
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

14. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. szeptember 24-i üléséről.

Jelen vannak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
 Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
 dr. Varga Tamás aljegyző
 Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
 önkormányzati cégek vezetői
 meghívott vendégek
 érdeklődő állampolgárok
 a sajtó képviselői

Dóra Ottó: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek képvise-
lőit, a hivatal munkatársait, az érdeklődő állampolgárokat és külön köszöntötte a városi televízió né-
zőit.

A Közgyűlés 15 tagjából 14 fő volt jelen, megállapította a határozatképességet.

Dóra Ottó: Az alábbi napirendi pontokat javasolta a tárgysorozatba felvenni:
14. napirendi pontként a „Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel kötendő 
megállapodás jóváhagyására” című előterjesztést,
15.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  részére 
folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő jóváhagyás megadására” című előterjesztést,
23.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  „Polgári  Salgótarjánért  Alapítvány”  részére 
névhasználathoz való hozzájárulás megadására című előterjesztést, valamint
27. napirendi pontként a „Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú végzés elleni fellebbezés 
elbírálására című előterjesztést.
Javaslatai elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.
Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek módosító javaslata. Megadta a szót Tur-
csány László képviselőnek.

Turcsány  László: Javaslatot  tett  arra,  hogy egy jelképes  összeggel  támogassák  az  ország  déli 
határán szolgálatot teljesítő rendőröket. A frakciójuk egy 10.000 Ft-os támogatást kíván eljuttatni 
nekik a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon keresztül. Amennyiben a Közgyűlés többi képviselője is 
hozzájárul,  akkor  fejenként  2000  Ft-tal  tegyék  meg.  Az  interneten  olvasottak  alapján  az  ott 
szolgálatot teljesítők nagyon leterheltek, szükségük lenne kávéra, energiaitalra.
Kérte a polgármester urat és a képviselő társait, hogy támogassák ezt a javaslatot.

Dóra Ottó: Megköszönte a felvetést.  Nem a tárgysorozathoz kapcsolódik,  de ha a képviselő úr 
felvetette, akkor reagált rá.
Kifejezte tiszteletét az összes rendőr felé, ugyanakkor megvetését a rendőrök vezetése felé. Nem a 
képviselő-testületnek kellene akár 5000 Ft-ot  is  felajánlani,  hanem étellel,  itallal  ellátva kellene 
odavezényelni a rendőröket. Beszélt helyi rendőrökkel, akik szolgálatot teljesítettek a déli határon. 
Az ottani körülményeik penetránsak és nem a migránsok miatt, hanem a rendőröket oda vezénylő 
elöljárók miatt.



Természetesen akceptálható a felajánlás, a gesztus, nyilván jól fog esni az ott szolgálóknak. De nem 
váltja ki azt, hogy biztosítani kell a munkavégzés feltételeit, még akkor sem, ha rendkívüli helyzet 
van. Már egy-két hónapja rendkívüli helyzet van, tehát a logisztika utolérhette volna magát.
A képviselők nevében hozzátennének létszámarányosan 15.000 Ft-ot, hogy így 25.000 Ft legyen. 
Megbeszélik majd Turcsány képviselő úrral a pénz átadásának módját. Valószínűleg a rendőrség 
pénztárába fogják beadni,  habár vehetnének inkább energiaitalt,  mert  azt  a szolgálatot teljesítők 
kapnák meg és nem járnának úgy, mint a bírságok esetében, hogy kifizetik, csak a rendőrséghez 
nem jut belőle.
Megköszönte  a  felvetést.  Más  hozzászólásra  jelentkezőt  nem  látott.  Döntéshozatalt  kért  a 
módosított tárgysorozatról.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Beszámoló a Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósításá-
hoz nyújtott támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Szekeres Zoltán, az egyesület elnöke

2. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2015-
2016. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

3. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítésé-
ről
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 
2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

5. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet mellékletét képező, Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

6. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

7. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 44/2013. (X.31.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Tajti Anita, a Hatósági Iroda irodavezetője

8. Javaslat az óvodáztatási támogatásról szóló 34/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

9. Javaslat „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja” utólagos jóváha-
gyására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
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10. Javaslat az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját for-
rás kiegészítésének támogatására” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

11. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. által benyújtott KEOP 5.4.0 „retrospektív” pályázathoz kap-
csolódó nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

12. Javaslat  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  megvalósítására  irányuló  programban 
történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

13. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére történő in-
gyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodás jóváha-
gyására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

15. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

16. Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan 
KLIK részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

18. Javaslat bérlőkijelölési joggal terhelt lakások bérlőkijelölési jogának megszüntetésére vo-
natkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

19. Javaslat a Salgótarján, Csille köz 1. szám alatti épület bontásának jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

20. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező haszonbér földterületek rekreációs célú föld-
területté történő átminősítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

21. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. és a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

22. Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítmények használa-
táról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
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23. Javaslat a „Polgári Salgótarjánért Alapítvány” részére névhasználathoz való hozzájárulás 
megadására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

24. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírása
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

25. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói állására benyújtott pályá-
zatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

ZÁRT ÜLÉS

26. Javaslat Salgótarján Civil Társadalmáért-díjra
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

27. Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú végzés elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Köszöntötte Pataki Csaba képviselőt, így a Közgyűlés létszáma 15 fő lett.

Megkérdezte,  hogy  a  polgármesteri  tájékoztatóval  kapcsolatosan  kérdése,  észrevétele  van-e 
valakinek. Nem volt, így a Közgyűlés tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatót.

N A P I R E N D E K

1. Beszámoló a Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósításá-
hoz nyújtott támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Szekeres Zoltán, az egyesület elnöke

Dóra Ottó: A Közgyűlés a 215/2014. (XI. 27.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Zagyvarónai 
Sport Egyesület 1.812.797,- Ft összegű támogatását a Magyar Labdarúgó Szövetség által elfogadott 
sportfejlesztési program megvalósításához.
A Közgyűlés II. féléves üléstervének összeállításához a napirendekre vonatkozóan javaslatot kértek 
a képviselőktől. Ennek a javaslatcsomagnak része az, mely szerint a fenti sportfejlesztési program 
megvalósításáról szóló beszámolót tárgyalják meg.
Az Egyesület röviden beszámolt az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról és a 
végrehajtott fejlesztésekről.
A Zagyvarónai Sport Egyesület MLSZ által elfogadott sportfejlesztési program megvalósításáról 
szóló beszámolót az előterjesztés tartalmazza.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt.
Elmondta privát véleményét, azaz nem híve, hogy nagy közpénzeket fordítsanak a labdarúgásra, de 
ez  egy népszerű  sportág.  Külön kifejezte  elismerését  a  Zagyvarónai  Sport  Egyesület  tagjainak, 
hiszen úgy kértek támogatást, hogy viszonylag jelentős forrásuk volt az MLSZ-től és ehhez kértek 
kiegészítést.  Így egy 6 millió Ft-ot meghaladó fejlesztés valósult  meg Zagyvarónán, amit  bárki 
igénybe tud venni.
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Az  önkormányzat  nem  tud  mindenhez  1.800.000  Ft-ot  adni,  de  ez  a  konstrukció  25% 
önkormányzati erővel valósult meg és nem 100%-kal, ahogyan szokott. Még egyszer megköszönte 
az egyesületnek a munkát.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igennel, a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 3 nem ellenében, a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igennel támogatta.
Döntéshozatalt kért a napirendről.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

168/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zagyvarónai Sport Egyesület MLSZ által elfogadott 
sportfejlesztési program megvalósításáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2015-
2016. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok és a város sportfejlesztési  koncepciója 
értelmében  a  sportszervezeteket  pénzbeli  önkormányzati  költségvetési  támogatással,  illetve 
térítésmentes létesítményhasználat biztosításával támogatja. Az önkormányzat kiemelten támogatja 
a kosárlabda sportágat.
Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy a  Beszterce  Kosárlabda  Klub  részére  a  2015-2016-os  bajnoki 
szezonra az önkormányzat 8,5 m Ft támogatást nyújtson, melyből 2,5 m Ft-ot az önkormányzat 
2015. évi, 6 m Ft-ot pedig a 2016. évi költségvetése terhére biztosít. A támogatás célja nemcsak a 
felnőtt  csapat  versenyeztetése,  hanem  az  egyesület  utánpótlás  csapatainak  felkészítése, 
versenyeztetése.
A vissza  nem térítendő pénzbeli  támogatáson felül  a  javaslat  alapján  az  önkormányzat  a  Klub 
részére 2016. június 30. napjáig hetente 15 óra térítésmentes létesítményhasználatot nyújt a Városi 
Sportcsarnokban. Ezen felül 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 10 db bérlakás használatát 
is térítésmentesen biztosítja úgy, hogy a közüzemi költségeket az egyesület fizeti.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 
az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

169/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a Beszterce Kosárlabda Klub (továbbiak-

ban:  Egyesület)  támogatását  és  jóváhagyja,  hogy az  önkormányzat  8.500 eFt  önkormányzati 
költségvetési támogatást biztosítson az Egyesület részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és 
az U11-12, U14, U21, U23-as kosárlabda csapatoknak a 2015-2016-os kosárlabda bajnokságban 
való indulásához, illetve szerepléséhez a határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés 
szerint. Az önkormányzat 2.500 eFt-ot 2015. évi költségvetésében a „Helyi Önkormányzat” feje-
zet „Céltartalékok” cím „Működési célú tartalékok” előirányzata terhére, 6.000 eFt-ot pedig a 
2016. évi költségvetés terhére biztosít. 

5



A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírá-
sára.

Felelős: Dóra Ottó polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatt található Gar-
zonházban 10 db bérlakást 2015. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig – a közüzemi 
költségek  Egyesület  által  történő  megfizetése  mellett  –  az  Egyesület  részére  térítésmentesen 
használatba adja. 
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlanok használatba 
adásához szükséges szerződéseket kösse meg. 

Felelős: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: 2015. október 1. 

3. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítésé-
ről
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

Dóra Ottó: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az esszenciája, hogy a költségvetés bevételi 
oldalán időarányos teljesítés látszik, a kiadási oldalán viszont elmarad az időarányostól. Ez azt jelzi, 
hogy egyrészt  odafigyelő,  takarékos  gazdálkodás  van,  másrészt  a  félév  óta  eltelt  időszakban  a 
feladatok finanszírozása különösebb zökkenők nélkül valósult meg és reméli, hogy a jövőben is így 
lesz.
A felhalmozási  oldalon jelentősebb elmaradás  van.  Ez köszönhető részben a  2014-es  választási 
évnek,  részben pedig  2015-ben a  várható  év  végi  kifizetésekkel  fog  megugrani,  továbbá az  új 
fejlesztések  elindításának  eddigi  lehetetlensége  okán  nem  fogják  tudni  teljesíteni.  Ami  ugyan 
kevésbé  problematikus,  mert  a  későbbiekben  fogják  tudni  teljesíteni,  vagy  kumuláltan  fog 
megjelenni az év végén, vagy a jövő évben.
Megkérdezte  Telek  László  irodavezetőt,  hogy  van-e  szóbeli  kiegészítése.  Megkérdezte  a 
képviselőket, hogy részükről van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez. Nem volt.
Ismertette a bizottsági véleményeket. A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 
4  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett,  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul vételére.

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 
2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A rendelet  módosítása  a  szokásos  havi  módosításokat  tartalmazza,  azaz  az  elmúlt 
időszakban  szükséges  átvezetéseket,  plusz  előirányzatokat,  vagy  pénzeket,  illetve 
forrásfelhasználást.
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett,  az 
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Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5  igen  szavazattal,  2  nem  ellenében  támogatta  az 
előterjesztést.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt, döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 6 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta.

A 28/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet mellékletét képező, Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A módosítás lényege, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját adminisztrációja 
ellátásához egy számítógépet és a hozzá tartozó felszerelést kért és ennek a bejegyzése történne 
meg. Kérte a képviselők támogatását.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot, illetve a rendelet-tervezetet is 7 
igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt, döntéshozatalt kért a határozati 
javaslatról.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

170/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  között  létrejött,  a  29/2015. 
(II.19.) Öh. sz. határozattal elfogadott együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint módo-
sítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírá-
sára.

Felelős: Dóra Ottó polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Döntéshozatalt kért a rendelet-tervezetről.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 29/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra

Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  tájékoztatta  az  önkormányzatot  az  Emberi 
Erőforrások  Minisztériuma  szociális  ügyekért  és  társadalmi  felzárkóztatásáért  felelős 
államtitkárának  a  szociális  ellátások  helyi  szabályozásával  kapcsolatos  szakmai  álláspontjáról, 
valamint  a  helyi  szociális  rendeletek  felülvizsgálata  során  észlelt  jogsértő,  aggályos 
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rendelkezésekről.  A Kormányhivatal  zömében a települési  támogatások jogosultsági  feltételeinél 
meghatározott rendelkezéseket kifogásolta.
A  javasolt  szempontok  figyelembevételén  túl  –  a  jogalkalmazási  tapasztalatokra  tekintettel, 
valamint összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal – a rendelet teljes felülvizsgálatára is sor 
került. A módosítás a rendelet pontosítását is célozza.
A módosítást  követően  különösen  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került 
személyek, családok a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet jövedelmi helyzetre tekintet 
nélkül is benyújthatják.
Mindezek alapján javasolta a rendelet elfogadását.

Az előterjesztést  a  Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési 
Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Megadta a szót Molnár Károly képviselőnek.

Molnár Károly: Közvetlenül az ülés előtt egy módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, 
minden képviselő megtalálja az asztalán. Idén a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít a 
telephelyén tűzifa utalvány beváltására. Megköszönte és gratulált a cégnek, hogy ezt idén lehetővé 
tették.  A  rendelet  módosítását  abban  az  értelemben  kérte,  hogy  az  utalvánnyal  rendelkezők 
elsősorban az önkormányzat saját cégénél váltsák be ezeket az utalványokat. Tehát preferálják a 
saját cégüket a saját tűzifa utalvány beváltásakor.
Kérte a képviselőket, hogy fogadják el, illetve az előterjesztőt, hogy fogadja be a módosítást.

Dóra Ottó: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel. A módosító indítványt támogatta, 
így arról nem kellett szavazni.
Döntéshozatalt kért a módosított előterjesztésről.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 44/2013. (X.31.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Tajti Anita, a Hatósági Iroda irodavezetője

Dóra  Ottó: A Közgyűlés  2013-ban  jogszabályban  kapott  felhatalmazás  alapján  önkormányzati 
rendeletet  alkotott  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól,  valamint  ezek  elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a jelenleg hatályos önkormányzati 
rendelet  egyes  rendelkezéseivel  szemben, mely szerint  a  felhívásban foglaltakat  egy új  rendelet 
elfogadásával kell teljesíteni.
A közgyűlés a korábban megalkotott és elfogadott, 2013. november 1. napjától hatályos közösségi 
együttélés  alapvető  szabályairól,  valamint  ezek  elmulasztásának  jogkövetkezményeiről  szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével és egy új rendelet elfogadásával tesz eleget a 
felhívásban foglaltaknak.
Mindezek alapján javasolta a rendelet elfogadását.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány László: A közterületen életvitelszerűen élő emberek sorsával kapcsolatban kérdezett. Az 
előző önkormányzati ciklusban is volt ilyen problémájuk, a Gagarin iskola előtti játszótéren volt 
egy hajléktalan hosszabb ideig, később ott meg is halt, de mégsem tudtak ebben a dologban lépni. 
Megkérdezte, hogy az önkormányzati rendelet nem ütközik-e egy, az alapjogokat figyelembe vevő 
rendelettel. Tehát milyen lehetősége lesz majd akár a rendőrségnek, akár a közterület-felügyeletnek 
arra, hogy ezeket az embereket olyan helyre vigyék, ahol életvitelszerűen tudnak élni, hajléktalan 
szálló, egyéb helyek.
Másik felvetése, hogy a köztisztaság fenntartására vonatkozó szabályok megszegésénél ki kellett 
volna térni arra az esetre, amikor a közterületen való sétáltatáskor piszkítanak a kutyák. Ő maga is 
kutyatulajdonos,  erre  valamilyen  kitérőt  kellett  volna  megfogalmazni.  Nem büntetésre  gondolt, 
hanem inkább valamilyen preventív dologra, például zacskók kihelyezése a közterületre.
Ezek a rendeletek nagyon fontosak, különös tekintettel arra, hogy tartalmazza, hol, melyik árkot 
kinek kell tisztítani. Csak az a baj, hogy ezt a salgótarjáni lakosok nagy része nem tudja, vagy nem 
akarja tudomásul venni. Ő maga, mint a közfoglalkoztatásban érintett személy, tudja azt is, hogy ez 
egy  nagyon  nehéz  feladat  lesz,  mégiscsak  valamilyen  szinten  magára  vállalja  a  város. 
Ismeretterjesztő  munkát  kellene  végrehajtani  a  rádió,  televízió,  szórólapozás  útján.  Erre  már 
történtek próbálkozások, a bérlakások közös képviselőit is behívták és nem volt nagy érdeklődés 
ezzel  kapcsolatban.  Ha  egy-két  büntetés  beszaladna,  akkor  meg  fog  változni  a  magatartás,  de 
elsősorban a megelőzésre és a figyelemfelhívásra tett javaslatot az önkormányzatnak.

Dóra Ottó: Pataki Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Pataki Csaba: Kitért a rendelet 6. § (4) bekezdésére, idézte: „Aki a Salgótarján Förster Kálmán tér 
vagy a Múzeum tér emlékművein, utcabútorzatain, egyéb berendezési tárgyain, lépcsőin, kőpadjain 
és  térburkolatán  gördeszkázik,  görkorcsolyázik,  kerékpározik,  valamint  rollerezik,  a  közösségi 
együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.”
Megkérdezte,  mi  történik  akkor,  ha  például  a  polgármesteri  hivatal  munkatársa  kerékpárral  jár 
dolgozni. Akkor ő jogosult lesz az 50.000 Ft-os bírság kifizetésére? Ha jól tudja, a kerékpártároló ki 
van téve a főbejárat mellé.

Dóra Ottó: Tolnai Sándor képviselőnek adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Véleményük szerint ez a most kapott javaslat egy kicsit hiányos. Vannak olyan 
kérdéskörök,  amelyeket  még bele  lehetne  tenni.  Jónak tartja,  hogy elindulnak ebbe az irányba, 
nyilván ez egy kötelezettség is, de hozott még két példát, amelyekben szabályozni kellene.
A Kinizsi útról folyamatosan jelzést kap, hogy az egyik tulajdonos autóversenyzést tart az utcában. 
A KRESZ a hanghatásokat nem szabályozza, de a rendeletben lehetne, hogy a hang, a zaj hatása is 
károsít valamilyen módon.
Ki  lehetne  térni  az  állattartásra  is,  mert  az  állattartással  kapcsolatos  rendeletnek  is  vannak 
problémái. Sok salgótarjáni ember életét megkeseríti, ha a szomszédjában nem megfelelően tartják 
az állatokat és ekkor a szaghatás jelentkezik. Tehát ezt a javaslatot még jó néhány ponttal ki lehetne 
bővíteni a későbbiekben. Kérte, hogy később kerüljön vissza a testület elé.

Dóra Ottó: Megkérte az irodavezető asszonyt, hogy reagáljon, amire kell, vagy lehet.

Dr. Tajti Anita: Sorrendbe véve, Turcsány képviselő felvetésére reagált először. A hajléktalanokkal 
kapcsolatban elég szűk teret kapott az önkormányzat a jogszabályi kötelezettségből adódóan. Adott 
esetben  a  hajléktalan  személynek  nyilvánvalóan  felkínálják  annak  a  lehetőségét,  hogy  milyen 
ellátási  formákat vehet igénybe, a szociális törvénynek megfelelően. Ha ennek nem tesz eleget, 
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akkor  szankciókat  kell  meghatározni  valamilyen  módon  Salgótarján  közterületeinek  védelme 
érdekében.
A  kutyasétáltatáshoz  kapcsolódva  elmondta,  hogy  folyamatosan  egyeztetést  folytatnak  a 
közterületek  ellenőrzése  vonatkozásában.  A  közterület-felügyelők  erre  majd  külön  tekintettel 
lesznek és a rendeletek kapcsán törekednek arra, hogy az összhang meglegyen.
Pataki képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a rendelet elég szűk körűen körülhatárolja, hogy mit 
értenek kőpadok, térburkolat alatt és hogy azok állaga ne sérüljön meg.
Tolnai Sándor képviselő javaslatát, miszerint a rendelet hiányos, megfontolják és a későbbiekben 
tájékoztatni fogják a Közgyűlést a változásokról.

Dóra Ottó: Turcsány László képviselőnek adta meg a szót.

Turcsány  László: Egy  kérdésére  nem  kapott  választ,  hogy  vannak-e  elképzelések  a  lakosság 
tájékoztatásával kapcsolatban.

Dr. Tajti Anita: A lakosság tájékoztatására vonatkozóan meg fogják tenni a szükséges lépéseket, ez 
már korábban a bizottsági ülésen is felvetődött, a társasházakkal is fel fogják venni a kapcsolatot, 
megkeresik a közös képviselőket, hogy a rájuk vonatkozó kötelezettség a rendjének megfelelően 
alakuljon.

Dóra Ottó: Pataki Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Részben igazat  adott  az irodavezető asszonynak,  de ha értelmezi  a szöveget  és 
szűkíti a kört, akkor maradjon ki a „térburkolatain” szó. A tér le van fedve, mindenképp igénybe 
kell venni a térburkolatot. Részéről e nélkül teljes mértékben támogatható.

Dóra Ottó: Megkérdezte, kíván-e reagálni a szakma.

Dr. Tajti Anita: Megköszönte az észrevételt. Megfontolják és tájékoztatni fogják a Közgyűlést.

Dóra Ottó: Ő maga befogadná egyből ezt az észrevételt, de mégis úgy kellene szabályozni, hogy a 
BMX-esekre  és  a  rolleresekre  vonatkozzon  a  tiltás.  Vagy  engedélyezzék  a  biciklivel  való 
közlekedést, vagy tiltsák meg és a biciklitárolót tegyék el. De nem életszerű, hogy főként a Förster 
Kálmán tér átmenőjén ne lehessen áthajtani, mivel a bicikliút a vasút másik oldalán van, a fő úton 
pedig elvileg nem lehet a KRESZ szerint. Tehát úgy kért pontosítást,  hogy a normál használatú 
kerékpár kerüljön ki belőle. Ha már jogászkodnak, akkor mi számít kerékpárnak, hiszen a BMX is 
az. Kérte, hogy gondolják végig és próbálják meg feloldani ezt a feszültséget.
Nyilván ne büntessék meg a kerékpárral érkező akár munkatársat, akár ügyfelet. Viszont arra előbb-
utóbb majd rá kell szólni, aki hétköznap feljön a Múzeum térre motorbiciklivel, leparkol, ügyet 
intéz, majd elmegy, de ez elsősorban a biztonsági szolgálat dolga.
Pataki Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Pataki Csaba: Ő sem azt mondta,  hogy nem kell  kizárni a randalírozókat.  Dehogynem! Nincs 
helye randalírozásnak egy ilyen téren. Viszont nem volna szabad kizárni azt, aki rendeltetésszerűen 
használja mind a térburkolatot, mind a kerékpárját.

Dóra Ottó: Egyetértett Pataki képviselővel. Reagált még az utcai hajléktalanokkal kapcsolatban. Ez 
sokkal  inkább  szociális  és  társadalmi  kérdés,  nehezen  szabályozható  rendeletben.  Tudja,  hogy 
jogszabályi szabályozás van, különösen a fővárosban és más helyeken ezt szabályozták.
Nem híve és később sem akar annak hívévé válni, hogy rendőrrel vitessenek el embereket, akik akár 
a saját hibájukból, akár nem, de nyomorúságos helyzetben vannak. Ráadásul az említett úr bizonyos 
szempontból ikonikus része volt a városnak, ahogy annak idején mások is.
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Szociális feladat, reméli, hogy ebben ezt szűkíteni tudják. Megszűnni soha nem fog, legfeljebb ha 
kimennek a városból, de akkor megjelennek az erdőben.
A köztisztaságra vonatkozóan van külön rendelet,  a közterületek rendjéről szóló rendelet.  Azt is 
érdemes lehet átfésülni.
A közterületeken a „kutyagumi” mellett sajnos komolyabb problémák is vannak, rengeteg a szemét, 
pedig errefelé migránsok sem járnak. Konkrétan a „kutyagumit” köztisztasági szempontból nehéz 
kezelni, mert elvileg ugyanabba a kukába nem lehet beletenni egészségügyi szempontból. Ha majd 
év végén lezárul  a  hulladékos projekt,  lesznek olyan pályázati  lehetőségek,  amelyekben tovább 
tudják  ezt  vinni,  külön  kukák léteznek  erre  a  célra,  zacskókészletekkel.  Tehát  ebben  van terv. 
Nyilvánvalóan ma is meg lehet tenni, hogy összegyűjtsék a „kutyagumit”, az embereken múlik.
Tolnai képviselő úr felvetése, a Kinizsi utcai történet hozzá is eljutott.  Párszor már idézte Rejtő 
Jenőt,  tehát  minden pofon mellé  közlekedési  rendőrt  nehéz  állítani.  Ha az  említett  személy az 
autójával  közlekedik  és  egyébként  a  város  tulajdonát  képező közműveket  nem gázolja  el,  nem 
tudnak mit kezdeni azzal, hogy hangos. Ez lehetne közlekedésrendészeti ügy, de erre a rendőrség 
azt  fogja mondani,  vagy már mondta is,  hogy nem tudnak kimenni  a  Kinizsi  útra  minden nap 
kétszer. Ez főként a társadalmi, vagy a helyi együttélés problematikája.
Nyilván abban egyetértés van, hogyha az ilyen állampolgárokat valamilyen hatósági eszközzel meg 
lehetne szorongatni, az egy idő után eredményt hozna. Csak nagyon nehéz megtalálni ezt az eszközt 
a hatóságnak. A kollégák végiggondolják majd, hogy tudnak-e valamit tenni. Hasonló típusú ügyek 
máshol  is  vannak,  különösen  a  nyugodtabb  lakókörnyezetekben,  ahová  beszabadul  valaki  és 
száguldozik.
Azt tudja kérni és szokta is a rendőrségtől, hogy ezekre időként nézzenek rá. Ezen kívül is sok 
hiányosság  van  a  helyi  közbiztonság  vonatkozásában,  amiben  vitában  vannak  a  rendőrségi 
vezetőkkel. Ez egy örökös küzdelem, de közelednek a döntetlen felé. Mindenesetre a problémát 
vette és abszolút érti.
Nem látott több hozzászólásra jelentkezőt, döntéshozatalt kért az előterjesztésről.
A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

A 31/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Javaslat az óvodáztatási támogatásról szóló 34/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  óvodáztatási 
támogatást  szabályozó  szakaszát  2015.  szeptember  1-jei  hatállyal  a  Magyarország  2015.  évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatályon kívül helyezte. A felhatalmazás 
megszűnése  miatt  a  Közgyűlés  által  korábban  elfogadott,  az  óvodáztatási  támogatásról  szóló 
34/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szükséges intézkedni.

Az előterjesztést  a  Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal,  az Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési 
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt, döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 32/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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9. Javaslat „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja” utólagos jóváha-
gyására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A Közgyűlés  2015.május  7-én  tartott  rendkívüli  ülésén  108/2015  (V.7.)  Öh.  sz. 
határozatával döntött a „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2.0 változat” 
elnevezésű dokumentum elfogadásáról. A Nemzetgazdasági Minisztérium által minőségbiztosított 
dokumentumot a 2015. május 28-i ülésén hagyta jóvá a Közgyűlés.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi progra-
mok jóváhagyásáról szóló Kormányhatározat alapján elfogadásra került az Önkormányzat által ké-
szített „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja” című dokumentum a 2018-ra 
és 2023-ra teljesítendő indikátorok átdolgozásának kötelezettségével.
Oláh Gábor helyettes államtitkár a fenti átdolgozáson túl lehetőséget biztosított a területi szereplők-
nek, hogy a forrás-felhasználási módok és a fejleszti csomag elemei kapcsán szükséges változtatá-
sokat a jelen módosítás keretében átvezessék és az éves fejlesztési keret egyidejű megküldésével 
2015. augusztus 31-ig benyújtsák a Minisztériumnak.
Jelen előterjesztés az átdolgozott ITP, az Éves Fejlesztési Keret, valamint Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Nemzetgazdasági Minisztérium között a TOP 6. prioritás konstrukciói-
nak lebonyolítása érdekében létrejött megállapodás utólagos jóváhagyására irányul.
Jelezte, hogy a megállapodás aláírva visszaérkezett a tárcától. Megkérdezte irodavezető asszonyt, 
van-e hozzáfűznivalója. Nem volt.
Elmondta,  hogy még  2015-ben végre  lesz  érvényes  pályázati  felhívás  arra  a  9,2  milliárd  Ft-ra 
vonatkozóan, amelyet a kormány és az Európai Bizottság megállapodása alapján elkülönítettek még 
2014-ben.
A megyei fejlesztési biztossal, Balla Mihály országgyűlési képviselő úrral való beszélgetésből az 
derült ki, hogy ebben már ő is erősen reménykedik. Határozott, végleges információ még nincs. 
Készen állnak arra, hogy a terveikből a leggyorsabban, legkönnyebben elindítható első csomagot a 
pályázati  felhívások  megjelenése  napján  be  tudják  tenni  a  konkrét  projekt  előkészítésbe.  A 
képviselő úr azt jelezte, szerinte októberben lesz érvényes pályázati felhívás.
Ez  még  mindig  nem  jelenti  azt,  hogy  a  9,2  milliárdot  be  tudják  takarni,  csak  bizonyos 
intézkedéseibe  már  tudnak  konkrét  pályázatot,  vagy  szándéknyilatkozatot  nyújtani.  Például  x 
óvodát  ilyen  mértékben  szeretnék  felújítani,  y  közterületen  utat  szeretnének,  vagy 
gazdaságfejlesztéshez infrastruktúrát.
Egyébként elfogy az idő is, mert ha ezt nem kezdik meg idén, vagy jövő év elején, akkor 2020-ra el 
nem költött forráshegyek lesznek, az érintettek meg nem tudnak haladni.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele.  Nem  volt,  döntéshozatalt  kért  az 
előterjesztésről:
A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

171/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programja 3.0” című dokumentumot az 1. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja, egyúttal ha-
tályon kívül helyezi a 111/2015. (V.28.) Öh. sz. határozattal elfogadott „Salgótarján Megyei Jo-
gú Város Integrált Területi Programja 2.0” című dokumentumot.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetgazdasági Minisztérium részére benyúj-
tott Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 2015. évre vonatkozó éves 
fejlesztési keretét a 2. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetgazdasági Minisztérium és Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött, a 2014-2020 közötti időszak Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehaj-
tási feladatairól szóló megállapodást a 3. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

10. Javaslat az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját for-
rás kiegészítésének támogatására” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Ez a bizonyos pályázati saját erő alaphoz történő pályázás. A közvilágítás korszerűsítés 
projekthez kérik az önerő 50%-át pályázati forrásból, ez 25.337.741 Ft. Reméli, hogy meg fogják 
kapni.

A Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele.  Nem  volt,  döntéshozatalt  kért  az 
előterjesztésről:
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

172/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Magyarország 2015. évi központi költ-

ségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint az „Önkormányzatok és  
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” irá-
nyuló pályázat benyújtását a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497 azonosító számú, „Salgótarján Me-
gyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése” című projekt saját forrásának kiegészítésére. 

A fejlesztés költségei és forrásai:

A projekt összköltsége (Ft) A projekt pénzügyi forrásai
Biztosított önerő (Ft) Pályázati támogatás (Ft)

337.836.550 50.675.482 287.161.068

Igényelt támogatás: a saját forrás (50.675.482 Ft) 50%-a, azaz 25.337.741 Ft. 

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatko-
zatok megtételére. 

Határidő: 2015. október 01.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

11. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. által benyújtott KEOP 5.4.0 „retrospektív” pályázathoz kap-
csolódó nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra Ottó: A Közgyűlés 2015. áprilisi ülésén hagyta jóvá a Salgó Vagyon Kft. által KEOP 5.4.0 
„Távhő  szektor  energetikai  korszerűsítése,  megújuló  energiaformák  felhasználásának 
lehetőségével” című pályázaton történő részvételt vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére. 
A pályázat befogadásra került, majd azt támogatásra érdemesnek minősítették.
A pályázati kiírás szerint a pályázatot 2015. október 31. napjáig le kell zárni, mely lezárás egyik 
feltétele  az  ellátási  területen  lévő  települési  önkormányzat  által  kiadott  nyilatkozat,  melyben 
vállalja,  hogy  a  pályázót  terhelő,  a  támogatás  elnyerése  esetén a  pályázati  felhívásban 
meghatározott,  teljesítendő kötelezettségeket  ismeri,  azok teljesítését  ellenőrzi  és  ellenőrzésének 
eredményéről az Irányító Hatóságot írásban tájékoztatja.
Annak érdekében,  hogy az  elnyert,  vissza  nem térítendő támogatás  kifizetése  megtörténhessen, 
szükséges a Közgyűlés fent említett nyilatkozatának megküldése az Irányító Hatóság részére.
A Salgó  Vagyon  Kft.  egyben  kéri  a  Közgyűlést,  hogy a  pályázati  pénz  lehívásához  esetleg  a 
későbbiekben  szükséges  önkormányzati  nyilatkozat  megtételét  támogassa  oly  módon,  hogy 
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Szabó Csaba képviselőnek adta meg a 
szót.

Szabó Csaba: Nagyon örülnek, hogy a Salgó Vagyon Kft. megtalálta ezt a pályázatot és mint a 
támogatói okiratban látják, meg is nyerte ezt a pénzt. Ügyvezető igazgató úrtól kérdezte, hogy ez a 
pénzösszeg szerepelt-e a 2015-ös költségvetésben. Illetve ha nem, akkor nyilván ez egy talált pénz, 
mert ez egyszer már elköltött pénz volt.
További kérdése volt, vannak-e terveik, hogy milyen konkrét fejlesztés lesz ebből a pénzösszegből, 
tudnak-e  ebből  valamit  megvalósítani,  vagy  egyelőre  tartalékkeretbe  teszik.  Egyáltalán  mi  a 
felhasználási területe ennek a talált pénznek?

Dóra Ottó: Megadta a szót Tatár Csaba igazgatónak.

Tatár Csaba: Megköszönte a kérdést, mert a bizottsági ülésen is igyekeztek ezt a nem túl egyszerű 
előterjesztést megvilágítani. Maga a pályázat is viszonylag bonyolult. A kérdés lehetőséget adott 
neki arra, hogy újfent elmondja, ez egy talált pénz. Gyakorlatilag a korábbi években fejlesztésre 
elköltött pénzeknek a visszaadása és előremutató szándékkal. Ezt egy meghatározott körben tudják 
majd felhasználni. Természetesen a távhőszolgáltatás fejlesztését célozzák majd meg.
Vannak fejlesztési terveik, rövid, közép-, hosszú távra, kisebbek és nagyobbak is. Elsősorban az 
alaphálózat korszerűsítésére és az új fajta impulzusvezérelt szivattyúk cseréjére fordítanák. Vannak 
nagyobb ívű elképzeléseik is, amelyek egyéb pályázati lehetőséghez kapcsolódnak. Konkrétan a 
besztercei  szigetüzem  teljes  korszerűsítése  és  kapacitásának  bővítése,  de  hát  ez  majdnem 
félmilliárdos projekt. Tehát az így nyert pénzt elsősorban kisebb felújításokra fordítanák.
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Elszámolni  igen  szigorú  keretek  között  tudják,  hiszen  a  távhőszolgáltatást  önálló  divízionális 
elszámolással kell bemutatniuk a felügyelő hatóságoknak, elsősorban az Energia Hivatalnak.
A bizottsági  ülésen  felmerült  az a  kérdés,  hogy hogyan fogja ezt  az  önkormányzat  ellenőrizni,  
hiszen  ezzel  kötelezettséget  vállal.  Úgy  fogja  megtenni,  hogy  a  Salgó  Vagyon  Kft.  köteles 
mindenféle  dokumentumot  legyártani  a  felügyelő  hatóságoknak.  Ezt  bemutatják  az 
önkormányzatnak,  szükség  szerint  megvilágítják  a  hátterét,  ezután  az  önkormányzat  le  tudja 
igazolni.
Természetesen a 2015-ös tervben ezt még nem szerepeltették, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 
találtak 86 millió Ft nyereséget. Tehát ennek nagyon szigorú elszámolási szabályai vannak, hiszen 
majd csak az amortizáció arányában tudják visszacsalogatni, úgynevezett csöpögtetési módszerrel. 
Ahogy a korábban végrehajtott fejlesztések amortizációja halad előre, úgy tudják ebből visszahívni. 
Ha jól tudja, a passzívákba kerül elhelyezésre.
Nagyon örülnek neki, mert ez valóban talált pénz, de nagyon szigorú elszámolások mellett tudják 
csak felhasználni.

Dóra Ottó: Hozzátette még, hogy az önkormányzat vezetése támogatja a távhőszolgáltatót, hogy 
akár  az  igazgató  úr  által  említett  nagyságban  –  hogyha  ez  finanszírozható  pályázati  és  egyéb 
forrásokból – gondolkodjon fejlesztési elképzelésein az előző napirendben szereplő TOP-on felül.
Nyilván figyelik  az  egyéb operatív  programokat,  amelyek a  cégek és  a  különböző szervezetek 
lehetőségeit szélesítik. Úgy tűnik, hogy a távhőben jelentős és jellemzően 100%-hoz közeli európai 
uniós finanszírozású projektek lesznek. Ez lehet a jó hír, ha odaérnek.
A rossz hír pedig az lehet, hogy a jelenlegi állapot szerint a távhő az eddigi állami támogatásoknak 
durván a tizedét fogja megkapni. Nagyságrendileg ez a fűtési szezonra vetítve közel 200 milliós 
mínuszt jelent.
A szakma  dolgozik  a  helyzet  megoldásán,  folyamatosan  egyeztetnek  az  Energia  Hivatallal,  az 
illetékesekkel. Utólagos törvénykezés folyik ebben is, azaz előre megállapított szabályokat utólag 
módosítanak. Bízik benne, hogy át tudják ezt hidalni, nemcsak a salgótarjáni távhőszolgáltatót érinti 
ez a helyzet. Az önkormányzati cégek közül a Salgó Vagyon Kft. és korábban a Tarjánhő Kft. voltak 
azok, amelyek épphogy nem veszteségesek. Ha marad a jelenlegi helyzet, akkor náluk is problémák 
fognak jelentkezni. Ebben majd kérni fogja a kormánypárti képviselők segítségét is. Az országban 
sok távhőszolgáltatót érint ez és senki sem érti, hogy ez miért így van az eddigi évekhez képest.
Nem volt több kérdés, észrevétel, így döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

173/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgó Vagyon Kft. által benyújtott KEOP 
5.4.0. „Távhő szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaformák felhasználásának lehető-
ségével” című pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatot az 1. melléklet szerint, továbbá felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására, és a pályázathoz kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

12. Javaslat  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  megvalósítására  irányuló  programban 
történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Dóra  Ottó: Az önkormányzat  a  2015.  I.  félévben  lebonyolított  és  a  jelenleg  is  futó 
közfoglalkoztatási programokhoz a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére 38.810 eFt 
önerőt  biztosított.  A Közgyűlés  áprilisi  döntésének  megfelelően  az  önkormányzat  a  benyújtott 
pályázati kérelemben foglaltak alapján a 2015. 04. 20-tól 2015. 08. 31-ig futó hosszabb időtartamú 
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közfoglalkoztatási programhoz 7.698 eFt pályázati önerőt bocsátott a Kft. rendelkezésére, azonban 
a pályázat kevesebb támogatással, nagyobb önerő szükséglettel került elfogadásra, ezért a hiányzó 
önrész biztosítása még szükséges a Kft. részére.
2015. augusztus hónapban újabb közfoglalkoztatásra irányuló pályázat elnyerésére nyílt lehetősége 
a Nonprofit Kft.-nek. A pályázat keretén belül 3 programelemben összesen 610 fő foglalkoztatása 
valósulhat meg 2015. október 31-ig, amelyek mindegyike 100% bértámogatás mellett, 0% önerő 
bevonásával  indul.  A  Munkaügyi  Kirendeltség  előzetes  szóbeli  tájékoztatása  szerint  a 
programelemek 2015. október 31-e után is folytatódhatnak majd.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Turcsány László képviselőnek adta meg a 
szót.

Turcsány László: Salgótarjánban a munkahelyek száma igen alacsony, ezért meg kell becsülni ezt a 
lehetőséget, hiszen 610 munkaszerződés köttetett. A közfoglalkoztatottak keresete nem a manna, de 
mégiscsak egy támogatás, amit a kormány 100%-ban ad és bízik benne, hogy a későbbiekben is 
adni fog. Természetesen megszavazzák, bármilyen önkormányzati támogatás is megy ide, mert ez 
nagyon sok ember életben maradásához, létfenntartásához szükséges.

Dóra Ottó: Jelenleg kb. 950 közmunkásuk van, tehát ennyien dolgoznak ma. Ez a szám az év 
végén akár 1500-ra is nőhet. Magyarországon az abszolút számot és a lakosság arányokat tekintve 
is Salgótarján az a település, ahol a legtöbb közfoglalkoztatott van.
Részben egyetértett Turcsány képviselő úrral, hogy a semminél ez is jobb. Amikor megválasztották 
a jelenlegi városvezetést, az a riogatás volt, hogy Salgótarjánban még közmunka sem lesz. Ehhez 
képest  annyi  közmunka  van,  hogy  egyrészt  költségvetési  problémát  jelent,  másrészt  van  egy 
létszám, ami fölött értelmes feladatot már nem lehet adni.
Az  elmúlt  hónapokban  sok  területen  jelentős  minőségi  javulás  állt  be  a  közfoglalkoztatottak 
foglalkoztatásában és a kimenő teljesítmény vonatkozásában. Nemcsak az értékteremtő munkáról 
beszélt, hanem a környezet rendben tartása is jobb lett. Viszont eljön, eljött az a pillanat, amikor 
nem fognak tudni olyan értelmes feladatot adni a közfoglalkoztatottaknak, ami nemcsak anyagi 
értelemben,  hanem szociális,  kulturális,  gazdasági  értelemben  is  fontos  lenne.  Salgótarjánban  a 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  a  legnagyobb  foglalkoztató  a  térségben,  megelőzve  a  Magyar 
Államot, majd az önkormányzatot.
Hosszabb  távon  mégis  az  a  cél,  hogy  ösztönözzék  a  foglalkoztatottakat,  hiszen  vannak  a 
reálszférában munkavállalói felvételek.  Más történet,  hogy miért  nem mennek oda,  az alacsony 
bérek,  vagy  más  miatt.  Továbbá  ha  majd  a  miniszterelnök  úr  a  városba  ér,  a  tárgyalásokon 
munkahelyeket fognak kérni, de nem csak közmunkás munkahelyeket, mert abból már van elég.
Véleménye szerint is az 50.000 Ft, vagy 70.000 Ft – a programtól függően – a semmitől több és  
azért megjelenik a fogyasztásban. Megjelenik az önkormányzat vonatkozásában is, mert újra tudnak 
lakbért  fizetni az önkormányzati  lakásban élők. Továbbá a foglalkoztatottak sem otthon, vagy a 
kocsmában vannak, hanem minimum közösségben és tevékenységet folytatnak.
Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány László: Salgótarjánban az utóbbi években bezárt gyárak elsősorban gazdasági problémák 
miatt zártak be. Egyetértett abban, hogy meg kell becsülni ezt a lehetőséget.
Minden  képviselő  társa  nevében  megköszönte  azt  az  együttműködési  szándékot,  amivel  a 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  igazgatója  és  felügyelőbizottságának  elnöke  a  képviselők  felé 
gesztust  tett,  azaz  meghívták  a  képviselőket  egy  bejárásra,  ahol  végignézhették  a  munkát, 
beszélhettek a közfoglalkoztatási programban résztvevőkkel. Tudomása szerint polgármester úr is 
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kapott meghívást, a későbbiekben fogja ezt teljesíteni.
A FIDESZ-KDNP frakció a helyszínen megköszönte az igazgató úrnak és a felügyelőbizottságnak, 
hogy végre egy előremutató együttműködési szándékot látnak. Azt kérte a polgármester úrtól is, 
hogy a későbbiek folyamán ilyet alkalmazzon.

Dóra Ottó: Valóban mind a tíz körzetet végigjárta a menedzsment, de kihangsúlyozta, hogy ő is 
volt mind a tízben. Nem olyan mennyiségben és méretben, ahogyan a képviselők, de ez nem is 
dolga, mert akkor miért vannak a képviselők.
Megköszönte  a  képviselőknek,  hogy  odafigyelnek  a  körzeteikre  és  jelzik  a  kisebb-nagyobb 
megoldandó problémákat. Ezek külön-külön nem kerülnek sokba, bár nem mindig van így és ha 
összeadják a sok kicsit, akkor már igenis sokba kerülnek. Nyilván a cég is mindent megtesz és a 
képviselők is mindent megtesznek. Év végén kicsit szegényesebb lesz az „eklézsia”, mert lesznek 
olyan programok, ahova be kell szállniuk, de véleménye szerint is mind a menedzsment, mind a 
felügyelőbizottság, mind a képviselők jól teljesítenek. A Közgazdasági Iroda vezetőjére nézett, néha 
fejtörést okoz az újabb és újabb források mozgósítása. De mégis, a befektetett erőkhöz képest a 
megtérülés ezen a területen a legjobbak között van.
Megadta a szót Szabó Csaba képviselő úrnak.

Szabó  Csaba: Nem  kívánt  hozzászólni  a  napirendhez,  mivel  mindenben  támogatja,  viszont  a 
polgármester rányitott egy problémára. A bejárás során – amit valóban megköszönnek – sorozatosan 
tapasztalta, hogy egyes munkák azért nem valósulhatnak meg, mert nincs forrás. Ezek jellemzően 
aszfaltozási problémák, útkátyúzások, útjavítások.
Kérte  a  polgármestert,  hogy a  7-es  körzetben,  azaz a  Forgáchi  körzetben is  jelenjenek meg az 
aszfaltozós autók, mert még kavics sem jutott nekik, állítsák helyre a saras utakat is. Arra is kérte a 
polgármestert, a Közgyűlést, valahogyan teremtsenek elő forrásokat a 7-es körzetre is, ne legyen ez 
egy mostoha körzet és végezzék el az aszfaltozásokat, javításokat.

Dóra Ottó: Megértette a feladatot. Döntéshozatalt kért az előterjesztésről.  A Közgyűlés 15 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

174/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 

megvalósításához szükséges 5.587.878 Ft önerőt a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
részére az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy ennek megfelelően az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletének módosítását a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz kapcsolódó önerő átadására vonatko-
zó megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft. által a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki-
rendeltségéhez történő, 2015. 08. 01. napjával indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 
irányuló programok megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtását. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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13. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére történő in-
gyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra Ottó: A Salgótarján Foglakoztatási Nonprofit Kft. azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft-t, 
hogy  a  2015.  évben  megvalósítandó  közfoglalkoztatási  pályázatukhoz  ingyenesen  használatba 
kívánják venni az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi út 85. szám alatti volt általános iskola 
épületét és a Salgótarján, Hősök út 35. szám alatti ingatlant.
A volt baglyasi iskola épületében varrodai tevékenységet, gombatermesztést végeznének, valamint 
oktatási  helyszínt  szeretnének  kialakítani,  továbbá  ellátnák  a  területen  lévő  karbantartási 
feladatokat: épület karbantartás, kerítésépítés, tereprendezés. A terület az iskola területét jelenti.
A Salgótarján,  Hősök  út  35.  szám alatti  helyiségben  a  hajléktalanok  foglalkoztatására  beadott 
pályázathoz kapcsolódóan a résztvevők oktatása mellett mosodai szolgáltatást végeznének, melynek 
keretében 3 fő foglalkoztatása valósulna meg az átmeneti  szálló  közvetlen  közelében,  valamint 
elvégeznék a helyiség karbantartási munkálatait.
Az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet 
alapján önkormányzati  vagyon ingyenes hasznosításáról  minden esetben a Közgyűlés minősített 
szavazattöbbséggel dönt.
A fentiek alapján javasolta a két ingatlan 2015. október 1. napjától 5 éves határozott időtartamra 
történő ingyenes használatba adását a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére.
A Népjóléti  Bizottság  ülésén  Homoga  László  képviselő  módosító  indítványt fogalmazott  meg, 
kérve, hogy a Petőfi út 85. szám alatti ingatlan Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére 
történő  használatba  adására  vonatkozó  szerződésbe  kerüljön  be,  hogy használó  a  szerződésben 
vállalt  tevékenységével  a  lakókörnyezet  nyugalmát  nem  zavarhatja.  A módosító  javaslatot  az 
előterjesztő befogadta, a bizottság az előterjesztést ezzel együtt tárgyalta meg és fogadta el.
A többi bizottsági ülésen kiegészítés hangzott el a következők szerint:
A határozati  javaslat  1.  mellékletében  szereplő  Használati  szerződés  III./9.  pontja  az  alábbi 
szövegrésszel  egészül  ki:  "Használatba  Vevő  a  szerződésben  vállalt  tevékenységével  a 
lakókörnyezet nyugalmát nem zavarhatja."
A bizottsági üléseken az előterjesztés jelen kiegészítéssel együtt került megtárgyalásra.
Az előterjesztés kiegészítését pótlólag is megküldték a képviselőknek. Kérte a Közgyűlést, hogy az 
előterjesztést ezzel a kiegészítéssel együtt tárgyalják.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 
nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen 
szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük. Turcsány László képviselőnek adta 
meg a szót.

Turcsány László: Információi  szerint a Hősök út  35.  szám alatt  egy mosodát  fog üzemelteti  a 
Foglalkoztatási Kft. Ennek nagyon örülnek és a képviselő társaival együtt az volt a kérdése, hogy 
lesz-e a lehetősége a lakosságnak valamilyen kedvezményes módon, vagy közvetett úton használni 
ezt a mosodát. Nyilván szociális rászorultsági alapon kellene ezt kezelni, de nagyon sok embernek 
nagy segítség lenne, ha ezt a mosodát megnyitnák a közösségek felé is.
Úgy  tudja,  elsősorban  azokat  a  munkásruhákat  fogják  tisztítani,  amelyek  visszakerülnek  a 
közfoglalkoztatásból, ezzel is megtakarít a cég, ezt nagyon helyesnek tartják.
Mindenképpen azt szeretnék, hogy a lakosságnak is legyen lehetősége a mosoda használatára.

Dóra Ottó: Megköszönte a kérdést, felvetést és megadta a szót Licskó Bálint igazgatónak.
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Licskó Bálint: Ezt az évet nevezzék tesztüzemnek, ezért nem is gondolja, hogy ki kell és lehet 
nyitni ezt a szolgáltatást a nyilvánosság felé. A mosodai szolgáltatás a hajléktalanok foglalkoztatása 
elnevezésű programban működik.  Direkt  nem mosodának nevezte az üzletiesebb jelleg miatt.  A 
pályázat szöveges megírásakor három üzleti évre lehetett tervezni, ez meg is tették. Egy pénzügyi 
évet kellett leadniuk, ezt fogadták el, jövőre ezt fogják teljesíteni az elmondottak szerint.
Ha sikeresnek ítélik ezt a programot, akkor mindenféleképpen folytatni szeretnék. Elvileg van arra 
lehetőség,  hogy  a  jövőben  megnyiljon  a  lakosság  számára  is.  Idén  még  nem,  de  a  2016-os, 
várhatóan elfogadásra kerülő programban reményeik szerint lesz rá lehetőség.

Dóra Ottó: További hozzászólásra jelentkezés nem volt. Döntéshozatalt kért. A Közgyűlés 15 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

175/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz: 923) szám alatti, 

kivett általános iskola megnevezésű, 7768 m2 területű, önkormányzati tulajdonú ingatlant 2015. 
október 1. napjától 5 éves határozott időtartamra a Salgótarján Foglakoztatási Nonprofit Kft. ré-
szére ingyenes  használatba adja  közfoglalkoztatás,  valamint  varrodai  tevékenység,  gombater-
mesztés és oktatás céljára az 1. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon 
Kft. ügyvezető igazgatóját a használati szerződés aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Hősök út 35. (hrsz: 6875) szám alatti, 
nem lakáscélú helyiség megnevezésű, 94,9 m2 területű, önkormányzati tulajdonú ingatlant 2015. 
október 1. napjától 5 éves határozott időtartamra a Salgótarján Foglakoztatási Nonprofit Kft. ré-
szére ingyenes használatba adja közfoglalkoztatás, hajléktalanok foglalkoztatása, mosodai tevé-
kenység, valamint oktatás céljára a 2. melléklet szerint, és felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. 
ügyvezető igazgatóját a használati szerződés aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

14. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodás jóváha-
gyására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Az előterjesztés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által az erdészeti és faipari 
tevékenységre  épülő  START  mintaprogram  keretében,  valamint  a  közterület-  és  zöldterület-
kezelési,  a  temető-fenntartási  és  a  helyi  közút-  és  közterület-fenntartási  feladatokra  vonatkozó 
közszolgáltatási  szerződés  alapján  kivágott  faanyag  kezelésével  és  felhasználásával  kapcsolatos 
feladatokat meghatározó megállapodás megkötésére tesz javaslatot.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg.
A  napirend  részben  kapcsolódik  a  szociális  tűzifához,  amit  már  tárgyaltak  egy  előző 
előterjesztésben. Részben pedig kapcsolódik a város tulajdonát képező anyagok, azaz a kivágott fa 
és az ehhez kapcsolódó anyagok kezeléséhez.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta.
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Döntéshozatalt kért. A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

176/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel köten-
dő a kivágott fa kezelésére és felhasználására vonatkozó megállapodást az 1. melléklet szerint jóvá-
hagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

15. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. számlavezető bankjánál, a Kereskedelmi 
és  Hitelbank  Zrt-nél  folyószámlahitel  igénybevételére  nyújtott  be  kérelmet.  Az  egyébként 
nyereségesen gazdálkodó, likviditási  problémákkal nem küzdő gazdasági  társaság azért  szeretne 
élni a folyószámlahitel lehetőségével, hogy széleskörű előadó-művészeti, közművelődési, ifjúsági 
és  sport  célú  feladatellátásai,  valamint  létesítményüzemeltető  tevékenysége  a  jövőben  is 
biztonságos legyen. 
A bank a folyószámlahitel igényt elbírálta és 22.000.000 Ft összegű folyószámlahitel biztosítását 
vállalja.
A folyószámlahitel  szerződés érvényességének feltétele a tulajdonos önkormányzat jóváhagyása, 
valamint egy „komfort levél” aláírása, melyben a tulajdonos többek között kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Kft-ben meglévő 100 %-os tulajdonjogát a folyószámlahitel futamideje alatt fenntartja, 
valamint  arra,  hogy  mindenkor  biztosítja  a  Kft.  folyószámlahitel  szerződésből  eredő  fizetési 
kötelezettségének teljesítését.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg.
A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  4  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  2  tartózkodás  mellett 
támogatta.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a 
szót.

Tolnai  Sándor: A konkrét  ügy újra  megnyitja  azt  a  kérdést,  amire  időként  visszatérnek,  hogy 
továbbra  is  a  hitelfelvételek,  illetve  azok  előkészítése  folytatódik.  Az  előterjesztésben  ugyan 
folyószámlahitel  szerepel,  de  a  későbbiekben  lehetőséget  teremt,  hogy  felvegyék.  Azon 
hitelkeretekre,  amelyeket  az  önkormányzat  jogszabályok  alapján  felvehetett,  már  megvan  a 
megállapodás. Ez már a második olyan önkormányzati tulajdonú cég, amely hitelkeretet igényel. A 
Foglalkoztatási Kft. volt az első.
Újra elmondta, hogy nem kizárólag a hitelfelvételeket tartják az egyedüli megoldásnak. A cégek, 
illetve  az  önkormányzat  érdekében egy olyan  előterjesztést  várnak  végre,  ahol  egy intézkedési 
tervet is tárgyalhatnak.
Visszautalt  a  költségvetésre,  amiből  az  látszik,  hogy az  első  félév  az  pozitív,  tehát  a  realizált 
bevételek  meghaladták  a  kiadásokat,  önmagában  a  számok  egyensúlyban  vannak.  A korábban 
kongatott vészharangok a féléves gazdálkodásban egyelőre még nem jelentkeztek.
Még egyszer hangsúlyozta, hogy a hitelfelvétel nem az egyetlen lehetséges mód, amivel a közelgő 
problémákat kezelni kell.

Dóra Ottó: Megadta a szót Simon Lajos igazgató úrnak.
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Simon  Lajos: Valóban  nem  hitelfelvételről  van  szó,  hanem  egy  likviditási  esetet  kezelő 
lehetőségről.  A Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  üzleti  terve  és  bevételei  az  elmúlt 
években  jelentősen  átalakultak.  Az  önkormányzat  54%-ban  finanszírozza  a  Kft.  által  ellátott 
feladatokat az üzleti tervben, tehát a fennmaradó részt vállalkozói és egyéb más tevékenységből kell 
összegyűjteniük, beszedniük.
Az  elmúlt  években  jelentős  bevételi  forrásátalakuláson  mentek  át,  mivel  2013.  márciustól  a 
gazdasági társaság fő tevékenysége az előadó-művészet. Az előadó-művészeti tevékenységgel bíró 
gazdasági társaságoknak lehetősége van társasági adó igénybevételére. A 2014-es tevékenységükből 
adódóan idén 20 millió Ft társasági adó igénybevételére van lehetőség. Ez nem automatikus, hanem 
a gazdasági társaságnak kell keresni olyan gazdasági szereplőket, akik ezt a társasági adót nem az 
államnak,  hanem  állami  közreműködéssel  a  gazdasági  társaságnak  juttatják.  A  20  millió  Ft 
felkutatása ezekben a hetekben is zajlik. Ha ez eredményes lesz – és erre nagyon komoly esélyük 
van, mivel több megyei és Budapest környéki gazdasági társaság jelezte, hogy rendelkezésre tudja 
bocsátani a társasági adóbevételét –, akkor a 20 millió Ft meg fog jelenni a számlájukon. Tehát az 
üzleti tervben foglalt bevételi összegek teljesülni fognak.
Reményeik szerint újra egy nyereséges évet tudnak zárni. Mivel nekik nincsenek havi rendszeres 
bevételeik,  mindig  a  rendezvényekhez,  a  bérlet  eladásokhoz,  egyéb  más  tevékenységekhez 
kötődnek, a folyószámlahitel tulajdonképpen arról szól, hogy ne okozzon nekik gondot, ha adott 
esetben néhány napra likviditási probléma merülne fel a társaságnál.
Nem hitelfelvételről van szó. Terveik szerint nem is élnének ezzel a folyószámlahitellel, csak egy 
biztonsági tartalékot szeretnének kérni a tulajdonos önkormányzattól, hogy biztosítsa a gazdasági 
társasága számára.

Dóra Ottó: Még annyival egészítette ki, hogy 2015. december 31-i hatállyal le is jár ez a történet.  
Azaz ha a Közgyűlés elfogadja, akkor 2015. december 31-ével érvényét veszti mind a komfortlevél, 
mind a hitelszerződés. Tehát ez egy abszolút éven belüli, elvi lehetőség.
Az  egyéb  felvetéseket  illetően  elmondta,  hogy  azon  túl,  hogy  a  javaslataikat  a  képviselők 
megtárgyalhassák,  arra  is  lesz  mód,  hogy  a  képviselők  tegyék  meg  javaslataikat  a  jövő  évi 
költségvetés  vonatkozásában.  A  következő  hetekben,  hónapokban  sok  körös  és  „izmos” 
tanácskozások lesznek a Közgyűlés termében és azon túl is.
Visszakanyarodott még a „Józsihoz”. Más eszközöket is figyelembe vesznek. Viszont ha például 
beadnak egy pályázatot a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozatra,  amely az elmúlt  3 évben mindig 
nyert  valamennyit,  de  az  idén  egy forintot  sem,  akkor  valahonnan  finanszírozni  kell  a  Tarjáni 
Tavasz rendezvényeit.  Nyilván annak az oka, hogy a pályázaton nem nyertek, pusztán az lehet, 
hogy a Kft. munkatársai rosszul írták meg a pályázatot, az elmúlt három évben pedig jól. Más okot 
nem is tud feltételezni, de ez sajnálatos.
Küzdenek mindennel,  a  rendszerszerű  állami támogatás  csökkenésével  és  más  problémákkal  is. 
Véleménye szerint ezeket is meg fogják oldani. Ebben a témában még sokszor fognak találkozni és 
konstruktív része is lesz a dolognak.
Nem látott több hozzászólásra jelentkezőt, döntéshozatalt kért az előterjesztésről.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot 
hozta:

177/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Salgótarjáni Közművelődési Non-
profit Kft. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 22.000.000 Ft összegre 2015. december 31. napján 
lejáró folyószámlahitel szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 
mellékletét képező komfort levél aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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16. Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan 
KLIK részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete azzal kereste meg 
az önkormányzatot,  hogy a Salgótarján, Klapka György út 4.  szám alatti  3876 hrsz.-ú ingatlant 
bocsássa  rendelkezésükre  a  Nógrád  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  telephelyének 
elhelyezéséhez, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához.
A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont” című projekt keretében, a 
szoft elemekhez kapcsolódóan a fenti ingatlanban Szolgáltató Iroda került kialakításra, ezért az in-
gyenes használatba adásához az önkormányzat megkérte az irányító hatóság jóváhagyását, melyet 
meg is kapott.
Az ingatlan jelenleg a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. szervezeti keretein belül szolgálja 
a fenti feladatokat, ezért a Kft. alapító okiratát és az önkormányzat, valamint a Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződést módosítani szükséges.
A szerződés tervezet szerint az ingatlan a KLIK ingyenes használatába kerül 2015. szeptember 1. 
napjától 2020. augusztus 31. napjáig határozott időtartamra azzal a feltétellel, hogy az ingatlannal 
kapcsolatos valamennyi költséget a KLIK fizeti meg. Az önkormányzat és a KLIK között létrejövő 
ingyenes használatba adási szerződést az előterjesztés melléklete tartalmazza. A KLIK 2015. szep-
tember 8. napján birtokba lépett, amelyet jegyzőkönyvben rögzítettek.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 
igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük. Nem volt.
Elmondta, hogy az egyik bizottsági ülésen szóba került magának az ingatlannak a piaci helyzete, 
hogy miért  kellett  ennek  történni.  Mivel  a  képviselő-testület  egészére  és  a  televíziónézőkre  is 
tartozik, itt mondta el, hogy a város tulajdonában lévő rengeteg ingatlan és ingóság van az állam 
ingyenes használatában. Olyan is van, amely azért került oda, mert ha nem adták volna ingyen, 
akkor  a  benne  lévő  szervezet  esetleg  a  megye  egy  másik  városában,  amely  Salgótarjántól 
északnyugatra fekszik,  folytatja tovább a munkáját.  Véleménye szerint  ez nem ízléses  az eljáró 
szervek, jelen esetben a KLIK, vagy az állami szervek részéről.
A város  erején  felülinek  tartja  azt  is,  amit  pénzben  az  oktatási  intézmények  fenntartásához 
odatesznek. A város egyébként piacképes ingatlanjait, ingóságait viszik és adott esetben arról kell 
tárgyalniuk a KLIK-kel, a POP-pal, vagy a most létrejött szakképzési szervezettel, hogy a város 
tulajdonát képező ingóságokhoz ők maguk hozzáférhetnek-e, vagy sem. Jelenleg még döntetlennél 
sincsenek, hiszen adott esetben a saját ingó vagyonukhoz nem férnek hozzá. Úgy sem, ha azt az 
említett  szervezet  nem  használja  különben  a  szakmai  munkához.  Miközben  levelet  kap  az 
iskoláktól, hogy írtak a KLIK-nek, mert kifogyott a toner. A KLIK válaszolt, hogy neki nincs pénze, 
kérjen az iskola az önkormányzattól. Ő azt kérte a kollégáktól, szintén jelezzék, hogy nekik sincs 
pénzük. Ez a KLIK dolga. Eléggé elkeserítő a helyzet. A pedagógusokon, a segítő személyzeten és a 
szülőkön múlik, hogy ez az egész történet még nem csuklott össze.
Természetesen a feladat fontossága, a kollégák, az értelmiség itt tartásának a fontossága mindenek 
felett áll, úgyhogy ő maga is támogatja ezt az előterjesztést.
Döntéshozatalt kért. A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

178/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmaz-
za a polgármestert, az alapító okiratot módosító okirat aláírására.
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A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési kérelmet jogi képviselő 
útján terjessze elő a cégbíróságnál.

Határidő: azonnal
a cégbírósági eljárás tekintetében 2015. október 1.

Felelős: Dóra Ottó polgármester
Simon Lajos ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata  és  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között 
2012. május 23-án létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 2. melléklet szerint. A Köz-
gyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3100 Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatti 
3876 hrsz.-ú ingatlant ingyenes használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ré-
szére (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32., adószáma: 15799658-2-41, képviseli: Székyné 
dr. Sztrémi Melinda tankerületi igazgató) 2015. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. nap-
jáig, 5 éves határozott időtartamra azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerült valamennyi 
költséget a használatba vevő viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

4. A Közgyűlés  jóváhagyja a  3.  pontban meghatározott  ingatlan használatba adására vonatkozó 
szerződést a 3. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a használatba adási 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra  Ottó: A Közgyűlés  1  db  önkormányzati  tulajdonú lakást  biztosított  ingyenes  használatra 
2014. október 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig a KLIK zenetanára részére. A Váczi Gyula 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kérvényezte a hegedű tanár számára ingyenesen biztosított 
lakáshasználat folytatását. Kérelmét az intézmény fenntartója, a KLIK igazgatója is támogatta.
Az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet 
alapján a Közgyűlés az önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról minősített többséggel dönt.
Javasolta az érintett lakás további 1 évre történő bérbeadását változatlan feltételekkel, ami egy kissé 
hasonló a sportosokhoz, tehát a lakbért nem fizette, a rezsiköltséget fizeti.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  9  igen  szavazattal 
támogatta.
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Megkérdezte,  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele  az  előterjesztéshez.  Nem  volt,  ezért 
döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

179/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (13) bekezdése alapján 2015. október 1. napjától – 2016. szeptember 30. napjáig 1 éves időtar-
tamra ingyenesen használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Váczi Gyu-
la Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára (Beeri Szilvia) lakhatásának biztosítása céljából a Salgó-
tarján, Erzsébet tér 2. 9/8. szám alatti lakást a közüzemi költségek használó általi megfizetése mel-
lett. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

18. Javaslat bérlőkijelölési joggal terhelt lakások bérlőkijelölési jogának megszüntetésére vo-
natkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra Ottó: Az önkormányzat tulajdonát képezi az a 13 db lakás, melyre a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság bérlőkijelölési joggal rendelkezik.
A Rendőr-főkapitányság, lakásgazdálkodási érdekeit szem előtt tartva, felülvizsgálta ezen lakásokat 
és megállapította,  hogy egyes  lakásokra szolgálati  célból  nincs  szüksége.  Azzal  kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a 13 db bérlőkijelölési joggal érintett lakás közül 7 db lakás bérlőkijelölési 
jogáról  térítés  nélkül  lemond,  a  fennmaradó  6  db  lakásra  a  bérlőkijelölési  jogát  továbbra  is 
fenntartja és kéri az Alkotmány úton lévő 2 db bérlőkijelölési joggal rendelkező lakás felújítását.
Az önkormányzat támogatja a Rendőr-főkapitányság ezen javaslatát azzal, hogy amennyiben a 2 db 
Alkotmány úti lakásba a felújítást követően a Rendőr-főkapitányság 60 napon belül bérlőt nem jelöl 
ki, akkor az önkormányzat a lakásokat legfeljebb 1 évre bérbe adhatja azzal, hogy ezen időszakra a 
Rendőr-főkapitányság mentesül a bérleti és egyéb közüzemi költségek megfizetése alól. A Rendőr-
főkapitányság az önkormányzat ezen kérésével egyetértett.
A Rendőr-főkapitányság által kért 2 db Alkotmány úti lakás felújítására az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  9  igen  szavazattal,  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Röviden kiegészítette, itt  onnan indultak, hogy sajátos jogszabályi környezet miatt az egyébként 
városi tulajdonban lévő, de bérlőkijelölési joggal terhelt lakások bérlőkijelöléséről szóló lemondása 
okán  az  önkormányzat  fizessen  a  rendőrségnek.  Ettől  az  önkormányzat  rögtön  elzárkózott  és 
hosszas tárgyalások után jutottak ide. De ettől még előbbre is fognak haladni.
Sajnos belátható időn belül nem várható, hogy a rendőrség ezekre a lakásokra bérlőt fog kijelölni, 
azaz  nem  várható  olyan  rendőr  érkezése,  akinek  szüksége  lenne  ezek  közül  a  lakások  közül 
valamelyikre. Pedig jó lenne, ha több rendőr lenne.
Ezzel együtt elfogadásra javasolta az előterjesztést és döntéshozatalt kért.
Kérdés, észrevétel hiányában a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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180/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság között kötendő, egyes önkormányzati tulajdonú lakások tekintetében a Rendőr-főkapitány-
ság bérlőkijelölési jogáról való lemondást rögzítő megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

19. Javaslat a Salgótarján, Csille köz 1. szám alatti épület bontásának jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra Ottó: Az önkormányzat tulajdonában álló Csille köz 1. szám alatti ingatlan 3 lakásos épület, 
mely a korábbi időszakban kiürült. Az épület tetőszerkezetét illetéktelen személyek megrongálták, a 
cserépfedést elvitték, tehát az idegéri helyzethez hasonló kezdett kialakulni. A tető egyik oldala még 
áll, balesetveszélyes, életveszélyes az épület.
Az  épület  bontását  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  végzi  az  építési  törmelék 
hulladéklerakó helyre történő elhelyezésével, melynek költsége bruttó 1.500 e Ft.
Az épület elbontásával az önkormányzati lakásállomány 2 db komfort nélküli és 1 db félkomfortos 
lakással csökken.

Az előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 
igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt, döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

181/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló szerv a 
Salgótarján, Csille köz 1. (hrsz: 15602/2) szám alatti ingatlan bontását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

20. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező haszonbér földterületek rekreációs célú föld-
területté történő átminősítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra  Ottó: A mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  törvény  2014.  május  1-jétől 
földműves  képzettséghez  kötötte  a  haszonbér  szerződések  megkötésének  lehetőségét.  Mivel  a 
„hobbi célú” haszonbérlők nagyon alacsony részarányának van földműves képzettsége, kétségessé 
vált újabb haszonbér szerződések megkötése, valamint a korábbi szerződések lejárat után történő 
megújítása. A törvény 2015. január 1-jei módosításával bevezetésre került a rekreációs földszerzés 
fogalma.  Amennyiben  a  települési  önkormányzat  a  „hobbi  célú”  haszonbérlők  által  használt 
földterületeket rekreációs célú területté  minősíti,  abban az esetben lehetőségük van a bérlőknek 
földműves képzettség nélkül az ingatlan további bérlésére, ha a bérelt terület nem haladja meg az 1 
ha-t.  Fentiek alapján az előterjesztés javaslatot tesz ezen ingatlanok rekreációs célú földterületté 
minősítésére.
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Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt, döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

182/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1.a.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mellékletben meghatározott ingatlanokat rekre-

ációs célú területté minősíti 2015. október 01. napjától.

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

b.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy az 1.a.) pontban rekreációs célra kijelölt ingatlanokra a haszonbérszerződé-
seket megkösse azzal, hogy a kijelölt ingatlanokon legfeljebb 1 hektár terület nagyságú földre 
köthető haszonbérleti szerződés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvényben foglalt feltételekkel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

21. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. és a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  és  a  VGÜ Nonprofit  Kft. 
között  létrejött  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  módosítása  a  különböző 
jogszabályi módosítások átvezetése, illetve a képviseletre jogosultak aktualizálása miatt szükséges.
A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a módosításokat már jóváhagyta, a taggyűlési 
döntéshez azonban a közgyűlésnek is szükséges döntést hozni a szerződésmódosítás tárgyában.

Az előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 
igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Az előterjesztéshez közvetlenül nem kötődik, de szükségesnek tartotta bejelenteni, hogy a tegnap 
előtti  napon  egyeztető  tárgyalásokat  folytattak  a  cég  ügyvezetőjével,  illetve  Bátonyterenye 
polgármesterével, Nagy-Majdon József úrral és a kollégáival. Az egyeztetés tárgya az volt, hogy a 
bátonyterenyei  BÁVÜ,  önkormányzati  100%-os  tulajdonú  cég,  amely  eddig  a  VGÜ 
alvállalkozójaként Bátonyterenyén és szűken vett térségében a hulladékszállítást végezte, feldőlt, 
becsődölt,  felszámolásba  került.  Ennek  az  az  egyenes  következménye,  hogy  miután  a  térség 
hulladékszállítási vállalkozója a VGÜ, a továbbiakban automatikusan neki kell elszállítani az itt 
keletkezett hulladékot. Szemben azzal a helyzettel, ami már máshol volt, hogy a katasztrófavédelem 
kijelölt  egy céget az elszállításra és annak a cégnek minden veszteségét megtérítette,  azaz nem 
kellett lerakási illetéket fizetni stb.
Nincsenek még becsléseik, de mindenképpen 10 millió Ft-os további veszteséggel terheli meg a 
céget, hiszen ebben az esetben a VGÜ-nek semmilyen kompenzáció nem jár. Innentől az összes, 
Bátonyterenyéről és térségéből elszállított hulladék után is ugyanúgy meg kell fizetni a 6000 Ft-os 
lerakási  illetéket,  a  felügyeleti  díjat,  az  e-útdíjat.  Nem Bátonyterenye városvezetése tehet  erről, 
hanem a jogszabályi környezet és az a „szívatás”, amit a kormány ezekre a cégekre az elmúlt három 
évben kirótt több körben.
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Fontosnak tartotta tudatni ezt a képviselőkkel, hogy ha majd szembejönnek helyzetek, a szükséges 
intézkedéseknek az egyik oka például ez lesz.
Az  előterjesztés  maga  jogtechnikai,  tehát  kérte  elfogadni.  Megadta  a  szót  Tolnai  Sándor 
képviselőnek.

Tolnai Sándor: Eddig úgy tudta, hogy ott a vagyonkezelő cég átveszi ezt a tevékenységet. Tehát ezt 
nem hozta meg a közgyűlés ezek szerint, csak átment a feladat?

Dóra Ottó: Nem politikai barátok Bátonyterenye polgármesterével, de a tisztesség is azt kívánja, 
hogy az egy másik település ügye. Az a bátonyi cég már 2011. óta billegett, folyamatosan anyagi, 
gazdasági problémák mutatkoztak. Az is egy nagy cég volt, minden benne volt és az önkormányzat 
az elmúlt három évben azt tette, hogy minden olyan tevékenységet kiszedett a cégből, amely az 
önkormányzat  vagyonához  kapcsolódott  és  nullszaldós,  vagy  profitábilis  volt  és  csak  a 
hulladékszállítást hagyta benne.
Lehet, hogy nem sportszerű, de megérti a bátonyi vezetés eljárását, hasonló helyzetben valószínűleg 
ő is erre tett volna javaslatot. Mivel azt a költséget nem tudja kifizetni. Megtermelni sem tudja, 
kifizetni  sem tudja.  Azt  pedig  nyilván  nem akarták,  hogy a  város  vagyonát  elvigye  egy ilyen 
költség.
Tehát ez kitolás az önkormányzatokkal a Kormány részéről, mert mindenkit érint. Egy ilyen nagy 
hulladékszállító  már  bedőlt  Gödöllőn,  amely  Nyugat-Nógrádot  érinti  és  Budapest  kivételével 
minden hulladékszállító és kezelő cégre ez a sors vár, ha egyébként jelentős jogszabályi változások 
nem lesznek.
Ezt a képet itt árnyalni fogja, hogy nemsokára egy kb. 5 milliárdos beruházást fognak átadni és az 
azt finanszírozó Európai Unió nem fogja jó néven venni, hogyha önhibáján kívül összecsuklik a 
dolog.
Jól ellenőrizhető, jól számolható történetről van szó, befagyasztott  díjfizetés,  illetve csökkentett, 
rárakódott  különböző,  legalább  háromféle  járulék.  Az  egész  rendszert  figyelembe  véve  ez 
kigazdálkodhatatlan, kivéve Budapestet. De ez egy későbbi történet, csak itt gondolta tájékoztatni a 
képviselőket.
Nem látott  több  hozzászólót,  döntéshozatalt  kért.  A  Közgyűlés  15  igen  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

183/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a VGÜ Nonprofit Kft. tagja, javasolja a cég tag-
gyűlésének, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a VGÜ Nonprofit Kft. 
között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2. módosítását a melléklet szerint 
hagyja jóvá, és hatalmazza fel az ügyvezető igazgatót annak aláírására.

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

22. Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítmények használa-
táról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Részben ingyenes létesítmény használat a KLIK intézményei részére. Arról van szó, 
hogy a KLIK iskoláiban tanuló gyerekeknek a mindennapos testneveléshez igénybe kell venniük 
olyan külső tereket, amelyek az iskolában vagy nincsenek, vagy foglaltak, mert egyszerűen nem fér-
nek el.
Fontos, hogy a köznevelési intézmények folytatni tudják ezt a testnevelő, nevelő-oktató munkát. Ja-
vasolta, hogy a képviselő-testület támogassa azokat az igényeket, amelyeket az előterjesztés tartal-
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maz a városi sportcsarnok, illetve tanuszoda vonatkozásában, jórészt ingyenesen, részben bérleti dí-
jért.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nem volt, így döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

184/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkor-
mányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Kft. között kötendő, a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítményhasználat-
ról szóló megállapodást az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Dóra Ottó polgármester
Határidő: értelemszerűen

23. Javaslat a „Polgári Salgótarjánért Alapítvány” részére névhasználathoz való hozzájárulás 
megadására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A „Polgári Salgótarjánért Alapítvány” nevében Tolnai Sándor kuratóriumi tag, képvise-
lő kereste meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát és kérte az önkormányzat hozzájá-
rulását a „Salgótarjánért” névhasználat engedélyezéséhez.
A Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, alapító által létrehozni kívánt alapítvány célja a polgári érté-
kek erősítése és népszerűsítése Salgótarjánban. Az Alapítvány Balassagyarmati Törvényszék általi 
bejegyzéséhez szükség van Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a névhasználathoz való 
hozzájáruló határozatára is.

Az előterjesztést pótlólag küldték meg, bizottságok nem tárgyalták. Felhívta a képviselők figyelmét, 
hogy bő 10 hónapig megúszták a helyszíni kiosztású előterjesztést és a jövőben sem lesz ilyen. 
Tehát az ülés előtti nap a legvége, amikor este ki tudják küldeni. A hivatal illetékes munkatársainak 
megköszönte, hogy előző nap délután nagyon gyorsan összerakták az előterjesztést.
Nem volt kifogása az előterjesztéssel szemben. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Megadta a szót Molnár Károly képviselőnek.

Molnár Károly: Nyilván látják, hogy a Polgári Salgótarjánért Alapítvány nem a baloldali értékek 
népszerűsítésére  jön  létre.  Természetesen  a  tisztesség  úgy kívánja,  hogy nem fog  a  Közgyűlés 
többsége akadályt  gördíteni  a  névhasználat  elé.  A baloldali  frakció  is  támogatja  a  névhasználat 
megadását.
Viszont  jelzett  egy  dolgot  az  alapító  képviselője  felé.  A szervezet  már  október  első  napjaira 
hivatalosan is meghirdetett egy rendezvényt. Az interneten látta, hogy meghívót is gyártottak erre, 
ahol már konkrétan szerepel: Polgári Salgótarjánért Alapítvány. 
Csak a tisztesség és a jövőbeli korrekt eljárás keretében és érdekében kérte, hogy legalább addig ne 
használják a nevet, amíg az arra hivatott salgótarjáni közgyűlés nem adja meg a szervezetnek a 
névhasználatot.  Betudta egy kisebb hibának. Tényleg csak a korrektség és a tisztesség kedvéért 
kérte, de természetesen támogatják az előterjesztést.
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Dóra Ottó: Döntéshozatalt kért az előterjesztésről.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

185/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Polgári Salgótarjánért Ala-
pítvány” elnevezésében a „Salgótarjánért” megjelölést használja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

24. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírása
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A  Közgyűlés  a  160/2010.(VIII.19.)  Öh.  sz.  határozatával  megbízta  Mitró  Évát 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága vezetésére vonatkozó 
magasabb vezetői feladatok ellátásával, mely megbízás 2015. december 31. napján lejár.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a megbízási jogkör gyakorlójának a Csarnok- 
és  Piacigazgatóság  igazgatói  beosztás  ellátására  pályázatot  kell  kiírnia.  A  pályázati  felhívás 
tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
A  Közgyűlés  a  pályázati  felhívásra  beérkező  pályázatok  értékelésére,  valamint  a  pályázók 
személyes meghallgatására a törvényben meghatározott szakmai-szakértői bizottságot hoz létre. A 
bizottság  véleményének  figyelembe  vételével  a  polgármester  várhatóan  a  Közgyűlés  2015. 
novemberi ülésén előterjeszti személyi javaslatát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására történő megbízásra. 
A  Közgyűlés  a  pályázati  határidő  lejártát  követően  2015.  december  31-ig  dönt  a  vezetői 
megbízásról.

A bizottságok  az  előterjesztést  nem  tárgyalták.  Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése, 
észrevétele. Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány László: Módosító javaslatot tett az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérte, hogy delegálják 
a bíráló bizottság felkérendő tagjai közé Tolnai Sándort, a Pénzügyi Bizottság elnökét.

Dóra  Ottó: Annak  ellenére  támogatta  ezt  a  javaslatot,  hogy 2006-2014-ben  a  8  évből  7-ben, 
egészen pontosan onnantól, hogy jogszabály nem tette kötelezővé, az akkori ellenzéki képviselők 
egyszer sem kaptak felkérést, vagy lehetőséget, hogy tagjai legyenek vezetői megbízáshoz, vagy 
bármely más ügyhöz létrehozott bíráló bizottságnak.
Támogatta a javaslatot azzal a megjegyzéssel, hogy kéri a bizottságot kiegészíteni. Tehát a bizottság 
4 fős  lesz és a  4.  tag az Tolnai  Sándor képviselő úr,  aki  egyben a Pénzügyi  Bizottság elnöke. 
Nyilván ebben a minőségében is.
Ezzel a kiegészítéssel kérte, hogy fogadja el a testület az előterjesztést. Turcsány László kért még 
szót.

Turcsány László: Megköszönte a lehetőséget, viszont felhívta a figyelmet arra, hogy 2006-2010. 
között  bizottságok  elé  vitték  ezeket  az  elbírálásokat.  Egyetértett,  2010-2014.  között  volt  ennek 
egyfajta negatív hatása a baloldalra nézve. Most lehetőségük van arra, hogy ezt oldják, levezessék 
ezt a feszültséget. Megköszönte a frakció nevében, hogy Tolnai Sándor képviselő úr részt vehet a 
bíráló bizottságban.
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Dóra Ottó: További hozzászólót nem látott, döntéshozatalt kért a módosított előterjesztésről.
A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

186/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az 1. mellék-
let szerint pályázatot ír ki. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigazgatási Állásportálján és Salgótarján Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata internetes oldalán történő közzétételéről intézkedjen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

2. A Közgyűlés a magasabb vezetői pályázati felhívásra beérkező pályázat(ok) értékelésére, vala-
mint a pályázó(k) személyes meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése alapján szakmai-szakértői bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság) hoz létre. A Bizottság személyi összetétele:
Fekete Zsolt elnök
dr. Varga Tamás tag
Mihályné Balázs Melinda tag
Tolnai Sándor tag

Határidő: 2015. november 02.
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság véleményének figyelembevételével ter-
jessze  a  Közgyűlés  elé  személyi  javaslatát  a  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzat 
Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására történő megbízás-
ra.

Határidő: a Közgyűlés 2015. novemberi ülése
Felelős: Dóra Ottó polgármester

25. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói állására benyújtott pályá-
zatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A Közgyűlés  2015.  júniusában  pályázatot  írt  ki  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft. 
ügyvezető  igazgatói  munkakörének  betöltésére  és  felkérte  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy a pályázókat hallgassa meg, véleményezze, 
rangsorolja a pályázatokat és véleményét írásban küldje meg a polgármester részére.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. volt.
A  megadott  határidőig  9  pályázó  nyújtotta  be  pályázatát  az  ügyvezető  igazgatói  munkakör 
betöltésére.
A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  meghallgatta  a 
pályázókat.  A meghallgatáson mind a kilenc pályázó megjelent,  akiket  a  Bizottság külön-külön 
hallgatott  meg. Ezt követően a Bizottság írásban megküldte véleményét a polgármester részére, 
mely az alábbiakat tartalmazza.
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A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának feladatai, a pályázati felhívások 
előkészítése és megjelentetése – az eredetileg tervezett  időponthoz képest – jelentős csúszásban 
van.
Tekintettel arra, hogy a Kft. bevétele az elmúlt időszakban az önkormányzati projektekhez kapcso-
lódó megbízásokból adódott és jelenleg nem tervezhetőek a Kft. lehetséges feladatai és a működésé-
hez szükséges bevételek, így az önkormányzat gazdasági helyzetét és érdekeit is szem előtt tartva 
nem célszerű új ügyvezető kinevezése.
A pályázati kiírás szerint „A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát”.
Mindezekre tekintettel javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatói állásra meghirdetett pályázatát nyilvánítsa eredménytelennek.

Az  előterjesztést  bizottságok  nem  tárgyalták.  Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése, 
észrevétele. Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány László: Az előterjesztést  elolvasva,  a  képviselő társaival  arra  a  megállapításra  jutott, 
hogy ez egy kicsit rosszul sült el. Úgy gondolják, hogy a 9 pályázót egy kicsit bebolondították.
Kilenc ember beadta a pályázatát, abban reménykedve, hogy valamelyikük be fog tudni tölteni egy 
igazgatói állást. Azt kérte a polgármestertől, hogy a közeljövőben figyeljenek. Tisztában van vele, 
külső okok is közrejátszottak ebben, de mégis megfontoltabban kellene ezt kezelni. Ismét 9 ember 
kétségek között van a város vezetését illetően.
Kérte, hogy legközelebb már ezt egy kicsit megfontoltabban írják ki.

Dóra Ottó: Megadta a szót Molnár Károly képviselőnek.

Molnár Károly: Kettő dologra reagált. Az egyik, hogy 9 embert ért-e csalódás e tekintetben. Ezt,  
mint közgazdász, matematikailag megcáfolta, hiszen 1 embert ért, aki nem tudják, hogy kicsoda és 
8 ember amúgy is vesztett volna ezen a pályázaton.
Mondandójának másik komolyabb része az, ami arra utalt, hogy külső tényezők is befolyásolták a 
döntés  születését.  Ez  úgy  korrekt,  ha  a  képviselő  elhagyja  az  „is”  szót.  Csak  külső  tényezők 
befolyásolták. A döntést a bizottság nyilván szívesen meghozta volna. Nagyon örültek volna, ha már 
abban  a  helyzetben  vannak,  hogy  a  startvonalnál  állnak,  egy  felállt  intézmény-hálózattal, 
szervezettel és a pisztoly eldördülését várva azonnal tudnak ugrani az éppen megnyíló pályázati 
lehetőségekre.
Az  a  bizonyos  külső  tényező  a  jelenlegi  fejlesztéspolitika  Magyarországon,  ami  elég  komoly 
hátrányban van az előzetesen meghirdetettekhez képest. Tehát csak és kizárólag ez a külső tényező 
befolyásolta, hogy ezt a pályázatot javasolták eredménytelenné nyilvánítani.

Dóra Ottó: Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány  László: Csak  egy  kérdése  volt.  Volt-e  jogszabályi  kötelezettségük  arra,  hogy  ezt  a 
pályázatot kiírják? Vagy egyébként csak úgy gondolták, hogy most akkor ezt ki kellene írni.
Ha  ez  utóbbi,  akkor  nyilván  a  polgármester  úr  és  a  testület  is  tisztában  van  azzal,  hogy 
Magyarországon  jelenleg  elég  nehéz  a  gazdasági  helyzet  és  ehhez  még  hozzájárul  egyéb  más 
nehezítő tényező is, európai uniós, migrációs kérés. Egy kicsit megfontoltabbnak kellene lenni.
Ha nem volt jogszabályi kötelezettség, akkor várják meg a lehetőséget. Egy rendkívüli közgyűlés 
egy nap alatt összehívható és a döntés meghozható.

Dóra  Ottó: Először  a  bebolondításra  és  nagyobb  felelősségtudatra  reagált.  Egy  ilyen  eljárás 
minimálisan 3 hónapig tart. Ki kell írni a pályázatot, kell adni egy határidőt a jelentkezésre, egy 
újabb határidőt az illetékes bizottságnak a pályázatok tisztességes átvizsgálására és kell adni egy 
újabb határidőt, ha van ilyen döntés, a megválasztottnak, hogy beállhat.
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Másodszor, elmondta, szívesen megadja Turcsány képviselő úrnak az ülés után azoknak a helyettes 
államtitkár  uraknak a telefonszámát,  akiket  fel  kellene hívni  és  megkérdezni,  hogy mi folyik a 
magyarországi fejlesztéspolitikában. Hiszen 2014. január 1-jével megkezdődött a 2014-20-as EU-s 
fejlesztési ciklus és 2015. szeptember végén ott tartanak, ahogy az előbb részben elmondta, hogy 
talán majd ősszel lesz pályázati kiírás.
Az elmúlt fél évben kb. nyolcszor volt olyan, hogy a Városfejlesztő Kft., melyet kötelező jelleggel  
hoztak létre még 2010. előtt, egyáltalán vállalhat-e feladatot, vagy sem. Egy hónapig vállalhatott, 
egy hétig nem, majd egy hétig vállalhatott, egy hónapig nem. Ezt egy önkormányzattal nem lehet 
eljátszani. Tatár Csaba igazgató úr bér- és költségtérítés nélkül elvállalta a vezetést. Mindannyian 
tudják, milyen igazgatói fizetés és járulékai voltak kiírva úgy, hogy egyébként a cég 0 felé tendáló 
bevétellel rendelkezik. A futó projektek már kimentek, újak még nincsenek, mert nem lehetnek. 
Igazgató úr megbízása december 31-ig szól. Bízik benne, hogy akkor már lesz világos helyzet a Kft. 
további  sorsával  kapcsolatban.  Ezek  már  EU-s  és  hazai  eljárási  szabályokból  következő,  a 
szakemberek által  is  nehezen  megfejthető  dolgok,  csak  mögöttük  10-100 milliók  és  milliárdok 
vannak. Ha ezeket a szabályokat kicsit is elhibázzák, fizethetik vissza az el nem költött pénzt is,  
mert abban viszont szigorú mindenki, hogy ez így legyen.
Nyilván azt az egy pályázót ő is sajnálja, aki mellett a Közgyűlés döntött volna, hogyha eredményes 
lett volna. Ő is átvizsgálta a pályázatokat. Volt olyan, aki csak az önéletrajzát és a bizonyítványai 
másolatát nyújtotta be, holott kiírták, hogy írja meg az elképzeléseit. Ezt nem tekintené pályázónak.  
De a beadott pályázatok alapján van olyan szakember, akit a későbbiekben, ha lesz mire, fel tudnak 
kérni kollégának, vagy adott esetben más feladatra.
Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány László: Kérte, hogyha majd újra kiírják a pályázatot, ez a 9 fő legalább értesítést kapjon 
róla, hogy újra megnyílt ez a lehetőség. Tehát külön kapjanak értesítést, ne kelljen böngészniük az 
adott lapokat, internetes oldalakat, hiszen ők már egyszer ezen részt vettek és legyen lehetőségük, 
hogy ha lesz lehetőség.

Dóra Ottó: Nyilván az eljárásban résztvevők kapnak kiértesítést. Nincs jogszabályi kötelezettség 
pályázat kiírására. Éppen azért írtak ki pályázatot, hogy lássák, van-e a piacon szakember.
Üzent  a  televízió  nyilvánosságán  keresztül  is,  hogy  építészmérnököt  keresnek  a  fejlesztési 
programjaikhoz. Nagyon sok fizetést nem tudnak adni, hiszen köztisztviselőt keresnek, de nagyon 
nagy szükség van szakemberre,  hiszen ha jövő év tavaszán „beindul a verkli”,  akkor el  fognak 
fogyni létszámban. Természetesen teljesíteni fogják, amiket Turcsány képviselő úr kért.
Nem látott több hozzászólót, döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

187/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2015.(VI.25.) Öh. sz. határozatával kiírt Salgó-
tarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 
22. § (1) a) pontja alapján  ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor. Megkérte a napirendek tárgyalásában nem 
érintetteket, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS
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Dóra Ottó: A Közgyűlés  nyilvános  ülésen  folytatta  munkáját.  Elmondta,  hogy a  zárt  ülésen  a 
Salgótarján Civil Társadalmáért-díj odaítéléséről döntöttek, továbbá szociális ügyben hozott I. fokú 
végzés elleni fellebbezést bíráltak el.

Az ülésre interpelláció nem érkezett. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelentése. 
Szabó Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Szabó Csaba: Egy halk segélykérést tolmácsolt. Salgótarján emblematikus eseménye, az október 
23-i futás idén már 24. alkalommal lesz szervezve. A városnak ez a rendezvény hírnevet szerzett és 
a szervezők nagyon komoly, állhatatos munkája van amellett, hogy sorozatban 24-szer valósulhatott 
meg.
A szervezők részéről hangzott  el  egy olyan kérés,  panasz,  hogy viszonylag szűkösek az anyagi 
lehetőségeik a szervezésre, nehezen állnak össze a keretek. A frakciójukkal úgy gondolták, hogy 
mindenféleképpen  támogatják  a  szervezést  anyagilag  is.  Kérte  a  képviselőktől,  hogy 
lehetőségükhöz mérten szintén támogassák ezt a rendezvényt, hiszen ez fontos a városnak.
A frakciójuk  részéről  25.000  Ft-ot  ajánlottak  fel  a  szervezőknek.  Bíznak  benne,  hogy idén  is 
ugyanolyan színvonalon, mint eddig, megtörténhet ez az esemény és a város lakossága ilyen módon 
is együtt ünnepelheti október 23-a emlékét.

Dóra Ottó: Jelezte, hogy fog reagálni. Megadta a szót Turcsány László képviselőnek.

Turcsány László: A körzetet és a város egészét is érintő, csomagban hozott kéréseket fogalmazott 
meg. Elsőként elmondta, hogy Zagyvarónán és már Pintértelepen is panaszkodnak a víz szagára. 
Valószínűleg az íze is olyan lehet, ezt nem tudja, mert csak ásványvizet szokott inni, de tényleg 
büdös.  Beszélt  néhány „vízműves”  kollégával,  ők  is  azt  mondták,  sajnos  tehetetlenek  ebben  a 
kérdésben. Nem tudja, van-e arra lehetőségük, hogy felkérjenek egy céget a hálózat megvizsgálásra.
Második probléma, ami már mindennaposnak számít, a vaddisznók bejárása a kertekbe. Megpróbált 
ő is segíteni, adott hálót, ásott, „hajkurászott”, de ezt most már valahogyan kezelni kellene, illetve 
beszélni a vadásztársaságokkal, hogy próbálják megoldani.
Harmadik  probléma  a  Jónásch  körút,  Határ  út  helyzete.  A valamikori  Acélgyár  területén  lévő 
munkásszálló  és  kolónialakások területén  hegyekben  áll  a  szemét.  Próbáltak  ez  ellen  lépéseket 
tenni. Legalább azt kellene megtenni, hogy jogilag és fizikailag is határt húzni. Be kellene falazni 
azokat  a  bejáratokat,  ahol  behordják  a  szemetet.  Beszélt  alpolgármester  úrral,  aki  elmondta,  az 
elszállítással kapcsolatban nehézségek vannak. Mégsem maradhat így, nagyon sok ember lakik ott, 
gyerekek is. Kérte átgondolásra a probléma megoldását.
A negyedik probléma is olyan, amit szinte minden nap el lehetne mondani, minden közgyűlésen: a 
kóbor kutyák helyzete  a Jónásch telepen, Zagyvarónán és a Ferenc-telepen. Ennek megoldására 
valamilyen  kulturáltabb,  európai  szintű  megoldást  kellene  találni.  Kevés  a  helyük  azoknak  a 
befogadóknak, akik ezeket a kutyákat befogadják. Nagyon sokat segít nekik ő is, saját erőből is, de 
ez mégsem tartható. Nagyon sokan félnek is, gyerekek, idősek, hogy megtámadják őket a kutyák. 
Kérte, hogy ennek megoldásán is gondolkodjanak.

Dóra Ottó: Molnár Károly képviselőnek adta meg a szót.

Molnár Károly: Bejelentést  tett  az  MSZP-DK-EGYÜTT-et  és  a  Tarjáni  Városlakó Egyesületet 
tömörítő baloldali frakció nevében. Az elmúlt hetekben a figyelem mind a média részéről, mind a 
karitatív  szervezetek  részéről  elsősorban  a  déli  határ  irányába  terelődött.  Ahogy  korábban 
elhangzott,  sajnos  a  kárpátaljai  magyarság  is  nehéz  helyzetbe  került  az  Ukrajnában  zajló 
polgárháborús  helyzet  miatt.  Volt  gyűjtés,  más  frakciók  is  bejelentették  támogató  szándékukat. 
Akkor megtették ígéretüket, hogy a baloldali frakció is fog egy saját karitatív tevékenységet indítani 
az ősz folyamán.
Ehhez  most  elérkeztek,  a  baloldali  frakció  nevében  egy  adománygyűjtő  akciót  indítanak. 
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Októberben több, mint 10 kitelepülés formájában fognak a közterületekre menni, ahol aktivistáik 
részvételével  a  korábban  szórólapon  megtett  tájékoztatónak  megfelelő  adományokat  várnak. 
Természetesen kérték a Magyar Vöröskereszt, mint rutinnal és tapasztalattal rendelkező szervezet 
segítségét  is.  Biztosították  a  Magyar  Vöröskeresztet  arról,  hogy  az  adománygyűjtés  után  az 
elszállításhoz  és  egyéb logisztikai  tevékenységhez  szükséges  anyagi  forrásokat  is  rendelkezésre 
fogja bocsátani a frakciójuk.
A kitelepülések előtt szórólapon, illetve egyéb médiafelületen tájékoztatni fogják a lakosságot arról, 
hogy  hol  lesznek  ott.  A TV nyilvánosságán  keresztül  kérte  a  salgótarjániakat,  hogy  ezeken  a 
kitelepüléseken is segítsék a kárpátaljai magyarságot, csatlakozzanak az adománygyűjtő akcióhoz.

Dóra Ottó: Reagált a felvetésekre. Szabó Csaba képviselő úrnak elmondta, hogy a megyei jogú 
város a sportalapból 200.000 Ft-tal támogatja az emlékfutást az idén. Ez a korábbiaknál valamivel 
kevesebb, de még így is Salgótarján a legnagyobb támogatója ennek az eseménynek.
Megjegyezte, ő maga is ott szokott lenni, tavaly is elment, beszélgetett a gyerekekkel, a szülőkkel. 
Sportértékét tekintve is ez egy jelentős rendezvény. Viszont azt nem tudja szó nélkül hagyni, hogy a 
tavalyi eredményhirdetés és megvendégelés során a megyei jogú várost képviselő alpolgármestert 
eléggé méltánytalanul  kezelte,  fogadta a  szervezők egy része.  Ettől  részletesebben nem kívánta 
kifejteni, nem akart senkit megbántani, a képviselő úrnak az ülés után el fogja mondani.
Ez nem személyes ügy. Arról szól, hogy a megyei jogú város bármely vezetőjét, vagy képviselőjét 
odaküldik  azért,  hogy a  város  képviseletében adjon át  díjakat  és  nem elvárás,  de  gyűjtse  be a 
köszöneteket a támogatásért. Nem ez történt. Személy szerint nehezen érti meg, a főszervező felé 
jelezte  is,  hogy  ez  nem volt  egy  lovagias  magatartás.  De  természetesen  támogatni  fogják,  az 
anyagiakon túl más eszközökkel is szokták.
Turcsány képviselő jelzése, miszerint Zagyvaróna, Pintértelepen büdös a víz. Nyilván a Vízműnek 
több szakmai ismerete van erről, de ő úgy tudja, hogy hálózati probléma miatt ez nem fordulhat elő 
hosszú távon. Elmondta, nem reklámozva, ő maga csak csapvizet iszik, mert Magyarországon ma a 
csapvíz a legtisztább iható víz.
A felvetett problémát meg fogják vizsgálni, de ennél is nehézséget jelent, hogy a Vízmű már nem 
„önkormányzati”, hanem Kazincbarcika az intézkedési pont. Ugyan van itt regionális  vízmű, de 
mint az összes több állami cégnél, ennél is az a helyzet, hogy egy alátét megvételéhez is engedélyt  
kell kérni. A károlyiaknak elmondta, hogy Karancsalja felől hónapokon keresztül folyt a víz, emiatt 
rengetegen  szóltak  neki,  mint  ott  lakónak.  Szóltak  a  Vízműnek,  ahol  tudtak  a  problémáról,  a 
megoldását is tudták, csak még nem jött meg az engedély és az anyag Kazincbarcikáról.
Jelezni fogják, mert nem tartható az az állapot. Hozzátette, hogy a Csathó forrásból nagyon jó víz 
folyik, mindenkinek ajánlja, aki közelebb lakik és el tud menni.
A vaddisznók az egész városban problémát jelentenek. Volt egy csendesebb időszak, most megint 
sűrűbb lett. A szakemberek dolgoznak a problémán, most talán kaptak egy plusz lehetőséget. Van 
egy, ami szép csendesen zajlik, de az jól láthatóan megoldani nem fogja a problémát.
A vadásztársaságok  változó  módon  állnak  hozzá,  az  Ipolyerdő  nagyon  korrektül.  Van  olyan 
vadásztársaság,  aki lehetőségei szerint löveti,  gyéríti  a vadállományt,  illetve pénzzel is hajlandó 
beszállni más elriasztó programokhoz. De vannak vadásztársaságok, akik másképp állnak hozzá. 
Velük szemben, ha kell, perig elmennek.
Ráadásul  a  vad  állami  tulajdon.  Tehát  ha  bemegy  a  kertbe,  nem  lehet  megfogni,  mert  azért 
börtönbüntetés jár. Itt is sajátos jogi helyzet van. Nagyon sokfelé problémát jelentenek, különösen a 
falusias részeken. Remélik, hogy fognak előrehaladni, de generális megoldás soha nem lesz, hiszen 
benne vannak az erdőben. A vadgazdálkodáshoz értők szerint ideje van egy sertéspestisnek. Ez 5-10 
évenként szokott jönni, utoljára 9 éve volt. Az majd meg fogja gyéríteni az állományt úgy, hogy 
évekig nem lesz probléma. Most nincs elég ennivalójuk, keresik maguknak az életteret.
Jónásch körút, Határ út helyzete. Csak annyit tudott hozzátenni, hogy ő még rosszabb véleménnyel 
van  erről,  mint  Turcsány képviselő.  Sokszor  járt  már  ott,  mióta  polgármester,  azóta  is.  A volt 
munkásszálló tulajdonosát nem találják. Már a felszámolás előtt vagy eladta, vagy egyszerűen csak 
elbirtokolta valaki. A felében, vagy a negyedében laknak, egyébként kukának, wc-nek, mindennek 
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