
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. március 31-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 15 tagjából 15 fő volt jelen. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatta a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nemzeti ünnep alkalmából, 2016. március 15-én szakmai 
munkájáért, elért sikereiért és eredményeiért 
-  a  Magyar  Arany  Érdemkereszt  polgári  tagozata  elismerésben  részesült  dr.  Bercsényi  Lajos 
Képviselő Úr, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa. 
- Ugyancsak a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült Herold László, 
a Bolyai János Gimnázium nyugalmazott igazgatója, 
- A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata elismerésben részesült Dr. Cseplák György 
salgótarjáni nyugalmazott bőrgyógyász főorvos, aki 2014-ben "Salgótarján Egészségügyéért"-díjat 
is átvehette. 
- dr. Simonyi Sándor a TRIGON-Electronica Kft. ügyvezető igazgatója a „Magyar Gazdaságért” 
díjban részesült. 
A díjazottaknak a Közgyűlés nevében is gratulált, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget 
kívánt.

A tárgysorozat  elfogadásával  folytatták  a  munkát.   A tárgysorozattal  kapcsolatban  az  alábbi 
javaslatokat tette:
Javasolta a tárgysorozatból levenni a meghívóban 8. napirendként szereplő "Javaslat Salgótarján 
Megyei Jogú Város Drogellenes Stratégiájának elfogadására" című előterjesztést. Ennek indoka, 
hogy a Népjóléti Bizottság ülésén elhangzottak alapján további egyeztetések szükségesek, és egyes 
részelemek pontosítása indokolt.
Javasolta ezzel egyidejűleg 8. napirendi pontként a tárgysorozatba felvenni
-  „Javaslat  a Promeritum Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás és bérleti 
szerződés módosítására” című előterjesztést, javasolta továbbá
- 9. napirendi pontként a „Javaslat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 
pályáztatásának benyújtására” című előterjesztést felvenni.
Javaslatai elfogadása esetén a további napirendek sorrendje e szerint módosul. Megkérdezte, hogy 



módosító javaslata van-e valakinek a tárgysorozatot érintően. 

Fekete Zsolt: Molnár Károlynak adta meg a szót.  

Molnár Károly: Egy javaslattal, pontosabban egy frakciójavaslattal kívánt élni. Kérte, hogy a 20. 
napirendi  pontként  megjelölt  „Javaslat  a  betelepítési  kvótával  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára” című előterjesztést a Közgyűlés vegye le a napirendjéről. Indoka, hogy a témát a 
testület 2016. február 11-i ülésén már tárgyalta, sőt az ügy helyi vonatkozásait kezelő döntést is 
hozott. Megítélése szerint az ügy országos politikai vonatkozásait nem itt kell kezelni. 
Fenti indokkal kérte a 20. napirendi pont levételét, és így módosítani a napirendi pontok sorát. 

Fekete Zsolt: Pataki Csabának adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Molnár Károllyal ellentétben úgy látta, hogy időszerű és indokolt a folyamatosan 
változó migráns kérdéssel összefüggő téma tárgyalása. 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért a módosító javaslatról.

A Közgyűlés 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

A Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1./ Javaslat  a  Salgótarján  megyei  jogú  város  és  vonzáskörzete  2015.  évi  bűnügyi-  és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Ponyi Béla r.ezredes, kapitányságvezető

2./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Angyal Tibor tü.alezredes, kirendeltség-vezető 

3./ Tájékoztató  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tü.alezredes, kirendeltség-vezető 

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  ...2016.(...)  önkormányzati  rendelete  a 
2016. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6./ Javaslat  a  környezetvédelem  részleges  helyi  szabályozásáról  szóló  2/2011.(I.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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7./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8./  Javaslat a Promeritum Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás és bérleti 
szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

9./  Javaslat  a 2016. évi  lakossági  víz-  és csatornaszolgáltatás támogatási  pályáztatásának 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

10./  Javaslat  a  TOP-6.9.1-15 „A társadalmi  együttműködés  erősítését  szolgáló  helyi  szintű 
komplex  programok”  című  intézkedésre  benyújtandó  támogatási  kérelem 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

11./ Javaslat  a  KEHOP-2.2.2  kódszámú,  „Felhívás  a  fejlesztési  kötelezettséggel  rendelkező 
települések  számára  szennyvízelvezetéssel  és  -kezeléssel  kapcsolatos  fejlesztések 
megvalósítására”  című  pályázati  konstrukcióhoz  tartozó  Konzorciumi  együttműködési 
megállapodás aláírására és támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12./ Javaslat a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 
turisztikai pályázatával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13./ Javaslat a TOP programokra odaítélt 9,2 milliárd forint pályázati keret terhére oktatási 
komplexum létrehozására 
Előterjesztő: Pataki Csaba képviselő 

14./ Javaslat  a  Dornyay  Béla  Múzeum  szakmai  támogatására  irányuló  pályázatok 
benyújtására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat az Óbudai Egyetemmel való együttműködésre 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

17./ Javaslat  a  Gézengúz  Alapítvánnyal  megkötött  együttműködési  megállapodás 
meghosszabbítására és térítésmentes helyiséghasználat biztosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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18./ Javaslat a 12/2016.(II.11.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

19./ Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft-vel  kötött  tagi  kölcsönszerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

20./ Javaslat  az  „Art”  moziterem  fejlesztése  Salgótarjánban”  című  projekthez  kapcsolódó 
Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

21./ Javaslat  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Tanácsába  történő 
delegálásra
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési Iroda vezetője

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

23./ Javaslat  a  Salgótarján és  Térsége  Önkormányzatainak Társulása Társulási  Tanácsába 
történő delegálásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

24./ Javaslat a Népjóléti Bizottság tagjának megválasztására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

ZÁRT ÜLÉS

25./ Javaslat „Az Év rendőre” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

26./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójával 
kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

27./ Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: dr. Tajti Anita, a Hatósági Iroda vezetője

Fekete  Zsolt: A  polgármesteri  tájékoztató  következett.  A  kiküldött  anyagot  az  alábbiakkal 
egészítette ki:
A Közgyűlés a 195/2015. (X.29.) Öh. sz. határozatával a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatára  eseti  bizottságot  hozott  létre.  A  bizottság  az  előzetes  javaslatát  elkészítette, 
azonban a polgármester kezdeményezte, hogy a bizottság folytassa a munkáját, a piaci alapú bérleti 
díjakat  és  várható  keresletet  leginkább  figyelembe  vevő  bérleti  díj  meghatározása  érdekében. 
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Tájékoztatta a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a bizottság a javaslatát várhatóan a Közgyűlés áprilisi 
ülésére beterjeszti.
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  a  Salgótarján  megyei  jogú  város  és  vonzáskörzete  2015.  évi  bűnügyi-  és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Ponyi Béla r.ezredes, kapitányságvezető

Fekete Zsolt: Köszöntötte a Kapitány Urat. A beszámoló tanúsága szerint, sajnos, Salgótarján város 
területe bűnügyileg jelentősen fertőzött, de pozitívum, hogy a bűncselekmények száma évről évre 
csökken.  Országos összehasonlításban is,  az  átlagosnál  magasabb eredményességgel  működik a 
Salgótarjáni  Rendőrkapitányság.  A  rendőri  és  közterület-felügyelői  jelenlét  lényeges  a 
bűnmegelőzés szempontjából. Az Önkormányzat eddig is támogatta a közbiztonsággal kapcsolatos 
feladatokat, a jövőben további törekvéseket kell tenni a hatékonyság növelése érdekében. Javasolta 
a beszámoló és a határozat elfogadását.
Megadta a szót Ponyi Bélának.

Ponyi Béla: A leírtakat pár mondattal egészítette ki. 
Tudatában  van,  hogy  –  különösen  a  rablás  bűncselekmények  tekintetében  –  kissé  riasztóak  a 
számadatok.  A beszámolóban  szereplő,  összességében  pozitív  eredmények  mellett  megjegyezni 
kívánta,  hogy  Salgótarján  vonatkozásában  -  a  korábbi  évekkel  ellentétben  -  a  kapitányságon 
regisztrált  bűncselekmények  arányszámai  megváltoztak.  A  korábbi  években  a  regisztrált 
bűncselekmények  75-80-85%-a  történt  Salgótarján  városában.  Jelenleg  a  regisztrált 
bűncselekmények 70 %-a történik Salgótarjánban, mely arányszám főleg azért tekinthető komoly 
eredménynek,  mert  2016.  július  1.  napjától  a  Kapitányság  illetékességi  területe  9  településsel 
bővült. A bűncselekmények számának csökkenése a rablások számában is megmutatkozik. A teljes 
szám ugyan 16-ra emelkedett 2015-ben, de Salgótarján városában ennek csupán 50%-a, 8 darab 
rablás történt.
Nem szerepel  ugyan a  beszámolóban,  de  fontosnak tartotta  megemlíteni  az  SZMT Székházban 
történt betöréssorozatot, illetve az úgynevezett zárfésűs betöréssorozatot, mely országos kiterjedésű 
bűncselekmény,  bűncselekmény-sorozat  lévén  nem  elhanyagolható  tény.  Több  bűnbanda 
szakosodott ezen bűncselekmény elkövetési formára, és az Országos Rendőr-főkapitányság döntése 
alapján  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Bűnügyi  Igazgatóságának  koordinálásával, 
szakirányításával  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányságot  jelölte  ki  az  egyik  sorozat  felderítésére, 
melyet az állomány sikeresen végrehajtott.  
Minden  egyes  bűncselekmény  felderítése  tekintetében  (értve  ezalatt  az  országos  kiterjedésű 
betöréses  sorozatokat,  rablásokat,  gépkocsi  feltöréseket,  gépkocsikból  történő  lopásokat)  óriási 
szerepet játszik a térfigyelő kamera-rendszer. Minden egyes elkövetés esetén folyamatosan elemzik, 
értékelik  a  kamerák  felvételeit,  az  azokon  talált  információkat,  melyeket  szinte  minden 
bűncselekménynél pozitív eredményességgel tudnak felhasználni. Egyben megköszönte Salgótarján 
Megyei Jogú Város Polgármesterének és Önkormányzatának azt az anyagi támogatást, amivel segíti 
a  rendőrség  munkáját,  különösen  a  térfigyelő  kamera-rendszer  működtetését.  Mindez  nagy 
mértékben hozzájárul Salgótarján közbiztonsági helyzetének javításához. 
Köszönetet mondott az önkormányzati képviselők munkájáért is, akik – adott esetben - közvetlenül 
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keresik  meg  a  választókerületükben  jelentkező  problémákkal.  Igyekeznek  ezen  megkeresésekre 
minden  esetben  soron  kívül  reagálni.  Külön  köszönte  a  Polgármester  úr,  Alpolgármester  urak, 
Jegyző asszony együttműködését,  és tisztelettel  kérte őket,  hogy a jövőben is erejükhöz mérten 
segítsék a kapitányság munkáját. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Pataki Csabának.

Pataki Csaba: Az előterjesztést igen összetettnek és korrektnek tartotta. A bűncselekmények éves 
elkövetési számaival összefüggésben elmondta, hogy a 2014-2015. évi csökkenés nem valódi adatot 
jelent,  hanem  egy  belügyminisztériumi  döntés  eredménye,  ami  alapján  a  bűncselekményekből 
adódóan  károkozás  mértéke  20  ezer  Ft-ról  fölemelkedett  50  ezer  Ft-ra.  Magyarán  mondva,  az 
elkövetett cselekmények egyik rubrikából átkerültek a másikba. 
Dicséretes a felmerült bűncselekmények igen nagy arányú felderítése. A Salgótarján belterületén 
belül létesült igen intelligens traffipax kamera-rendszerrel kapcsolatban – mint lakossági észrevételt 
– elmondta, hogy nem tartja korrektnek a bírságok differenciálatlanságát. Nem elfogadható, hogy 
egy gyorshajtásért, pl. a Rózsadombon, illetve itt Salgótarjánban ugyanannyit kell fizetni, hiszen az 
állampolgárok  a  sebességkorlátozásra  vonatkozó  szabályok  ugyanolyan  megszegésééért  egy 
gazdagabb  vidéken  jövedelmüknek  kb.  1/10-ét,  1/20-át  fizetik  be,  itt  Salgótarjánban  pedig  a 
jövedelmüknek majdnem a felét. Nézetei szerint ez hosszú távon rossz fényt vet a rendőrség, illetve 
a Belügyminisztérium munkájára.
A közterületi sebességmérésekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatként adta elő, hogy Salgótarján 
belterületén  nem  találkozott  „orvul”,  szabálytalanul  megbújva  végrehajtott  sebességméréssel. 
Mindenféleképpen pozitív  előremozdulásnak  tekintette,  és  kérte  Kapitány Urat,  hogy mindez  a 
jövőben is maradjon így.  Gratulált a rendőrség munkájához.  

Fekete Zsolt: Megadta a szót Homoga Lászlónak.

Homoga László: Nézetei szerint a rendőrség munkáját csak statisztika alapján lehet megítélni. Az 
elmúlt  évhez  viszonyított  javuló  tendencia  a  Salgótarjáni  Polgárőrséggel  folytatott 
együttműködésnek, közös szolgálatok teljesítésének is betudható. 
A rendőrség  évek  óta  fennálló  problémájának  tekintette  az  állampolgárok  felé  való  nyitást,  a 
lakossághoz való közeledést. Úgy érzi, hogy ma a rendőrség már képes az állampolgárok közvetlen 
közelében dolgozni, információt szerezni, hiszen csak ennek segítségével tudja  kiváló eredményeit 
elérni. Véleménye szerint a jövőben a rendőrség kapacitásai jobban kihasználhatók a polgárőrséggel 
és a térfigyelő kamerák összehangolásával. Az aktuális operatív munkára vonatkozó információkat 
hiányolta. 
Gratulált  a  kapitányság 2015. évi  munkájához,  és a maga nevében a további  együttműködésről 
biztosította a szervezetet. Köszönetét fejezte ki a rendőrség gyors reakcióiért, visszajelzéseiért, és 
öröm  számára,  ha  önkormányzati  képviselőként  ilyen  módon  közreműködhetett  egy-egy 
bűncselekmény felderítésében. 
El kell fogadni, hogy minden sértettnek, károsultnak a sajátja a legnagyobb problémája, ugyanakkor 
a  rendőrség  kapacitása  némileg  határt  szab.  Kiemelte  az  állampolgárok  felelősségét,  akiknek 
kötelességük vagyonuk őrzése, védelme. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Ponyi Bélának.

Ponyi  Béla: Pataki  Képviselő  Úrnak  reflektált  elsőként.  Igen,  valóban  megtörtént  az  említett 
módosítás.  2013.  évben  emelték  fel  a  szabálysértési  értékhatárt  és  egyben  létrehozták  az 
úgynevezett tulajdon elleni szabálysértések körét. A határ közelsége, a nagyobb bevásárlóközpontok 
miatt az ilyen típusú, tulajdon ellen elkövetett szabálysértések száma a városban magasabb, ennek 
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felderítésére  ún.  előkészítő  alosztály létesült.  Felhívta  azonban a jelenlévők figyelmét,  hogy ha 
ezeket  hozzáadja  a  regisztrált  bűncselekmények  számához,  még  ezzel  együtt  is  jelentős  a 
csökkenés. 
Bár nem az ő feladata megítélni, de a csökkenés mindenképpen több okra vezethető vissza. Ezek 
között említette a nagyobb közterületi jelenlétet és a közmunkát. 
A fixen telepített kamerák, sebességmérő készülékek helyei a Megyei Közlekedésrendészeti Osztály 
baleseti elemzései alapján lettek kijelölve, a város nagyobb a forgalmú pontjain, illetve ahol már 
fordultak  elő  súlyosabb  balesetek.  Salgótarjánban  ez  a  terület  a  Gépipari  Technikum előtt  lett 
kijelölve.
A büntetés mértékében a jogalkotó nem tud különbséget tenni  a különböző életszínvonalon élő 
állampolgárok között. Bizonyos jogszabályokat be kell tartani, a bírságok fixek. Véleménye szerint 
be kell tartani a szabályokat és akkor senkinek sem kell fizetnie.
Szabálytalan sebességmérésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az Országos Rendőr-főkapitány Úr 
utasítása az, hogy a sebességmérő készülékeket, illetve a sebességmérést folytató járműveket nem 
lehet elrejteni, azokat jól látható módon, sok esetben előre jelzett módon kell a közutak mellett 
elhelyezni, ugyanis a sebességmérésnek a feladata és a célja nem a büntetés, hanem a balesetek 
megelőzése.  A  sebességméréseket  olyan  helyeken  folytatja  le  a  rendőrség,  amelyek 
balesetveszélyesek  lehetnek,  ahol  a  gyorshajtás  nagyobb  problémákat  okozhat  a  közúton 
közlekedőknek.  Ha  fenti  országos  utasítás  ellenére  valahol  történt  rejtett  sebességmérés,  azért 
sajnálatát fejezte ki, de ilyen Salgótarjánban nem fordulhat elő. Megköszönte a dicsérő szavakat.
Homoga Képviselő Úrnak reagált: Statisztika alapján lehet mérni a rendőrség munkáját, mely a 
regisztrált  bűncselekmények  számát,  és  rendőrség  munkáját  méri.  Viszont  nézetei  szerint   - 
statisztikai mérőszámok mellett - fontosabb a társszervek és a lakosság megítélése.
Megköszönte a polgárőrség, a közterület-felügyelet, és a mezőőrök közreműködését. Bízik abban, 
hogy a városban működő polgárőr szervezetek közeljövőben tervezett átszervezése szintén növelni 
fogja a munka hatékonyságát.  Véleménye szerint a közterületi  bűncselekmények megelőzésének 
alapvető módszere a látható rendőrség, vagy a látható polgárőrség.
Operatív  tevékenységről  szólva tájékoztatta Homoga Képviselő Urat,  hogy igen eredményes,  és 
nagy létszámot foglalkoztató munkáról van szó, csak kötelezi a titoktartás e témában. 
Ígéretet  tett  arra,  hogy  az  állomány  a  jövőben  is  mindent  megtesz  a  bűncselekmények  minél 
nagyobb arányban történő felderítése érdekében. 
Egyetértett  Homoga  Képviselő  Úr  vagyonvédelemmel  kapcsolatban  kialakított  álláspontjával. 
Fontos,  hogy  az  állampolgárok  fordítsanak  gondot  ingó  és  ingatlan  vagyonuk  védelmére. 
Bűnmegelőzési programjaik is ugyanezt a célt szolgálják. 

Fekete Zsolt: Megköszönte a  kapitányság 2015. évi  eredményes munkáját,  és hozzátette,  hogy 
bízik vásártéri garázsfeltörési sorozat tetteseinek mielőbbi felderítésében. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

44 /2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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2./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Angyal Tibor tü.alezredes, kirendeltség-vezető 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Kirendeltség-vezető Urat. Megköszönte a tűzoltóság eddigi munkáját. A 
tűzoltóság feladatai mindig is kiemelt jelentőségűek egy település életében. Míg korábban kizárólag 
csak a tűzoltás volt a feladata, ma már az elvárások közt szerepel a polgárvédelmi, iparbiztonsági,  
hatósági szakterület ellátása is. Az elmúlt év eredményei bizonyítják, hogy a Salgótarjáni Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság  szakemberei  képesek  hozzájárulni  a  lakosság  biztonságérzetének 
növeléséhez. Javasolta a beszámoló és a határozat elfogadását.
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Angyal Tibornak. 

Angyal Tibor: Megköszönte Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködését, 
melynek eredményeképp növelni tudták a lakosság biztonságát.
Ezt  követően  részletesen,  statisztikai  adatokkal  is  alátámasztva  beszámolt  a  Kirendeltség  2015. 
évben végzett tevékenységéről. 
Elmondta egyebek közt, hogy az iparbiztonsági feladatok keretében a közúti és a vasúti veszélyes 
áruszállítás ellenőrzéseit hajtották végre, emellett az áruk előállítását, tárolását végző telephelyeket 
is ellenőrizték.
Kiemelte,  hogy  a  Katasztrófavédelem  felügyelete  alá  került  a  hulladékszállítás.  Szerencsére 
Salgótarjánt  és  térségét  nem  érintette,  de  voltak  olyan  területei  a  megyének,  ahol  -  a 
hulladékszállítást  végző társaságok ellen  indított  csődeljárások következtében -  a  VGÜ Kft-nek 
kellett a hulladékszállítást elvégeznie. Ezúton is megköszönte mind az Önkormányzat, mind a VGÜ 
Kft. vezetésének és munkatársainak feladatellátását.
Polgári  védelmi  szakterület  vonatkozásában  a  beazonosított  kockázati  helyszínek  ellenőrzésére 
fektettek hangsúlyt. Hatáskörükbe tartozik a vis major eljárásokban történő részvétel is, de kevés 
ilyen esemény volt az elmúlt esztendőben. 
Kitért arra is, hogy a polgári-védelemnél kiemelt területnek minősül a közösségi szolgálat. Országos 
szinten  Nógrád  megye  büszke  lehet  az  elért  eredményekre.  Összesen  249  diák  vett  részt  a 
munkában  a  2015.  évben,  elsősorban  a  Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi  Kirendeltségen. 
Megismerték a tűzoltók életét, munkáját, felszereléseit. Segítettek a felszerelések karbantartásában, 
a  kockázati  helyszínek  felmérésében,  különböző  adatbázisok  összeállításában,  és  különböző 
rendezvények lebonyolításában.
Az  önkéntesség  a  tavalyi  évben  is  kiemelt  feladata  volt  a  Katasztrófavédelemnek.  2015-ben  a 
kirendeltség területén 7 darab települési  önkéntes mentőcsoport felállítása történt meg 75 fővel. 
Elsősorban  árvíz-védekezési  feladatokra  kapták  meg  a  kiképzésüket  és  végezték  el  a  nemzeti 
minősítő gyakorlatot. 
A  tűzvédelmi  hatósági  szakterület  kapcsán  megemlítette  a  tavalyi  évben  kiadott  országos 
tűzvédelmi szabályzatot (OTSZ), valamint beszélt a végzett ellenőrzésekről, tűzvizsgálatokról. 
Hatósági  terület  vonatkozásában  kiemelt  figyelmet  szenteltek  a  tömegrendezvények  megfelelő 
hatósági kontroll alatt tartásának. 
Új  feladat  volt  a  vízügyes  tevékenységekben  történő  részvétel.  Emellett  újszerű,  és  időszaki 
feladatot jelentettek a kémény-ügyek. A fűtési szezonban jelentős számú kéménytűz keletkezett. 
Ezek megelőzése érdekében ellenőrzik a kéményszolgáltatók  tevékenységét. 
Megemlítette, hogy a tűzoltási szakterület vonatkozásában a Katasztrófavédelmi Örs program nem 
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zárult le, ez évben is folytatódik. 
Hangsúlyozta, hogy kiemelt káreset a Kirendeltség területén nem volt, mely azt jelenti, hogy nem 
volt nagyobb volumenű tűzeset, vagy közlekedési baleset.
Megemlítette,  hogy  Berecz  György  tűzoltó  ezredes,  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgatója, 2013-ban kijelölte a védelmi igazgatásban résztvevő főtiszteket. Hozzátette, 
hogy Salgótarján szerencsére nem tartozott azon települések közé, ahol problémát okozott volna az 
elmúlt évben mind az időjárás, mind egyéb ipari, vagy bármilyen más szerencsétlenség. 
Kiemelte, hogy jónak ítéli az önkormányzattal és a társszervekkel folytatott együttműködésüket.  
Külön köszönte a város vezetésének, hogy lehetővé tették a 2015. évi Megyei Tűzoltó Szakmai 
Verseny  megrendezését,  és  megköszönte  a  Tűzoltó  Gyerektábor  megvalósulásához  nyújtott 
önkormányzati támogatást. 
Elmondta, hogy a 2016. év fő célkitűzéseinek tekinti az integrált hatékonyságú megelőzést, a magas 
színvonalú  szakmai  munkát,  a  bátonyterenyei  katasztrófavédelmi  őrs  létrehozását,   az  önkéntes 
tűzoltó egyesületekkel fenntartott kapcsolatok javítását. 
Említést  tett  a  pályázati  támogatásokról,  mely  támogatások  elnyerése  esetén  új  eszközöket, 
felszereléseket  tudnak  beszerezni,  és  hangsúlyozta,  hogy  fontos  feladat  megfelelő  szakmai 
egészségi, fizikai képességeinek fejlesztése. 
Zárásként megjegyezte, hogy a közösségi szolgálatukat továbbra is kiemelten kezelik, minél több 
diákot szeretnének bevonni. A televízió nyilvánossága előtt is kérte a fiatalokat, hogy keressék a 
katasztrófavédelmet. 
Ismételten  megköszönte  az  önkormányzat  támogatását  és  minden  állampolgárnak  köszönte 
felelősségteljes hozzáállását, odafigyelését.

Fekete Zsolt: Megadta a szót Pataki Csabának.

Pataki Csaba: Megköszönte a részletes, kimerítő beszámolót. Külön öröm számára, hogy a 2015. 
évben  sikerült  bevezetni  az  életpálya  modellt.  Fontosnak  tartja  ezt  a  megfelelő  felkészültségű 
szakemberek állományban tartása szempontjából. Véleménye szerint, ez nagyban javítja a munka 
minőségét,  illetve  a  kollégák  megbecsülését.  A rendőrség  vonatkozásában  is  támogatná  ennek 
bevezetését.  

Fekete  Zsolt:   Az  Önkormányzat  nevében  is  köszönte  mind  a  Rendőrség,  mind  a 
Katasztrófavédelem előző évi munkáját. Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott 
el, döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

45 /2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. 
évi beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3./ Tájékoztató  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tü.alezredes, kirendeltség-vezető 
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Fekete Zsolt: Az előző napirendnél részletesen érintették ezt a témakört is. 
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  ...2016.(...)  önkormányzati  rendelete  a 
2016. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  rendelet 2016. 
március havi módosításának lényegi elemei a következők:
A VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenységének támogatására tervezett 50.000 eFt-ot, mivel a 
felhasználás összege és üteme nem ismert, a tartalékok között célszerű megtervezni. Az előirányzat 
változtatást  a költségvetési rendeleten át kell vezetni;
A Salgótarján, Acélgyári út 63. szám alatt található Hétszínvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó 
előkészítési munkák megkezdése (felmérési terv elkészítése) érdekében új kiemelt előirányzati sor 
megnyitása szükséges 500 e Ft összeggel;
A  2015.  decemberében  kiutalt  78.396  eFt-os  2016.  évi  megelőlegezett  állami  támogatás 
elszámolását  az  Államháztartáson  belüli  megelőlegezések  visszafizetése  előirányzatán    kell 
kimutatni, amivel egyidejűleg a  maradvány működési célú igénybevételét kell megemelni;
Az  Egészségügyi-Szociális  Központ  által  működtetett  alacsonyküszöbű  ellátás  tekintetében  a 
finanszírozási  időszak  2016.  december  31-ig  tart,  a  támogatás  összege  2016.  évben  7.500 eFt, 
melynek előirányzati rendezése szükséges;
A „Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Program” című projekt keretében elkészült a Gyurtyánosi 
és  a  Somlyói  hulladéklerakók  rekultivációja.  A  megvalósulási  dokumentáció,  valamint  a 
rekultivációs  engedély,  a  monitoring kutak és  szikkasztó árkok működési  engedélye  részletesen 
tartalmazzák  az  önkormányzat  által  elvégzendő  utógondozási  feladatokat.  Az  utógondozási 
munkálatokhoz szükséges előirányzat 5.000 eFt-os összeggel történő megnyitásához a fedezetet a 
költségvetési rendeleten át kell vezetni;
Az elmúlt időszakban a Közművelődési feladatok, a Sportfeladatok,  az Ifjúsági feladatok címeknél 
történt átcsoportosítások miatt az érintett előirányzatok változásait a költségvetési rendeleten át kell 
vezetni;
A  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 2016.  február  hónapban  benyújtotta  pályázatait  a 
2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. A Közgyűlés döntött a közfoglalkoztatási 
programokhoz  történő  20.004  eFt-os  önerő  biztosításáról,  melynek  előirányzati  rendezése 
szükséges.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében, a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 
3 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 
igen  szavazattal,  1  nem ellenében,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  pedig  5  igen 
szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  8  igen  szavazattal  6  nem  ellenében az  alábbi  az  alábbi 
rendeletet alkotta:

Az 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, továbbá a gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló törvény alapján a személyes  gondoskodást  nyújtó 
ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint a  fizetendő térítési  díjakról  önkormányzati  társulás 
fenntartó  esetén  a  társulási  megállapodásban  erre  kijelölt  települési  önkormányzat  a  társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A  Társulási  Megállapodás  alapján  a  Társulási  Tanács Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatát  jelölte ki  a személyes  gondoskodást  nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.
A Társulási  Tanács  2016.  február  10-i  ülésén  a  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi-Szociális 
Központja  javaslata  alapján  meghatározta  az  intézmény  által  nyújtott  személyes  gondoskodást 
nyújtó  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatások,  ellátások  intézményi  térítési  díjait  és  a 
kedvezmények mértékét, amelyet az előterjesztés tartalmaz.
Az  intézményi  térítési  díjak  a  vonatkozó  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  kerültek 
meghatározásra. Vannak olyan ellátások, ahol csökkenteni tudták az intézményi térítési díjat, ilyen 
ellátás pld. a családok átmeneti otthona.
Néhány ellátás esetében – ilyen ellátás az étkeztetés, hajléktalanok átmeneti ellátása, gyermekek 
napközbeni ellátása - a személyi térítési díjak minimális mértékben, 5 – 20 Ft között emelkednek. 
Az alkalmazandó kedvezmények meghatározásánál a Társulási Tanács figyelemmel volt arra, hogy 
az  egyes  szolgáltatások  és  ellátások  az  alacsony  jövedelmű  ellátottak  számára  is  elérhetőek 
legyenek.
Az alkalmazandó kedvezmények figyelembe vételével legnagyobb változás a házi segítségnyújtás 
esetében  van.  Ennek  indoka  a  szolgáltatás  alacsony  állami  finanszírozása,  az  ellátottak  magas 
száma, illetve a minimálbér emelkedése.
Fontos  azonban  kiemelni,  hogy  a  jogszabályok  minden  ellátás  esetében  meghatározzák  azt  a 
maximumot, amellyel az ellátott jövedelme terhelhető.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság pedig 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  8  igen  szavazattal  6  nem  ellenében az  alábbi  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
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Az 14/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Javaslat  a  környezetvédelem  részleges  helyi  szabályozásáról  szóló  2/2011.(I.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A rendelet  módosítását a  hatályos  jogszabályokhoz  igazítása  tette  indokolttá.  A 
rendelet több olyan tárgykört is szabályoz, melyeket magasabb szintű jogszabály rendez. 
Mindezek alapján javasolta a rendelet elfogadását.
Az előterjesztéshez a rendeletmódosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt rendelet az ülés 
megkezdése előtt került kiosztásra.  

Az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal,  a Gazdasági, Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság pedig 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi az alábbi rendeletet 
alkotta:

Az 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A hulladékról  szóló  törvény 2016.  április  1.  napjától  több  tekintetben módosult. 
Eddig  a  közszolgáltatást  igénybe  vevő  ingatlanhasználók  a  közszolgáltató  irányába  fizették  a 
közszolgáltatási  díjat,  a  közszolgáltató  gondoskodott  továbbá a  kintlevőségek kezeléséről,  NAV 
útján történő behajtásáról.  2016. április  1. napjától az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok 
tekintetében létrehozandó ún. koordináló szerv részére fizetendő a közszolgáltatási díj, a koordináló 
szerv  feladata  lesz  továbbá  a  kintlevőségek  kezelése,  NAV  útján  történő  behajtása.  Az 
önkormányzatok feladatkörében a helyi közszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok rendeletben 
történő  megállapítása,  a  közszolgáltató  kiválasztása  és  a  közszolgáltatási  szerződés  megkötése 
marad.
A  jövőben  az  állami  koordináló  szerv  az  országosan  beszedett  díjakból  a  későbbiekben 
meghatározandó  elvek mentén  fizet  szolgáltatási  díjat  a  közszolgáltatást  végző cégeknek  olyan 
megközelítésben,  hogy  a  nyereséges  cégek  profitjából  lehessen  fedezni  a  veszteséges  cégek 
működését. További újdonság, hogy az adatkezelési feladatokat szintén a koordináló szerv végzi, 
így  az  önkormányzati  rendeletekből  törvényi  felhatalmazás  hiányában   a  személyes  adatok 
kezelésére  vonatkozó  szabályokat  törölni  kellett.  Ezen  változások indokolják  az  önkormányzati 
rendeletnek a törvény új rendelkezéseihez igazítását.

A fenti változások indokolják továbbá a VGÜ Nonprofit Kft. mint közszolgáltató és a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás,  mint a közszolgáltatás címzettje közötti  közszolgáltatási 
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szerződés módosítását.  
Az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal,  a Gazdasági, Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság pedig 8 
igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

46/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  VGÜ  Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  taggyűlésének,  hogy az  1.  melléklet 
szerinti közszolgáltatási szerződés módosítást fogadja el, és hatalmazza fel az ügyvezető igazgatót 
annak aláírására. 

Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi az alábbi rendeletet 
alkotta:

Az 16/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./  Javaslat a Promeritum Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás és bérleti 
szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt: Salgótarján  Közgyűlése  a  21/2014.(II.14.)  Öh.  sz.  határozatával  a  Promeritum 
Alapítvánnyal  együttműködési  megállapodást  kötött,  valamint  részére 2014. március 1.  napjától 
2019. február 28. napjáig kedvezményes, 19.375,- Ft/hó bérleti díjon a bérbe adta a Salgótarján, 
Budapesti út 39. szám alatti helyiséget ifjúsági klub működtetése céljára.
Az Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumához pályázatot nyújtott be az általa használt 
helyiség felújítására, melyet a véleményező hatóság támogathatónak ítélt meg. A pályázat keretében 
2.000  e  Ft  vissza  nem térítendő  támogatásban  részesül  az  Alapítvány.  A támogatási  szerződés 
megkötésének  feltétele,  hogy  minimum  2021.  szeptember  30-ig  a  pályázó  érvényes  bérleti 
szerződéssel  rendelkezzen.  Ezért  az  Alapítvány  képviselője,  Pál  Helga  megkereste  a  város 
polgármesterét  és  kérte  a  korábban  kötött  együttműködési  megállapodás  és  bérleti  szerződés 
időtartamának meghosszabbítását – a támogatási szerződés feltétele teljesítése érdekében – 2021. 
szeptember 30. napjáig.
A város vagyongazdálkodására vonatkozó helyi rendelete alapján az előterjesztés elfogadásához a 
Közgyűlés minősített többségű határozata szükséges.
Az előterjesztést az ülés megkezdése előtt került kiosztásra, bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

47/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Promeritum 
Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Promeritum 
Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés módosítását a 2. melléklet szerint.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 2. számú melléklet szerinti bérleti  
szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

9./  Javaslat  a 2016. évi  lakossági  víz-  és csatornaszolgáltatás támogatási  pályáztatásának 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt: A belügyminiszter  2016.  március  23-án  kihirdetett  pályázati  kiírása  alapján  a 
lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentését  szolgáló  állami  támogatás 
igénylésére  a  települési  önkormányzat  jogosult,  mely támogatás  pályázati  igénybejelentés  útján 
igényelhető.  A pályázathoz szükséges adatszolgáltatást  és kalkulációt  az ÉRV. ZRt.  készíti  el,  a 
támogatási  igényt  pedig  az  önkormányzatnak  kell  a  Magyar  Államkincstár  területileg  illetékes 
szervéhez benyújtani.
A pályázathoz  az  önkormányzatnak  nyilatkoznia  kell  a  támogatási  igény  bejelentéséről  szóló 
határozat  meghozataláról,  az  adó-,  járulék-,  illeték-  és  vámtartozás  mentességről,  továbbá  a 
víziközmű-szolgáltatás módjáról.
Jelen előterjesztés a támogatási pályázat benyújtására tesz javaslatot.
Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre.

A Pénzügyi  Bizottság  8  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság szintén 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

48/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok számára meghirdetett 2016. 
évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  c.  kiírásra  történő  támogatási  igény 
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benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége miatt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2016. április 21.
Felelős:  Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a szolgáltató ÉRV. Északmagyarországi 
Regionális  Vízművek  ZRt-t,  hogy  a  belügyminiszter  a  2016.  évi  lakossági  víz-  és 
csatornaszolgáltatás  támogatására  kiírt  pályázata  alapján  készítse  el  a  2016.  évi  lakossági 
szolgáltatás támogatási pályázatához szükséges adatszolgáltatást, kalkulációt, és azt küldje meg az 
önkormányzat részére.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős:    Ritter Géza

az  ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.  vezérigazgatója

3.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ÉRV ZRt. tájékoztatása szerint 
lehetőség  van  a  pályázat  egy kijelölt  gesztor  önkormányzat  általi  benyújtására,  a  polgármester 
meghatalmazza a gesztort a pályázat benyújtására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:  2016. április 21.
Felelős:     Fekete Zsolt polgármester

10./  Javaslat  a  TOP-6.9.1-15 „A társadalmi  együttműködés  erősítését  szolgáló  helyi  szintű 
komplex  programok”  című  intézkedésre  benyújtandó  támogatási  kérelem 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt: Magyarország  Kormánya  a  TOP-6.9.1-15  azonosító  számú,  „A  társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című konstrukció keretében 
pályázati felhívást jelentetett meg.
Az intézkedés közvetlen célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők 
közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.  A tevékenységek eredményeként a hátrányos 
helyzetű  emberek  életlehetőségei  javulnak,  elérhetővé  válnak  a  foglalkoztatási,  társadalmi 
integrációt,  közösségfejlesztést,  oktatást,  iskolai  felzárkózást,  családsegítést,  gyermekjóléti 
szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
A Közgyűlés által elfogadott Integrált Területi Programban, valamint az éves fejlesztési keretben 
jelen  konstrukcióra  80  millió  Ft  áll  rendelkezésre.  A támogatás  maximális  mértéke  az  összes 
elszámolható költség 100 %-a. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában 
van lehetőség, a konzorcium vezetője kizárólag az Önkormányzat lehet. A pályázati felhívás által 
elérni kívánt célok megvalósítása érdekében két konzorciumi partner bevonására tett javaslatot:

 az egyik a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
 a másik a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Salgótarján

A  támogatási  kérelem  benyújtásának  feltétele  a  „Konzorciumi  együttműködési  megállapodás 
Támogatási  kérelem  benyújtására”  című  dokumentum  aláírása,  melyet  a  határozati  javaslat  1. 
melléklete tartalmaz. A fentiek alapján kérte a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.
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Az Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  8  igen  szavazattal,  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, Pénzügyi 
Bizottság 5 igen, 3 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Megadta a szót Tolnai Sándornak.

Tolnai  Sándor: Hozzászólásával  nem  azt  a  két  szervezetet  szerette  volna  kifogásolni,  aki 
konzorciumi  partnerként  bevonására  került.  Véleménye  szerint  azok  képesek  és  alkalmasak  a 
vonatkozó feladat ellátására.  A kiválasztás módjával kapcsolatban kívánt  észrevételt  tenni.  Nem 
igazán tartja a jelen megoldást etikusnak, hiszen nagyon sok civil szervezet szóba jöhetett volna 
még a városban. Az előterjesztés indoklása egy konzorcium partner bevonását  teszi  kötelezővé, 
mely  tény  nem  zárja  ki,  hogy  több  szervezet  bevonása  történjen  meg.  Fel  is  sorolt  három 
szakterületet:  a  szociálist,  az  egészségügyet  és  az  oktatást.  Köztudomású,  hogy  a  kiválasztott 
partnernek  az  egyik  területen  nyilvánvalóan  vannak  tapasztalatai.  Viszont  olyan  nagy  múltú 
egyesületekkel, mint a BEBESE az egészségügy terén, illetve a Sréter Egyesület az oktatás terén, 
célszerű lett volna bővíteni a kört. Ők igazán méltóak lettek volna ugyanezen pozíció elfoglalására. 
Sérelmezte, hogy nem volt nyilvános felhívás konzorciumi partnerek keresésére. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Turcsány Lászlónak.

Turcsány László: Elég kiterjedt vita alakult ki a bizottsági ülésen e napirendi pont kapcsán. 
Nem a konzorciumi partnerek bevonásával, vagy képességével van problémájuk, hanem szeretnék, 
hogy mind az ellenőrzés, mind pedig a későbbi végrehajtás során egy kicsit transzparensebb legyen 
a  konzorcium  működése.  Javasolta,  hogy  a  programmal  kapcsolatban  félévenként  beszámoló 
tartására kerüljön sor a Pénzügyi Bizottság előtt.  
Javasolta,  hogy  más  civil  szervezeteknek  is  biztosítsanak  lehetőséget  a  programba  való 
bekapcsolódásba. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Molnár Károlynak.

Molnár  Károly: Elmondta,  hogy  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi  Bizottság  elnökeként  naprakészebb  információkkal  rendelkezik  a  TOP-pal 
kapcsolatban.  A  konzorciumba,  illetve  a  feladatellátásba  történő  egyéb  civil  szervezet  – 
bevonásokat támogatja, sőt nem is ismer kizáró tényezőt erre vonatkozóan. 
A pályázatban kitűzött cél eléréséhez szükséges egyéb civil szervezetek segítsége, bevonása is. A 
program nem jogfolytonos folytatása és következménye az előző szociális városrehabilitációs ESZA 
programnak, de nagy a hasonlóság. Korábban magát a feladatellátást és a cél elérését egyéb civil 
szervezetek  is  támogatták.  Nyilvánvalóan  a  jelen  program is  csak  úgy tud  megvalósulni,  ha  a 
jelenleg  fennálló,  egyébként  szűkebb  körű  konzorcium  mellett  más  civil  szervezetek  is  részt 
vesznek a munkában.  Ellenzéki  képviselő-társai  felvetésével  egyetértett;  hozzátette,  hogy annak 
megvalósíthatóságát reálisnak, működőképesnek tartja. 
A monitoring, ellenőrzés témakörrel kapcsolatban: Jogos felvetés, hogy az Európai Uniós források, 
illetve a közpénzek felhasználását ellenőrizze egy testület. Ebből kifolyólag természetesen engedni 
fogják azt, hogy minden olyan hivatalos szerv, aki az Európai Uniós források ellenőrzésére fel van 
jogosítva, soros, és akár soron kívüli ellenőrzést is tarthat az önkormányzatnál, mint ahogy eddig is 
tarthatott. Ezek az irányító hatóság, közreműködő szervezet, illetve az erre a feladatra egyébként 
kijelölt bizottság. E tekintetben egy kis korrekciót eszközölt, mivel ez a Bizottság nem a Pénzügyi, 
hanem  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság.  Ezen 
bizottság kezeli  szakfeladatként a városfejlesztéssel kapcsolatos ügyeket.  Ezen Bizottság tudja - 
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mint ahogy azt az ellenzéki képviselők javasolják -, akár fél időben, akár háromnegyed időben, akár 
a fizikai befejezést követően a konzorciumi partnereket fölkérdezni arról, hogy mik a program elért 
eredményei, nehézségei, mi van hátra, stb. Tájékoztatta képviselőtársait, hogy  vizsgálat – nem csak 
a szóban forgó, hanem bármely más projekt kapcsán - egy erre vonatkozó javaslat benyújtásával 
történhet. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

49/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a 
TOP-6.9.1-15 kódszámú „A társadalmi  együttműködés  erősítését  szolgáló  helyi  szintű  komplex 
programok” című konstrukcióra történőtámogatási kérelem benyújtásához szükséges, a határozati 
javaslat  1.  mellékletét  képező „Konzorciumi együttműködési  megállapodás  Támogatási  kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására, és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. 05. 15. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
 

11./ Javaslat  a  KEHOP-2.2.2  kódszámú,  „Felhívás  a  fejlesztési  kötelezettséggel  rendelkező 
települések  számára  szennyvízelvezetéssel  és  -kezeléssel  kapcsolatos  fejlesztések 
megvalósítására”  című  pályázati  konstrukcióhoz  tartozó  Konzorciumi  együttműködési 
megállapodás aláírására és támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: 2016. február 29-én jelent meg a KEHOP 2016. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló kormányhatározat, melyben az Önkormányzat nevesítésre került a kiemelt 
projektek tekintetében.
A  pályázati  konstrukció  keretében  a  város  szennyvízelvezetésének  fejlesztésére  pályázik  az 
Önkormányzat.  Tervezett  megvalósítási  helyszínek  (mint  ellátatlan  városrészek):  Salgóbánya, 
Rónafalu,  Rónabánya, Somlyóbánya és Kotyháza.  Az Önkormányzat részére megjelölt  indikatív 
támogatási  keret  620 millió  Ft,  Magyarország központi  költségvetéséből  megfizethető  indikatív 
önerő 70 millió Ft. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására az állami víziközmű 
szolgáltatóval konzorciumi formában van lehetőség. Az Önkormányzat a pályázat benyújtásához 
szükséges  adatszolgáltatásának 2016.  március  17-én  eleget  tett,  melynek értelmében a  Nemzeti 
Fejlesztési  Programiroda  Nonprofit  Kft.  elindítja  a  támogatási  kérelem benyújtását.  A pályázat 
benyújtásának  feltétele  a  „Konzorciumi  együttműködési  megállapodás  a  támogatási  kérelem 
benyújtására” című dokumentum megkötése.
Az  előterjesztés  mellékletét  képező  konzorciumi  megállapodás  az  ülést  megelőzően  került 
kiosztásra.  

Fekete Zsolt: Megadta a szót Gyetvai Mónikának. 

Gyetvai  Mónika: A  KEHOP-2.2.2  felhívásra  történő  pályázat  benyújtását  szakmailag 
mindenképpen indokoltnak tartják, mert a jelenleg elfogadott operatív program alapján nem látnak 
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más  pályázati  forrást  az  ellátatlan  területek  fejlesztésére.  Tekintettel  arra,  hogy  derogációs 
kötelezettségről van szó, tehát az Európai Uniós csatlakozásnál az ország vállalta ezen területek 
ellátását,  így valószínűsíthető,  hogy amennyiben ezen a pályázaton nem vesznek részt,  azt  saját 
forrásból kell majd a városnak megvalósítania. A bizottsági ülésen elhangzott,  hogy tekintettel a 
felhívásban  megjelölt  tág  határidőre,  mi  az  indoka  annak,  hogy ezt  az  előterjesztést  jelen  ülés 
tárgyalja.
Erre annyit kívánt tájékoztatásul elmondani, hogy a kormány szándéka szerint az uniós forrásokat 
2018. év végéig el kell költeni, így jelen pályázati felhívás esetében is a projektet eddig az időpontig 
- a pénzügyi zárással együtt - meg kell valósítani. Ennek az elvárásnak eleget téve kereste meg az 
Önkormányzatot  a  jogszabály  alapján  felhatalmazott  konzorciumvezető  és  kérte  a  támogatási 
kérelem mielőbbi benyújtását.
A kormánydöntés alapján a fejlesztés az önkormányzat  részéről saját  forrást  nem igényel,  azt  a 
központi  költségvetés  biztosítja.  Ennek  megfelelően,  a  tájékoztatás  alapján  kérte  a  Tisztelt 
Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

Fekete  Zsolt: Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  8  igen  szavazattal,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen,  2  tartózkodás  mellett, 
Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta az előterjesztést.
Megadta a szót Szabó Csabának.

Szabó Csaba: Egy kiegészítést, illetve továbbgondolkodást kért. Az általa képviselt körzetben is 
van több, az előterjesztésben nem szerepelő helyszín. Például a Mikóvölgyi út, vagy akár a Rákóczi 
út egyes szakaszai, mivel a Rákóczi úton van ugyan központi szennyvízelvezetés, de egyes lakások 
– műszaki okok miatt - nem tudnak rákötni erre a csatornahálózatra. A Mikóvölgyi út egy részén 
abszolút nincs szennyvízelvezetés. Az előterjesztésből kimaradó városrészek, utcarészek vizsgálatát 
kérte. Saját körzetében kiemelten kérte a Mikóvölgyi út vizsgálatát. Ott tervben van egy útfejlesztés 
is, tehát egy területszerzés és útfejlesztés. Ennek kapcsán a szennyvízelvezetést mindenféleképpen 
indokoltnak látja megtenni, és a jelen KEHOP pályázatba belefoglalni, megtervezni. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Turcsány Lászlónak.

Turcsány László:  Pénzügyi Bizottságon vita alakult ki a jelen kérdéssel kapcsolatban. Nem is vita,  
hanem polémia.  Elmondta,  hogy bár  a  határozati  javaslat  elfogadását  támogatni  fogják,  de úgy 
vélik, hogy a pályázatban meghatározott összeg öt területrészre nem lesz elegendő.
Salgóbánya,  Rónabánya,  Rónafalu  a  szintbeli  különbségek  miatt  nagyon  bonyolulttá  teszi  a 
rendszer  kiépítését.  Átemelőkre  lenne szükség,  amelynek költségei  jelentős  terheket  róhatnak a 
lakosságra. Fennáll a veszélye, hogy az érintett területeken élő idős emberek nem engedhetik meg 
maguknak sem anyagilag, sem fizikálisan egy ilyen beruházás végrehajtását. 
Javasolta, hogy – arra az esetre, ha nem lesz elegendő a pénz -, egy sorrendet állítsanak fel.
Felhívta  a  figyelmet,  hogy valószínűsíthetően nem mindegyik  település  tud  majd  részt  venni  a 
projektben, és fennáll a lehetősége, hogy az önkormányzatot is jelentős kiadás terheli a befejezést 
illetően.  A túl nagy anyagi áldozatok elkerülése érdekében megfontolt,  körültekintő magatartást 
javasolt.  Kiemelten javasolta a pályázati kiírás alapos vizsgálatát,  a lakossági egyeztetéseket, az 
állampolgárok megfelelő tájékoztatását.  

Fekete Zsolt: Megadta a szót Gyetvai Mónikának..

Gyetvai  Mónika: A támogatói  döntést  követően  kezdődik  el  a  konzorcium vezető  részéről  a 
területek  felmérése,  a  szükséges  műszaki  tartalom kidolgozása.  Ekkor  látszódik  majd  az,  hogy 
melyik területen milyen szakmai tartalmat kell megvalósítani, milyen területek lesznek bevonva. 
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Természetesen az önkormányzattal és az üzemeltetővel együttesen kerülnek ezek meghatározásra, a 
konzorciumvezetővel  lefolytatott  előzetes  tájékoztatás  alapján.  Információi  szerint  a  kormány 
szándéka az, hogy amennyiben a valós kiadás meghaladja a kormányhatározatban rögzítettet, az 
érintett területeken megemeli a kereteket. Az előzetes információk szerint erre tartalékkeret van 
elkülönítve, és így biztosítva van minden területnek a megvalósíthatósága.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

50/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
1.Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
KEHOP - 2.2.2 kódszámú, „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára 
szennyvízelvezetéssel  és  kezeléssel  kapcsolatos  fejlesztések  megvalósítására”  című  pályázati 
konstrukció keretében benyújtandó támogatási kérelem benyújtására.
Határidő : 2016. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
KEHOP -
2.2.2  kódszámú,„Felhívás  a  fejlesztési  kötelezettséggel  rendelkező  települések  számára 
szennyvízelvezetéssel és 
kezeléssel  kapcsolatos  fejlesztések  megvalósítására”  című pályázati  konstrukció  előkészítéséhez 
tartozó az 1.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi együttműködési  megállapodás  támogatási  kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására.
Határidő : 2016. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Szünetet rendelt el. 

SZÜNET

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 15 fő volt jelen, tehát a testület ismét 
határozatképes.

12./ Javaslat a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 
turisztikai pályázatával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A  Salgótarján  Helyi  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú Egyesület, 
melynek alapító tagja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, pályázatot kíván benyújtani, 
a  „Turisztikai  szerveztek  fejlesztése”  című felhívásra,  a  térségbe érkezők  szabadidejének aktív, 
hasznos eltöltése érdekében. A pályázati  felhívás több kötelezettséget ír  elő,  mely vállalások az 
önkormányzatot is érintik. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 
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tartózkodás  mellett,  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

51/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja,  hogy a  Salgótarjáni 
Helyi  Turisztikai  Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület  a  GINOP-1.3.4-15 kódszámú,
„Turisztikai Szervezetek (TDM) fejlesztése” című pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtson be 
és  vállalja,  hogy  pályázat  kedvező  elbírálása  esetén  a  projekt  megvalósításának  időtartamára 
(maximum 2 év) és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül átadja az idegenforgalmi adó 
bevételének 40 %-át az egyesület részére. 

Határidő : azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

13./ Javaslat a TOP programokra odaítélt 9,2 milliárd forint pályázati keret terhére oktatási 
komplexum létrehozására 
Előterjesztő: Pataki Csaba képviselő 

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kiküldése pótlólag történt.
Megadta a szót Pataki Csabának. 

Pataki  Csaba: Az  előterjesztést  illetően  számára  az  volt  a  motiváló  tényező,  hogy  itt 
Salgótarjánban, de országos szinten is, a munkaerő piacon egy kettősség érezhető. Van egy igen tág 
társadalmi  réteg,  aki  gyakorlatilag  nem  tud  részt  venni  a  foglalkoztatásban  mindazért,  mert 
képességei szerint nem tudja belesorolni magát azokba a társadalmi törekvésekbe, amit be lehet 
tölteni. Másik oldalon viszont vannak olyan igények – főleg a helyi vállalkozásokat tekintve -, ahol 
nem tudnak fölvenni olyan szakképzett munkaerőt, akik a rábízott munkát a megfelelő minőségben 
el tudnák végezni. E szakadék áthidalására tervezte egy program kialakítását, melynek az lett volna 
a  célja,  hogy  a  fiatalokat  olyan  versenyképes  szakmákkal  lássák  el,  aminek  birtokában  a 
későbbiekben  mind  önmaguk,  mind  a  közösség,  mind  Salgótarján  versenyképességét  javítani 
tudnák. 
Sajnálatos módon az irodáktól azt a választ kapta, hogy az Európai Unió, illetve az irányító hatóság 
által  megfogalmazott  célirányok  közé  nem  fér  bele.  Véleménye  szerint  viszont,  ha  már  helyi 
célirányokat mond, akkor a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztésébe, illetve a 
társadalmi kohéziót célzó helyi programokba beleférhetne. Mint utólag megtudta, az az összegigény 
amit  az előterjesztésében megjelölt, illetve amit erre lehetne fordítani, nem fedezné a megvalósítást. 
Arra  tett  ígéretet,  hogy törekvéseit  a  jövőben is  folytatja,  és  megpróbál  olyan kezdeményezést 
kieszközölni, amely által valamiképpen mégis megvalósulhatna elképzelése.
Elmondta, hogy Salgótarján szempontjából a jövőt tekintve ez létkérdés. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Gyetvai Mónikának. 
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Gyetvai Mónika: A Magyar Kormány az 1702/2014.(XII.03.) Kormányhatározatával döntött arról, 
hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  részére  9,2  milliárd  Ft-ot  különít  el  a  terület  és 
településfejlesztési operatív program keretében megvalósuló fejlesztések érdekében. 
A 2015.  február  12-én  elfogadott  operatív  program 7  prioritási  tengelyen  belül  határozza  meg 
azokat  a  fejlesztési  irányokat,  melyekre  az  elkülönített  forrásokból  származó  támogatásokat 
fordítani lehet.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fejlesztéseit  a  6.  prioritási  tengelyen  belül 
meghatározott 9 egyedi célkitűzés mentén, az ott meghatározott feladatokra tervezhette. 
A fenti intézkedésekhez kapcsolódóan megjelent pályázati felhívások határozzák meg pontosan a 
támogatható tevékenységek körét és a támogatás mértékét.
A  Képviselő  Úr  által  meghatározott  előterjesztésben  szereplő  oktatásfejlesztés  tanműhely 
komplexum kialakítása  sajnálatos  módon  nem illeszkedik  a  TOP-ban  meghatározott  fejlesztési 
területekhez. Ennek keretén belül azt tervezni nem tudják. 
Szakmailag  azonban  támogatandó  fejlesztésről  van  szó,  mely  a  város  gazdasági  fejlődését 
elősegíthetné, így megvizsgálják és figyelemmel kísérik az egyéb ágazati operatív programokban, 
illetve egyéb kormányzati támogatások keretében megnyíló lehetőségeket. 
A képzésekre, illetve a foglalkoztatásra áttérve: A TOP keretén belül a 6.8.2. számú intézkedésen 
belül az integrált területi operatív programban van tervezve a foglalkoztatási paktum létrehozása, 
melynek alapvető célja, hogy felmérje a város igényeit. Egyrészt a vállalkozók, civil szervezetek 
részéről,  másrészt  pedig  a  jelenlegi  képzési  rendszert,  illetve  a  városban  található  szakképzési 
struktúrát,  melynek  meghatározására  stratégia  készül.  Ez  egy  foglalkoztatási  stratégia  lesz, 
amelyben meghatározott  területekre a munkaügyi  központtal  közösen képzéseket indítanak, és a 
helyi vállalkozásoknak bértámogatást fog nyújtani ez a program. Tehát ennek keretén belül van mód 
a foglalkoztatás rendezésére. 
Kérte a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a tájékoztatójában foglaltak figyelembe vételével tárgyalja az 
előterjesztést. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 1 igen szavazattal, 7 
tartózkodás  mellett  nem támogatta  az előterjesztést.  Pénzügyi  Bizottság 1 igen szavazattal  és 7 
tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 1 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

52/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Pataki  Csaba  képviselő  által 
benyújtott „Javaslat TOP programokra odaítélt 9,2 milliárd forint pályázati keret terhére oktatási 
komplexum létrehozására” című előterjesztést nem támogatja. 

14./ Javaslat  a  Dornyay  Béla  Múzeum  szakmai  támogatására  irányuló  pályázatok 
benyújtására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Az emberi erőforrások minisztere pályázatokat hirdetett a Magyarország 2016. évi 
központi  költségvetéséről  szóló törvény alapján muzeális  intézmények szakmai támogatására.  A 
pályázatokon  vissza  nem  térítendő  központi  költségvetési  támogatás  igényelhető.  A  szakmai 
támogatásokban a múzeumot fenntartó települési önkormányzat részesülhet. A pályázatokat 2016. 
április 7-ig kell rögzíteni a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben.
A pályázati  feltételeket  figyelembe véve  és  egyeztetve  a  Dornyay Béla  Múzeum igazgatójával, 
javasolta,  hogy  az  önkormányzat  a  „Járásszékhely  múzeumok  szakmai  támogatására”  című 
pályázati  felhívásra  pályázatot  nyújtson  be  iskolai  és  óvodai  utazó  kiállítások  és 
foglalkozássorozatok megrendezése pályázati alcélra.  A pályázati támogatásból igényelt összeg  4 
millió Ft, amelyhez nem szükséges saját forrást biztosítani. 
Továbbá javasolta, hogy az önkormányzat a Kubinyi Ágoston Program elnevezésű, a „Muzeális 
intézmények  szakmai  támogatására”  meghirdetett  pályázati  felhívásra  pályázatot  nyújtson  be  a 
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának teljes körű felújítására és korszerűsítésére. A tervezett 
beruházási  összköltség  35.000.000  Ft,  amelynek  legalább  10%-át  az  önkormányzatnak  saját 
forrásként kell biztosítania. Erre tekintettel a pályázati támogatásból igényelt összeg 31.500.000 Ft. 
A 3.500.000  Ft  saját  forrást  az  önkormányzat  a  2016.  évi  költségvetésről  szóló  rendeletében 
módosítja.
Az előterjesztés kiküldése pótlólag történt.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

53/2016. (III.31.) Öh. sz. határ  ozat  
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  az  emberi 

erőforrások minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló  2015.  évi  C.  törvény 3.  melléklet  II.  5.  b)  pont  szerinti,  a  „Járásszékhely múzeumok 
szakmai támogatására” című pályázati felhívásra pályázat benyújtását az 1. a) Gyere velünk a 
múzeumba!  -  A járás  településeihez  kötődő kulturális  örökség hozzáférhetővé  tételének és  a 
területi  egyenlőtlenség felszámolásának támogatása aa)  iskolai  és óvodai  utazó kiállítások és 
foglalkozássorozatok megrendezése pályázati alcélra.

A pályázat megvalósítója: a Dornyay Béla Múzeum (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.)
A pályázat forrásösszetétele:

Források Összeg (Ft)
A pályázati támogatásból igényelt összeg 4.000.000
Önkormányzati saját forrás 0
A pályázat szerinti összes költség 4.000.000

Határidő: 2016. április 7.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  az  emberi 
erőforrások minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. c) pont szerinti, a „Muzeális intézmények szakmai 
támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázati felhívásra pályázat benyújtását az 1. 
a) Múzeumok szakmai támogatása ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése 
pályázati alcélra.

A pályázat megvalósítási helye: Bányászati Kiállítóhely (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső u. 
1.)
A tervezett beruházás forrásösszetétele:

Források Összeg (Ft)
A pályázati támogatásból igényelt összeg 31.500.000
Önkormányzati saját forrás 3.500.000
A pályázat szerinti összes költség 35.000.000

Határidő: 2016. április 7.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés a 2. pont szerinti tervezett beruházás forrásösszetételében meghatározott 3.500 eFt 
saját forrást a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 
7/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  szükséges  költségvetési  rendelet-módosítási 
javaslatát a testület következő ülésére terjessze elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázatok  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. április 7.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat az Óbudai Egyetemmel való együttműködésre 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A napirend tárgyalása előtt elmondta, fájdalommal értesültek róla, hogy dr. Fodor 
János, az Óbudai Egyetem rektora hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 60. évében elhunyt. 
Kérte, hogy a jelenlévők néma felállással adózzanak dr. Fodor János emlékének.  

Az Önkormányzat 2014. őszén életre hívta a Salgótarjáni Felsőoktatási Kabinetet annak érdekében, 
hogy a városban, ezáltal Nógrád megyében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 
újra működjön felsőoktatási intézmény. 
A cél elérése érdekében együttműködési megállapodás jött létre az Önkormányzat és az Óbudai 
Egyetem  között,  valamint  az  Önkormányzat  és  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 
Salgótarjáni  Tankerülete,  illetve  a  Nógrád  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  között.  Az 
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egyeztetésekben jelentős szerepet vállalt a Salgótarjáni Innovációs Nonprofit Kft. is. 
2015. októberében az Egyetem részvételével felvételi  előkészítő kurzus indult a 11. évfolyamos 
középiskolások  részére  50-50  órában  matematika  és  fizika  tantárgyakból.  A tanfolyam helye  a 
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium volt.
Az  Önkormányzat  2015.  szeptember  25-én  benyújtotta  az  Oktatási  Hivatalhoz  a  Salgótarjáni 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ telephelyének bejegyzése iránti kérelmét, és tárgyalások 
kezdődtek a Központ megalapításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása tárgyában a 
2016. szeptemberben induló képzés indításához.
Az  Oktatási  Hivatal  Felsőoktatási  Főosztály  a  képzésindítási  szándék  egy  félévvel,  azaz  2017 
februárjára történő halasztását javasolta, ezért a kérelmet az Önkormányzat visszavonta.
Ezt követően tovább folytatódtak a tárgyalások az Önkormányzat és az Egyetem között és ennek 
lezárásaként más elképzelések szerint valósulna meg a felsőoktatás indítása Salgótarjánban 2017-
ben:
Az Egyetem a Magyar Állam tulajdonában lévő, természetben a Salgótarján Május 1. út 54. szám 
alatt  fekvő  ingatlanban  (a  volt  Népjóléti  Képzési  Központ  épületében)  telephelyet  létesít 
felsőoktatási, kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységének megvalósítása érdekében.
Az Egyetem vállalja a telephely-létesítését további feltételeinek megvalósítását, a telephelynek az 
Egyetem Alapító Okiratába való bejegyzésére, illetve Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételére 
irányuló eljárás megindítását. A felsőfokú képzés indítása a telephelyen valósulna meg. 
Az Önkormányzat  vállalja,  hogy az Egyetem által  folytatott  felsőoktatási  képzésnek helyet  adó 
telephely  működéséhez  és  üzemeltetéséhez  –  figyelemmel  a  képzés  indításának  feltételeit 
meghatározó jogszabályokra - 10 éven keresztül hozzájárul. 
Az együttműködés konkrétumait egy későbbiekben létrehozandó megállapodás fogja rögzíteni. 
Az előterjesztés megküldése pótlólag történt. 

A Népjóléti  Bizottság 11 igen szavazattal,  az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

54/2016. (III.31.) Öh. sz. határ  ozat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a felsőoktatás indítása érdekében 
jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Óbudai Egyetem által közösen 
megfogalmazott szándéknyilatkozatot az 1. melléklet szerint. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pontban  meghatározott  szándéknyilatkozat 
aláírására,  valamint a felsőoktatás beindításához szükséges megállapodások aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

16./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő forgalomképes 
vagyon  értékesítését  és  bérbeadás  útján  történő  hasznosítását  a  Salgó  Vagyon  Kft.  megbízási 
szerződés alapján végzi. Ennek keretében ellátja a lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
értékesítésének, bérbeadásának, a belterületi földek bérbeadásának feladatait, valamint üzemeltetési, 
szervezési,  adminisztratív,  gazdálkodási,  karbantartási,  felújítási  és  egyéb  vagyonhasznosítási 
tevékenységet végez.
A Salgó  Vagyon  Kft.  tevékenységéről,  a  felhasznált  pénzeszközökről  folyamatosan  beszámol  a 
megbízónak a szerződésben meghatározott formai követelmények szerint.
A megbízás  ellátásáért  a  Salgó Vagyon Kft-t  megbízási  díj  illeti  meg,  ami  a  végzett  feladatok 
tekintetében 2015. évben május 15-ig egy összegben került  megtervezésre,  a tényleges kifizetés 
több ütemben történt.
A  javasolt  szerződés  módosítása  alapján  2016.  évben  a  megbízási  díj  egyösszegben  kerül 
megfizetésre a Salgó Vagyon Kft. részére, április 15-ig.
A korábbi évhez képest az éves bruttó megbízási díj 101.904.800 Ft-ról 86.905.000 Ft-ra változik. 
Ennek oka az ingatlankezelési feladatok csökkenése: a 2015. január 1-jén 1.037 db önkormányzati 
bérlakásból  álló  állomány  2015.  december  31-re  991  db-ra  csökkent,  amiből  530  db  lakás 
bérbeadott, 196 db üres lakás és 265 db falazott, szanálásra előkészített. Felhívta a figyelmet, hogy 
az előterjesztésben elírás történt, kérte az üres és a falazott lakások számát a most elmondottak 
szerint figyelembe venni. 
A szerződésmódosítás tervezetét a határozati javaslat melléklete képezi. 

Az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság 8 igen szavazattal,  a Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi Bizottság 8 igen  szavazattal,  a  Pénzügyi  Bizottság  8 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Turcsány Lászlónak. 
  
Turcsány László: Kapott  egy nagyon részletes  anyagot  a  Salgó Vagyon Kft.  kezelésében lévő 
bérlakásokkal és a nem bérlakás célú ingatlanokkal kapcsolatban. 
Néhány kérdést tett föl: Folytatódnak-e majd a bontások azokon a területeken, ahol a bérlakások 
lakhatatlan állapotba kerültek?  A Ferencz-telep néhány lakását  érti  ide.  Ott  jelentős  részük már 
befalazott.  Van-e  terve  az  Önkormányzatnak  a  befalazott  és  vegyes  tulajdonú  lakásokkal 
kapcsolatban  a  jövőben?  Visszabontást,  esetleg  valamilyen  szociális  bérlakás-programba  való 
bevonást terveznek-e? 
Megjegyezte,  hogy  az  „Egyebek”  napirendnél  majd  Jónásch-teleppel  kapcsolatban  szeretne 
hozzászólni, és ezzel párhuzamosan fenti témák is szóba fognak kerülni. Kérdése volt még, hogy ha 
84 millió Ft-os hátralék keletkezik a 2015. év végére, mely a bérlakások bérleti díjának meg nem 
fizetéséből ered, van-e mód annak adók módjára történő behajtására? Úgy véli, ennek lehetősége 
jelentősen segítene Kft-nek a bérlakások fenntartásában.

Fekete Zsolt: Megadta a szót Tatár Csabának.

Tatár Csaba: A bontások folytatódnak, nem olyan ütemben, ahogy ezt korábban a város vezetése 
bérlakás gazdálkodási koncepcióban megalkotta. Mintegy 15 millió Ft áll rendelkezésre az idén. 
Terveik  szerint  ezt  az  Acélgyári  úti  2  kolóniaépület  bontására  fordítják;  csatlakozva  ahhoz  a 
programhoz, amely az Acélgyári utat szeretné kiemelten fejleszteni. 
Nyilván többre lenne szükség, de ez egyrészt pénz kérdés, másrészt nagyon komoly előkészítést 
igényel,  különös  tekintettel  az  ott  lakók  elhelyezésére.  Indokoltnak  tartja  a  Képviselő  úr  által 
említett Ferencz-telepi bontásokat, de ez évben nem lát rá lehetőséget.
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Hogy  mi  lesz  a  befalazott  és  vegyes  tulajdonú  lakások  további  sorsa,  illetve  bevonható-e  a 
lakásproblémák megoldásába? Egy érdekes momentum lesz ebben az évben, hiszen a Salgó Vagyon 
Kft.  mintegy 50 millió  Ft  értékben,  110 darab  kolónia  típusú,  komfort  nélküli  lakást  fog  saját  
tulajdonába venni, melynek következtében érvényesek lesznek rájuk az önkormányzati tulajdonra 
vonatkozó szabályok. 
Lehetőséget  lát  arra,  hogy  a  potenciális  vevőkkel,  bérlőkkel  egyszerűbb  megállapodások 
szülessenek, vagy a Salgó Vagyon saját jól felfogott érdeke szerint elképzelhető bontásokat olyan 
helyszíneken  végezzék,  ahol  értékes  építési  területek  vannak,  melynek  eredményeképp  építési 
telkek értékesítésében lesznek érdekeltek. 
Jelenleg kidolgozás alatt áll néhány nagyon nehezen értékesíthető területre vonatkozó javaslat is. A 
későbbiekben ebbe a képviselő-testületet, vagy az érdeklődő képviselőket szívesen bevonják, illetve 
megtárgyalják velük a lehetőségeket.
Lát  némi  reményt,  hogy egy kicsit  szabadabban,  egy kicsit  más  és  egyszerűbb  játékszabályok 
szerint  tudják  elősegíteni  azt,  amire  Képviselő  Úr  apellált.  Segíteni  kellene  Salgótarján 
lakásállományának kihasználásában. 
Az átadott táblázatból látszik, hogy évek hosszú sora óta 80 és 100 millió Ft közötti veszteség van a 
bérlakások  fenntartásán.  Ez  a  bevétel  és  a  kiadások egyenlege.  Természetesen  sokat  javítana  a 
helyzeten, ha a fizetési fegyelem jobb lenne. A Kft. mindent megtesz, 5 kollégája dolgozik azon, 
hogy  a  bérleti  és  rezsi  díj  tartozásból  eredő  követeléseket  be  tudják  hajtani.  Mintegy  800 
folyamatban  lévő  ügyük  van,  ennyi  aktát  kezelnek  a  bírósági  eljárástól  a  kilakoltatásig,  a 
részletfizetési  megállapodásokig.  Nézetei  szerint  ez  már  lényegesen  nem  fokozható,  vagy 
fejleszthető, hiszen az a probléma, hogy a rendelkezésre álló jövedelem nincs, vagy csak kevésbé 
áll rendelkezésre.
Tapasztalják, hogy nagyon sokféle követelés áll fenn a szóban forgó lakosokkal szemben, és az 
Önkormányzat valahol a sor végén van, hiszen a közszolgáltatók meg tudják szüntetni az ellátást. 
Az Önkormányzatnak közvetlenül ilyen lehetősége nincs. Az adók módjára történő behajtásra nem 
lát lehetőséget.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

55/2016. (III.31.) Öh. sz. határ  ozat  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató 
Kft. között 2001. augusztus 06-án létrejött megbízási szerződés 2016. január 1-i hatállyal történő 
módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés az önkormányzat nevében felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő : azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

17./ Javaslat  a  Gézengúz  Alapítvánnyal  megkötött  együttműködési  megállapodás 
meghosszabbítására és térítésmentes helyiséghasználat biztosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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Fekete  Zsolt: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Gézengúz  Alapítvány  a 
Születési Károsultakért alapítvány között 2011-ben együttműködési megállapodás jött létre.
Az együttműködési megállapodással egyidejűleg az alapítvány a Salgótarján, Március 15. út 34. 
szám alatt található, nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen használatba kapta. 
Mind az együttműködési megállapodás, mind a használati szerződés 5 év határozott időtartamra, 
2011. április 18-tól - 2016. április 30-ig került megkötésre.
Az Alapítvány 2016. március 16-án kérelmezte az együttműködési megállapodás és a használati 
szerződés változatlan feltételekkel történő meghosszabbítását. 
Az Alapítvány tevékenységével nagymértékben hozzájárul a Salgótarjánban élő sérült csecsemők és 
kisgyermekek  komplex  diagnosztikai  és  terápiás  ellátásához,  ezért  működésének  további 
támogatása indokolt.
Ennek alapján, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra javasolta az Alapítvánnyal együttműködési 
megállapodás meghosszabbítását, az ingatlan térítésmentes további használatát. 
Tájékoztatta a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az előterjesztés szöveges felvezetésében a helyiség 
területe tévesen szerepel, a határozati javaslatban és a bérleti szerződésben szereplő 48 m2 a pontos 
adat.
Ezúton is köszönte a Gézengúz Alapítványnak a sérült csecsemők és kisgyermekek rehabilitációja, 
fejlesztése érdekében végzett munkáját, és további jó egészséget kívánt.

A Népjóléti  Bizottság 11 igen szavazattal,  az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen 
szavazattal,  a Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen 
szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

56/2016. (III.31.) Öh. sz. határ  ozat  
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  egyetért  a  „Gézengúz 
Alapítvány a  Születési  Károsultakért”  alapító  okiratában  meghatározott  céljaival,  az  Alapítvány 
feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás -módosítást az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás-módosítás 
aláírására.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a 3100 Salgótarján,  Március 15. út  34. szám (3701/A/175 hrsz.) alatt található, 
önkormányzati  tulajdonú,  48 m2 területű,  alagsori,  nem lakás  célú  ingatlant  térítésmentesen  az 
Alapítvány használatába adja 2016. május 1.- 2021. április 30. közötti időtartamra az Alapítvány 
feladatai ellátásának segítése érdekében. A Közgyűlés az erre vonatkozó használati szerződést a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a használati szerződés 
alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő : értelemszerűen
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Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

18./ Javaslat a 12/2016.(II.11.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: A Közgyűlés a címben szereplő határozatával döntött a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú  1177  hrsz-ú  közterület  telekhatár  rendezéséről,  a  közterület  36  m2-es  részének 
forgalomképessé nyilvánításáról, valamint nettó 97.000 Ft értéken értékesítésre való kijelöléséről a 
Bárdi Autó Zrt. részére.
A Közgyűlés  felhatalmazta  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.  Tekintettel  azonban  arra,  hogy  a  változási  vázrajz  aláírására  a  Közgyűlés  a 
polgármesternek  adott  felhatalmazást,  továbbá  arra,  hogy a  vázrajz  és  a  szerződés  aláírójának 
ugyanannak a személynek kell lennie, így, az ellentmondások elkerülése érdekében szükségessé vált 
a határozat módosítása. 
Javasolta,  hogy a Közgyűlés  a  határozatot  úgy módosítsa,  hogy a vázrajz  aláírására is  a  Salgó 
Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját hatalmazza fel, így meggyorsíthatja az ügymenetet. 

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

57/2016. (III.31.) Öh. sz. határ  ozat  
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  12/2016.  (II.11.)  Öh.sz. 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
,,1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú 1177 hrsz.-on nyilvántartott közterületnek az 1. melléklet szerinti, ST-Szerpentin Bt. által 
T-17/2015.  munkaszámon elkészített  és  1354/2015.  számon záradékolt  változási  vázrajz  alapján 
történő  birtokhatár-  rendezését  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját a vázrajznak az önkormányzat nevében történő aláírására. 
Határidő:értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató "

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
 

19./ Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft-vel  kötött  tagi  kölcsönszerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt: Az Önkormányzat  és  a  Novohrad  –  Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  tagi 
kölcsönszerződést  kötött  egymással,  mely  szerződésben  foglalt  visszafizetési  határidőre 
vonatkozóan a társaság ügyvezetője hosszabbítást kért. 
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Javasolta, hogy a Kft. részére biztosítsa a Közgyűlés a visszafizetés 2016. december 31-ig történő 
meghosszabbítását.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  8  igen  szavazattal,  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal,  1 nem ellenében, a Pénzügyi 
Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Megadta a szót Tolnai Sándornak.

Tolnai Sándor: Frakciójuk tisztában van vele, hogy ez egy hosszú távú elkötelezettség folytatása, 
de úgy ítélik meg, és a Pénzügyi Bizottság ülésén is ezt a véleményt fogalmazták meg, hogy csak 
akkor  tudnák  támogatni  a  továbbiakban  ennek  meghosszabbítását,  ha  megjelenne  a  határozati 
javaslatban valamilyen követelmény a jelenlegi menedzsment irányába. Érti ezalatt intézkedési terv 
készítését, vagy a működés jelenlegi feltételrendszerének átgondolását. Esetleg hogyan lehetne más 
formában,  pl.  kiszervezéssel,  vagy együttműködésben  a  TDM-el  működtetni.  Sérelmezte,  hogy 
jelenleg csak a határidő tolódik, és semmiféle megszorítás nincs. Hiányolta a tulajdonosi szemlélet 
megjelenését. Frakciójuk csak tartózkodni tud a napirendnél. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 

58/2016. (III.31.) Öh. sz. határ  ozat  
Salgótarján Megyei Jogú Város  Közgyűlése az Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark 
Nonprofit Kft. között 2014. március 28-án létrejött tagi kölcsönszerződés 3. számú módosítását az 
1. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő : azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

20./ Javaslat  az  „Art”  moziterem  fejlesztése  Salgótarjánban”  című  projekthez  kapcsolódó 
Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az emberi  erőforrások minisztere  pályázatot hirdetett  „Art”  mozihálózat digitális 
fejlesztésének támogatására, mely pályázaton az Önkormányzat 5.500.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást  nyert.  A támogatás,  és a projekt lebonyolításához szükséges önerő átadására kerül  a 
pályázatban megjelölt mozi üzemeltetője, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére.
A  Pályázati  kiírásban  meghatározott  cél  eredményes  megvalósítása  érdekében  szükséges  az 
Önkormányzat és az Üzemeltető között Együttműködési megállapodás megkötése.

A Népjóléti  Bizottság 11 igen szavazattal,  az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen 
szavazattal,  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  8  igen 
szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

59/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  az  56748-27/2015/MUVESZ 
azonosító  számú,  az„Art  moziterem  fejlesztése  Salgótarjánban”  című  projekt  eredményes 
lebonyolítása  érdekében  az  1.  melléklet  szerinti  Együttműködési  megállapodást  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő : értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
 

21./ Javaslat  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Tanácsába  történő 
delegálásra
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési Iroda vezetője

Fekete Zsolt: A Közgyűlés a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Tanácsába 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Alpolgármestereként  őt  delegálta  tagként.  Képviseleti  joga  a 
polgármesteri eskütétellel megszűnt, ezért a Közgyűlésnek újabb határozattal kell döntést hoznia 
arról, hogy a Társulási Tanácsba kit delegál. 
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztés tárgyalása kapcsán. 
Döntéshozatalt kért. Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

60/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város   Közgyűlése  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás 
Társulási Tanácsába Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Fekete Zsolt 
polgármestert delegálja tagként polgármesteri tisztségének megszűnéséig.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Fekete  Zsolt: Az  előző  napirendnél  elhangzottak  szerint  javasolta  a  döntés  meghozatalát. 
Bizottságok nem tárgyalták. 
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Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztés tárgyalása kapcsán. 
Döntéshozatalt kért. Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

61/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsába Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Fekete Zsolt 
polgármestert delegálja tagként polgármesteri tisztségének megszűnéséig
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23./ Javaslat  a  Salgótarján és  Térsége  Önkormányzatainak Társulása Társulási  Tanácsába 
történő delegálásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: 2014.  november  6-i  ülésén  a  Közgyűlés  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
alpolgármestereként delegálta őt a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási 
Tanácsába. A polgármesteri tisztséggel összefüggő feladatok a polgármester és az alpolgármesterek 
közötti  feladatmegosztás  újragondolását  tették  szükségessé.  Ennek  alapján  javasolta  a  Tisztelt 
Közgyűlésnek,  hogy  a  Társulási  Tanácsba  az  egészségügyért,  a  szociális  és  gyermekjóléti 
feladatellátásért felelős alpolgármestert, Huszár Mátét delegálja. 
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Huszár Máté: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztés tárgyalása kapcsán. 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

62/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat.
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  195/2014.  (XI.6.)  Öh.  sz. 
határozatával  jóváhagyott,  Fekete  Zsolt  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása 
Társulási Tanácsába történő delegálását visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  A Közgyűlés  a  2014-2019  közötti  önkormányzati  ciklus  végéig  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsába Huszár Máté alpolgármestert delegálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

24./ Javaslat a Népjóléti Bizottság tagjának megválasztására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az alpolgármester 
nem lehet  bizottság  elnöke vagy tagja.  Ezen szabály értelmében Huszár  Máté  alpolgármesterré 
választásával szükségessé vált a Népjóléti Bizottság új tagjának megválasztása. A tisztségre Dudás 
Nándort javasolta.
Az  előterjesztésben  véletlen  elírás  történt,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjainak  felsorolásából  Jakab 
Jácint képviselőtársa véletlenül kimaradt, a bizottság létszáma pedig 13 fő, a határozati javaslatot 
ennek figyelembe vételével kérte elfogadni és elnézést kért az elírásért.
Bizottságok nem tárgyalták.  Mivel  az  érintett  nem kérte  zárt  ülés  tárgyalását,  így a  Közgyűlés 
nyilvános ülésen folytathatta munkáját. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Dudás Nándor:  Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztés tárgyalása kapcsán. 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

63/2016. (III.31.) Öh. sz. határozat.
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Népjóléti Bizottság képviselő 
tagjává Dudás Nándor, …........................…................. szám alatti lakost 2016. március 31. napjától 
megválasztja.

2. A Közgyűlés  a 178/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„4. Népjóléti Bizottság (13 fő)

Elnök: Kovács Zsolt Béla
Elnökhelyettes:  Dr. Bercsényi Lajos
Települési képviselők közül választott tagok:                Fekete Tamás

Homoga László
Jakab Jácint

    Dudás Nándor
 Szabó Csaba

Nem települési képviselő közül választott tagok:                Alabér Zoltán
 Bölcskei Józsefné
 Ökrös Lászlóné
 Szeberényi Tiborné
 Kakuk Zoltán
 Korponai Tamás”

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: 5 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 15 fő volt jelen, tehát a testület ismét 
határozatképes.

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 22. § (1) a) 
pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor.
Megkérte  a  napirendek  tárgyalásánál  nem érintett  meghívott  vendégeinket,  a  sajtó  képviselőit, 
érdeklődő állampolgárokat, a napirendi pont tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek 
vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

NYÍLT ÜLÉS

Fekete  Zsolt: Jelezte,  hogy  a  Közgyűlés  nyilvános  ülésen  folytatja  munkáját.  Tájékoztatta  a 
jelenlévőket,  hogy  Közgyűlés  a  zárt  ülésen  „Az  év  rendőre”  díj  odaítéléséről,  a  Salgótarjáni 
Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  megválasztásáról,  és  szociális  ügyben 
benyújtott fellebbezés elbírálásáról döntött.
Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Közgyűlés a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójának 2016. július 1. napjával Simon Lajost választotta meg. Gratulált Igazgató 
úrnak. 
Az ülésre interpelláció nem érkezett. Közérdekű bejelentések következtek. 

Turcsány László: A választókerületében található Jónásch- telep vonatkozásában az elmúlt 1-1,5 
évben  egymástól  függetlenül  több  jelzést  is  kapott  az  ott  kialakult  áldatlan  állapotokkal 
kapcsolatban, melynek következtében 2016. március 30.  napjára egy informális lakossági fórumot 
hívott össze, ahol a megjelentek egy petíciót írtak alá, amit szeretne Polgármester Úrnak átadni, a 
jelenlévőknek pedig annak fejlécét felolvasni.
„Mi alulírott Jónásch-telepi lakosok felhívjuk a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
figyelmét  a  Jónásch-telepen  uralkodó  áldatlan  állapotokra.  Egyben  kérjük,  hogy  tegyen  meg  
mindent  a  Jónásch-telep  általános  városüzemeltetési,  egészségügyi,  szociális,  közbiztonsági  
helyzetének javítása érdekében!” 55 aláírás érkezett. 
Természetesen  ez  az  informális  lakossági  fórum nem helyettesítette  a  Polgármester  Úr,  vagy a 
hivatal által összehívott lakossági fórumokat. Célja a felháborodás csillapítása volt.
Tervei között szerepel egy általános helyzetelemzés készítése, amit Polgármester Úrnak és Jegyző 
Asszonynak a következő héten fog eljuttatni. Egyben kérte Polgármester Urat, hogy amennyiben 
lehetőség  van rá,  a  petíció másolatát  (ellenjegyzéssel)  néhány hivatalos  személynek juttassa el. 
Értette  ezalatt  a Katasztrófavédelmet,  a Rendőrséget,  a Városi  Rendőrkapitányságot,  a  Szociális 
Intézményeket, a Népjóléti Irodát. Jelezte, hogy felsorolását a jövőben még ki fogja egészíteni.
A Határ út és környékének helyzete már az egész telepre kiható problémát jelent. Az ingatlanok 
értéke,  és  az  ott  lakók  életminősége  jelentősen  romlik.  Napról-napra  egyre  rosszabb  állapotok 
uralkodnak. Mivel az ott lakók nem vételeznek kukákat, a hulladék napról napra újratermelődik. 
További problémának tartja az ingatlanok tulajdon – és a használati viszonyainak tisztázatlanságát. 
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Nem tudni, ki kinek az ingatlanában lakik, milyen jogcímen, hogyan jutott hozzá, stb. 
Említette  továbbá  az  Acélgyár  fenntartásából  kikerülő  munkásszállót,  mely  –  mint  kiderült  - 
társasházi  ingatlan,  melyben  az  alapvető  közegészségügyi  követelményeknek  meg  nem  felelő 
állapotok  uralkodnak.  Mindennaposak  a  szemétkihordások,  a  patkányok,  az  ürülék  kiöntése  és 
egyéb olyan veszekedés, vitatkozás, hangoskodás, amik kifeszítik az ott régóta lakó, Acélgyárban 
hosszú éveket eltöltött emberek idegeit, melynek következtében mindennaposak a bejelentések a 
rendőrségen és egyéb hatóságoknál. 
A helyzet  mielőbbi  megoldására,  kezelésére,  illetve  az  érintett  szervezetek  bevonására  kérte 
Polgármester Urat. Megítélése szerint már a hatályos jogszabályok következetes betartatásával is 
jelentős  eredményt  lehetne  elérni.  Külön  kiemelte  a  fa-  és  vaslopások,  a  kábítószer,  az 
alkoholizmus,  illetve  az  uzsorás  tevékenység  problematikáját.  Tisztában  vele,  hogy  mindezek 
megoldása  nem  önkormányzati  hatáskör,  mégis  kérte  Polgármester  Urat,  hogy  a  hivatal 
tekintélyével próbáljon meg hatást gyakorolni azokra az érintett szervekre. 
Elmondta,  hogy  szeretné,  ha  a  Határ  útra  legalább  2  db  térfigyelő  kamerát  helyeznének  ki, 
melyeknek a bűnmegelőzésben, a tettenérésben, illetve a bűncselekmények későbbi bizonyításában 
jelentős szerepük van. Köszönetet mondott a polgárőrség és a rendőrség közötti együttműködésért, 
illetve az önkormányzati támogatásokért. 
A helyzet javítása érdekében erőteljesebb rendőri jelenlétet kért.
Tekintettel  a  –  magántulajdonban lévő -  kolónia lakások életveszélyes  állapotára,  sürgette  azok 
mielőbbi  elbontását.   Fontosnak  tartaná  az  erre  irányuló,  esetleges  önkormányzati  intézkedés 
megfontolását; illetve egy önkormányzati alap létrehozását a szóban forgó lakások megvásárlására, 
annak érdekében, hogy azokat mielőbb fel tudják számolni. 
A  bontásokkal  és  a  bontásra  szánt  ingatlanok  igen  nehéz  élethelyzetben  lévő  lakóival 
összefüggésben felhívta a figyelmet a probléma komplexitására, melynek eredményeképp a kérdést 
az egész város tekintetében egyben kellene kezelni.    
Bízik abban, hogy Polgármester Úr a közeljövőben tervez Jónásch-telepen lakossági fórumot. Ezzel 
összefüggésben kérte, hogy egy komplexebb, kidolgozott tervvel érkezzen oda, annak érdekében, 
hogy az ottani lakosokat egy kicsit meg tudják nyugtatni. Jelezte, hogy a petíciót majd az ülés után 
fogja átadni. 

Fekete  Zsolt: Az elmúlt  időszakban két  alkalommal  is  járt  Jónásch-telepen,  és  személyesen is 
meggyőződött az ott uralkodó kaotikus állapotokról. Elmondta, hogy keresik a megoldást, de mint 
azt Turcsány László is megfogalmazta, 2010. óta, az elmúlt időszakban, mint területi képviselő sem 
igazán találta meg a megfelelő utat a probléma megoldásában. Az Önkormányzat hatáskörén túl 
terjeszkedő  nehézségnek  tartja  a  magántulajdonban  lévő  ingatlanok  jogviszonyaiba  történő 
beavatkozást,  illetve  az  ott  élő  igényesebb  és  rendbontó  állampolgárok  együttéléséből  eredő 
sérelmeket. 
Helyszíni  szemléjekor  elmondta  az  ott  lakóknak,  hogy  magántulajdonnal  összefüggésben  az 
önkormányzat  –  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezések  betartása  mellett  -  felújításaikhoz  anyagi 
segítséget nyújtani nem tud. Ennek anyagi hátterét a hivatal felvállalni nem tudja, sem azt a lavinát, 
amit az egy-egy különleges esetben történő segítségnyújtás megindíthat.
Mind a hivatalt, mind az illetékes hatóságokat egyeztetésre fogja hívni, és nemcsak a Jónásch – 
telep,  hanem  a  város  más  szegregált  területei  vonatkozásában  is.  Javaslatot  fog  tenni  egy 
intézkedési  terv  kidolgozására,  melynek  kiemelt  pontjaként  említi  a  komolyabb  rendőrségi 
jelenlétet, a térfigyelő kamerákat. A bontások okaira (pl. életveszélyesség), és az ahhoz kapcsolódó 
jogi  és  finanszírozási  problémákra,  illetve a  nehézségek komplexitására hívta  föl  képviselőtársa 
figyelmét. 
Nézetei szerint ha a hatóságok nagyobb odafigyelése következtében sem történik változás, akkor az 
ott lakókkal együtt, közösen kell lépni. Véleménye szerint egy olyan szemléletváltásra is szükség 
van, ahol az együtt élők, az egy telepen élők egymásnak példát mutatva, s egymást segítve talán ki 
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tudnak  jönni  ebből  a  helyzetből.  Ebben  a  körben  legnehezebb  a  magántulajdonú  lakások 
helyrehozatala, vagy fejlesztése, mert erre jelen pillanatban sem pénzügyi forrást, sem jogszabályi 
lehetőséget nem lát.
Ígéretet  tett  a  probléma  megoldási  lehetőségeinek  felkutatására,  illetve  komplexen  történő 
kezelésére.  A korábbiakban  már  kezdeményezte  a  rendőrségnél  a  térfigyelő  kamerák  mobilissá 
tételét,  azonban  azt  a  tájékoztatást  kapta,  hogy  ez  nem  lehetséges.  A  megfelelő  megoldás 
megtaláláshoz türelmet kért. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Szabó Csabának. 

Szabó Csaba: Két témában kívánt hozzászólni.  
Az  első  téma,  mellyel  kapcsolódott  Frakcióvezető  úr  hozzászólásához,  a  Jónásch-teleppel 
kapcsolatos. Megjelent egy TOP 6.7.1. kódszámú pályázat, ami kifejezetten megyei jogú városok 
leromlott városi területeinek rehabilitációjára vonatkozik. A kérdése az volt - mivel körzetében is 
ismertek a frakcióvezető által elmondott problémák -, hogy Forgách-telepi, Somlyó-bányai területek 
rehabilitációjára nyújt-e lehetőséget a pályázat. 
Kérdezte  a  Városfejlesztési  Irodát,  hogy  a  felvetett  témában  vannak-e  elképzelések,  illetve 
nyújtottak-e már be esetlegesen pályázatot a szóban forgó területek rendbetételére.
Véleménye szerint egy ilyen pályázati támogatás Jónásch-telepen is jelenthet megoldást, beindíthat 
egy pozitív folyamatot, melynek eredményeként növekedhet az ingatlanok értéke, lakhatóbbá válhat 
a környezet. 
Megkérdezte,  hogy  a  Közgyűlés  2016.  február  11-i  ülésén,  prezentáció  keretében  bemutatott 
stratégiai terv mit tartalmaz,  hol tart annak előkészítése.
Milyen stádiumban van? Ki a megbízó? Ki a megbízott?  Kik ebben a szereplők? Kik ebben a 
résztvevők, akik ezt a stratégiai tervet úgymond kidolgozzák vagy megalkotják? És mennyire széles 
körben történik az „ötletelés”? 
Fenti kérdések vonatkozásában konkrét tájékoztatást kért.

Fekete Zsolt: Először a második kérdésre adott választ: Salgótarján arculata, Salgótarján új trend-
jének meghatározása, a város eladhatóságának érdekében akár turisztikai, akár befektetői szándék 
oldaláról is elindult egy gondolatmenet, és egy nagyon komoly szakmai munka. Ennek van egy erős 
alapja, egy nagyobb kör bevonásával.  Ez a nagyobb kör képviselő-társait,  az irodavezetőket, az 
intézményvezetőket,  az  önkormányzati  cégek  vezetőit  jelenti.  A  módszertani  bemutatást  a 
szakemberek elképzelései követnék, majd egy 30-40 fős plénum fog javaslatot tenni arra, hogy a 
társadalmasítási része milyen körben jelenjen meg. 
A második körös merítés helyi művészek, médiákban dolgozók bevonásával történne.  Cél, hogy a 
megalkotott elképzelést ne egy szűk kör, pl. a képviselő-testület gondolja magáénak, hanem minél 
szélesebb kör. Az eredmény megalkotásnak cél időpontja 2016. harmadik féléve, majd 2017-től már 
a város rendezvényeit,  a város fejlesztési  irányait  ennek a végleges célnak a felépítésére tudják 
egységbe  állítani  és  a  pályázati  lehetőségeket  is  úgy tudják  kihasználni,  hogy az  elérhető  célt 
támasztani segítse.  A javaslatot előkészítő szakmai csoporttal épp 2016. március 30-án volt  egy 
beszélgetés a 2 alpolgármester társaságában, ahol a konkrét célok, irányok kerültek meghatározásra. 
A fentiekben említett 30-40 fős egyeztetés időben hosszabbnak, kb. 3-4 órásnak ígérkezik.   

Gyetvai  Mónikát  a  Városfejlesztési  Iroda  vezetőjét  kérte  föl  az  első  kérdésre  történő  válasz 
megadására.  

Gyetvai Mónika: A TOP 6.7.1. kódszámú pályázati felhívás valóban a leromlott városi területek 
rehabilitációjára irányul, amely elsősorban a szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett 
területek  fejlesztését,  felújítását  szolgálja.  A  pályázati  felhívás  azonban  előírja  azt  is,  hogy 
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szegregátumok esetében a beavatkozások előtt egy évvel meg kell indítani ezeket az úgynevezett 
ESZA típusú társadalmi felzárkóztatást előkészítő programokat, amiről az előző napirendek során 
döntött a Közgyűlés.
Tehát Salgótarján számára jelen pillanatban ezt a felhívást még a Minisztérium nem nyitotta meg, 
pontosan amiatt, hogy el kell indulni az ESZA programoknak. Valószínűleg majd az őszi, vagy a 
jövő  évi  pályázati  felhívások  során  lesz  erre  mód  pályázni.  Az  előkészítések  természetesen 
megtörténtek.  2014-ben  az  elfogadott  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  melléklete  volt  az 
antiszegregációs terv, amelyben a KSH adatok alapján 7 szegregátum került kijelölésre a városban. 
Időközben módosították ezeket a szegregációs mutatókat, így bekérték a KSH-tól az adatokat, ami 
alapján sajnos jelen pillanatban már 11 szegregátum található a város területén. Jelenleg vizsgálják, 
hogy  a  pályázati  felhívás  milyen  beavatkozásokat  tesz  lehetővé,  illetve,  hogy  melyek  azok  a 
területek, amelyeken a leghatékonyabb beavatkozást tudják végrehajtani.
Az integrált területi program elkészítésénél figyelembe vették a szegregátumok nagy számát és a 
városban  fennálló  problémát,  így  annak  idején  kezdeményezték  e  keret  megemelését,  melynek 
eredményeképp  jelen  pillanatban  864.000.000  Ft  áll  rendelkezésre  a  szegregátumok 
rehabilitációjára.  Mint  említette,  ez  a  forrás  a  későbbiekben fog  megnyílni,  tehát  előtte  el  kell 
indítani az ezeket megalapozó ESZA programokat. Természetesen vizsgálják a Forgách-telepet is, 
illetve a város egyéb szegregátumait is. Forgách-telep a jelen állapot szerint szintén szegregátumnak 
minősül.  Az  előző  időszakban  nem  volt  szegregátum,  tehát  szegregációval  veszélyeztetett 
területként jelent meg, így akkor erre nem tudtak volna pályázni. Most, jelen pillanatban ez már 
szintén  a  szegregátumok közé  került,  de  mint  említette,  most  vizsgálják,  hogy melyek  azok  a 
területek, amelyeken a leghatékonyabban tudnának beavatkozni. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Turcsány Lászlónak..

Turcsány László:  Polgármester  Úr által  elmondottakra reagált.  Érti  az egész városra kiterjedő 
koncepciót,  mégis  azt  gondolja,  hogy a  legsúlyosabban  érintett  területet  kellene  felülvizsgálni. 
Nézeti szerint egyfajta pozitív diszkriminációt kellene alkalmazni, hiszen ezek a problémamegoldás 
precedensértékű mintái is lehetnek.
Ismételten kiemelte Jónásch-telep tarthatatlan állapotát Forgách-telephez, vagy akár a Zöldfa úthoz 
viszonyítva is. 
Kérte az ESZA programok mielőbbi megindítását, és a képviselők tájékoztatását arra vonatkozóan, 
hogy  adott  települések  miképpen  vonhatók  be  a  programokba.  Véleménye  szerint  nem  a 
segítségnyújtás, hanem a Jónásch-teleppel összefüggésben nyújtandó segítségnyújtás elmulasztása 
indíthat lavinát. 
Fontosnak  tartaná  a  civil  szervezetek  bevonását,  melyre  vonatkozó  listát  Polgármester  Úr 
rendelkezésére  fog  bocsátani.  Az  ott  lakókkal  közösen  vállalnák  egy  megoldási  javaslat 
kidolgozását,  melyet  legkésőbb április  végéig tervez átnyújtani  Polgármester Úrnak. Intézkedési 
tervüket  elsősorban  az  anyagi  hozzájárulást  nem  feltételező  teendőkre  szeretnék  kiélesíteni. 
Fontosnak  tartaná  a  közterület-felügyeleti  jelenlétet,  a  csatornázási  rendszer  felülvizsgálatát, 
bizonyos közegészségügyi előírások betartását, illetve a kábítószer-fogyasztás visszaszorítását.  
Véleménye szerint egy-egy fenyegetéssel összefüggésben be kell vonni a rendőrséget.   
Példát  kellene  statuálni  egy-két  helyzetben,  s  akkor  talán  el  tud  indulni  valami.  A város  nem 
hátrálhat ki a probléma megoldásból, még ha anyagi terhet jelent is. 

Fekete Zsolt:  A lavinát nem arra értette, hogy nem kell megoldani a problémát, hanem arra, hogy 
amennyiben a város elkezd felvásárolni magántulajdonban lévő lakásokat vagy házakat, aztán meg 
ezt elkezdi bontani. Félő, hogy utána nagy mértékben fognak leromlani olyan házak is, amiknek 
jelenleg még semmi baja. Erre se pénz, se lehetőség nincs. 
A jogszabály  által  biztosított  lehetőségek  függvényében  mindent  meg  fognak  tenni  a  Jónásch- 
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telepért,  de Turcsány László  Úr  tudja  a  legjobban,  hogy 2010-2014.  között  mit  nem tudott  ott 
megoldani,  továbbá  mindketten  ismerik  a  hatályos  törvényi  környezetből  adódó  korlátokat. 
Természetesen, és mindezek ellenére fognak az ügyön dolgozni, és igyekeznek mielőbb megoldást 
találni.  Vitathatatlan,  hogy  a  telepen  uralkodó  állapotokon,  és  az  állampolgárok  szemléletén 
változtatni kell. 
Megítélése  szerint  minden  olyan  intézkedést  (értve  ide  a  civil  szervezetek  és  a  lakókörnyezet 
bevonását) meg kell tenni, melyet a törvény megenged, és amely elsősorban nem pénz kérdése. 
Megérti,  hogy  Turcsány  László,  mint  a  település  képviselője  a  Jónásch-telepért  harcol,  de  a 
problémák kezelése mégis együttesen indokolt. 
A hozzászólások rövidítésére, számuk csökkentésére kérte képviselőtársait.
Megadta a szót Turcsány Lászlónak. 

Turcsány László: Kérte Polgármester Urat, hogy véleményét ne vegye támadásnak, hiszen nem 
annak szánta. Politikai indíttatás nélkül mondta el  gondolatait.  Előadta, hogy 2010-2014. között 
saját kezűleg lapátolta onnan a szemetet, és egyéb területeken (pl. garázssor, közfoglalkoztatás) is 
próbált  segíteni.   Abban az időszakban a Salgó Vagyon Kft-nél dolgozott,  és ezen beosztásánál 
fogva is próbált minden lehetséges segítséget megadni. Úgy érzi, hogy ő mindent megadott, amire 
egy önkormányzati  képviselő  a  saját  erejéből,  saját  anyagi  lehetőségei  mellett  képes  lehet.  Ezt 
tovább már sajnos egy személyben nem tudja vállalni.
Úgy véli, hogy Polgármester Úr, első számú vezetőként az ügy mellé kell, hogy álljon. Továbbra is 
prioritást  kér a Jónásch-telep számára.   Nem tartja reálisnak Fekete Zsolt   azon aggályát,  hogy 
lakásokat  amortizáljanak  le  a  városlakók  egy  esetleges  önkormányzati  támogatás  reményében. 
Ráadásul nagyon sok ingatlan jelenleg is rossz állapotban van. Kérdésként merülhet föl, hogy a 
Jónásch-telepieknek csereingatlan felajánlható-e? Nyilván Tatár  Csaba ügyvezető igazgató úr ezen 
képviselői felvetését nem fogja támogatni. Ismételten intézkedést, megoldást sürgetett, különben a 
Jónásch-telep ről menekülni fognak a lakók. 

Fekete Zsolt: Azt mondta, hogy korábbi képviselősége időszakában Turcsány Úr is látta, hogy az 
önkormányzatnak mik a lehetőségei. Más dolog, hogy alkalomszerű fizikai munkával mindannyian 
tudnak segíteni.

Fekete Zsolt: Megadta a szót Pataki Csabának. 

Pataki  Csaba: Szabó  Csaba képviselőtársához csatlakozva,  a  stratégiai  tervvel  összefüggésben 
kérdezte, hogy a korábbiakban ismertetett prezentációt ki és milyen módon fizette. Ha az pénzért 
készült, akkor milyen költségvetési keret rovására ?

Fekete Zsolt: Megadta a szót Szabó Csabának. 

Szabó Csaba: Tartva az előző felszólalása sorrendjét, először Irodavezető Asszonynak tett fel egy 
kérdést: Mi a 11 szegregátum? 
A második  kérdéséhez,  illetve  Pataki  Képviselő  Úr  felszólalásához  csatlakozva  kérdezte,  hogy 
történt  e  ebben az  esetben már  megbízás  e  stratégia  elkészítésére?  Ha történt  megbízás,  akkor 
milyen költségen rendelte meg ezt az önkormányzat? Az önkormányzat rendelte meg? Erről kért 
tájékoztatást.  

Fekete Zsolt: Megadta a szót Gyetvai Mónikának. 

Gyetvai Mónika: Megkísérelte a szegregátumok felsorolását: a Salgó út páros oldala, a Füleki út és 
a  Zrínyi  út  területe;  a  Forgách-telep  illetve  Somlyóbánya,  Baglyasalja  vége,  Zagyvapálfalván a 
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Zöldfa  út  környéke,  illetve  a  Csokonai  út  vége.  További  kérdéseire  a  Városfejlesztési  Iroda 
tájékoztatni fogja  Képviselő Urat. 

Fekete  Zsolt: Elmondta,  hogy a  következő  Közgyűlésre,  illetve  a  jövőben utánanéz  és  pontos 
tájékoztatást  fog adni.  Hozzátette,  hogy Dóra  Ottó  Polgármester  Úr rendelte  meg,  az  általános 
tartalék terhére, de amint beszerezte a pontos  információkat, részletes tájékoztatást fog adni. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Homoga Lászlónak. 

Homoga László: A Jónásch-telepen nőtt föl, és szerinte a telep esete leképezi a város történetét. A 
virágzó telep borzalommá vált.  A nyomort használják ki egyesek. Ezek kiszűrésére már kérte a 
korábbiakban a rendőrkapitányt.  Hangsúlyozta a nem teljesen jogszerű bérleti  szerződések, és a 
lakásfoglalások problematikáját, a rendőrség operatív munkája és a lakossági segítség fontosságát. 
Nagyon  hasznosnak  tartja  a  még  Szatmáry  Zsolték  által  korábbiakban  bevezetett  Szomszédok 
Egymásért (SZEM) Mozgalmat.
Egyértelmű,  hogy a jelenlegi  problémák nem most  keletkeztek,  de  most,  és  az  elkövetkezendő 
időszakban kulminálnak. Kérte Fideszes képviselőtársait, hogy – anyagi támogatások megszerzése 
érdekében - mindent vessenek latba a Kormány, és országgyűlési képviselőjük irányába.  Közös 
megoldást, partnerséget sürgetett és ajánlott. 

Fekete Zsolt: Megadta a szót Pataki Csabának. 

Pataki Csaba: Csatlakozva Homoga László képviselőtársa gondolatmenetéhez, elmondta, hogy a 
magyar jogrend komoly hibájának tartja a magántulajdon önhatalmú védelméhez való jog hiányát. 
Ennek  következménye,  hogy  a  tulajdonos  adott  esetben  nem  tudja  vagyonához  fűződő  jogait 
képviselni. Ez egy joghézag ma Magyarországon.
Kérte  képviselőtársait,  hogy mint  kormányzati  erő,  próbáljanak  nyomást  gyakorolni,  és  a  fenti 
helyzeten változtatni. 

Fekete  Zsolt: A  munkájukat  befejezték,  megköszönte  a  képviselőknek  a  Közgyűlésen  való 
részvételt. A testület következő ülésének időpontja várhatóan 2016. április 28. 

K.m.f

                          Fekete Zsolt Tóthné dr. Kerekes Andrea
                  polgármester                                                                       jegyző
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