábban a Salgótarjáni Összevont Óvoda volt Mesekert
Tagóvodájának egységeként működő, 210 m2 bruttó alapterületű, külön álló épület teljes
földszinti része alkalmas raktározás céljára.
Javasolta a helyiségek ingyenes használatba adását 2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő
határozott időtartamra a Múzeum részére azzal, hogy a közüzemi költségek fizetése az
intézmény kötelezettsége.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági
Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a 4120 hrsz-on nyilvántartott,
természetben a Salgótarján, Meredek út 33-35. szám alatt található, korábban a Salgótarjáni
Összevont Óvoda volt Mesekert Tagóvodájának egységeként működő, 210 m2 bruttó
alapterületű (158,45 m2 nettó alapterületű), külön álló épület teljes földszinti részét raktározás
céljára, 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a
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Dornyay Béla Múzeum (székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) részére ingyenes
használatba adja az 1. melléklet szerinti használati szerződés szerint, a közüzemi költségek
Múzeum általi megfizetése mellett.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a használati szerződés
aláírására.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
22. Javaslat a Salgótarján, Kassai sor 2. alatti helyiség ingyenes használatba adására a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár részére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2017. decemberi
ülésén döntött a fenntartásában működő Balassi Bálint Megyei Könyvtár feladatellátásához
használt vagyon feladatellátás időtartamára történő ingyenes használatba adásáról, tekintettel
arra, hogy a Könyvtár alapító okiratában a költségvetési szerv által használt ingatlanok
feltüntetésére nincs lehetőség.
A Könyvtár épületében a Salgó Vagyon Kft. kezelésében lévő ingatlanrészhez tartozik egy 111
m2-es terület, amelyet a korábbiakban a cég önkormányzati üzleti vagyonként hasznosított
kereskedelmi célokra. A helyiség – többszöri bérleti célú pályáztatás ellenére – üresen áll. A
Könyvtár kezdeményezte az Önkormányzatánál, hogy annak érdekében, hogy elsődlegesen a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével kapcsolatos dokumentumokat és
eszközöket megfelelő körülmények között tudja tárolni, ingyenes használatba vehesse a
helyiséget. Javasolta − a korábbi határozat módosításával – a Könyvtár részére a helyiség
ingyenes használatba adását, amely ezáltal az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes
vagyonába került.
Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági
Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum alapító okiratának módosításáról szóló 227/2017.
(XII.14.) számú határozatának 4. pontját 2022. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
„4. A Közgyűlés az alábbiakban felsorolt, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár feladatellátásához
használt vagyont − korlátozottan forgalomképes vagyonként − feladatellátás időtartamára
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ingyenesen a költségvetési szerv (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) használatába adja az
alábbiak szerint:
1. A költségvetési szervre bízott vagyon:
1.1. Ingatlan vagyon: a 1787/5 hrsz.-ú (Salgótarján, Kassai sor 2. sz.) ingatlan 3494,3 m2
alapterületű épületrésze
1.2. Ingóvagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester”
23. Javaslat a Salgótarján, Salgó út 8/A. szám alatti lakóépület bontásra történő
kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgó Vagyon Kft. részére
lakossági bejelentés érkezett, mely szerint az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Salgó út 8/A
és 8/B épületeket illetéktelen személyek megbontották. Az Ingatlankezelő helyszíni szemlét
tartott, mely során megállapította, hogy az épületek visszafordíthatatlan szerkezeti károsodást
szenvedtek, jelenlegi formájukban gazdaságosan nem újíthatók fel. A bontás soron kívül
megtörtént. Az épület bontási költsége bruttó 5.867.178,- Ft volt. A kiadás fedezete a 2022. évi
önkormányzati költségvetésben rendelkezésre állt.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati
tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a Salgótarján, 3105 hrsz-ú
ingatlanon található, Salgó út 8/A szám alatti épületet bontásra kijelöli.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.-t a bontási tervdokumentáció
elkészíttetésére, illetve a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az NMKH
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi
Osztályánál a bontásra vonatkozó hatósági eljárásban teljes jogkörrel képviselje Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az illetékes
ingatlanügyi hatóságnál a Salgótarján, 3105 hrsz-ú ingatlanon található, Salgó út 8/A szám
alatti épület bontásának nyilvántartásban történő átvezettetésére irányuló eljárásban teljes
jogkörrel képviselje Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen
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24. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakásoknak a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
részére történő bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján, Főtér 5. szám alatti
József Attila Művelődési Központban 2022. május 25. és 27. napján többszereplős színházi
előadások kerültek megrendezésre. A bemutató előtti pár napban a főpróbákon résztvevő
színészek és művészeti munkatársak részére szükséges volt a megfelelő körülmények közötti
lakhatás biztosítása.
A Közgyűlés 2020-ban hozott döntése értelmében a Színház 8 db lakást kapott a Garzonban a
színészek elhelyezésének biztosítására. A nagyszabású előadásokra tekintettel a bérlakásokban
kialakított férőhely nem volt elegendő, a salgótarjáni színvonalas szálláshelyek pedig ezen
időszakban foglaltak voltak. A Zenthe Ferenc Színház Igazgatója az Önkormányzathoz fordult a
színészek 2022. május 23-28. közötti időszakban a Garzonházban történő elhelyezésének
biztosítása érdekében bérleti díj ellenében.
Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.
A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést.
Időközben Pataki Csaba alpolgármester úr elhagyta a termet, így a Közgyűlés 11 fővel folytatta
munkáját.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, döntéshozatal következett.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2022. (V.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. a Zenthe Ferenc
Színház Nonprofit Kft. részére 2022. május 23-28. között a 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.
szám alatti garzonházban a 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8. szám alatti lakásokat 6.000,Ft/fő/nap áfa mentes bérleti díjon bérbe adja. A bérleti díjak a közüzemi díjakat is tartalmazzák.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a lakásbérleti szerződést
kösse meg.
Határidő: 2022.05.23.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
25. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak és
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy több önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságnál a könyvvizsgálók megbízatása 2022. május 31. napján lejár, ezért a
vonatkozó jogszabályok értelmében szükséges gondoskodni a társaságok új könyvvizsgálóinak
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megválasztásáról. A cégek jelenlegi könyvvizsgálói a feladatukat az elmúlt években kiemelkedő
hozzáértéssel, az elvárt színvonalon látták el. Javasolta, hogy a Közgyűlés a határozati
javaslatban foglaltak szerint döntsön a könyvvizsgálók megválasztásáról.
Elmondta, hogy szintén 2022. május 31. napján jár le több önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságunknál a felügyelőbizottsági tagok megbízatása, ezért gondoskodni kellett az új tagok
megválasztásáról.
A felügyelőbizottságok tagjait egységesen 2024. november 30-ig javasolta megválasztani.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
könyvvizsgálóiról, illetve felügyelőbizottsága tagjairól külön hozza meg a döntést a testület.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Döntéshozatal következett az I. határozati javaslatról.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2022. (V.26.) határozat
1.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Salgó
Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.
könyvvizsgálójának Susán Pált (an.: …………………, szül.: …………………………,
lakik: ……………………………………….., kamarai tagsági száma: 000214) választja meg
2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló
díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.

2.

A Közgyűlés, mint alapító, a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és
Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Szarvas Istvánnét (an.: ……………,
szül.: …………………………….., lakik: ……………………………………………,
Holczer Lászlónét (an.: ……………………………, szül.: ………………………………….
lakik: …………………………………….), Eisler Tamást (an.: ……………….., szül.:
………………………………., lakik: …………………………………….), Bakos Zsolt
(an.:
………………………,
szül.:
…………………………….,
lakik:
……………………..), valamint Longauer Dorina Diánát (an.: ……………….., szül.:
…………………………., lakik: …………………………………....) 2022. június 1.
napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a
felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok
tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

3.

A Közgyűlés a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és
Távhőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót,
hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről
gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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Méhes András ügyvezető igazgató
Döntéshozatal következett az II. határozati javaslatról.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Salgótarján
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó
Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyében felelős:
Czékmán József, an.: ……………….., szül.: ……………………….., lakik:
………………………………, kamarai tagsági száma: 000139) választja meg 2022. június
1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 95. 300
Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága
tagjainak Stark Lászlónét (an.: ………………, szül.: ………………………………….,
lakik: ……………………………….), Bodor Lajos Ferencnét (an.: ………………, szül.:
…………………………….., lakik: …………………………………..), valamint Juhász
Alízt
(an.:
………………….,
szül.:
……………………………….,
lakik:
……………………………..) 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő
időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000
Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az
1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A
Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a
változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől
számított 30 napon belül.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Dombovári Edina ügyvezető igazgató
Időközben Pataki Csaba alpolgármester úr megérkezett a terembe, így a Közgyűlés 12 fővel
folytatta a munkát.
Döntéshozatal következett az III. határozati javaslatról.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Salgótarjáni
Városfejlesztő és Turisztikai Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és
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Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért
személyében
felelős:
Czékmán
József,
an.:
……………….,
szül.:
………………………….., lakik: ……………………………………, kamarai tagsági
száma: 000139) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő
időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.
felügyelőbizottsága tagjainak Ökrös Lászlót (an.: …………………., szül.:
……………………, lakik…………………………..), Molnár István Tibort (an.: ……….,
szül.: …………………………………, lakik: ………………………………………………),
valamint Angyal Krisztinát (an.: …………………………, szül.: …………………
…………, lakik: ……………………………….) 2022. június 1. napjától 2024. november
30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének
tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben
állapítja meg.
3.

A Közgyűlés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. alapító okiratának
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén
keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás
bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Budavári Valéria ügyvezető igazgató
Döntéshozatal következett az IV. határozati javaslatról.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a REMEK
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZControll Befektetési és Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a
könyvvizsgálatért személyében felelős: Czékmán József, an.: ……………., szül.:
………………………………………..., lakik: ……………………………………, kamarai
tagsági száma: 000139) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig
terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 95.300 Ft+ÁFA/hó összegben határozza
meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit
Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Gallai Zsuzsannát (an.: ………………..:
……………………, lakik: ……………………………), dr. Rozgonyi Józsefet (an.:
………………., szül.: ………………, lakik: ………………………………), valamint Barna
Bencét (an.: ………………., szül.: ………………….., lakik: ………………………….)
2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A
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Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági
tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi
képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a
változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Balogh Katalin ügyvezető igazgató
Döntéshozatal következett az V. határozati javaslatról.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Zenthe
Ferenc Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó
Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyében felelős:
Czékmán József, an.: ………………., szül.: …………………………………….., lakik:
………………………………………., kamarai tagsági száma: 000139) választja meg 2022.
június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását
95.300 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága
tagjainak Pálkovács Margitot (an.: …………………, szül.: ………………………………,
lakik: …………………………………….), Somoskői Lászlónét (an.: ……………….., szül.:
………………………., lakik: …………………………………), valamint Jakab Zsoltot
(an.: …………………, szül.: ……………………………, lakik: …………………………)
2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A
Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági
tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az 1.
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés
felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a
változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől
számított 30 napon belül.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Simon Lajos ügyvezető igazgató
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Döntéshozatal következett az VI. határozati javaslatról.
Fekete Zsolt:
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2022. (V.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ
Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy
a társaság könyvvizsgálójának Szőllősi Sándort (an.: ………………., szül.:
……………………………, lakik: ……………………….., kamarai tagsági száma: 000223)
választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A
Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását 114.000 Ft+ÁFA/hó
összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága tagjainak dr. Egyed
Ferdinándot (an.: …………………….., szül.: ……………………………………, lakik:
……………………………),
Danyi
Erikát
(an.:
………………….,
szül.:
………..………….., lakik: ……………………….),
valamint Klajban Jánost (an.:
………….., szül.: ……………………….., lakik: ……………………………….) 2022.
június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra válassza meg. A
Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági
tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben javasolja meghatározni.
3. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. társasági szerződése módosítását az 1. melléklet szerint
hagyja jóvá, valamint kérje fel az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén
keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás
bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Fekete Zsolt: Jó munkát és jó egészséget kívánt a megválasztott könyvvizsgálóknak, illetve
felügyelő bizottsági tagoknak.
A következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 22. § (1) a) pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en
került sor.
Fekete Zsolt: Megkérte a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeket, a sajtó
képviselőit, érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső
szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből, és 5 perc szünetet rendelt el.
ZÁRT ÜLÉS
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