
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

22. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-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

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  közszolgáltatást  végző  cégek 
képviselőit,  az  ülésen tanácskozási  joggal  részt  vevő,  valamint  a  meghívott  vendégeket,  a  sajtó 
képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat és a tévénézőket.

A Közgyűlés 14 tagjából 12 fő volt jelen. Dr. Bercsényi Lajos és Turcsány László előzetesen jelezte 
távolmaradását. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Fekete Zsolt: Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere 2015. november 29-én elhunyt. Végső búcsúz-
tatására december 4-én került sor.
Kérte, hogy néma felállással adózzanak Dóra Ottó emlékének.

Fekete  Zsolt: A tárgysorozat  elfogadásával  folytatták  a  munkát.  Az  alábbi  napirendi  pontokat 
javasolta a tárgysorozatba felvenni a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok mellett.
1.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  Dóra  Ottó  polgármester  temetési  költségeinek 
átvállalására” című előterjesztést,

3.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  önkormányzati  rendelet 
megalkotására” című előterjesztést,

24.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  az  SBTC Sport  Kft.-vel  kötendő  használati  szerződés 
jóváhagyására” című előterjesztést.

Javasolta továbbá 2. napirendi pontként tárgyalni a kiküldött meghívóban 4. napirendi pontként 
szereplő  „Javaslat  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  által  fenntartott 
„MENEDÉK” Családok Átmeneti  Otthona 2015. évi  tevékenységéről,  az ellátási  szerződés 
alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról  szóló  beszámoló 
elfogadására” című előterjesztést.
Javaslatai  elfogadása  esetén  a  napirendek  sorszámozása  értelem szerint  módosul. Megkérdezte, 
hogy  módosító javaslata van-e valakinek a tárgysorozatot érintően. Nem volt, így döntéshozatalt 
kért a tárgysorozatról.



A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat Dóra Ottó polgármester temetési költségeinek átvállalására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

2. Javaslat  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  által  fenntartott 
„MENEDÉK”  Családok  Átmeneti  Otthona  2015.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási 
szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szerveze-

tének igazgatója

3. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 
2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

5. Javaslat egyes szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

6. Javaslat  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  21/2014.  (X.2.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

7. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  belső  ellenőrzési  stratégiai 
tervének és a 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

8. Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2015.  évi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

9. Javaslat  a  közbiztonság  növelését  szolgáló  önkormányzati  fejlesztésre  vonatkozó 
pályázathoz kapcsolódó támogatás fel nem használt részéről történő lemondásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

10. Javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló 33/2015. (III.26.) Öh. sz. 
határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

11. Javaslat a 4103/9 hrsz-ú, állami tulajdonú közterület önkormányzati tulajdonba vételéhez 
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

12. Javaslat Salgótarján, Fő tér 4. szám alatti üzlethelyiségek (hrsz: 3750/A/3 és 3750/A/4) 
bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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13. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: a Salgó Vagyon Kft. Felügyelőbizottságának elnöke

14. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Licskó Bálint, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója

15. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-

gatója

16. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

17. Javaslat  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  alapító  okiratának 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

18. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

19. Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsába 
történő delegálásra
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési Iroda irodavezetője

20. Javaslat  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Tanácsába  történő 
delegálásra
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési Iroda irodavezetője

21. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázatával 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

22. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

23. Javaslat  a  „Salgótarján Jövőjéért”  Közalapítvány Kuratóriuma és  Felügyelőbizottsága 
tagjainak megválasztására, alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

24. Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kötendő használati szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS

25. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntető cím, 
kitüntető emlékérmek és díjak adományozására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester
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Fekete Zsolt: A polgármesteri tájékoztató következett. Kérdés, észrevétel nem volt a polgármesteri 
tájékoztatóval kapcsolatban, a Közgyűlés tudomásul vette azt.

N A P I R E N D E K

1. Javaslat Dóra Ottó polgármester temetési költségeinek átvállalására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete   Zsolt:   Dóra Ottó, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 2015. november 29-én, 
életének 53. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a várost.
Dóra Ottót Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése is saját halottjának tekinti, a két önkormányzat a temetés költségeit közösen, egyenlő 
arányban kívánja átvállalni.
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal történt egyeztetések alapján javasolta, hogy a Dóra 
Ottó  temetésével  felmerült  537.150  Ft  összegű  költséget  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  fizesse  ki,  a  kifizetett  összeg  50  %-át  pedig  Nógrád  Megye  Önkormányzata 
támogatás formájában adja át a városi önkormányzatnak.

Az előterjesztést pótlólag küldték meg, bizottságok nem tárgyalták.

Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztéshez van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem 
volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

224/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az elhunyt Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere teme-
tési költségeihez 537.150 Ft-nak az önkormányzat által történő kifizetését jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert, hogy a temetési költség felének megfelelő
összegre vonatkozó támogatási szerződést Nógrád Megye Önkormányzatával megkösse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

2. Javaslat  a  Magyar Vöröskereszt  Nógrád Megyei  Szervezete  által  fenntartott  „MENE-
DÉK” Családok Átmeneti Otthona 2015. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alap-
ján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadá-
sára
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szerveze-

tének igazgatója

Fekete  Zsolt: A gyermekek védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény szerint  az  a 
települési  önkormányzat,  amelynek  területén  harmincezernél  több  állandó  lakos  él,  családok 
átmeneti otthonát köteles működtetni.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  e  jogszabályi  kötelezettségének  egyrészről  az 
önkormányzat  és  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  között  létrejött  ellátási 
szerződés útján, másrészről a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott 
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intézmény,  az Egészségügyi-Szociális  Központ  szervezeti  keretei  között  biztosított  ellátás  révén 
tesz eleget.
Az önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete között  fennálló ellátási 
szerződés szerint a Vöröskereszt az általa nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról 
az  önkormányzat  Közgyűlése  előtt  évente  egy  alkalommal,  legkésőbb  tárgyév  december  31-ig 
beszámol.
Ennek megfelelően a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete megküldte beszámolóját.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítése. Nem volt. Kérdezte a képviselőket, van-e 
kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

225/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2015. évi 
tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználá-
sáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

3. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete Zs  olt:   Az előterjesztés a helyi iparűzési adó új rendeletben történő szabályozását javasolja. 
A régi  adórendelet  átdolgozását a helyi  adókról  szóló törvény 2016. január 1-jén hatályba lépő 
módosítása indokolja. A módosítás értelmében az önkormányzat által az 1 millió Ft-ot meg nem 
haladó  vállalkozási  szintű  adóalapot  realizáló  vállalkozók  részére  nyújtott  adómentesség  is  de 
minimis támogatásnak minősül, melyet kizárólag a vonatkozó EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban lehet nyújtani. A vonatkozó EU bizottsági rendelet néhány szabályozását be kellett 
építeni  a  rendelet-tervezetbe  (többek  között  a  de  minimis támogatások  nyújtásának  feltételeiről 
szóló  szabályozást  és  az  adómentességben  részesülő  vállalkozók  és  az  önkormányzat  eljárási 
kötelezettségeit is). A jogszabály-tervezetet be kellett jelenteni a Miniszterelnökség Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda (TVI) részére állásfoglalás kiadása végett.
A TVI 2015. november 16-án kelt állásfoglalása szerint a felterjesztett rendelet-tervezet összhang-
ban volt a vonatkozó bizottsági rendelettel.
Állásfoglalásának kiadását követően a TVI kibővítette a rendelet-tervezetbe emelendő szabályok 
körét, amelyről a Magyar Államkincstár 2015. december 2-án tájékoztatta az önkormányzatot. A ki-
bővített rendelet-tervezetet ismételten be kellett jelenteni a TVI-nek.
A jelen tervezetet 2015. december 4-én küldte el az önkormányzat. A TVI válaszát 2015. december 
16-án e-mailben küldte meg, amelyben fenntartotta a korábbi elfogadó tartalmú állásfoglalását.
Az adómentességet 2016. január 1. napjától továbbra is folyamatosan biztosítani szeretné az önkor-
mányzat.
A hatályos jogszabályi előírások szerint amennyiben az adómentesség igénybevételéhez kapcsolódó 
rendelet-tervezetbe beemelt szabályok 2016. január 1. napján nem lépnek hatályba, az 1 millió fo-
rintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalapot realizáló vállalkozások számára 2016. január 1-
től jogszerűen nem nyújtható mentesség.

Az előterjesztést az ülés előtt osztották ki a képviselőknek.
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Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem 
volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 40/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fekete Zsolt: Bejelentette, hogy egy másik kötelezettségének is eleget kell tennie, ezért 20 perc 
szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete  Zsolt: Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  14  tagjából  12  fő  volt  jelen,  tehát  ismét 
határozatképes.
A 4. napirendi pont előtt elmondta, megrendüléssel értesültek arról, hogy életének 76. évében, 2015. 
december  15-én  tragikus  hirtelenséggel  elhunyt  Benkó  Sándor  Kossuth-  és  Liszt  Ferenc-díjas 
zenész,  klarinétos,  a  Benkó  Dixieland  Band  alapítója.  Zenekarával  a  salgótarjáni  Nemzetközi 
Dixieland  Fesztiválok  rendszeres  fellépője  volt.  Benkó  Sándor  a  zenekarával  elért  hazai  és 
nemzetközi  sikerei,  jelentős  előadó-művészi  pályafutása,  valamint  a  salgótarjáni  Nemzetközi 
Dixieland Fesztiválon sok éven át kifejtett magas színvonalú művészi tevékenysége elismeréseként, 
75.  születésnapja  alkalmából,  2015.  május  2-án  „Salgótarján  Emlékérem”-ben  részesült.  Kérte, 
hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek rá.

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 
2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztést  a  Népjóléti  Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett 
támogatta,  a  Pénzügyi  Bizottság  4  igen  szavazattal,  1  nem ellenében  támogatta,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  3  nem 
ellenében  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5  igen  szavazattal,  2  nem 
ellenében támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem volt, 
ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

A 41/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat egyes szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt: A jogalkotásról  szóló  törvény  szerint  a  jegyző  gondoskodik  az  önkormányzati 
rendeletek  folyamatos  felülvizsgálata  keretében  arról,  hogy  az  elavult,  szükségtelenné  vált, a 
normatív  tartalom  nélküli,  tartalmilag  kiüresedett  jogszabályi  rendelkezések  hatályon  kívül 
helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
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Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta.

Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. A képviselőktől kérdezte, van-e kérdésük, észre-
vételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 42/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X.2.) önkormányzati ren-
delet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fek  ete  Zsolt:   A  Közgyűlés  a  2014.  októberi  ülésén  megalkotta  a  helyi  járati  tanulói 
bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet megalkotásának indoka, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni 
Tankerülete  a  2014/2015.  tanévben  a  közigazgatási  határon  belüli  iskolákba  történő  helyi 
közlekedés költségeit nem vállalta át a szülőktől.
A rendelet szerint az önkormányzat a fenti támogatást  első körben 2014. december 31. napjáig, 
majd  a  rendelet  módosítását  követően a  29/2014.(XI.27.)  önkormányzati  rendelet  alapján 2015. 
június 30. napjáig, illetve a 25/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet alapján 2015. december 31. 
napjáig biztosítja.
Tekintettel  arra,  hogy Salgótarján  egyes  városrészei  és  a  kötelező  felvételt  biztosító  tagiskolák 
közötti nagy távolság miatt csak tömegközlekedés igénybevételével tudnak eljutni a gyermekek a 
tanintézménybe  és  a  szociálisan  rászorult  családoknak  a  bérlet  kifizetése  nagy  terhet  jelent, 
javasolta a Közgyűlésnek, hogy önként vállalt szociális feladatként a 2015/2016. tanítási évben, 
2016. január–június hónapjaiban a rendeletben meghatározott feltételekkel továbbra is biztosítsa a 
helyi járati tanulói bérletek megvásárlását.
A bérlettámogatásra szükséges előirányzat az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
nem ellenében, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta.

Megkérdezte,  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele,  véleménye  az  előterjesztéshez.  Nem  volt, 
döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 43/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata belső ellenőrzési stratégiai ter-
vének és a 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete Zsolt: Az előterjesztés az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét és a 2016. évi 
belső ellenőrzési terv javaslatát tartalmazza. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső  ellenőrzéséről  szóló  kormányrendelet  alapján  a  belső  ellenőrzési  stratégiai  tervet 
meghatározott  időnként  aktualizálni  kell.  Ennek  az  elvárásnak  tesz  eleget  az  előterjesztés  1. 
melléklete.
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A 2. melléklet a 2016. évi belső ellenőrzési tervet tartalmazza. Az éves terv a korábbi évekhez ha-
sonlóan a hatályos jogszabályi előírások és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott irányel-
vek alapján került kidolgozásra.
A Jobbik javaslatára az előterjesztés 1. mellékleténél a stratégiai célokat a következő kiegészítéssel 
kérte  elfogadni:  „Az  ellenőrzések  során  vizsgálni  kell,  hogy  a  költségvetési  szervezetek  és 
gazdasági  társaságok  a  programjaik  illetve  tevékenységük  során  –  az  előre  meghatározott 
célkitűzések elérése érdekében – gazdaságosan,  hatékonyan és  eredményesen használták-e fel  a 
rendelkezésre álló forrásokat.”
A kiegészítésről a javaslattevőt az előterjesztő írásban tájékoztatta.
Kérte a Közgyűlést a kiegészített belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2016. évi belső ellenőrzési 
terv javaslat jóváhagyására.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági, Városfej-
lesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett tá-
mogatta.

Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. A képviselőktől kérdezte, van-e kérdésük, észre-
vételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

226/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának belső ellenőrzési stratégiai tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának 2016. évre szóló belső ellenőrzési tervét a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

8. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi tevékenysé-
géről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete Zsolt: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése értelmében a 
jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Közgyűlés tagjai  a tevékenységük ellátása során nap mint nap kapcsolatban vannak a hivatal 
munkatársaival, a bizottsági és testületi ülések napirendjeinek előkészítésekor, tárgyalásakor, végre-
hajtása során, ugyanakkor átfogó képet a hivatal munkájáról csak ezen éves beszámoló alkalmával 
kapnak.  Az előterjesztésből  a  korábbi  évek gyakorlatát  követve részleteiben megismerhetik egy 
naptári év eseményeit, a hatósági ügyintézésen és a gazdálkodáson túl a szervező, koordináló tevé-
kenységen keresztül a térségi szerepvállalásig.
A beszámoló a 2015. január 1. és november 30. közötti időszakot öleli fel.

8



Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal 
támogatta.

Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. A képviselőktől kérdezte, van-e kérdésük, észre-
vételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

227/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

9. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre vonatkozó pályázat-
hoz kapcsolódó támogatás fel nem használt részéről történő lemondásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete  Zsolt: Az  önkormányzat  2014.  évben  pályázatot  nyújtott  be  a  város  térfigyelő 
kamerarendszerének bővítésére.
A pályázat  benyújtásakor  a  kivitelezési  költség tervezői  költségvetés alapján lett  meghatározva. 
Ezen összeg figyelembevételével került sor a Támogatási Szerződés megkötésére.
A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  a  kivitelezői  ajánlat  összege  a  korábban  jelzett 
összeghez képest alacsonyabb volt.
A Támogatási Szerződés 24. pontja értelmében az alacsonyabb költségű megvalósítás következté-
ben fel nem használt 19.785,- Ft támogatási összegről az önkormányzatnak le kell mondania.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük az előterjesztéshez. Homoga 
László képviselőnek adta meg a szót.

Homoga László: Hozzászólása távlatokban tartozott a napirendhez. A Nógrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a salgótarjáni Városháza földszintjén egyéni vagyonvédelmi tanácsadást tart, amelyben 
rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők, valamint a vagyonvédelmi kamara szakemberei vesz-
nek részt, illetve biztosítási szakemberek is tanácsot tudnak adni vagyonvédelmi kérdésekben.
A vagyonvédelmi tanácsadás általában személyre szóló. Megbeszélik a lakosság feladatát, hogy ho-
gyan próbáljanak segíteni önmagukon a nagyobb károk elkerülése érdekében, illetve hogy a betörők 
elkerüljék őket. A tanácsadás időpontjai: december 18-án, január 18-án, január 22-én, február 15-én 
és február 19-én az ügyfélfogadási idő rendjében, a megadott helyen.
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Fekete Zsolt: Megköszönte a hozzászólást. További jelzés nem volt a képviselők részéről, ezért 
döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

228/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fej-
lesztésre vonatkozó pályázaton nyert 15.357.448,- Ft összegű támogatásból az alacsonyabb költségű 
megvalósítás következtében fel nem használt 19.785,- Ft támogatásról lemond. 
A Közgyűlés felhatalmazza az alpolgármestert a lemondó nyilatkozat megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester 

10. Javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló 33/2015. (III.26.) Öh. sz. 
határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

Fekete  Zsolt: A márciusban  hozott  határozatuk  alapján  eljárást  indítottak  a  településrendezési 
eszközök felülvizsgálatára.
A megindult tervezési munka, egyeztetések során számos, eddig nem ismert területen jelentkezik 
módosítási igény, amelyet indokolt a döntéshozó közgyűlés tagjaival megismertetni, megvitatni és a 
módosításokhoz a Közgyűlés felhatalmazását kérni. A javaslat a márciusi határozat kiegészítéséről 
szól.

Az előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szava-
zattal támogatta.

Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. A képviselőktől kérdezte, van-e kérdésük, észre-
vételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

229/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló 
33/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatot kiegészíti az 1. és 2. mellékletben foglaltakkal.

Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

11. Javaslat a 4103/9 hrsz-ú, állami tulajdonú közterület önkormányzati tulajdonba vételéhez 
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete  Zsolt: Az  elmúlt  években  egyeztetéseket  folytatott  az  önkormányzat  a  Magyar  Közút 
Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságával több, jelenleg állami tulajdonban lévő, helyi közút 
funkciót betöltő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről, átminősítéséről.
A 4103/9 hrsz.-ú, közterület művelési ágú ingatlan országos közút funkciót nem tölt be, az részben 
járda, részben pedig a helyi közúthálózat részét képezi, ezért indokolt a jogi állapot rendezése, a tu-
lajdonviszonynak a tényleges viszonyokhoz való igazítása.

10



Az érintett ingatlan természetben: a Csokonai út északi (Rákóczi úti csomóponti) része és a csomó-
ponttól észak felé haladva az út jobb oldalán a Kertész útig húzódó járda.
A tulajdonjog rendezéshez szükséges költség fedezete (várhatóan 200 e Ft.) a költségvetésben a 
„Csokonai út felújításának előkészítése” című előirányzaton rendelkezésre áll. Az ingatlan térítés-
mentesen kerül az önkormányzat tulajdonába.
A tulajdonviszony a jogszabályi előírások alapján egy előzetes megállapodással, majd a közlekedési 
hatóság helyi közúttá történő átminősítésről szóló határozatát követően egy ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésre alkalmas végleges megállapodás megkötésével rendezhető.

Az előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szava-
zattal támogatta.

A képviselőktől kérdezte, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük az előterjesztéshez. Nem volt, 
ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

230/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kö-
zött kötendő előzetes megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza az alpolgár-
mestert a dokumentumok aláírására, az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolí-
tására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. A Közgyűlés felkéri 
az alpolgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodást a 
közlekedési hatóság helyi közúttá történő átminősítésről szóló döntését követően terjessze be a Köz-
gyűlés soron következő ülésére.

Határidő: - az előzetes megállapodás aláírására: azonnal
- a végleges megállapodás előterjesztésére: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

12. Javaslat Salgótarján, Fő tér 4. szám alatti üzlethelyiségek (hrsz: 3750/A/3 és 3750/A/4) 
bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete  Zsolt: A Közgyűlés  2015  októberében  döntött  a  Salgótarján,  Fő  tér  4.  (természetben: 
Rákóczi  út  18.)  szám alatti  üzlethelyiségek pályázati  eljárás  keretében,  bérbeadás  útján történő 
hasznosításról.
A pályázati kiírás szerint egy pályázó, a ROSSMANN Magyarország Kft. adta be pályázatát, aki  
megfelelt minden pályázati kiírás szerinti feltételnek, illetve a bérleti szerződés megkötését kizáró 
ok nem áll fenn.
Pályázó a megpályázott helyiségekben drogéria-parfüméria üzletet kíván működtetni, és a működés 
megkezdése előtt nettó 35.000.000,- Ft összegű (építészeti és gépészeti) beruházást kíván elvégezni. 
A beruházás során egy 320 m2 nagyságú eladóteret alakítanak ki, mely beruházás során megújul a 
teljes  ingatlan  padlószerkezete,  modernizálódik  annak  elektromos  hálózata,  függesztett  kazettás 
álmennyezet  kerül beépítésre,  valamint az illetékes  hatóság engedélyével  a  városkép megőrzése 
mellett  egy  automatikus  bejárati  ajtó  beépítésével  fiatalosabb  külsőt  kap  a  Rákóczi  út  felőli 
homlokzat.  Az  ingatlan  az  átalakítás  után  a  babakocsival,  kerekesszékkel  érkező  vásárlóknak 
akadály nélkül megközelíthetővé válik.
A bérleti szerződés megkötéséhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
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Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.

Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nem volt. A képviselőktől kérdezte, van-e kérdésük, észre-
vételük, véleményük az előterjesztéshez. Tolnai Sándor képviselőnek adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Az előterjesztés egy „sikertörténetet” mutat be, de felhívta a figyelmet arra, hogy 
ez a korábbi döntés milyen következményekkel járt. A vélemény után egy kérdést is megfogalma-
zott.
A történések alapján az látható, hogy ebbe az ingatlanba egy, a városban eddig is meglévő vállalko-
zás költözött át. Ez némileg szembemegy az előzetes pozitív várakozásokkal, hiszen korábban azt 
hallották, milyen jó lenne ide vonzani egy olyan új kereskedelmi egységet, ami a kínálatot növelhet-
né a városban. Ezzel szemben az egyik multicég került ebbe az önkormányzati tulajdonba. Ennek a 
következménye, hogy az ott jelenlévő helyi vállalkozásoknak, bérlőknek el kell hagyni azt a helyet. 
Olyan is van, aki emiatt fel fogja számolni a vállalkozását. Továbbá az a vállalkozó is károsodik, aki 
korábban biztosította ennek a multicégnek bérleményként a helyiséget. Tehát ismét egy jó nagy po-
font adtak a helyi vállalkozásoknak.
Az üggyel kapcsolatos polémiát az interneten is láthatták, ellentétes állításokat olvashattak. Mindkét 
oldal nyilatkozott, de beláthatják, árnyoldala is van az előterjesztésnek. Továbbá olyan következmé-
nyei, amelyekkel számolhattak volna egy esetleges hatástanulmány elkészítése esetén.
Kérdése az alábbiakra vonatkozott. Az egyik jelenlegi bérlő arról tájékoztatta őket, hogy azt kérte a 
Salgó Vagyon Kft.-től, hogy a beszerzéseinek ütemezésére való hivatkozással még fél évet marad-
hasson ebben a helyiségben és hajlandó lenne januárban előre kifizetni az ehhez kapcsolódó bérleti 
díjat. Erre a felvetésre eddig hivatalosan választ nem kapott. Állítása szerint az önkormányzatnak ez 
a döntése ellehetetleníti  az  ő működését.  Gyakorlatilag ez azt  is  jelenti,  hogy az önkormányzat 
olyan döntést hozott korábban, amivel egy vállalkozót likvidált a városból.

Fekete Zsolt: Tatár Csaba ügyvezető igazgatónak adta meg a szót.

Tatár Csaba: Ez egy bonyolult előterjesztés volt, ahogy a képviselők is tapasztalják. A Salgó Va-
gyon Kft. elvégezte azt a szakmai feladatot, amit megkapott. Ugyanúgy, mint amikor azt a feladatot 
kapták, hogy csökkentsék 30%-kal és 50%-kal a bérleti díjakat. Akkor is és jelen esetben is legjobb 
tudásuk szerint végezték el a szakmai előkészítést. Mindenféle jogi szabályoknak megfeleltek, az il-
letékesekkel a megfelelő tárgyalásokat lefolytatták, a pályázati feltételeknek megfelelően a kiírást 
elvégezték és az értékelést is. Az anyagot letették a Közgyűlés elé, innentől kezdve a döntés és an-
nak a politikai vitája a képviselők feladata.
A konkrét kérdésre azt válaszolta, hogy megkapták azt a levelet. Azért nem tudott rá válaszolni, 
egyébként még bőven határidőn belül vannak, mert a Közgyűlés döntésétől függ a válasz. Ha az 
előterjesztést elfogadják, akkor nem lehetséges a kérés teljesítése, mivel január 5-e táján a pályáza-
tot elnyerő Rossmann Kft. birtokba fog lépni. Amennyiben a Közgyűlés nem fogadja el ezt a pályá-
zati anyagot, visszaáll az eredeti állapot és elölről kezdődik a 204 m2 értékesítése jelen állapotában. 
Ekkor van létjogosultsága annak, hogy a kérést eljuttató vállalkozóval felvegyék a tárgyalásokat.

Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselőnek adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Egy egyértelműsítő kérdést tett fel. Ügyvezető igazgató úr a legutóbbi ülésen és 
most is úgy fogalmazott, mintha nem a Kft. előterjesztése lenne, hanem egy felkérést teljesítenek 
azzal, hogy ezt behozták a Közgyűlés elé. Tehát a Salgó Vagyon Kft. javaslata volt, hogy ez az 
egész ingatlan történet elkezdődjön, vagy kapott erre egy felkérést a cég a városvezetéstől?
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Fekete Zsolt: Tatár Csaba ügyvezető igazgatónak adta meg a szót.

Tatár Csaba: Természetesen magasra értékeli a Salgó Vagyon Kft.-t, büszke a cég tevékenységére, 
de ők nem fordítva ülnek a lovon. Mint vagyonkezelő, megbízási szerződésből működnek. Nem 
lenne szép, ha a Salgó Vagyon mondaná meg, hogy mi történjen a városban. Tehát a politikának 
minden esetben primátusa van. A cég feladata, hogy előkészíti az előterjesztéseket, szakmailag for-
mába öntik és a képviselők elé terjesztik döntésre, a megbízási szerződésből ez kiolvasható. De nem 
venné a bátorságot, hogy Salgótarjánban ők alakítják a politikát. A Kft. végrehajtó és szakmai sze-
replő ebben az egész „játékban”, habár ez sokkal komolyabb a „játéktól”. Ehhez szeretnének iga-
zodni.

Fekete Zsolt: Molnár Károly képviselőnek adta meg a szót.

Molnár Károly: Tatár Csabának tett fel egy kérdést. Ügyvezető igazgató úr felvázolta, de nem bon-
totta ki, hogy milyen következményei vannak annak, ha nemet mondanak erre a történetre. Helyes-e 
az az állítás, hogy ha nem fogadják el az előterjesztést, akkor január 1-től nem tud teljesülni az a 
szerződés, amely szerint kb. 140 millió Ft lenne a közvagyonba befolyó pénz a jelenlegi 50 millió  
Ft helyett? Tehát jól értelmezi-e azt, hogy ha a testület többsége nemet mond az előterjesztésre, ak-
kor a várost mintegy 90 millió Ft-tal rövidítik meg, évente?

Fekete Zsolt: Tatár Csaba ügyvezető igazgatónak adta meg a szót.

Tatár Csaba: A Közgyűlésnek joga van nemet mondani az előterjesztésre. Egy szerződés-tervezet 
van a képviselők előtt, tehát akkor jogilag nem jön létre ez az akvizíció. Ahogy jelezte, ebben az 
esetben visszaáll az eredeti állapot. Van egy 204 m2-es, igen rossz állapotban lévő területük, amelyet 
lassan már 2 éve próbálnak értékesíteni, de egy komoly vevőn kívül szinte nem is volt számottevő 
érdeklődés. Köztudott, hogy milyen az állapota a gyógyszertár és a volt Pécskő fodrászat közötti át-
járónak, továbbá az is, hogy miért kellett ráccsal lezárni a Pécskő kávéház felé menő lépcsősort. Ha 
nemet mondanak, akkor ez a 40 milliós beruházás nem fog megtörténni. Egyébként a 40 millió úgy 
jön össze, hogy 5 millió Ft-ot kénytelenek ráfordítani az épületre, mert már a villamossági szabvá-
nyoknak nem felel meg. A további 35 millió Ft-ot ki tudják olvasni az anyagból, hogy milyen üzleti 
tervről és milyen felújításokról van szó.
Továbbá a bérleti díj különbséget, ami 8 évre kiszámítható, sem tudja a város beszedni. Persze ha 1 
év múlva jön valaki más, akinek nagyon komoly szándékai vannak, akkor ez a számítás más is le-
het. A jelenlegi állapotot reprodukálta.
A korábbi közgyűlésen is arról beszéltek, hogy jó lenne, ha egy Deichmann, egy H&M, vagy egy 
csodálatos étterem jelentkezne, sok minden hiányzik Salgótarjánból. Örült volna, ha 3-4 komoly je-
lentkező licitál és még jobb feltételek mellett adhatnák ki a város tulajdonában lévő legértékesebb 
helyiséget. Ez nem következett be. Az történt, amit leírtak az előterjesztésben. Tehát dönthetnek 
úgy, hogy erre nemet mondanak és akkor folytatják ott, ahol kezdték, egy másik szisztéma szerint.
Nem akart terjengős lenni, egyébként a 3100.hu oldalon már kb. 1300-an olvasták az egyik állítást, 
utána pedig a Kft. kommünikéjét, amit nem kívánt megismételni.

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Szabó Csaba: Molnár Károly frakcióvezető hozzászólására reagált, pontosításképpen. Kérte, hogy 
számolja át azt a 90 millió Ft-ot, mert egy nagyságrendet tévedett. Az 8 évre vonatkozik és nem 
évente annyi.

Fekete Zsolt: Megköszönte. Tolna Sándor képviselőnek adta meg a szót.
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Tolnai Sándor: Megpróbálta egyszerűbben feltenni a kérdést ügyvezető igazgató úrnak. Választ 
kért arra, hogy kinek az ötlete volt ez a fejlesztés. Tehát a Salgó Vagyon Kft. javaslataként látták, az 
igazgató úr pedig arról beszélt, hogy ez valamilyen politikai kérdéssé vált. Ő maga még nem találta  
meg benne a politikát, de ezzel a gondolattal ebbe az irányba próbál vezetni. Számára ez egy szak-
mai kérdés és arra volt kíváncsi, hogy ez az ötletet a Kft. menedzsmentjétől vagy a városvezetéstől 
származik-e.

Fekete Zsolt Tatár Csaba ügyvezető igazgatónak adta meg a viszontválaszt.

Tatár Csaba: Soha nem úgy történik, hogy minden fekete és fehér. A feladat adott: hasznosítaniuk 
kell az üresen álló területeket. Korábban is felvetődött, hogy mit lehet kezdeni az üres ingatlanok-
kal. Csökkentsék 50%-kal, 30%-kal. Könnyű lenne azt mondani, hogy azt is a Salgó Vagyon Kft. ta-
lálta ki. Ez nem így működik. Sokat beszélgetnek arról, hogy mit lehetne tenni, de a Kft. nyilvánva-
lóan egy végrehajtó szervezet. Tehát azokat az ötleteket, javaslatokat fogadják be, amelyekben ter-
mészetesen az is benne van, hogy sok érdeklődő van. A Vodafone-tól kezdve sokan érdeklődtek a 
terület hasznosítása iránt. Akkor vetődött fel, hogy sokkal nagyobb alapterületű helyiségeket célsze-
rű létrehozni. Erre 3 ingatlant láttak alkalmasnak. Ezt az irányt tartja helyesnek, ebben kell tovább-
menni.

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Szabó Csaba: Nem tudott elmenni emellett a kijelentés mellett. Megkérdezte, van-e még a város-
ban olyan ingatlan, amely összevonással nagy területű kereskedelmi egységgé alakítható. Vizsgálta 
ezt már a Kft., van-e valamilyen elmozdulás ebben, vagy csak ezt az egyetlen ingatlant lehet átala-
kítani és összevonni és pont ezekkel a kis üzletekkel lehetett összevonni a volt Pécskő fodrászatot?

Fekete Zsolt: Tatár Csaba ügyvezető igazgatónak adta meg a szót.

Tatár Csaba: Természetesen van. A Kassai soron, a könyvtár melletti, volt Palóc Média Press több 
mint 220 m2-es területen is van ilyen elképzelésük. Illetve egy közel 400 m2-es Pécskő Kávéház he-
lyiség, amely már valószínűleg nem fog megörökölni kávéház és egyéb funkciókat. Ez szintén na-
gyon rossz állapotban van, de arra alkalmasnak tartják, hogy ez a terület esetleg valami más célra 
rendelkezésre áll. Luxus, hogy üresen áll! Együttműködve akár a NÓGRÁDKERREL, akár a tár-
sasház többi szereplőjével, ott is szeretnének majd valami hasonlót véghez vinni.

Fekete Zsolt: Megkérdezte, van-e további kérdés, vélemény, észrevétel. Nem volt, döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

231/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Fő tér 4. (természetben Salgótarján, 

Rákóczi út 18.) szám alatti, 3750/A/3 hrsz.-ú 70 m2 alapterületű és a 3750/A/4 hrsz.-ú 322 m2 

alapterületű ingatlanokat a ROSSMANN Magyarország Kft. részére 2016. január 1. napjától 8 
éves határozott időtartamra bérbe adja. A Közgyűlés a melléklet szerinti bérleti szerződést jóvá-
hagyja, és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót annak aláírására.

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott bérleti szerződés 1.4. 
pontja alapján felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés tár-
gya és így a bérleti díj miatti módosítás aláírására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

13. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: a Salgó Vagyon Kft. Felügyelőbizottságának elnöke

Fekete Zsolt: Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus 
nyilvántartásának  felülvizsgálata  során  megállapítást  nyert,  hogy  a  hátralékos  állományból 
15.362.968,- Ft összegű követelés a vonatkozó jogszabályok alapján behajthatatlannak minősíthető.
A számvitelről szóló törvény alapján a Salgó Vagyon Kft. kéri ezen összegek behajthatatlan követe-
lésként történő leírásáról szóló döntés meghozatalát, mivel a számvitelről szóló törvény értelmében 
behajthatatlan követelés a mérlegben nem mutatható ki. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a követelések leírásához a Közgyűlés 
jóváhagyása szükséges.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági, Városfej-
lesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett tá-
mogatta.

Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, vélemé-
nyük, észrevételük. Nem volt, ezért döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

232/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 65. § (7) be-
kezdésében foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ingatla-
nokkal kapcsolatos lakossági lakbér- és közüzemi díj, illetve közületi bérleti- és közüzemi díj hátra-
lékos állományából – a mellékletben részletezett – 15.362.968,- Ft összegű behajthatatlan követelés 
leírásra kerüljön.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Dániel Zoltán kiment a teremből. A Közgyűlés létszáma 11 fő lett.

14. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Licskó Bálint, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-

gatója

Fekete Zsolt: A Kft. a Közgyűlés 2015. március 26-i ülésén meghozott döntése alapján a K&H 
Banktól 20.000 eFt folyószámlahitelt vett föl.
A K&H Bankkal történt egyeztetés alapján 2016. évtől ismételten lehetőség van a 20.000 eFt éven 
belüli  hitel  folyósítására,  melynek feltétele  a  tulajdonos  önkormányzat  jóváhagyása,  valamint  a 
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jelen előterjesztéshez mellékelt „komfort levél” aláírása. A 2015. évi hitel összege december 31-ig 
visszafizetésre kerül.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
nem ellenében támogatta.

Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük. Pataki 
Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Pataki Csaba: Licskó Bálint ügyvezető igazgatótól kérdezte, hogy előreláthatólag lesz-e lejárt ha-
táridejű tartozása a cégnek december 31-ig.

Fekete Zsolt: Licskó Bálintnak adta meg a szót.

Licskó Bálint: Ha jól értelmezte, a kérdés az előző 20 millió Ft hitel 2015. december 31-ig való 
visszafizetésére vonatkozott. A válasza az volt, hogy természetesen december 31-ig a felvett hitel 
összegét visszafizetik.

Fekete Zsolt: Kérdezte, van-e további kérdés, vélemény, észrevétel. Nem volt, döntéshozatalt kért.

Dániel Zoltán visszatért a terembe. A Közgyűlés létszáma 12 fő lett.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

233/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
K&H Banknál történő 20.000 eFt összegre szóló, 2016. december 31. napján lejáró folyószámlahi-
tel  felvételéhez,  és felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert a határozat 1. mellékletét  képező 
komfortlevél aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

Jakab Jácint távozott a teremből. A Közgyűlés létszáma 11 fő lett.

15. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-

gatója

Fekete Zsolt: A Kft. a Közgyűlés 2015. szeptember 24-i ülésén meghozott határozata alapján a 
Kereskedelmi és Hitelbankkal aláírta a 22.000.000 Ft összegről szóló folyószámlahitel szerződést. A 
szerződés 2015. december 31. napján lejár.
A gazdasági társaság a 2016. évben is igénybe kívánja venni a folyószámlahitelt, amelynek folyósí-
tását a K&H Bank 2016. december 31. napjáig terjedő időre biztosítja. A folyószámlahitel szerződés 
feltétele a tulajdonos önkormányzat jóváhagyása, valamint a jelen előterjesztés mellékleteként csa-
tolt „komfort levél” aláírása.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
nem ellenében támogatta.
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Az előterjesztőnek nem volt szóbeli kiegészítése. Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük. Pataki 
Csaba képviselőnek adta meg a szót.

Pataki Csaba: Hasonló kérdése volt Simon Lajos ügyvezető igazgató felé, azaz a cégnek december 
31-ig rendezve lesz-e a fennálló tartozása.

Fekete Zsolt: Simon Lajos ügyvezető igazgatónak adta meg a szót.

Simon Lajos: Természetesen ők is rendezni fogják a folyószámla hitelüket december 31-ig.

Fekete Zsolt: Megköszönte a választ. Kérdezte a képviselőktől, van-e további kérdésük, vélemé-
nyük, észrevételük. Nem volt, döntéshozatalt kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

234/2015. (XII.17.) 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 szóló, 2016. december 31. 
napján lejáró folyószámlahitel szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgár-
mestert a határozat 1. számú mellékletét képező komfort levél aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

16. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodá-
sa módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete Zsolt: Az önkormányzat a jogszabályokban előírt szociális, gyermekjóléti és egészségügyi 
feladatellátási kötelezettségét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján látja el.
A Társulás működésének legalapvetőbb szabályait a Társulási Megállapodás tartalmazza, melyet 
módosítani szükséges:
- 4  települési  önkormányzat  (Kisbárkány,  Nagykeresztúr,  Sámsonháza  és  Vizslás  Község 

Önkormányzata) döntött arról, hogy 2016. január 1-től csatlakozni kíván a Társuláshoz.
- Szalmatercs Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2015. december 31. napjával kiválik a 

Társulásból.
 Az  önkormányzatok  csatlakozását,  illetve  a  kiválást  a  Társulási  Megállapodásban  átvezetni 

szükséges.
 A  módosítás  tervezete  tartalmaz  szerkezeti  módosításokat,  kiegészítéseket  is,  melyek  az 

egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban átvezetésre kerültek.
 Az Egészségügyi-Szociális Központ alapító okiratának legutóbbi módosítása kapcsán a Magyar 

Államkincstár  jelzéssel  élt  a  Társulás  felé,  hogy  az  ESZK  elnevezését  változtassa  meg  a 
jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, azaz egyediesítse az ESZK elnevezését.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Társulási Tanács 2015. december 17-i ülésén döntött az intéz-
mény új elnevezéséről, a döntés értelmében az intézmény neve 2016. január 1-től Salgótarján és 
Térsége Egészségügyi Központja. Ennek ismeretében kérte az előterjesztés elfogadását.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bi-
zottság 8 igen szavazattal támogatta.
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Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

235/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társu-

lása Társulási Tanácsa döntését az Egészségügyi-Szociális Központ névváltozására vonatkozóan 
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társu-
lása Társulási Megállapodásának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza az alpolgármestert a Társulási Megállapodás módosításának és az 
egységes szerkezetű alapító okiratnak az aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

17. Javaslat a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítá-
sára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete  Zsolt: A  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  látja  el  az  önkormányzati 
intézmények  vagyoni,  gazdasági  feladatait,  valamint  a  Salgótarjáni  Általános  Iskola 
Tagintézményeinek, a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumnak és a Nógrád Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálatnak az önkormányzat részére meghatározott működtetői feladatait.
A Magyar Államkincstár jelzéssel élt az önkormányzat felé, hogy az intézmény egyedi elnevezést 
kapjon.  A  névváltoztatással  járó  járulékos  költségek  és  adminisztrációs  terhek  miatt  az 
önkormányzat az intézmény nevének megváltoztatását 2016. január 1-jétől vállalta. Az intézmény 
elnevezése  eddig  is  kifejezte  alaptevékenységét,  ezért  másik  törzskönyvi  jogi  személy  nevétől 
különböző megnevezést a településnév feltüntetése adja meg.
2015. július 1-jétől a szakképzést folytató köznevelési intézmények KLIK-ből kiváltak és a létrejött 
Salgótarjáni  Szakképzési  Centrum  tagintézményeiként  működnek  tovább.  E  változásnak 
megfelelően  az  intézmény  egyedi  megnevezésének  átvezetésén  túl  az  egyes  tagintézmények 
névváltozását is át kell vezetni.
A kiküldött anyagot azzal egészítette ki, hogy a Magyar Államkincstár a tervezetre 2015. december 
9-én  észrevételt  tett,  ezért  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  záró 
rendelkezése az alábbiak szerint változik:
„Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom.”
Kérte a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt szíveskedjen elfogadni.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bi-
zottság 8 igen szavazattal támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
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A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

236/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Költségvetési Intéz-

mények Gazdasági Szolgálatának alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert az Alapító Okirat módosítás, valamint 
az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

2. A Közgyűlés felkéri Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a törzskönyvi nyilvántartás-
ba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

18. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 17. §-a alapján 
a Közgyűlés félévenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját.
A hivatkozott rendelkezés előírja a munkaterv elkészítésével kapcsolatos tartalmi és formai követel-
ményeket. Eszerint a munkaterv tartalmazza:
 a Közgyűlés üléseinek tervezett időpontját és napirendjeit,
 a napirendek előterjesztőjét, a véleményező bizottság megjelölését,
 az előterjesztések elkészítésének határidejét,
 a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók körét.
A beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepelnek, ame-
lyek tárgyalását jogszabály teszi kötelezővé, illetve amely témákban a döntéshozatal időpontja a 
munkaterv készítésekor már ütemezhető.
A munkaterv tervezetét szakmai egyeztetést követően nyújtotta be jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
nem ellenében, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

237/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. I. félévi munkatervét az 1. melléklet szerint el-
fogadja.
A Közgyűlés felkéri az alpolgármestert,  hogy a Közgyűlés munkájának előkészítésében érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester
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19. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába tör-
ténő delegálásra
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési Iroda irodavezetője

Fekete Zsolt: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában Salgó-
tarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint tagot Dóra Ottó polgármester képviselte, akinek 
halála okán a Társulási Tanácsba az önkormányzat képviseletére új tag delegálása szükséges. A ja-
vaslat szerint alpolgármesterként, Salgótarján Megyei Jogú Város új polgármesterének Közgyűlés 
előtti eskütételéig képviseli az önkormányzatot.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

238/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 
képviseletére a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Salgótar-
ján Megyei Jogú Város új polgármesterének Közgyűlés előtti eskütétele napjáig Fekete Zsolt alpol-
gármestert delegálja tagként. Az új polgármester Közgyűlés előtti eskütételével a delegált tag képvi-
seleti joga megszűnik.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

20. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Tanácsába történő de-
legálásra
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési Iroda irodavezetője

Fekete Zsolt: Az előző előterjesztésben tárgyaltak szerint a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs 
Társulás esetén is új tag delegálására van szükség. Ugyanaz a metódus, ahogy az előző napirendnél 
elmondta.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

239/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 
képviseletére a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Tanácsába Salgótarján Me-
gyei Jogú Város új polgármesterének Közgyűlés előtti eskütételének napjáig Fekete Zsolt alpolgár-
mestert delegálja tagként. Az új polgármester Közgyűlés előtti eskütételével a delegált tag képvise-
leti joga megszűnik.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester
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21. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázatával 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete Zsolt: A Közgyűlés 2011. március 24-i ülésén hozott határozatával megszüntette a József 
Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központot,  mint  költségvetési  szervet  és  az  önkormányzat 
közművelődési feladatainak ellátására megalapította a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-t, 
mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot.
A Közgyűlés a Kft. ügyvezető igazgatójának Simon Lajost jelölte ki öt éves időtartamra.
A Kft. főtevékenysége – a Közgyűlés döntése alapján – 2013. március 1-től az „Előadó-művészet”. 
Az alapító okirat módosítását követően 2013. június 11-én, a Zenthe Ferenc Színházat működtető 
SKN  Kft.,  mint  előadó-művészeti  szervezet  nyilvántartásba  vétele  megtörtént.  Az  ügyvezető 
igazgató  tájékoztatta  az  önkormányzatot,  hogy a  társaság  2016-ban kezdeményezheti  a  kiemelt 
előadó-művészeti szervezetté való minősítési eljárás lefolytatását.
A minősítés feltételei között szerepel, hogy az előadó-művészeti szervezet vezetőjét a vonatkozó 
jogszabályoknak  megfelelően  bízzák  meg,  amely  alapján  a  pályázatot  a  munkáltatói  jogkör 
gyakorlója legalább hat hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése előtt hirdeti meg. A 
minősítési  eljárás  2016.  évi  elindítása  érdekében  javasolta,  hogy  Simon  Lajost,  a  SKN  Kft.  
ügyvezető igazgatóját a Közgyűlés 2016. január 1. napjával hívja vissza és ugyanezen időponttól 
2016. június 30-ig válassza újra.
Javasolta, hogy a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok alapján a SKN Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakörének  ellátására  pályázatot  írjon  ki,  az  1.  melléklet  szerinti  tartalommal.  A pályázati 
felhívásra  beérkező  pályázatok  értékelésére,  valamint  a  pályázók  személyes  meghallgatására 
szakmai  bizottságot  szükséges  létrehozni,  amelynek  személyi  összetételét  az  előadó-művészeti 
törvény határozza meg.
Az  előterjesztéshez  készült  egy  kiegészítés,  amit  pótlólag  kaptak  meg  a  képviselők.  Az 
előterjesztésben  szereplő  delegálását  a  szakmai  bizottságba  a  kiegészítéssel  módosította.  A 
polgármesteri feladatok ellátásával járó, megnövekedett hivatali elfoglaltságai miatt, a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának képviseletére a Népjóléti Bizottság elnökét és elnökhelyettesét javasolta.
Az előterjesztést ezzel a kiegészítéssel kérte elfogadni.

A  Népjóléti  Bizottság  a  kiegészítéssel  együtt  tárgyalta  az  előterjesztést,  9  igen  szavazattal 
támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

240/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Simon Lajost, a Salgótarjáni Közművelődési Non-

profit Kft. ügyvezető igazgatóját 2016.. január 1. napjával tisztségéből visszahívja. A Közgyűlés 
a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. január 1. napjától 
2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra Simon Lajost (születési hely, idő: ...; anyja neve: …; 
lakcím: ...) újra választja. Az ügyvezető igazgató a társaság ügyvezetését munkaviszony kereté-
ben látja el. A Közgyűlés az ügyvezető igazgató munkabérét bruttó 400.000 forintban állapítja 
meg.
A Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert a munkaszerződés, valamint az alapító 
okirat módosítás aláírására.
A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a cég jogi képviselőjével eljárva, gondoskod-
jon a változás bejegyzési eljárás kezdeményezéséről.
Határidő: 2016. január 16.
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester
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2. A Közgyűlés munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény a 43. § folytán alkalmazandó 
39. § (3) bekezdése alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör 
ellátására pályázatot ír ki, az 1. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma  (www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma),  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának (www.salgótarján.hu) internetes honlapján, valamint a Tarjáni Városlakó cí-
mű újságban történő közzétételéről intézkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

4. A Közgyűlés, az ügyvezetői pályázati felhívásra beérkező pályázatok értékelésére, valamint a pá-
lyázók személyes  meghallgatására,  az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény a 43. § folytán alkalmazandó 39. § 
(6) bekezdésében előírtaknak megfelelően, szakmai bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz 
létre.
A Bizottság személyi összetétele:
a) a Színházművészeti Bizottság négy,
b) az emberi erőforrások miniszterének egy,
c) az előadó-művészeti szervezet üzemi tanácsának egy,
d) a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá
e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselője.
A Emtv. 39. § (6) bekezdés e) pontja alapján, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mun-
káltatói jogkörének gyakorlója két képviselőjeként a Bizottság munkájába az alábbi személyeket 
delegálja:
1. Kovács Zsolt települési képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke
2. Dr. Bercsényi Lajos települési képviselő, a Népjóléti Bizottság elnökhelyettese
A Közgyűlés felkéri a Bizottságot, hogy írásba foglalt véleményét terjessze elő.

Felelős: szakmai bizottság
Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap, illetve az ezt követő Közgyűlés napja.

5. A Közgyűlés felkéri Fekete Zsolt alpolgármestert, hogy tegye meg Bizottság felkérésére vonat-
kozó intézkedéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

6. A Közgyűlése felkéri Fekete Zsolt alpolgármestert, hogy a Bizottság véleménye alapján minősít-
se a pályázatokat, és az Emtv. 39. § (9) bekezdésében előírtaknak megfelelően az ügyvezetői 
tisztség betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap után következő Közgyűlés napja.
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester
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22. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete Zsolt: A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízatása 2015. de-
cember 31. napján lejár, ezért javasolta a Közgyűlésnek, hogy a kft. jelenlegi ügyvezető igazgatóját, 
Tatár Csabát válassza újra a társaság ügyvezető igazgatójának 2016. január 1. napjától 2016. június 
30. napjáig terjedő időszakra. Javasolta továbbá, hogy az ügyvezető igazgató tevékenységét a to-
vábbiakban is megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül lássa el.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

241/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 
ügyvezető igazgatójának megbízatása 2015. december 31-én lejár, ezért a cég ügyvezető igazgatójá-
nak Tatár Csabát (szül: ...; an: …; lakik: …) újraválasztja 2016. január 01. napi hatállyal 2016. júni -
us 30. napjáig terjedő időszakra. Az ügyvezető igazgató tevékenységét továbbra is megbízási jogvi-
szony keretében, díjazás nélkül látja el. A Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert a 
megbízási szerződés valamint az alapító okirat módosítás aláírására. 
A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a cég jogi képviselőjén keresztül gondoskodjon a 
változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről. 

Határidő: 2016. január 16.
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester 

Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

23. Javaslat  a  „Salgótarján Jövőjéért”  Közalapítvány Kuratóriuma és  Felügyelőbizottsága 
tagjainak megválasztására, alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete Zsolt: A Közgyűlés 1995-ben alapította meg a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítványt azzal 
a  céllal,  hogy  támogassa  a  kiemelkedő  tanulmányi  eredményeket  elérő,  hátrányos  szociális 
helyzetű,  Salgótarjánban  lakóhellyel  rendelkező  és  salgótarjáni  középiskolában  érettségizett 
főiskolásokat,  egyetemistákat.  A  közhasznú  Közalapítvány  segítséget  nyújt  a  város  jövőjét 
megalapozó értelmiség képzéséhez és megtartásához.
A  közalapítvány  célja  továbbá,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer  elveit  elfogadva  támogassa  a  salgótarjáni  lakóhellyel  rendelkező  hátrányos 
szociális  helyzetű,  felsőoktatási  tanulmányokat  folytató  hallgatókat,  illetve  a  felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalokat. Az ösztöndíjat a külön jogszabályban meghatározottak szerint adja.
A Kuratórium,  valamint  a  Felügyelő  Bizottság  tagjainak  négy  évre  szóló  megbízatása  2015. 
december 20. napján lejár. Ezért az alapítónak a következő négy évre új Kuratóriumot és Felügyelő 
Bizottságot kell megválasztania.
Az előterjesztésben a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyére tett javaslatot.
A Közgyűlés és a támogatásban részesített több száz fiatal nevében megköszönte a „Salgótarján 
Jövőjéért” Közalapítvány leköszönő Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak munkáját.
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Külön is kifejezte köszönetét Tóth Tibornak, a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójá-
nak, a Kuratórium leköszönő elnökének a salgótarjáni tehetséges fiatalok továbbtanulásának segíté-
se érdekében kifejtett lelkiismeretes munkájáért.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg.

Az előterjesztést  a  Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési 
Bizottság 8 igen szavazattal támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

242/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriu-

ma elnökének és tagjainak 2015. december 21. napjától 2020. december 20. napjáig terjedő hatá-
rozott időre az alábbi személyeket választja meg:
A Kuratórium elnöke:
Pakodi Beáta (szül.: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
Kuratóriumi tag:
1. Dr. Huszárné Kraft Valéria (szül: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
2. dr. Laczkó Zoltán (szül: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
3. Királyhegyiné Gordos Éva (szül: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
4. Dr. Horváthné Győri Magdolna (szül: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt, alpolgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Felügyelő 
Bizottsága elnökének és tagjainak 2015. december 21. napjától 2020. december 20. napjáig terje-
dő határozott időre az alábbi személyeket választja meg:
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Fodorné Kovács Erzsébet (szül.: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Baglyasné Földi Nóra (szül.: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
2. Szarvas Istvánné (szül.: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...)
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt, alpolgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Alapító ok-
iratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja és felhatalmazza az alpolgármestert a módosítás 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és a bírósá-
gi nyilvántartásba vételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt, alpolgármester
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24. Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kötendő használati szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

Fekete Zsolt: A Közgyűlés 2015 júniusában döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz az SBTC 
Sport  Kft.  megalapításában  600.000 Ft  törzsbetéttel.  A cég  bejegyzésére  2015.  szeptember  10. 
napján került sor.
A Közgyűlés egyúttal jóváhagyta a megalapított SBTC Sport Kft.-vel kötendő használati szerződést 
is, melynek értelmében az önkormányzat a korábban a Salgótarjáni Barátok Torna Club által hasz-
nált sportpályákat a cég ingyenes használatába adja. A Borsodsport Invest Kft., mint alapító tag ré-
szére még a júniusi Közgyűlés előtt véleményezésre megküldték a használati szerződés tervezetét. 
Akkor a Borsodsport nem tett észrevételt. A szerződés aláírására a cég bejegyzését követően, 2015 
szeptemberében került volna sor, ám a Borsodsport – észrevételek tétele mellett – kérte a szerződés 
pontosítását.
A lefolytatott  egyeztetések alapján elkészült  a határozati  javaslat  mellékletét  képező, egyeztetett 
szövegű szerződés-tervezet, amely az indulási jog átruházására irányuló eljárás lefolytatása érdeké-
ben aláírásra került, szükséges azonban a Közgyűlés utólagos jóváhagyása.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg.

Az előterjesztést  a  Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési 
Bizottság 8 igen szavazattal támogatta.

Kérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük. Nem volt, ezért döntéshozatalt 
kért.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

243/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és az SBTC Sport Kft. között (székhelye: 3100 Salgótarján, Kassai sor 54.) kötendő használati 
szerződést a 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

2. A Közgyűlés a 147/2015.(VI.25.) Öh. sz. határozat 5. pontját visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

3. A Közgyűlés a használati szerződés V.8. pontjában foglaltak szerint a korábbi használó, a Salgó-
tarjáni Barátok Torna Club által felhalmozott közüzemi tartozás rendezése érdekében az SBTC 
Sport Kft. által felveendő kölcsön visszafizetésére kezességet vállal legfeljebb 2.000.000 Ft ere-
jéig, kezességvállalási díj kikötése ellenében, amennyiben a kölcsön éven belül lejáró kölcsön-
nek minősül a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint. A 
Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert a kezességi szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester
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