
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

13. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 27-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  14 fő volt  jelen.  Dr.  Bercsényi  Lajos képviselő  úr  előzetesen  jelezte 
távolmaradását.  Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  államalapítás  ünnepe,  augusztus  20.  alkalmából  szakmai 
munkájáért, elért sikereiért és eredményeiért 

- a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült  Gabora János Gyula, a 
Gabora Gála a Gyermekekért  jótékonysági öregfiúk teremlabdarúgótorna-sorozat ötletgazdája és 
főszervezője. Elismeréséhez gratulált.

- Salgótarján szülötte, a Nógrád Táncegyüttes korábbi táncosa, jelenleg a Mezőföld Népi Együttes 
művészeti  vezetője,  Hajdara  Tamás –  megosztva  párjával,  Herczeg  Hajnalka  Anikóval  -  a 
Népművészet Ifjú Mestere -  díjban részesült. 

A díjazottaknak Közgyűlés nevében is gratulált, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kí-
vánt.

Nagy örömmel értesült arról, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptem-
ber 17-i ünnepi ülésén átadott megyei címek és díjak kitüntetettjei között is számos salgótarjáni kö-
tődésű díjazott szerepelt:

- A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád megyéhez kötődő jelentős eredményt hozó 
munkájáért  és példamutató emberi  magatartásáért Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címet 
adományozott Dr. Szomszéd Károly részére. A megye Díszpolgára 1973-tól megszakítás nélkül, 
jelenleg is a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, több kitüntetést kapott korábban ügyvédi 
munkásságáért  és  közéleti  szerepvállalásáért  is.  Emellett  huzamosabb ideje  a  salgótarjáni  Helyi 
Választási  Bizottság  elnökhelyettese.  Szakmai  életútjával,  példás  magánéletével  és  emberi 
magatartásával hozzájárult a megye jó hírnevéhez.

- A közéletben elért teljesítményéért, a megye szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett 
példás tevékenységéért Nógrád Megye Szontágh Pál Díját vehette át Szabó János. Munkásságáért 



korábban többek között Arany Érdemkereszt kitüntetést is átvehetett már a Nógrád Táncegyüttes 
alapító tagja, vezetője.

-  A  megyében  élő  nemzetiségek  kulturális  identitást  megerősítő,  kimagasló  tevékenysége 
elismeréséül Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díjban részesült Murányi Sándor, a salgótarjáni 
Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat korábbi igazgatója.

- A megye egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Nógrád 
Megye Perliczi  János  Díját  vehette  át Dr.  Rakonczai  Ervin,  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház 
Belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa.

- A médiában végzett kimagasló munkásságának elismeréséül Nógrád Megye Sajtó Díját kapta 
Komka  Péter. Az  MTI  fotóriportere idáig  három  alkalommal  nyerte  el  a  Magyar  Sajtófotó 
Pályázat vidéken dolgozó legjobb fotóriporter különdíját, de különböző kategóriákban díjazott volt 
2011.,  2012.,  2013.  és  2015.  években  is.  A Medvesi  Fotós  Maraton egyik  ötletgazdája, 
főszervezője.

- A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által adományozott elnöki elismerést 
vehette át Szó Gellért és Dániel, a G&D Kézműves Cukrászat két cukrászmestere – a Magyaror-
szág tortája 2016. cím elnyerésért.

- Nógrádikum különdíjat kapott a szalonnasütő vas, amely Salgótarjánhoz kötődik, itt találták ki 
és használták legelőször az 1970-es években.

-  Nógrádikum  oklevelet  kapott  a Karancs-kápolna,  Salgó  vára,  valamint  a  Salgótarján-
rónabányai Szilvás-kő és környezete.

A díjakhoz és elismerésekhez ezúton is gratulált.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2009. (VI. 30.) Ör. sz. rendeletével az országos 
tanulmányi, szakmai és művészeti versenyeken kiválóan teljesítő tanulók és diákcsoportok, vala-
mint az őket felkészítő tanárok munkájának megerősítése és megbecsülése céljából a következő el-
ismerő címeket alapította:
„Salgótarján város ifjú tehetsége”, 
„Salgótarján város ifjú művésztehetsége”, 
„Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja”,
„Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa”. 

Az elismerő címekre Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelke-
ző és működő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete és a Salgótar-
jáni  Szakképzési  Centrum által  fenntartott  köznevelési  intézményekből  azok  terjeszthetők  fel, 
akik, amely diákcsoportok az oktatási és kulturális miniszter, a szakképzés tekintetében a szociális 
és munkaügyi miniszter, illetve a szakképzésért felelős miniszterek által az adott tanévre meghir-
detett országos versenyek döntőjében, a pályázati felhívásban meghatározott helyezést értek el, mi-
nősítést szereztek, különdíjat vagy nívódíjat kaptak, illetve felkészítő tanárként ehhez hozzájárul-
tak.

A „Salgótarján város ifjú tehetsége” kategóriában 3 db, „Salgótarján város kiváló tehetséggondozó 
pedagógusa” kategóriában szintén 3 db pályázat érkezett, melyek a Népjóléti Bizottság döntése 
alapján mind megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak. 
Sor került a díjak átadására, a díjazottak oklevelet és 10.000 Ft értékű könyv utalványt vehettek át.
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Salgótarján Város Ifjú tehetsége címben részesült:
1. Szőke  Attila,  aki  még  a  Salgótarjáni  Általános  Iskola  Beszterce-lakótelepi  Tagiskolája 
tanulójaként a Mategye Alapítvány internetes matematika versenyén a 9. helyezést érte el.  Attila 
ettől  a  tanévtől  a  Salgótarjáni  Bolyai  János  Gimnázium  tanulója.  Felkészítő  tanára:  Vilim 
Györgyné 

2. Egyed Máté, Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolájának tanulója, aki a Teleki 
Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny döntőjében a 17. helyezett lett. Felkészítő tanára: Baksa 
Róbertné.

3. Fülepi Dávid, Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium diákja, aki a XXVII. Hevesy György 
Országos Kémia Versenyen 1. helyezett lett. Felkészítő tanára: Kissné Sári Judit

Gratulált valamennyi díjazottnak, és további eredményes munkát kívánt mindannyiuknak.
A továbbiakban megadta a szót Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző asszonynak.

Tóthné dr. Kerekes Andrea: Bejelentette, hogy a Közgazdasági Irodán személyi változás történt, 
mivel Telek László 2016. szeptember 1. napjával nyugdíjba vonult, ettől a naptól az irodavezető 
Egyed Andrásné, akit bemutatott a Közgyűlésnek. 

Fekete Zsolt: A tárgysorozat elfogadásával kezdték meg a munkát.  A tárgysorozattal kapcsolatban 
az alábbi javaslatokat tette:
Javasolta új

− 4. napirendi pontként  felvenni a „Javaslat a települési  önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati  költségvetési  támogatására  irányuló  pályázat  benyújtására”  című 
előterjesztést,

− 35. napirendi pontként  felvenni a „Javaslat nem lakáscélú helyiség Zagyva - Völgye 
emberi  környezetéért  Alapítvány  részére  történő  ingyenes  használatba  adásának 
utólagos jóváhagyására ” című előterjesztést, és

− 36.  napirendi  pontként  felvenni a  „Javaslat  a  Salgótarján,  Kassai  sor  2.  számú 
épületben lévő helyiség Görbeország Turisztikai Egyesület részére történő ingyenes 
használatba adására ” című előterjesztést.

Javasolta továbbá a tárgysorozatból levenni
− a meghívóban 4. napirendként jelzett "Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 

21/2005.  (IV.28.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésére"  című 
előterjesztést, és

− .a  11.  napirendként  jelzett  „Javaslat  az  elektromos  töltőállomások  telepítésére  és 
töltőpontok kialakítására irányuló pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására” 
című előterjesztést.

 
Javaslatai elfogadása esetén a további napirendek sorrendje e szerint módosul. 

Megkérdezte, hogy van-e további módosító javaslat a napirendekhez. Jakab Jácintnak adta meg a 
szót. 

Jakab Jácint: Új napirendi pont tárgysorozatra vételére tett javaslatot, melynek címe: „Salgótar-
ján Megyei Jogú Város Önkormányzatának állásfoglalása az október 2-ai népszavazás köte-
lező betelepítési kvóta elutasításával kapcsolatban.” A határozati javaslat a következő: „Salgó-
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tarján Megyei Jogú Város Képviselő-testülete a kötelező betelepítési kvóta elutasításával kapcso-
latban a következő állásfoglalásról határoz: 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata arra kéri a salgótarjániakat, hogy éljenek a lehe-
tőséggel, és menjenek el pártállástól függetlenül, válaszoljanak lelkiismeretük szerint a kényszer-
betelepítési kvótáról szóló népszavazáson feltett kérdésre október 2-án. Ahogy Uniós, vagy orszá-
gos szinten, úgy nekünk salgótarjániaknak is tisztában kell lennünk azzal, hogy az itt élők miként  
gondolkodnak a kérdésben. Nekünk pedig kötelességünk, hogy továbbiakban e szerint cseleked-
jünk. 
Döntés: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester úr”
Képviselőtársai támogatását kérte a napirendre vételben.

Fekete Zsolt: Molnár Károlynak adta meg a szót.

Molnár Károly: Felhívta Képviselőtársai figyelmét, hogy a Jakab Jácint által előterjeszteni kívánt 
kérdést, és az azzal kapcsolatos felvetéseket 2016. februárjában már tárgyalta a Közgyűlés. Az ak-
kori indítványt - szintén FIDESZ-es előterjesztésre reagálva – elfogadták, s azzal kérték a kor-
mányt, hogy ne telepítsen menekülteket Salgótarjánba. Korábbi álláspontjukat változatlanul fenn-
tartják. A szóban forgó előterjesztést akkor a FIDESZ-es önkormányzati képviselők nem támogat-
ták.  Értette,  hogy ezzel  tulajdonképpen a későbbi,  illetve akkori  politikai üzeneteikkel  szembe 
mentek, és elárulták saját szavazóikat, de úgy vélte, hogy a mostani kompenzálásának nincs itt a 
helye. Arra kérte Polgármester Urat, hogy ne vegyék napirendre a kérdést.

Fekete Zsolt: Pataki Csabának adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Jakab Jácint kérésére reagálva elmondta, hogy ez a kérdés nem pártpolitikai ügy, 
hanem egy nemzeti összkérdés. Ebből kiindulva azt kérte képviselőtársaitól és minden felelősen 
gondolkodó magyar, salgótarjáni állampolgártól, hogy vegyen részt az október 2-ai szavazáson, és 
döntsön belátása szerint.

Fekete Zsolt: Szabó Csabának adta meg a szót.

Szabó Csaba: Molnár Károly frakcióvezető úrnak az említett 2016. február 11-i határozatból az 
alábbiak szerint idézett:
„A kormány a rendelkezéseire álló erőforrások és jogi lehetőségek kiaknázása mellett védje meg  
polgárait.” Ezt teszi most a népszavazás a demokrácia adta jogi lehetőségekkel, az önkormányzat 
pedig ebben a határozatban vállalja a probléma fontosságára való figyelemfelhívást. A testület és 
Polgármester úr támogatását kérte. 

Fekete Zsolt: Nem szándékozott tovább vitát nyitni a kérdésről. Személy szerint az a véleménye, 
hogy februárban rendezték a kérdést. Megítélése szerint a salgótarjáni választópolgárok kellő in-
formációhoz jutottak október 2-ával kapcsolatban, és el tudják dönteni, hogy október 2-án milyen 
álláspontot képviseljenek. Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Pataki képviselőtársával egyetértve elmondta, hogy ez nem pártkérdés. A februári 
döntéssel nem arra kérték a választópolgárokat, hogy éljenek az alkotmány adta jogukkal és men-
jenek el szavazni. Ismételten a napirend tárgysorozatra vételére kérte a testület tagjait. A kérdés 
nemzeti ügy. Nem a kvótáról vitáznak most, hanem arra kérnek mindenkit, hogy népszavazáson 
döntsenek a kérdésről, mivel a nemzet jövője a tét. Egységben kell gondolkodni, nem egyéni párt-
érdekek mentén. 
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Fekete Zsolt: Ismételten felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy további vitának nem szeretne helyt 
adni. Biztos abban, hogy a salgótarjáni választópolgárok tudják, és lelkiismeretük szerint fognak 
élni jogukkal, s döntést fognak hozni október 2-án. A vitát lezárta, és döntést kért Jakab Jácint mó-
dosító indítványáról. Jakab Jácintnak adta meg a szót.  

Jakab Jácint: Polgármester Úr válaszát nem fogadta el, s egyben névszerinti szavazást kért.  

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért a névszerinti szavazásról. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett tá-
mogatta a névszerinti szavazást. 

Döntéshozatalt kért Jakab Jácint módosító javaslatának napirendre vétele tárgyában.

Tóthné dr. Kerekes Andrea: Kérte a Képviselő Urakat, hogy tegyék meg szavazataikat.:
Fekete Zsolt: Nem
Dániel Zoltán: Nem
Huszár Máté: Nem
Dudás Nándor: Nem
Fekete Tamás: Nem
Homoga László: Nem
Jakab Jácint: Igen
Kovács Zsolt: Nem 
Molnár Károly: Nem
Pataki Csaba: Igen
Szabó Csaba: Igen
Tolnai Sándor: Igen
Turcsány László: Igen
Az eredmény megállapítására átadta a szót Polgármester Úrnak.

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy 5 igen szavazat, és 8 nem ellenében a napirendi pont nem ke-
rül tárgysorozatra.

A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés  9 igen szavazattal, 4 nem ellenében az alábbi tárgysorozatot 
fogadta el:

1./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2016.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

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

3./ Javaslat  a  költségvetési  szervek  elismert  tartozásállományával  és  az  önkormányzati 
biztos  megbízásával  kapcsolatos  eljárás  szabályairól  szóló  28/1997.  (IX.30.) 
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önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4./ Javaslat  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési 
támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat  az egyes  szeszes  italt  árusító  üzletek éjszakai  nyitva  tartásának szabályairól 
szóló 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6./ Javaslat  a  város  közterületén  történő  szeszesital-fogyasztás  tilalmáról  szóló  28/1996. 
(IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7./ Javaslat  az  egyes  anyakönyvi  eljárásokról  szóló  13/2011.  (III.24.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10./ Javaslat a TOP-6.1.4-15 kódszámú „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” című 
Támogatási Kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyására

        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11./ Javaslat az Európai Mobilitás Hét kampányhoz való csatlakozás és támogatási kérelem 
benyújtásának jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12./ Javaslat  közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

13./ Javaslat  „Foglalkoztatási  együttműködés  Salgótarjánban”  című  projekthez  tartozó 
„Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban  részesített  projektek 
megvalósítására” című dokumentum aláírásának jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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14./ Javaslat  a  Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Programban  való  részvételre 
benyújtott kérelem utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat a Magyarország 2016. évi költségvetésében a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat  igénybevételére  irányuló 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16./ Javaslat  az  EFOP-1.2.1-15.  kódszámú,  „Védőháló  a  családokért”  című  pályázati 
konstrukció  keretében  az  Uzho  –  Jilo  (ejtsd:  UZO-HILO)  –  Tiszta  Szív  Oktatási, 
Kulturális  Közhasznú  Egyesülettel  kötött  együttműködési  megállapodás  utólagos 
jóváhagyására

      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

17./ Javaslat az EFOP-1.3.5-16. kódszámú, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével”  című  pályázati  konstrukció  keretében  civil  szervezetekkel  kötött 
együttműködési megállapodások utólagos jóváhagyására

      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumába új tag 
felvételére és pályázat benyújtásának jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19./ Javaslat  a  víziközmű  rendszer  15  éves  gördülő  fejlesztési  tervének  (2017-2031.) 
elfogadására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Ritter Géza, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója

20./ Javaslat  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  módosítás  utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

21./ Tájékoztató a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló VGÜ 
Nonprofit  Kft.  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásának  ÁSZ  ellenőrzéséről, 
valamint  javaslat  az  Állami  Számvevőszék  elnökének  figyelemfelhívása  szerinti 
intézkedések megtételére

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

22./ Javaslat  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Energiatudományi  Kutatóközponttal 
együttműködési szerződés megkötésére

      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23./ Javaslat  a 4103/11-20.  hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati  tulajdonba 
vételéhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyására 
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Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

24./ Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  0988  hrsz.-ú  földrészlet  125  m2 

területrészére vonatkozó, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

25./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismerésére
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

26./ Javaslat a Salgótarján, Zöldfa út 5. 4/40. (6824/A/48 hrsz.) szám alatti lakás értékesítésre 
történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

27./ Javaslat a Salgótarján, Acélgyári út 51. szám alatti épület bontására és az épületben lévő 
magántulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

28./ Javaslat  a  Salgótarján,  Zemlinszky  Rezső út  13-17.  szám alatti  (hrsz:  1176)  ingatlan 
Nógrád Megyei Kormányhivatal részére történő ingyenes használatba adására

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
       A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Szabó Sándor kormánymegbízott

29./ Javaslat a BENU Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

30./ Javaslat  önkormányzati  tulajdonú lakás  ingyenes  használatba adására  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére 
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

31./ Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes 
létesítményhasználat biztosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

32./ Javaslat  a  Rónafalui  Művelődési  Ház  Rónafaluért  Baráti  Társaság  részére  történő 
ingyenes használatba adására 

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

33./ Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  Új  Palócország  Egyesület  részére  történő  ingyenes 
használatba adásának utólagos jóváhagyására 

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

34./  Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  Zagyva  -  Völgye  emberi  környezetéért  Alapítvány 
részére történő ingyenes használatba adásának utólagos jóváhagyására
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       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

35./  Javaslat  a  Salgótarján,  Kassai  sor  2.  számú  épületben  lévő  helyiség  Görbeország 
Turisztikai Egyesület részére történő ingyenes használatba adására

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

36./ Javaslat a salgótarjáni December 8. tér történelmi emlékhellyé nyilvánításának  
       kezdeményezésére

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

37./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  állami  földmérési  alaptérképére
vonatkozó adat-felhasználási szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

38./ Javaslat  Losonc-Salgótarján  Futómaraton  megrendezéséről  szóló  Együttműködési 
Szerződés jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

39./ Javaslat a www.3100.hu honlap részére „Salgótarján hírportálja” névhasználathoz való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

40./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának működtetésére
       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

41./ Javaslat Herold László, Salgótarján díszpolgára temetési költségeinek átvállalására 
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Zárt ülés: 

42./ Javaslat „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj adományozására
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

43./ Javaslat  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  programról  szóló  17/2015.(IV.30.) 
önkormányzati rendelet alapján meghirdetett pályázatra beérkező kérelem elbírálására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

44./ Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozatok elleni fellebbezés elbírálására
      
       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A polgármesteri tájékoztató következett. 

Kérdés, észrevétel nem volt a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban, a Közgyűlés tudomásul  
vette azt.
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N A P I R E N D E K

1./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2016.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

Fekete  Zsolt:  A  helyi  önkormányzatok  központi  finanszírozását  lényegében  a  központi 
költségvetés  forrásszabályozása  határozza  meg.  Ez  alapvetően  nem változott  a  korábbi  évhez 
képest.
A feladatalapú támogatás feltétele szigorúbbá vált, amely azt jelenti, hogy a központi költségvetés 
hatékonyabb feladatellátást vár el az érintett helyeken.
A költségvetés végrehajtása tekintetében az önkormányzat 2015-ben jól teljesített, hiszen a negatív 
várakozások és a külső segítség elmaradása ellenére maradvány keletkezett és ez kedvező induló 
pozíciót teremtett a 2016. évben tervezendő feladatokhoz. 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése az előző évekre figyelemmel alakult ki, amelynek I. 
félévi teljesítéséről készült tájékoztató tárgyalására kerül most sor.
A gazdasági  tájékoztató  az  elfogadott  költségvetés  szerkezetének  megfelelően  készült,  így  a 
szükséges összehasonlító elemzések, értékelések elvégezhetőek külső szereplő számára is.
Az önkormányzat közvetlen megvalósításában biztosított, illetve külső szereplő által végrehajtott 
szolgáltatások finanszírozásához teljesítményarányosan állt rendelkezésre a szükséges fedezet.
Az  első  félévi  pénzügyi  folyamatai,  illetve  a  június  hónap  gazdálkodásának  fedezeti  helyzete 
jelezte, hogy a beérkező folyó bevételek nem fedezik a felmerült kiadásokat, így a nyár folyamán a 
folyószámlahitel igénybevételével lehetett a költségek finanszírozását megteremteni.

A 2016. évi költségvetés első félévi gazdálkodásának jellemzői

Bevételi oldalon a költségvetés teljesített  bevételi főösszeg 3.757 millió forintot tett  ki,  amely 
alapján a bevételi főösszeg teljesítési szintje 37,1%-os, amely nem éri el az időarányos mértéket.
Az időarányost el  nem érő bevételi-teljesítés fedezeti  problémát nem okozott,  hiszen a kiadási 
oldal felhasználása, sok esetben a kiadás természete miatt,  sem érte el az időarányos mértéket. 
Ennek  ellenére  azonban  a  teljes  pénzellátást  a  folyószámlahitel  igénybevételével  lehetett 
biztosítani.
A költségvetés  működési  szektorának bevételi  főösszege 3.444  millió  forint,  amely  az  előírt 
előirányzatnak  46,8%-a.  Ezen  belül  legjelentősebb  tételt  a  helyi  önkormányzatok  általános 
működésének és ágazati feladatainak állami támogatása 1.296 millió forint összegben jelentette. 
Ez alapján a bevételi főösszegen belül az általános állami támogatás aránya 34,5%-ot tett ki, amely 
azt mutatja,  hogy az összes működési kiadás 37,6%-át ez a típusú állami forrás finanszírozta. 
Ennek a források a költségvetési törvény ütemezésének megfelelően érkeztek.

A működési bevételen belül:
Helyi  adók befizetéséből  663 millió  forint  keletkezett  a  költségvetés  számára.  Az adófizetési 
volumen  alakulása  azt  jelzi,  hogy az  előző  időszakban  bevezetett  építményadókulcs 
valorizálása miatt a vállalkozások építményadó fizetése növekedett.
Az  éves  szinten  meghatározott  előirányzat  teljesítési  szintje,  korrigálva  az  önkormányzat 
működőképessége miatt szerepeltetett előirányzati összeggel, 43,4%, ami figyelemmel a korábbi 
évek teljesítési adataira, azt mutatja, hogy a bevételi terv teljesülhet.
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Az intézményi működési bevételek jogcímen 458 millió forint az önkormányzat bevétele, amely az 
éves előirányzatnak 61%-os teljesítését mutatja. Ezen belül:
A bérlakások működéséből származó bevétel (55%), a nem lakás célú helyiségek bérleti díjfizetése 
(54,8 %) teljesítést  mutat,  amely azt  mutatja,  hogy amennyiben hasonló lesz a  bérlők fizetési 
képessége  és  készsége  az  év  második  felében  is,  a  keletkező  bevételek  fedezni  fogják  a 
költségeket.
2016. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 210 
millió forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 18 millió forinttal, 2%-kal 
csökkent.  Ez  kedvező változást  mutat,  hiszen  az  előző években a hátralékos állomány inkább 
csökkenést mutatott.

A hitelfelvétel összességében 458 millió forintot tett ki, amely a folyószámlahitel igénybevételéből 
ered. A központi szabályozás miatt az igénybevétel igénybevett hitel felhalmozást, halmozódást 
mutat.

A költségvetés  felhalmozási  szektorában  teljesített  bevételi  főösszeg 313  ezer  forintot  tett  ki, 
amely  a  meghatározott  előirányzatnak  11,3%-a.  A bevétel  szintje  nem  éri  el  az  időarányos 
mértéket,  azonban  a  felhalmozási  kiadások  alacsony  szintje  miatt  fedezeti  feszültséget  nem 
okozott.
A bevételi főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási 
célú  támogatások  államháztartáson  belülről  jogcímen  érkezett  források  együttesen  62  millió 
forintra teljesültek, amely a felhalmozás bevételi főösszegének 19,8%-át teszi ki, ami elmarad az 
előző  évi  mértéktől.  Ennek  ellenére  ez  évben  is  az  ilyen  típusú  források  a  meghatározóak  a 
felhalmozási feladatok megvalósításában. Az alacsonyabb összeg azt mutatja, hogy a felhalmozási 
feladatok költségei a pályázatok csúszása miatt később jelennek meg jelentősebb összegben.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzati költségvetés bevételi teljesítményét, megállapítható, 
hogy  a  tervezett  források  teljesülése  megfelelő  alapot  jelentett  a  felmerült  költségek 
finanszírozásához.

A működési feladatokat finanszírozó bevételek jelentős részben időarányoshoz közeli teljesítést 
mutatnak, a felhalmozási bevételeknél elmaradás tapasztalható, azonban az elmaradás nem okozott 
fedezeti problémát, hiszen a felhalmozási kiadások is kevesebb összegben jelentkeztek.

Kiadási oldalon az önkormányzati költségvetés teljesített kiadási főösszege 3.167 millió forintot 
tett ki, amely az előirányzatnak 31,3%-os felhasználását jelenti. Mivel a források rendelkezésre 
álltak, a felmerülő költségek a szükséges időben finanszírozásra kerültek.

Ismertette a működési oldalon a nagy ellátó rendszerek gazdálkodásának jellemzőit.

A költségvetés szociális és egészségügyi feladatai
A szociális és egészségügyi működési feladatainak finanszírozására, illetve különféle ellátásokra 
összességében 466 millió forintot költöttek. 
Ezen belül:
Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása által  fenntartott  intézmény  (ESZK) 
intézményen keresztül összességében 291 millió forint felhasználására került sor.
Az önkormányzati támogatás biztosította a szükséges forrás túlnyomó részét az intézmény által a 
térségnek végzett feladatok finanszírozásához. Ezen belül az állami normatíva továbbutalása 182 
millió forintot tett ki.
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Az államháztartáson kívülre irányulóan 
Összességében 129 millió forint folyósítására került sor. Ezen belül:
A vállalkozó háziorvosok támogatására a félév során 9 millió forint pénzeszközátadás történt. A 
támogatás  teszi  lehetővé,  hogy a  háziorvosi  rendelők  elfogadható  színvonalon működjenek.  A 
támogatás nagyságáról a Közgyűlés korábbi döntése rendelkezett.
A közfoglalkoztatás  feladatainak megszervezésével, illetve finanszírozásával az önkormányzat a 
Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-t  bízta  meg.  A közfoglalkoztatás  megszervezésének 
működési költségeire 28 millió forint folyósítására került sor. Ezen túlmenően a közfoglalkoztatási 
programokra irányuló pályázat saját erejének biztosítására 18 millió forint átadására került sor.
A parkfenntartás,  temetőfenntartás  és  helyi  utak  és  közterületek  fenntartásának  a  Kft.  általi 
finanszírozására 72 millió forint pénzátadás történt a félév alatt.
Szociális segélyezésre és gyermekvédelmi feladatokra összességében 45 millió forint kifizetése 
történt.  A kiadás  jelentősen  kisebb  az  előző  évinél  abból  adódóan,  hogy  az  állami  szociális 
ellátások finanszírozását, illetve folyósítását magához vonta, így az önkormányzat csupán a saját 
erőforrásai által finanszírozott szociális támogatásokat tudja fenntartani.
A  Közgyűlés  az  önkormányzat  közvetlen  érdekeltségébe  tartozó  salgótarjáni  ellátottak 
részére  az  önkormányzat  rendelete  alapján  meghatározott  szociális  juttatásokat  minden 
rászorult részére biztosította.

Oktatás, nevelés
Az  önkormányzat  fenntartásában  megvalósuló  óvodai  nevelés,  és  egyéb  oktatási  kiadásokra 
összességében 829 millió forintot költöttek az I. félév során.
Közvetlenül az óvodai feladatok ellátására 413 millió forint felhasználása történt. Ezen belül az
-    óvodai feladatellátás KIGSZ keretein belül 111 millió forint
-    óvodai feladatellátás óvodai intézménynél közvetlenül 302 millió forint
Jelentős tételként jelentkezett az állami fenntartású köznevelési intézmények működésére irányuló 
forrásfelhasználás, amely 383 millió forintot tett ki. Ez azt mutatja, hogy mivel a feladat ellátására 
irányuló  állami  támogatás  csupán  a  gyermekétkeztetés  finanszírozásában  vesz  részt,  az 
önkormányzat a saját erőforrásaival biztosítja a nem általa fenntartott iskolák működését.

Városüzemeltetési feladatok
A leglényegesebb feladatok a következők:
Közvetlenül  az  önkormányzati  végrehajtásban  tervezett kommunális  feladatokra (utak,  hidak 
fenntartása, vízgazdálkodás, köztisztaság, közvilágítás) 47 millió forintot költöttek a félév során. A 
rendelkezésre álló előirányzatokból az időarányos szint alatt történt a felhasználás, ami takarékos 
szolgáltatásszervezést  jelent.  Az időarányos alatti  felhasználás azt  jelenti,  hogy az év második 
felében várhatóan elégséges lesz a rendelkezésre álló előirányzat-maradvány.
A  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  megbízási  szerződés  alapján  az  utak,  hidak 
fenntartásával  kapcsolatos  feladatokat,  a  parkfenntartás  és  a  temetők  üzemeltetését  végzi  az 
önkormányzat  számára.  A félév  során  a  kiadási  kötelezettség  teljesítéséhez  összességében  72 
millió forint támogatás folyósítására került sor.
Az  önkormányzat  tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetésére 68 millió  forint  felhasználása 
történt, ami csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott 
előirányzat felhasználási szintje 31,5%, amely mivel elmarad az időarányos mértéktől, kedvezőnek 
értékelhető, hiszen a fennmaradó előirányzati lehetőség várhatóan elégséges lesz a második félév 
költségeinek finanszírozására.

Felhalmozási feladatok
A  költségvetésben  közvetlenül  megjelenő  beruházási  és  felújítási  feladatokra  a  félév  során 
összességében 66 millió forint kifizetése történt. 
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Ezen belül:
Beruházások tervezett előirányzatból 24 millió forint felhasználás történt, az előirányzat 4,9%-a, 
amely elmarad az előző évben felhasznált összegtől abból adódóan, hogy a pályázati forrásokkal 
támogatott projektek a vizsgált időszakban még nem indultak erőteljesen. Ezt a hatást erősíti a 
kivitelezések természete is, hiszen a kiviteli szerződések megkötésére az első félévben kerül sor, 
így a számlakifizetések a második félévben várhatóak.
Felújítási feladatok megvalósítására a félév során 41 millió forint kiadás valósult meg, amely az 
előirányzatnak 2,1%-a.

Általános tartalék
A félév  során  átruházott  hatáskörben  felhasznált  összeg  2,8  millió  forint,  amely  24,8%-os 
teljesítési  szintnek  felel  meg,  így  megfelel  a  költségvetési  rendelet  18.§  (1)  bekezdése 
korlátozásának.

Összességében az önkormányzati költségvetés 2016. év első félévi teljesítéséről kijelenthető, hogy 
a felmerült kiadásokhoz szükséges fedezet folyószámlahitel igénybevételével rendelkezésre állt. 
A működési területet illetően a tervezett bevételi csoportok teljesítése többségében az időarányos 
szintet meghaladja, míg a felhalmozási bevételek esetében elmaradás látszik.
A költségvetés kiadási szektorában a működési feladatokra irányuló felhasználás az időarányoshoz 
közeli vagy elmarad attól, amely a költségesebb első félévi időszak miatt kedvezőnek értékelhető.
A felhalmozási terület  teljesítési  szintje ugyan elmarad az időarányos mértéktől,  de a kiadások 
jelentős része a második félévben jelentkezik.
Összességében a féléves teljesítmény sikeresnek értékelhető.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót. 

2./ 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 
szeptember havi módosításának lényegi elemei a következők:

- a Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó tanulók 
helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendelet szerinti támogatásának 
biztosítása  érdekében  a  KIGSZ-nél  rendelkezésre  álló  6.180  eFt-os  előirányzatnak  az 
átcsoportosítása  szükséges,  mivel  ilyen  jellegű  feladat  csak  az  önkormányzat 
költségvetésében szerepelhet, intézményi költségvetésben nem;
-  az  elmúlt  időszakban  a  központi  költségvetésből  Helyi  szervezési  intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igénylések 
alapján az Önkormányzat 1.937 eFt támogatásban részesült;
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-  az  elmúlt  időszakban  a  központi  költségvetésből  könyvtári  célú  érdekeltségnövelő 
támogatás címen kapott 1.401 eFt-os pótelőirányzatban részesült az Önkormányzat;
-  az  emberi  erőforrások  minisztere  2016.  június  20-án  kelt  támogatási  döntése  alapján  az 
Önkormányzat  2.500  eFt vissza  nem  térítendő  pénzügyi  támogatásban  részesült  a 
„Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Gyere velünk a 
múzeumba! programsorozat” pályázati célra;

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. június 21-én kelt támogatási döntése alapján az 
önkormányzat  12.000 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális 
intézmények szakmai támogatása (Kubinyi  Ágoston Program)” című pályázat keretében a 
„Bányászati  Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása  (I.  ütem)”  pályázati  célra,  melynek, 
valamint a hozzá kapcsolódó 3.500 eFt-os önerőnek az előirányzati rendezését a költségvetési 
rendeleten át kell vezetni. 
- Az elmúlt időszakban az Általános tartalék, a Közművelődési feladatok, a Civil feladatok, 
Sportfeladatok, Ifjúsági feladatok és a Kitüntető címek, díjak címeknél történt átcsoportosí-
tások miatt az érintett előirányzatok változásait a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat alapján a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 20.462 eFt összegű támogatásban részesítette az önkormányzatot.
A központi  költségvetésből  a  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás támogatására  kapott 
30.906 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezését a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben 
felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. 
évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében 13.606 eFt értékű beruházási és fel-
újítási feladat elvégzése vált szükségessé.
- A központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 9.865 eFt-os támogatás elő-
irányzati rendezését a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- A központi költségvetésből  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó ter-
mészetbeni  ellátás (Erzsébet-utalvány)  címen benyújtott  igénylésünk  alapján  kapott  11.734 
eFt-os támogatás előirányzati rendezése szükséges.
- Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormány-
zat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-tal a működési bevételek és a Céltartalékok előirányza-
ti rendezése szükséges.
- A Hulladéklerakó Telep bérleti díj előirányzatának a szerződés szerinti összeghez történő 
igazítása miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat  48.387 eFt-tal történő megemelése, 
melynek rendezését a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP projektjéhez kapcsolódó 
BM önerő támogatás 42.972 eFt-os összege az eredeti költségvetés tervezése során Felhalmo-
zási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatként volt tervezhető, a tá-
mogatás megérkezését követően azonban az előirányzat Önkormányzatok felhalmozási költség-
vetési támogatásaként kezelendő, melynek előirányzati rendezése szükséges.
- Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című TOP pályázati felhívás kereté-
ben az önkormányzat „Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vá-
sártéren” címmel 93.106 eFt-os támogatási összegű kérelmet nyújtott be. A költségvetés előze-
tes tervezése óta a projekt költségei, és ezzel együtt a támogatás összege konkretizálódott, ösz-
szességében  1.904 ezer Ft-tal csökkent, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosítás is 
szükségessé vált.
- Az önkormányzat 2016. június hó 30. napján, a „Bátki József Közösségi Ház energetikai fel-
újítása” címen Támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogatási kérelemben rögzített költségve-
tés miatt szükséges a már rendelkezésre álló előirányzatok 3.431 eFt-tal történő csökkentése.
- Az önkormányzat „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok” címen Támogatási kérelmet nyújtott be. A projekt konzorciumban valósul meg. 
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Az Önkormányzat által ellátott feladat a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése és a Projekt-
menedzsment feladatok teljes körű ellátása. Ezért csökkenteni szükséges a projekt előirány-
zataihoz tartozó támogatási előirányzatot 74.040 eFt-tal, melynek rendezését a költségvetési 
rendeleten át kell vezetni.
- Az önkormányzat az „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támo-
gatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be, melynek előirányzati rendezése szükséges.
- „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szo-
ciális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási 
kérelmet nyújtottunk be, melynek előirányzati rendezése szükséges.
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. újabb pályázatokat nyújtott be közfoglalkoztatás-
ra, azonban azokra a kiadásokra, amelyeket a pályázat nem finanszíroz 5.000 eFt saját forrás 
biztosítása szükséges. Ennek rendezését a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében, a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellené-
ben támogatta az előterjesztést. 
Tolnai Sándor képviselőtársának adta meg a szót. 

Tolnai Sándor:  Az általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezésénél 2016. 
szeptember hóban szerepel egy 100.000 Ft összegű tétel, melynek értelmében a bátonyterenyei 
Polgárokért Egyesület számára adott Salgótarján Önkormányzata pénzt. Kérdése, hogy az ismert 
anyagi lehetőségek mellett miért támogatnak egy olyan Bátonyterenyei szervezetet, aki – a nyil-
vántartás szerint - szabadidős klub tevékenységet végez Bátonyterenyén.

Fekete Zsolt: A válasz egyszerű: a civil szervezet jelentős mértékben jut hozzá olyan jellegű ado-
mányokhoz, amelyeket Salgótarjánban a rászorulók, óvodások és a Szociális-Egészségügyi Köz-
pont ellátásában lévő emberek részére juttatnak el. A szóban forgó adomány Salgótarjánba szállítá-
sához szükséges a támogatás. Példaként említette a kórház gyermekosztályát, mely jelentős meny-
nyiségben kapott gyermektápszert. Fölajánlotta, hogy - amennyiben képviselőtársai igénylik – ki-
mutatást kaphatnak az adományokról. Tolnai Sándornak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: A civil szervezet tevékenységi körében adományok gyűjtése és szétosztása nem 
szerepel, e tény indokolta a kérdést. 

Fekete Zsolt: Nem talál ebben kivetnivalót. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 5 nem ellenében az alábbi rendeletet alkot-
ta:

A 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat  a  költségvetési  szervek  elismert  tartozásállományával  és  az  önkormányzati 
biztos  megbízásával  kapcsolatos  eljárás  szabályairól  szóló  28/1997.  (IX.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: A napirend tárgyát képező rendelet módosításának szükségessége az önkormányzati 
rendeletek átfogó felülvizsgálata során merült fel.
A központi jogszabályok rendelkezései alapján, ha a helyi önkormányzat által irányított költségve-
tési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az 
éves eredeti kiadás előirányzatának 10%-át vagy százötven millió forintot, az irányító szerv a költ-
ségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
A Közgyűlés 1997-ben már szabályozta az eljárásrendet, azonban az elmúlt időszakban a jogsza-
bályi előírások változtak, így indokolt, hogy az önkormányzati szabályozás is változzon.
Figyelemmel arra, hogy a központi jogszabályok változása miatt a korábbi önkormányzati rendelet 
minden szakaszát módosítani kell, indokolt új rendeletet alkotni.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
A 27/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4./ Javaslat  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési 
támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ismételt támogatási kérelmet kíván 
benyújtani Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mel-
léklete I. 7. pontja, és a III. 1. pontja szerinti támogatásra. A támogatási kérelem a helyi önkor-
mányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra irányul.
Az önkormányzati költségvetés működési feladatellátásának vizsgálata továbbra is azt mutatja, 
hogy a működési költségvetés forráshiányos, tehát e tekintetben a pályázati feltétel teljesül. Ez 
alapján ismételten igényt lehet benyújtani a központi forrásra.
Figyelemmel arra, hogy Magyarország Kormánya számára is fontos az önkormányzatok kiegyen-
súlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok finanszírozásának biztonsága, a 
központi támogatással jelentősen csökkenthető feladatok pénzellátási feszültsége.
Az előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra, bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

159/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  belügyminiszter  és  a 
nemzetgazdasági  miniszter  által  a  Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetéséről  szóló 
2015.évi C. törvény 3. melléklete I. 7. pontja és a III. 1 . pontja szerinti
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a  megyei  önkormányzatok rendkívüli  támogatására  és  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatására
közzétett  pályázati  kiírás  alapján  a  települési  önkormányzat  rendkívüli  önkormányzati 
költségvetési támogatására pályázatot nyújt be.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat  az egyes  szeszes  italt  árusító  üzletek éjszakai  nyitva  tartásának szabályairól 
szóló 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát elvégezték. A felülvizsgálat során a rendelet kisebb ponto-
sítása vált szükségessé azzal, hogy a szabályozási koncepció változatlan maradt. 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A tervezettel kapcsolatban véle-
mény, javaslat nem érkezett.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

A 28/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

6./ Javaslat  a  város  közterületén  történő  szeszesital-fogyasztás  tilalmáról  szóló  28/1996. 
(IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  A Közgyűlés  1996-ban alkotta  meg a város  közterületén  történő szeszesital-fo-
gyasztás tilalmáról szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet többször módosításra került. A mó-
dosítás során a szabálysértési rendelkezések, valamint egyes szakaszok hatályon kívül helyezésre 
kerültek. A rendelet jelenlegi felülvizsgálata során a magasabb szintű jogszabályokkal való össz-
hang megteremtése érdekében további módosítások váltak szükségessé, ezért javasolt a rendelet 
hatályon kívül helyezése és a szabályozási tárgykörben új önkormányzati rendelet megalkotása 
azzal, hogy a szabályozási koncepció változatlan.
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A tervezettel kapcsolatban véle-
mény, javaslat nem érkezett.
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 
az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Fel kívánta hívni a figyelmet arra, hogy bár a közterületen való szeszesital-fo-
gyasztást a törvény bünteti, Salgótarján több pontján ennek betartása mégsem történik meg. Ki-
sebb vegyes boltok, zöldséges üzletek forgalmának nagy részét szeszes ital árusítása tölti ki, illet-
ve egyebek mellett azt is árusítanak.
Problémásnak látta, hogy az említett üzletek környezetében nincs lehetőség WC használatra, illet-
ve  kézmosásra. Ennek következményei az Acélgyári úton közfelháborodást váltottak ki. A bajt 
csak tetézte, hogy az iskola mellett még hangoskodás is történik. Jelezni kívánta, hogy az ügyben 
viták alakultak ki, és emiatt a lakók többször is jelezték képviselőjük, és közreműködésével a vá-
rosvezetés felé is, hogy az említett állapotot meg kellene szüntetni. 
A probléma megoldása érdekében az említett üzletek hatékonyabb és gyakoribb ellenőrzését, eset-
legesen felszámolását kérte Polgármester Úrtól és a Városüzemeltetési Irodától. 

Fekete Zsolt: Megköszönte a jelzést. A problémát a városvezetés is érzékelte, és az elmúlt idő-
szakban több alkalommal zajlott ellenőrzés kiskorú gyermeknek, illetve 22 óra után történő sze-
szes ital árusítása vonatkozásában  A szabálysértést elkövető boltokkal kapcsolatban lefolytatták a 
szükséges eljárást. 
Sokkal nehezebb annak ellenőrzése, amikor a szórakozni vágyók a szabályosan megvásárolt itallal 
elvonulnak, és azt parkokban, közterületen fogyasztják el, és még szemetelnek is. Ígéretet tett to-
vábbi ellenőrzésekre, illetve hogy a problémára nagy figyelmet fognak fordítani. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

A 29/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

7./ Javaslat  az  egyes  anyakönyvi  eljárásokról  szóló  13/2011.  (III.24.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan igénybe vehető egyes egyéb szolgáltatá-
sok díjai emelkedtek, emiatt indokolt az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló önkormányzati ren-
delet módosítása.
A módosítás során a rendelet egyes szakaszai pontosításra kerültek.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

A 30/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben 
foglaltak alapján az önkormányzatoknak a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósu-
lását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően, a statisz-
tikai adatok változásának tükrében kell módosítani.
Ennek  megfelelően a  2014.  február  14-én  elfogadott,  2014-2019.  időszakra  vonatkozó  Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata elkészült.
A felülvizsgálati dokumentáció szerkezetét tekintve teljes egészében illeszkedik a hatályos Helyi 
Esélyegyenlőségi Programhoz, csak az adatok aktualizálását, az új helyzetnek megfelelő módosítá-
sokat, változásokat tartalmazza. 
A HEP Fórum az anyagot megtárgyalta, és a Fórum ülésén elhangzott javaslatokkal kiegészítve el-
fogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

160/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014 – 2019.  felülvizsgálatát az 1. 
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatának a www.salgotarjan.hu weblapon történő megjelentetéséről, továbbá a 
Türr István Képző és Kutató Intézet elektronikus felületére
történő feltöltéséről.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Romhányi Katalin

9./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: A Közgyűlés a 2016. júniusi ülésen jóváhagyta Salgótarján Megyei Jogú Város In-
tegrált Területi Programjának módosítását és az Irányító Hatósághoz történő benyújtását minőség-
biztosítás céljából. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a benyújtott 
programot áttekintette és az ITP indikátorvállalásai esetében, valamint az ITP ütemezésében módo-
sításokat kezdeményezett.
A határozati javaslat 1. mellékletét képező ITP a javasolt módosításokat tartalmazza.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Város-
üzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta az előter-
jesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hoz-
ta: 

161/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése „Salgótarján Megyei Jogú Város 
Integrált  Területi  Programja”  című  dokumentumot  és  annak  irányító  hatósághoz  történő 
benyújtását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2016. szeptember 28. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

10./ Javaslat a TOP-6.1.4-15 kódszámú „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” című 
Támogatási Kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyására

        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat 2016. szeptember 19-én pályázatot nyújtott be „Gyermekmúzeum 
kialakítása Salgótarjánban” címmel, a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra.
Az Önkormányzat részére megjelölt támogatási keret 750 millió Ft. A támogatás maximális mérté-
ke az összes elszámolható költség 100 %-a, így önerő biztosítása nem szükséges.
A projekt célja a Salgótarjánban található Bányamúzeum kibővítése Gyermekmúzeummal. Az új 
létesítmény szintén bányászati elemekre épül, ahol a gyerekek interaktív módon, testközelből is-
merkedhetnek meg a kiállított tárgyakkal, kipróbálhatják, kézbe vehetik azokat.
A napirend tárgyalására azért került utólagosan sor, mert a támogatási kérelem benyújtásának ha-
tárideje szeptember 19. volt.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Vá-
rosfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

162/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a   TOP-
6.1.4-15  kódszámú  „Gyermekmúzeum  kialakítása  Salgótarjánban”  című  Támogatási  Kérelem 
benyújtását, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11./ Javaslat az Európai Mobilitás Hét kampányhoz való csatlakozás és támogatási kérelem 
benyújtásának jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Magyarország 2016. szeptember 16-22. között 15. alkalommal rendezte meg az Eu-
rópai Mobilitás Hetet, melynek célja a lakosság figyelmének felhívása arra, hogy az egyéni autó-
használat helyett részesítsék előnyben kerékpárjukat vagy a gyaloglást céljuk elérése érdekében. 
A támogatást 2016. július 20-tól 2016. augusztus 12-ig egyedi kérelem benyújtásával lehetett igé-
nyelni. 
Rendkívüli  fontos feladatnak tartotta és egyetértett  az  Európai  Mobilitás  Hét céljaival,  ezért  a 
kampányhoz Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is benyújtotta csatlakozási kérelmét 
a fent meghatározott határidőt figyelembe véve. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Salgótarjánban megrendezésre kerülő programsorozat megvaló-
sításához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól – az előterjesztés kiküldését követően érkezett ér-
tesítés alapján – az Önkormányzat 150.000,- Ft támogatást nyert. 
A napirend tárgyalására azért utólag került sor, mert a támogatási kérelem benyújtásának határideje 
augusztus 12. volt.
A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

163/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte a 2016. évi Európai 
Mobilitás  Hét  céljait  és  azzal  egyetértve,  utólagosan  jóváhagyja  az  Európai  Mobilitás  Hét 
programsorozathoz történő csatlakozást. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a programsorozat lebonyolításával kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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12./ Javaslat  közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

Fekete Zsolt: A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016-ban a 6 START program, illetve a 
hajléktalanok foglalkoztatására irányuló program mellett, augusztus 31-ig két helyi közfoglalkoz-
tatási programot bonyolított. Az utóbbi két program folytatására, illetve új programok indítására a 
Nonprofit Kft. benyújtotta pályázatait. 
Az év hátralévő részében folytatódik a 80 főt foglalkoztató intézményi közfoglalkoztatási prog-
ram, elindul egy új, a város közterületeinek és zöldövezeteinek kezelését, rendbetételét célzó prog-
ram 280 fő foglalkoztatásával. Emellett 4 oktatási-képzési programban szerezhetnek a résztvevők 
többek között festő-mázoló vagy asztalos ipari összeszerelő képesítést. 
A programokat sikerült önerő biztosítása nélkül elindítani, azonban a dologi kiadásokat a Non-
profit Kft. a szükségesnél kisebb mértékben tudta betervezni. Ennek okán felmerülnek olyan ki-
adások, amelyek bár a közfoglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódnak, annak finanszírozását a pá-
lyázati forrás nem fedezi. E kiadások fedezésére a Nonprofit Kft. számításai alapján 5.000 eFt tá-
mogatás szükséges, melynek a költségvetésben rendezésre kell állni.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi 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, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

164/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a „Hosszabb távú közfoglalkoztatás” keretében két programra 
(280  fő,  illetve  80  fő)  ,  valamint  a  4  oktatási-képzési  program  (programonként  14  fő) 
megvalósítására irányuló pályázatok benyújtását. 
A Közgyűlés a pályázatokhoz kapcsolódó, a támogatással nem fedezett  kiadásokhoz 5.000 eFt 
támogatást biztosít. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

2.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pontban  meghatározott  támogatáshoz 
szükséges  önkormányzati  forrás  átadására  vonatkozóan  az  Önkormányzat  és  a  Nonprofit  Kft. 
közötti megállapodás aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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13./ Javaslat  „Foglalkoztatási  együttműködés  Salgótarjánban”  című  projekthez  tartozó 
„Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban  részesített  projektek 
megvalósítására” című dokumentum aláírásának jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat, a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Salgótarján Foglalkozta-
tási Nonprofit Kft. közösen Támogatási kérelmet nyújtott be.
A 2016.  június  13.  napján  kelt  Támogató  döntés  értelmében  a  Konzorcium  „Foglalkoztatási  
együttműködés Salgótarjánban” címen benyújtott Támogatási kérelme 767.999.999 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.
A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a határozati javaslat 1. mellékletét képező „Kon-
zorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projektek megvalósítására” cí-
mű dokumentum aláírása.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztés elkészítését követően, 2016. szeptember 21. nap-
ján a Magyar Államkincstár által időközben megszabott rövid határidőre tekintettel aláírásra került 
a Támogatási Szerződés és ezzel egyidejűleg a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás is.
Erre tekintettel a kiküldött előterjesztést módosítani kívánta: a határozati javaslat első sorában a 
„jóváhagyja” szót kérte „utólagosan jóváhagyja” kifejezésre módosítani, míg az utolsó sorában az 
„és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására” részt kérte törölni.
Kérte a Közgyűlést, hogy ezek figyelembe vételével tárgyalja az előterjesztést, és a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírását utólagosan hagyja jóvá. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzé-
si Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.  Turcsány Lászlónak adta meg a szót. 

Turcsány László: Mivel számszerűsítve nem volt, fel kívánta hívni a figyelmet, hogy a támogatási 
projektben a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 68.580.000 Ft-ot, a Salgótarján Fog-
lalkoztatási Nonprofit Kft. pedig 59.694.705 Ft-ot használhat föl.
Ez is egy példája annak, hogy ilyen támogatási szerződésekkel, illetve ilyen projektekkel elősegít-
hető a foglalkoztatás, a különböző dokumentációk és tanulmányok elkészítése, valamint a dologi 
költségek kifizetése.  Megerősítette,  hogy a kormányzatnak fontos,  hogy a foglalkoztatási  tevé-
kenységet a városok továbbra is tudják finanszírozni. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

165/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
6.8.2-15-ST1-2016-00001  azonosító  számú,  „Foglalkoztatási  együttműködés  Salgótarjánban” 
című  Támogatási  szerződés  megkötéséhez  kapcsolódó,  az  1.  melléklet  szerinti  Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban  részesített  projektek  megvalósítása”  című 
dokumentumot. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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Fekete Zsolt: 10 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 14 fő volt jelen, tehát a testület ismét 
határozatképes.

14./ Javaslat  a  Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Programban  való  részvételre 
benyújtott kérelem utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Kormány a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programról szóló Korm. 
határozatában döntött a program megindításáról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi 
terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiata-
labbaktól az idősebbekig aktívan tölthetik el a szabadidejüket igényes szabadtéri létesítményekben.
A Program keretében 40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építhető, amely 200 
vagy 400 méteres futókörrel bővíthető. A futókör nélküli sportpark konstrukciók igényléséhez nem 
szükséges önerő vállalása, míg a futókörrel bővített sportparkok esetében az önkormányzatnak a 
futókör megvalósításához 50%-os önerőt kell biztosítania.
A települési önkormányzatok lakosságszámukkal arányosan 2016. augusztus 15-ig benyújthatták 
kérelmüket. Az Önkormányzat 7 db sportpark és 2 db futókör kialakítására nyújthatott be kérelmet. 
Tekintettel arra, hogy a futókör nélküli sportparkok igényléséhez nem szükséges önerőt biztosítani, 
valamint a későbbi üzemeltetési feladatokat és a települési kihasználtságot is figyelembe véve, az 
Önkormányzat 7 db „D típusú” 150 m2 minimális alapterületű sportpark építésére nyújtott be 
kérelmet, melyhez önerő vállalása nem szükséges.
A kérelem 2016. augusztus 12-én, határidőben benyújtásra került.
A napirend tárgyalására azért utólag került sor, mert a részvételi kérelem benyújtásának határideje 
augusztus 15. volt.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Turcsány Lászlónak adta meg a szót. 

Turcsány László: A bizottsági ülésen kialakult  kisebb polémia okán felhívta a figyelmet arra, 
hogy – bár tisztában van a lehetőségek korlátozottságával – de 3 körzet (10.000 lakos) teljesen ki-
maradt  a  sportpark  létesítésének  lehetőségéből.  Személy szerint  (mint  sportoló)  jónak  tartja  a 
sportparkok létrehozását, viszont FIDESZ-KDNP-s képviselőtársaival hiányolták, hogy a parkok 
elhelyezésének kérdésében nem kezdeményezett egyeztetést a polgármesteri hivatal.
Elmondta. hogy lett volna igény arra, hogy ezekbe a választókerületekbe is kerüljön ilyen szabad-
idős lehetőség.
A történtek revidiálását és a lehetőségek kivizsgálását kérte. 

Fekete Zsolt: Igazat adott Turcsány Lászlónak abban, hogy 10 választókörzetből csak 7 esetében 
sikerült pályázatot benyújtani. Bár bizonytalan, hogy a benyújtottak közül is mennyi fog nyerni. 
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Felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett parkokat több esetben próbálták választókerület határára 
tenni. Például az Acélgyári úton (ahol az iskolát vették figyelembe), de más esetekben is hasonlóan 
gondolkodtak.  Megköszönte Turcsány László észrevételét.  Szabó Csaba képviselőtársának adta 
meg a szót. 

Szabó Csaba: Szerencsésebb lett volna kikérni a képviselő-testület véleményét. Mindig van lehe-
tőség rendkívüli közgyűlés összehívására, hiszen a nyári szünetben is bármikor rendelkezésre áll-
tak. 
A közös döntést tartotta volna fair megoldásnak. A történteket kicsit „mutyi gyanúsnak”, „diszkri-
mináció gyanús”-nak tartotta. Nem kifogásolnák az eseményeket, ha közös döntés alapján történ-
tek volna. Megszavazták, maximálisan támogatták volna, mert jónak tartják az elképzelést, ugyan-
akkor sportszerűtlennek az utólagosan előterjesztést.

Fekete Zsolt: Megköszönte képviselőtársa hozzászólását, és ígéretet tett rá, hogy legközelebb job-
ban oda fognak figyelni.  

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

166/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1./  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  a 
Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Programban  való  részvételre  történő  kérelem 
benyújtását. 
A kérelem tárgya: 7 db sportpark kialakítása
A fejlesztés megvalósításának tervezett helyszínei: 4158 hrsz., 2396 hrsz., 6735/5 hrsz.,  3522/3 
hrsz., 3917  hrsz., 2081  hrsz.,3739  hrsz., 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

15./ Javaslat a Magyarország 2016. évi költségvetésében a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat  igénybevételére  irányuló 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett  a Magyarország 2016. évi 
központi  költségvetéséről  szóló  törvény  alapján  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás 
igénybevételére.
A pályázati feltételeket figyelembe véve, a pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyását javasolta 
a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  világosítási  rendszerének  műszaki,  technikai 
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fejlesztésére  irányuló  eszközök,  valamint  berendezési  tárgyak  2016.  évi  beszerzésére  az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  2016.  szeptember  16-án  nyilvánosságra  hozott  döntési 
listája alapján az önkormányzat pályázata 2.862.000 Ft vissza nem térítendő központi költségvetési 
támogatásban részesült.  A támogatást  a Magyar Államkincstár -  előfinanszírozás keretében -  a 
helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  utalványozása  alapján,  soron  kívül  egy  összegben 
folyósítja.
A napirend  tárgyalására  azért  utólag  került  sor,  mert  a  pályázatot  2016.  július  15-ig  kellett 
rögzíteni a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben.

A Népjóléti Bizottság 7 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 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

167/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Magyarország 2016. 
évi  központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  II.  5.  a)  pontjában 
meghatározott,  „Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás”  címen  elkülönített,  a  települési 
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat 
benyújtását a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. –az 1. mellékletben részletezett 9 850 e 
Ft  összköltségű  –műszaki,  technikai  eszközállományának,  berendezési  tárgyainak  2016.  évi 
gyarapítására.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A Közgyűlés a 2.500 e Ft önrészt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésében,  a  Helyi  önkormányzat  fejezetben,  a  Céltartalékokon  belül  megjelölt 
„Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő” 
előirányzatból biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

16./ Javaslat  az  EFOP-1.2.1-15.  kódszámú,  „Védőháló  a  családokért”  című  pályázati 
konstrukció  keretében  az  Uzho  –  Jilo  –  Tiszta  Szív  Oktatási,  Kulturális  Közhasznú 
Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Uzho - Jilo –Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület megkereste sz 
önkormányzatot,  és  kérte  támogatását  a  „Védőháló  a  családokért”  című pályázati  konstrukció 
keretében a „VédőHÁLÓ a Salgótarjáni családokért” című projekt  benyújtásához. Az Egyesület a 
támogatási  kérelmét  a  pályázatban  előírt  határidőre  benyújtotta,  ezért  az  Egyesület  és  az 
Önkormányzat közötti megállapodás utólagos jóváhagyása szükséges.
Az  Önkormányzat  lényeges  feladatnak  tartja  a  család  egységének  védelmét,  a  család,  mint 
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társadalmi  védőháló  megerősítését.  A  projekt  célkitűzéseit  teljes  mértékben  támogatta,  ezért 
javasolta, hogy az önkormányzat segítse a pályázat megvalósítását.
A napirend tárgyalására azért  utólag került  sor,  mert  a pályázat benyújtása a  Közgyűlés 2016. 
júniusi ülését követően történt, 2016. július 19-i értékelési határnapra tekintettel.

A Népjóléti  Bizottság 7 igen szavazattal,  az Ügyrendi és Jogi,  Közbeszerzési  Bizottság 8 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

168/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja az Uzho –Jilo – Tiszta 
Szív  Oktatási,  Kulturális  Közhasznú  Egyesület  (3104  Salgótarján,  Csokonai  út  126.)  -  a 
továbbiakban:  Egyesület  -  által  az  EFOP-1.2.1-15.  kódszámú,  „Védőháló  a  családokért”  című 
pályázati  konstrukció  keretében  benyújtott  „VédőHÁLÓ  a  Salgótarjáni  családokért”  című 
pályázatot,  és  utólagosan  jóváhagyja  az  Egyesület  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

17./ Javaslat az EFOP-1.3.5-16. kódszámú, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével”  című  pályázati  konstrukció  keretében  civil  szervezetekkel  kötött 
együttműködési megállapodások utólagos jóváhagyására

      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  A Széchenyi  2020  keretében  megjelent  „Társadalmi  szerepvállalás  erősítése  a 
közösségek fejlesztésével” című pályázati felhívással kapcsolatban az előterjesztésben foglaltak 
szerint  8  civil  szervezet  kereste  meg  sz  önkormányzatot,  és  kérte  támogatási  kérelmük 
támogatását, illetve az önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötését.
A pályázat  célja a  civil  társadalom megerősítésén túl  -  többek között  -  az  önkéntességre való 
hajlandóság növelése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a 
társadalmi összetartás erősítése.
A civil  szervezetek  2016.  szeptember  20-ig,  az  első  értékelési  határnapig  kívánták  benyújtani 
támogatási kérelmüket. 
A civil  szervezetek  rendkívül  fontos  szerepet  töltenek  be  a  helyi  igényekre  épülő  társadalmi 
együttműködés  előmozdításában,  ezért  kérte  a  Közgyűlést  az  együttműködési  megállapodások 
utólagos jóváhagyására. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, 
Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

169/2016. (IX.27.) Öh. sz. ha  tározat  
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  a  Magyar 
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (3100 Salgótarján, Játszó út 2.) által az EFOP-1.3.5-16. 
kódszámú,  „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”  című pályázati 
konstrukció keretében benyújtott  „Szeresd az Embert, Légy önkéntes Fiatal! - SZELFI” című 
pályázatot,  és  utólagosan  jóváhagyja  a  Szervezet  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja  a Nyitott Könyv 
Olvasókör Egyesület (3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) által az EFOP-1.3.5-16. kódszámú, 
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”  című pályázati konstrukció 
keretében benyújtott „Palócok Együtt Egymásért a Közösségért” című pályázatot, és utólagosan 
jóváhagyja  az  Egyesület  és  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között  megkötött 
együttműködési megállapodást a 2. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja  a Palóc Hálózati 
Szövetség  (3100  Salgótarján,  Fő  tér  5.)  által  az  EFOP-1.3.5-16.  kódszámú,  „Társadalmi 
szerepvállalás  erősítése  a  közösségek  fejlesztésével”  című  pályázati  konstrukció  keretében 
benyújtott „Társadalmi szerepvállalás palóc módra” című pályázatot, és utólagosan jóváhagyja 
a Szövetség és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött együttműködési 
megállapodást a 3. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 3 

4.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  a 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete  (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) által az EFOP-
1.3.5-16.  kódszámú,  „Társadalmi szerepvállalás  erősítése a közösségek fejlesztésével”  című 
pályázati  konstrukció  keretében  benyújtott  „MESE  a  Közösségekért”  című  pályázatot,  és 
utólagosan jóváhagyja  az Egyesület  és  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között 
megkötött együttműködési megállapodást a 4. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

5.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  a  Kohász 
Művelődési Központ Egyesület (3100 Salgótarján, Dózsa György út 1.) által az EFOP-1.3.5-16. 
kódszámú,  „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”  című pályázati 
konstrukció keretében benyújtott  „Kultúrával a Közösségekért” című pályázatot, és utólagosan 
jóváhagyja  az  Egyesület  és  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között  megkötött 
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együttműködési megállapodást az 5. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

6.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja  a Gyermekekért 
Baráti  Kör  (3100  Salgótarján,  Fő  tér  5.)  által  az  EFOP-1.3.5-16.  kódszámú,  „Társadalmi 
szerepvállalás  erősítése  a  közösségek  fejlesztésével”  című  pályázati  konstrukció  keretében 
benyújtott „Kultúrával a Közösségekért” című pályázatot, és utólagosan jóváhagyja a Baráti Kör 
és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  megkötött  együttműködési 
megállapodást a 6. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja  a Nógrád Megyei 
Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 9.) által 
az  EFOP-1.3.5-16.  kódszámú,  „Társadalmi  szerepvállalás  erősítése  a  közösségek 
fejlesztésével”  című pályázati  konstrukció  keretében  benyújtott  „A roma kultúra értékeinek 
megőrzése”  című pályázatot, és utólagosan jóváhagyja a Szövetség és Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást a 7. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

8.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  A  Jövő 
Közösségéért Közhasznú Alapítvány (3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 19.) által az EFOP-1.3.5-
16. kódszámú, „A helyi közösségek együttműködésének megerősítése Salgótarjánban” című 
pályázati  konstrukció  keretében  benyújtott  „A  roma  kultúra  értékeinek  megőrzése”  című 
pályázatot,  és  utólagosan  jóváhagyja  az  Alapítvány  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást a 8. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

9. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja A Salgótarján Helyi 
TDM Közhasznú Egyesület  (3100 Salgótarján,  Fő tér  5.)  által  az EFOP-1.3.5-16. kódszámú, 
„Egészséges életmód korhatár nélkül” című pályázati konstrukció keretében benyújtott „A roma 
kultúra  értékeinek  megőrzése”  című  pályázatot,  és  utólagosan  jóváhagyja  az  Alapítvány  és 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást a 
9. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

18./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumába új tag 
felvételére és pályázat benyújtásának jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt:  A  Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. április 19-ei ülésén döntött  a KEF új 
tagokkal  történő  bővítéséről,  ennek  megfelelően  a  KEF elnöke  írásban  megkereste  a  Nógrád 
Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztályát,  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ Salgótarjáni Tankerületét, valamint a Salgótarjáni Szakképzési Centrumot, hogy a KEF 
munkájában vegyenek részt. A felkérést nyilatkozatával mindhárom intézmény elfogadta. A KEF 
új tagjairól a Közgyűlés dönt.
A Nemzeti  Rehabilitációs  és  Szociális  Hivatal  pályázatot  hirdetett  a  Kábítószerügyi  Egyeztető 
Fórumok működési  feltételeinek  biztosítására,  valamint  a  kábítószer-probléma kezelését  célzó 
helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.
Az  önkormányzat  a  fenti  célok  megvalósítása  érdekében,  figyelemmel  a  pályázati  kiírásban 
meghatározott határidőre, a pályázatot benyújtotta. 
A napirend tárgyalására azért utólag került sor, mert  a pályázat benyújtásának határideje 2016. 
szeptember 25. volt.

A Népjóléti Bizottság 7 igen mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

170/2016. (IX.27.) Öh. sz. ha  tározat  
1.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése a  Salgótarján Megyei  Jogú 
Város  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumának  működéséről  és  pályázat  benyújtásának 
jóváhagyásáról szóló 115/2015. (V.28.) Öh. határozat 1. pontját az alábbiak szerint kiegészíti: 
„ - Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete 
- Salgótarjáni Szakképzési Centrum.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális  Hivatal  által  meghirdetett  KAB-KEF-16-A kódszámú,  a  Kábítószerügyi  Egyeztető 
Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését 
célzó  helyi  stratégiák  megvalósulásának  előmozdítására  kiírt  pályázati  felhívásra,  az 
önkormányzat által az alábbiak szerint benyújtott pályázattal egyetért és utólagosan jóváhagyja: 

- Pályázat összköltsége: 990 000 Ft
- Kért támogatás összege: 900 000 Ft 
- Önrész: 90 000 Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A Közgyűlés a 90 000 Ft, azaz kilencvenezer forint önrész forrását az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a helyi önkormányzat fejezet ifjúsági feladatok cím előirányzati terhére 
biztosítja. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

19./ Javaslat  a  víziközmű  rendszer  15  éves  gördülő  fejlesztési  tervének  (2017-2031.) 
elfogadására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Ritter Géza, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója

       (Távollétében jelen volt: Máté Csaba, az Észak-Nógrádi Szolgáltatási Divízió vezetője)

Fekete  Zsolt:  A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény  rendelkezései  szerint  a  víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni. 
A gördülő  fejlesztési  terv  felújítási  és  pótlási  tervrészből,  valamint  beruházási  tervrészből  áll. 
2016. július 4-től a felújítási és pótlási tervrészt minden esetben a víziközmű-szolgáltatónak, a 
beruházási tervrészt pedig az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie, és benyújtania a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.
Jelen előterjesztés az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. által elkészített, a városi és 
a térségi víziközmű rendszer – felújítási és pótlási tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervével 
való, észrevétel nélküli egyetértésre tesz javaslatot.

A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta az 
előterjesztést.
Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Több,  korrekcióra  szoruló  pontot  talált  az  előterjesztésben.  Például:  a 
fejlesztésekben,  azaz  beruházásokban  nem  történik  változás,  tehát  nem  készülnek  beruházni, 
miközben köztudomású tény, hogy az önkormányzat területén belül jó pár olyan szennyvízátemelő 
szivattyú van, amelyet többször, akár negyedévenként többször is fel kell újítani.
Nem biztos abban, hogy ez a felújítás hosszú távon, költséghatékonyság szempontjából olcsóbb, 
mint a szivattyúk cseréje. 
Kérte, hogy az ezzel kapcsolatos aggályait vizsgálják ki.
Másik  észrevétele,  hogy  a  fejlesztési  tervbe  az  önkormányzatnak  beleszólása  nincsen,  csak 
véleményezni tudja. 

Fekete Zsolt: Máté Csaba Úrnak adta meg a szót.

Máté Csaba: A fejlesztési terv, mint ahogy Polgármester Úr is mondta, két részből áll. Az első 
része a beruházás, amit mindig az ellátásért kötelezett önkormányzat határoz meg, a másik rész a 
felújítás és a pótlás. Ebben a csere a pótlás kategóriájába tartozik. Természetesen vannak olyan 
szivattyúk, amit a társaság sem szeretne már felújítani, mert olyan állapotban van, hogy nem éri  
meg. Ez - értelemszerűen -  a pótlás kategóriában szerepel.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 

171/2016. (IX.27.) Öh. sz. határo  zat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  víziközművek  2017-2031. 
időszakra vonatkozó – felújítási és pótlási tervrészből álló – gördülő  fejlesztési tervével az 1. 
melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz
         Határidő: 2016. szeptember 30.
         Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

2.  A  Közgyűlés  a  Salgótarján  és  Környéke  Önkormányzatainak  Vízmű  Tulajdonközössége 
tulajdonában  álló  víziközművek   2017-2031.  időszakra  vonatkozó  –  felújítási  és  pótlási 
tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervével  a 2. melléklet szerint  egyetért, arra vonatkozóan 
észrevételt nem tesz.

       Határidő:  2016. szeptember 30.
       Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

3.   A Közgyűlés  a  Salgótarján Önkormányzat  és  Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége 
tulajdonában  álló  víziközművek   2017-2031.  időszakra  vonatkozó  –  felújítási  és  pótlási 
tervrészből álló – gördülő fejlesztési  tervével a 3. melléklet  szerint egyetért,  arra vonatkozóan 
észrevételt nem tesz.

       Határidő:  2016. szeptember 30.
       Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

20./ Javaslat  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  módosítás  utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  állami  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátására  létrehozott  szervezet,  a 
Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zrt.  megküldte  az  írásbeli 
véleményét a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, mint ellátásért felelős és a 
VGÜ Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-vel  között  2016. 
április  8.  napján  létrejött  közszolgáltatási  szerződés  módosításról.  2016.  április  1.  napjától  a 
Koordináló  szerv  látja  el  a  számlázással  és  a  kintlévőség-kezeléssel  kapcsolatos  feladatokat, 
melyre tekintettel módosítani kellett a hatályos szerződéseket.
A Koordináló szerv véleménye szerint a megküldött közszolgáltatási szerződés módosítás a 2016. 
április 1. napjától hatályos jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz a közszolgáltatási 
díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésére, valamint a szolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan. Ezért 
a  Koordináló szerv felszólította  az ellátásért  felelőst,  hogy az írásbeli  vélemény kézhezvételét 
követő 30 napon belül módosítsa a közszolgáltatási szerződést és 8 napon belül elektronikus úton 
küldje meg a Koordináló szerv részére, melynek határideje 2016. augusztus 5. napja volt.
Fentiek alapján jelen határozat 1. melléklete szerint módosult a közszolgáltatási szerződés, melyet 
a Koordináló szerv 2016. augusztus 29. napján megküldött írásbeli véleményével jóváhagyott.
A napirend tárgyalására azért utólag került sor, mert a Koordináló szerv által a módosításra és 
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annak elektronikus úton való megküldésére szabott határidő augusztus 5-én lejárt.

A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  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 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hoz-
ta: 

172/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. 
taggyűlésének,  valamint  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási 
Tanácsának, hogy az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződés módosítást utólagosan hagyja 
jóvá.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

21./ Tájékoztató a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló VGÜ 
Nonprofit  Kft.  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásának  ÁSZ  ellenőrzéséről, 
valamint  javaslat  az  Állami  Számvevőszék  elnökének  figyelemfelhívása  szerinti 
intézkedések megtételére

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Állami Számvevőszék 2015. november 6-tól 2016. július 19-ig terjedő időben a 
VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft. 
hulladékgazdálkodási  közfeladat-ellátását,  továbbá  a  Salgótarjáni  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlását ellenőrizte.
Az elkészült ÁSZ jelentés megállapításait az előterjesztés tartalmazza.
Az ellenőrzési jelentés javaslatokat fogalmazott meg a polgármesternek és a VGÜ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének.
A  javaslatokra  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  intézkedési  tervet  készített,  mely  az  előterjesztés  1. 
melléklete.
Az ellenőrzési jelentés teljes anyaga az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján elérhető.
A  Jelentés  megküldésével  egy  időben  az  Állami  Számvevőszék  Elnöke  levélben  elnöki 
figyelemfelhívással élt a polgármester felé, és további javaslatokat fogalmazott meg a kockázatok 
csökkentésére.
Az  Állami  Számvevőszékről  szóló  törvényben  foglaltak  szerint  az  Állami  Számvevőszék 
elnökének figyelemfelhívó levelében foglaltakat a testületi szerv a soron következő ülésén köteles 
elbírálni, a megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét értesíteni.
Az elnöki figyelmeztetésben foglalt javaslatokra az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak 
szerinti intézkedések szükségesek a szabályszerű és a felelős gazdálkodás érdekében a kockázatok 
csökkentésére. 
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A Pénzügyi  Bizottság  8  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi 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, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

173/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  Állami  Számvevőszék 

(a továbbiakban: ÁSZ)  16114. számú „Jelentés. Az önkormányzatok gazdasági társaságai. Az 
önkormányzatok többségi  tulajdonában lévő gazdasági  társaságok közfeladat  ellátását  érintő 
gazdálkodási  tevékenysége  szabályszerűségének  ellenőrzése  –  VGÜ  Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2016.”  jelentését  (továbbiakban: 
Jelentés) és az elnöki figyelemfelhívásban foglaltakat a Közgyűlés elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 27.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ Nonprofit  Kft.  Taggyűlésének,  hogy az ÁSZ Jelentésében a 
VGÜ Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének a Társaság gazdálkodása szabályozottságának erősítése 
érdekében tett javaslatokra készült 1. melléklet szerinti Intézkedési tervet fogadja el.
A Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  Taggyűlésének,  hogy  kérje  fel  a  Társaság 
ügyvezető igazgatóját, hogy számoljon be az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős:  Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. Taggyűlésének, 
hogy az  ÁSZ elnökének figyelemfelhívása  alapján  a  hulladékgazdálkodás  közfeladat-ellátás 
kockázatának  csökkentése  érdekében  a  közszolgáltatási  tevékenység  mérésére  alkalmas 
kritériumrendszert a 2. melléklet szerint állapítsa meg.
A Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  Taggyűlésének,  hogy  kérje  fel  a  Társaság 
ügyvezető  igazgatóját,  számoljon  be  a  kritériumrendszerben  szereplő  mutatószámok 
alakulásáról.
Határidő: első alkalommal 2016. december 31., 

  majd ezt követően az éves számviteli beszámoló részeként.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. Taggyűlésének, 
hogy  az  ÁSZ  elnökének  figyelemfelhívása  alapján  a  hulladékgazdálkodási  közfeladat 
ellátásában feltárt hibák, hiányosságok kijavítására javasolt intézkedéseket a 3. melléklet szerint 
tárgyalja meg. 
A Közgyűlés javasolja a Taggyűlésnek, hogy kérje fel a Társaság ügyvezető igazgatóját arra, 
hogy a 3. mellékletben foglaltak teljesülését folyamatosan kísérje figyelemmel és a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:  2016. december 31.
Felelős: Fekete Zoltán, a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

                Fekete Zsolt polgármester, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
elnöke
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5. A Közgyűlés javasolja a Taggyűlésnek, hogy utasítsa a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a 
Társaság tagjainak bevonásával közösen tekintsék át a gazdálkodásban, valamint a tulajdonosi 
monitoringban  feltárt  hiányosságok  okait,  összetevőit,  azok  elemzésével  alakítsanak  ki  a 
tevékenység eredményesebbé tételére irányuló tervet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős:  Fekete Zoltán, a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

6. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elfogadott 
intézkedésről haladéktalanul tájékoztassa az Állami Számvevőszék elnökét.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

22./ Javaslat  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Energiatudományi  Kutatóközponttal 
együttműködési szerződés megkötésére

      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont a közelmúltban 
az együttműködés szándékával kereste meg az Önkormányzatot.
Az  együttműködés  célja  az  Önkormányzat  városfejlesztési  koncepciójában  megfogalmazott 
gazdaságfejlesztési  és  innovációs  céloknak,  valamint  a  Kutatóközpont  kutatás-fejlesztési 
törekvéseinek összehangolása, ennek révén a hazai és helyi gépipar fejlesztése, a foglalkoztatás 
javítása,  a fenntartható energetikai szemlélet  minél szélesebb körű elterjesztése,  és nem utolsó 
sorban  a  Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Pénzügyi  és  Számviteli  Főiskola  Kar  Salgótarjáni 
Intézetének bezárásával okozott szellemi potenciál veszteség lehetőségekhez mért ellensúlyozása.
A  jelzett  célok  megvalósítása  érdekében  a  Kutatóközpont  telephelyet  kíván  létesíteni 
Salgótarjánban,  és  törekszik  arra,  hogy  a  vállalkozások  Salgótarjánban  történő  letelepedését 
ösztönözze.
Az Önkormányzat az együttműködés jegyében törekszik arra, hogy a betelepülni szándékozó, és a 
kutatási eredményeket hasznosítani kívánó cégek számára megfelelő üzleti környezetet teremtsen.
Az  együttműködő  felek  a  Modern  Városok  Program  keretében,  a  program  által  nyújtott 
lehetőségek  ismeretében  kidolgozzák  egy  tudás-  és  innovációs  központ  projektterveit, 
meghatározzák az együttműködés részleteit, konkrét feladatait, felmérik a rendelkezésre álló saját 
és támogatási forrásokat, feltárják az további együttműködési lehetőségeket. A létrehozni tervezett 
tudásközpont  szakmai  irányítását  a  Kutatóközpont  fogja  ellátni,  emellett  vállalja  a  megyében 
minimum két projekt elindítását.
A felek az együttműködést a 2014-2020 tervezési és megvalósítási időszakra tervezik.

A Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  8  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 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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174/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Modern  Városok  Program 
keretében  való  együttműködés  jegyében  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Energiatudományi 
Kutatóközponttal  együttműködési  szerződés  tervezetét  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23./ Javaslat  a 4103/11-20.  hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati  tulajdonba 
vételéhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  A Rákóczi úti járda, természetben: Zagyvapálfalva felé haladva a Rákóczi út jobb 
oldalán  húzódó  terület  (járda  és  út)  a  Bem úti  csomóponttól  az  Állomás  útig  önkormányzati 
tulajdonba vételéhez szükséges előzetes megállapodást a Közgyűlés jóváhagyta és egyben felkérte 
a polgármestert, hogy a végleges megállapodást az út helyi közúttá minősítését követően terjessze 
be a Közgyűlés soron következő ülésére.
Az ingatlanokat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztálya határozatával helyi közúttá és járdává minősítette, ezért szükségessé vált az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodás megkötése.

A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  8  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 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

175/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, 4103/11-20. hrsz.-ú 
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges, 1. melléklet szerinti 
megállapodást  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  aláírására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

 Határidő: 
- megállapodás aláírására: azonnal
- jognyilatkozatok megtételére: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

24./ Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  0988  hrsz.-ú  földrészlet  125  m2 

területrészére vonatkozó, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Az Önkormányzat a 2001-2002. évben a Salgótarján-Somoskőújfalu városrészben, 
határjelek közötti  közös határúton,  annak szlovák államterületre  eső részén szennyvízcsatornát 
létesített. A létesítés ellentétes volt a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között 
az  államhatár  rendjének  szabályozása  tárgyában  1956.  október  13.  napján,  Prágában  aláírt 
szerződés  rendelkezéseivel  annyiban,  hogy az  államhatáron  átnyúló  műtárgyak  létesítésében  a 
Szerződő Feleknek külön szerződésben kellett volna megállapodniuk.
A csatorna létesítése – mivel az utat kizárólag magyar oldalról használják – nem befolyásolja a 
határút közös használatát, ugyanakkor a közmű fontos szerepet tölt be a település életében, ezért 
elbontása jelentős gazdasági és szociális hátránnyal járna. 
A magyar és szlovák illetékes állami szervek megállapodtak abban, hogy a helyzet nemzetközi 
jogi rendezése és a csatorna fennmaradása érdekében a hiányzó nemzetközi szerződést  utólag, 
jegyzékváltás  útján  hozzák  létre.  A  nemzetközi  megállapodás  alapján  területcserével 
kompenzálható a fennmaradás.
A  nemzetközi  szerződésben  vállalt  területcsere  megvalósításához  elengedhetetlen  az 
önkormányzati tulajdonú 0988/2 hrsz.-on legelő 125 m2 -ének állami tulajdonba kerülése.
A területre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötőerejű vételi ajánlatot tett. 
melyben nettó 4.600,- Ft + ÁFA ellenértéket ajánl fel a Magyar Állam az ingatlanrész per-, teher-,  
és  igénymentes  tulajdonjogának  megszerzéséért,  kisajátítást  helyettesítő  adásvételi  szerződés 
megkötése esetére. 

A Pénzügyi  Bizottság  8  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság 8 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 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

176/2016. (IX.27.) Öh. sz. határ  ozat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, külterület, 
0988  helyrajzi  számú  ingatlan  államok  közötti  területcserével  érintett  2/537/2015. 
adatszolgáltatási  iktatószámú  változási  vázrajz  szerinti  125  m2  nagyságú  ingatlanrészére 
vonatkozóan,  a Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 9.§-a és 21/A.§-a szerinti teljes 
kártalanításnak  megfelelő  nettó  4.600,-Ft  +ÁFA,  azaz:  négyezerhatszáz  forint  +  ÁFA 
ellenértéket, melyet a Magyar Állam az ingatlanrész per-, teher-, és igénymentes tulajdonjogának 
megszerzéséért,  kisajátítást  helyettesítő  adásvételi  szerződés  megkötése  esetére  ajánl  fel, 
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

2.  A Közgyűlés  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  14.  §-ában  foglaltak, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) 
és  (3)  bekezdése  alapján  az  1.  pont  szerinti  változási  vázrajz  szerint  lefolytatott  telekalakítási 
eljárás  során  kialakuló,  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonába  kerülő 
salgótarjáni  0988/2  hrsz. alatti  ingatlan 1/1  arányú tulajdoni  hányadát  az  1.  pont  szerint 
megkötött szerződéssel a Magyar Államra ruházza át.
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Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a kialakuló salgótarjáni 0988/2 hrsz. alatti 
ingatlanra vonatkozó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert,  hogy a kialakuló salgótarjáni 0988/2 és 0990/2 
hrsz.  alatti  ingatlanok  állami  tulajdonba  adásával  kapcsolatos  eljárás  során  teljes  jogkörben 
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

25./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismerésére
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: German János Salgótarján Béke krt. 86. sz. alatti lakos jogelődje (hozzátartozója) 
1990. június 12. napján az előterjesztésben szereplő ingatlanrészre adásvételi szerződést kötött az 
Ipolyvidéki Erdő és Fafeldogozó Gazdasággal.  A szerződés 5. pontja értelmében a tulajdonjog 
átjegyzése érdekében az akkori eladónak kellett volna intézkedni, melyet nem tett meg, ezáltal 
German János jogelődje, és így German János, mint örökös sem szerzett tulajdont.
Az állami tulajdonban maradt ingatlan 1993-ban került az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonába, a 
tulajdonszerzéskor az önkormányzat jóhiszemű volt, a kialakult helyzetért felelősség nem terheli. 
Az  ingatlant  German  János  jogelődje,  majd  German  János  1990.  június  12.  óta  sajátjaként, 
szakadatlanul birtokolta. 
A kérdéses időszakban hatályos Polgári Törvénykönyvnek az előterjesztésben részletesen kifejtett 
rendelkezései alapján 2000. június 12-én beálltak a tulajdonszerzésre vezető elbirtoklási feltételek, 
ezért javasolta, hogy az önkormányzat az elbirtoklás tényét ismerje el,  azzal, hogy valamennyi 
szükséges hatósági eljárás lefolytatása és valamennyi költség viselése German János kötelessége. 
A határozati  javaslat  1.  mellékletét  képező  változási  vázrajz  mutatja  a  kérdéses,  telekalakítást 
követően 577 m2 nagyságú elbirtokolt terület elhelyezkedését. 
A  tulajdoni  helyzet  rendezéséhez  szükséges  bejegyzési  engedély  a  határozati  javaslat  2. 
mellékletét, az eljárási-költségviselési kérdések rendezését tartalmazó megállapodás tervezetét a 3. 
mellékletet képezi. 

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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177/2016. (IX.27.) Öh. sz. h  atározat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ST-SZERPENTIN BT.által 

M-6/2016.  számon  készített,  és  834/2016.  számon  záradékolt  1.  melléklet  szerinti  változási 
vázrajz, valamint a 2. melléklet szerinti bejegyzési engedélyben kifejtett jogi indokolás alapján 
elismeri,  hogy a változási  vázrajznak megfelelő,  változás  után  Salgótarján belterület  2792/5. 
hrsz.-ú, 577 m2 területű ,,kivett garázs és udvar" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát 
German János (szül:  …...................................,  an.:  …...................)  3100 …............................... 
sz. alatti lakos elbirtoklás jogcímén megszerezte.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  2.  melléklet 
szerinti bejegyzési engedélyt, valamint a 3. melléklet szerinti megállapodást, és felhatalmazza a 
polgármestert az okiratok aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

26./ Javaslat a Salgótarján, Zöldfa út 5. 4/40. (6824/A/48 hrsz.) szám alatti lakás értékesítésre 
történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: A Salgótarján Zöldfa úti rész a település szegregált területei közé tartozik, az ott lévő 
lakóingatlanok  többsége  magántulajdon.  A terület  szegregáltsága  miatt  az  ingatlanok  értéke  az 
elmúlt 10 év alatt rohamosan csökkent. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok a nem fizető bérlők 
kilakoltatását  követően  lefalazásra  kerültek.  Az  önkormányzatnak  ezen  épületeiben  már  csak 
szórványlakásai vannak. 
Tóth Róbertné, salgótarjáni lakos azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az általa lakott lakás 
szomszédságában lévő, befalazott, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló, 48 m2-es, 1+2 fél szobás, teljes felújításra szoruló lakást, bővítés céljára meg kívánja vásárolni.
A Társaság az ingatlanra vonatkozó értékbecslést  elkészítette,  mely alapján az ingatlan forgalmi 
értéke 610.000,-  Ft.  A Vevő a lakást,  annak műszaki  állapotát  ismerve fogadta el,  és vállalta  – 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem 
lakás  céljára  szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól  szóló rendelete  17.  § a)  pontjára 
tekintettel  –  hogy a  vételárat,  a  forgalmi  érték  40%-át,  azaz  244.000,-  Forintot  egy összegben 
megfizeti.
A lakás  értékesítése  az  Önkormányzat  számára  a  további  ráfordítási,  karbantartási  költségektől 
megkímélve bevételi forrást jelent. 

A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Az  előterjesztéssel  egyetértett.  Két  lehetőséget  látott:  az  adott  ingatlant  az 
önkormányzat vagy nyomott áron értékesíti, vagy engedi tovább az enyészetnek, és még ennyit sem 
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fog érni. Felhívta ugyanakkor a figyelmet egy háttérben meghúzódó igen veszélyes folyamatra, mert 
a korábbi bérlők jelentős összegű közüzemi díjhátralékot hagytak maguk után. Jelen esetben vízdíj, 
csatornadíj, szemétszállítási díj és lakbér  elmaradás összesen durván 1.040 ezer Ft-ot tesz ki. Ebben 
nincs  benne  a  gáz,  azaz  a  fűtés.  Információi  szerint  ezek  a  lakások  konvektorral  ellátottak. 
Elképzelhetetlen,  hogy  az  ügyfél  ne  fűtött  volna,  viszont  ezzel  kapcsolatos  információt  nem 
kaptak.Véleménye szerint ez egy olyan veszélyforrás Salgótarján számára, melyet közép- és hosszú 
távon  nem tud elviselni. Ennek az egyik következménye az, hogy mára már durván 250 millió Ft 
kintlévősége van a városnak. A problémára mielőbb megoldást sürgetett.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

178/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat      
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Zöldfa utca 5. 4/40. szám alatti (hrsz.: 
6824/A/48,  48  m2)  ingatlant  az  értékbecslés  alapján  meghatározott  610.000,-  Ft  forgalmi  érték 
alapul  vételével  értékesítésre  kijelöli  Tóth  Róbertné  (lakcím:  ..............................................., 
tartózkodási  helye:  3.............................................,  an.:  …......................,  született:  …................., 
…...........................................)  részére  a  tulajdonát  képező,  6824/A/47  hrsz.-on  nyilvántartott 
ingatlanhoz lakásbővítés címen, a vevőt megillető 60%-os vételárkedvezmény figyelembevételével 
nettó 244.000,- Ft vételáron történő értékesítést pályáztatás nélkül – az önkormányzati tulajdonban  
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.
(VI.6.) Ör. számú rendelet 21. § (2) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerint – 
jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvétel lebonyolítására, 
a vonatkozó szerződések megkötésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

27./ Javaslat a Salgótarján, Acélgyári út 51. szám alatti épület bontására és az épületben lévő 
magántulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete  Zsolt:  A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Salgótarjáni  Járási  Hivatal  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi Osztálya kötelezte az Acélgyári út 51. szám alatti épület tulajdonosait az épület 
jókarbantartására.  A  kötelezésben  megállapított  munkálatokat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  felmérte, 
melynek költsége 5.000.000,- Ft-ot tenne ki. Az épület műszakilag rossz állapotban van, felújítása 
gazdaságtalan, továbbá közel épült a mellette lévő társasházhoz, így indokolt annak lebontása annak 
érdekében, hogy az Acélgyári  úton tágas közterek nyíljanak, és a többszintes társasházak végre 
napfényhez jussanak.
Az  épületben  10  lakás  található,  ebből  önkormányzati  tulajdonban  7  falazott  lakás,  még 
magántulajdonban  3  lakás  van,  ezért  az  épület  bontásához  szükséges  az  ingatlanban  lévő 
magántulajdonú  lakások  megszerzése.  Ennek  érdekében  a  Társaság  felvette  a  kapcsolatot  a 
magántulajdonosokkal,  és  önkormányzati  cserelakásokat  ajánlott  fel,  melyet  az  érintettek 
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elfogadtak.
Az  Önkormányzat  bérlakás  gazdálkodási  koncepciójában  szerepel  az  Acélgyári  út  51.  számú 
épület bontása. Az épületbontás várható költsége bruttó 5. 388.275,- Ft. Az Önkormányzat 2016. 
évi  költségvetésében  a  Vagyonkezelési  kiadások  kiemelt  előirányzaton  a  bontásokra  bruttó 
15.000.000,- Ft áll rendelkezésre. 
A Közgyűlés a 96/2015.(IV.30.) Öh. számú határozatával jóváhagyta az Önkormányzat és Salgó 
Vagyon Kft közötti megbízási szerződést határozatlan időtartamra, mely alapján a Salgó Vagyon 
Kft. felhatalmazást kapott a tulajdonostól az önkormányzati ingatlanok és melléképületei bontására 
azzal, hogy a bontást a Közgyűlés egyedi határozatai alapján hajthatja végre.

A Pénzügyi, illetve a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
8-8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Nagyjából a két választókerület határán van az ominózus épület, és a korábbi 
közgyűlésen  hoztak  egy  döntést  az  ugyanezen  az  oldalon  lévő,  a  Dolinka  bútorbolt  felé  eső 
elágazásban történő bontás ügyében. Ez egy nagyon régi, akut probléma, melyre végre pont kerül, 
ki fog nyílni a tér az Acélgyári út jobb oldalán.
A szóban  forgó  területen  történt  egy  bontás,  és  a  terület  rekultivációja  bár  ad-hoc  módon 
megtörtént, de a parkosítás nem, azt az ott lakók kezdték el saját erőből, saját ötleteik alapján 
elvégezni. Kérte, hogy – amennyiben lehetséges - a bontást végző cég a rekultivációt olyan módon 
hajtsa végre, hogy az a környéken lakók tetszését is elnyerje. Odafigyelést, színvonalas munkát vár 
az érintett cégtől. 

Fekete  Zsolt: Megköszönte  képviselőtársa  jelzését.  Mivel  a  szóban  forgó  az  épületek 
választókerületeik határán vannak, fölajánlotta, hogy együtt nézzék meg, illetve ellenőrizzék mind 
a bontást, mind a rekultivációt. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

179/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján, 
Acélgyári  út  51.  fsz.  1.  (hrsz:  3539/4/A/1)  szám alatti,  lakás  megnevezésű,  17  m2 nagyságú, 
398.000,-  Ft  áfamentes  forgalmi  értékű  ingatlan  magántulajdonosával  ingatlan  csereszerződés 
megkötését  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező 
Salgótarján, Déryné út 21. fsz. 1. szám alatti, lakás megnevezésű, 55 m2 nagyságú, 1.580.000,- Ft 
áfamentes  forgalmi  értékű  ingatlanra  azzal,  hogy  az  ingatlanok  közötti  értékkülönbözet 
részletekben kerül megfizetésre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 10 éves 
futamidővel.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  csereszerződéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására, és a szerződés aláírására

Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján, 
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Acélgyári  út  51.  fsz.  6.  (hrsz:  3539/4/A/6)  szám alatti,  lakás megnevezésű,  37  m2 nagyságú, 
910.000,- Ft áfamentes forgalmi értékű, valamint jóváhagyja a Salgótarján, Acélgyári út 51. fsz. 7. 
(hrsz: 3539/4/A/7) szám alatti,  lakás megnevezésű, 37  m2 nagyságú, 1.100.000,- Ft áfamentes 
forgalmi értékű ingatlanok magántulajdonosával ingatlan csereszerződés megkötését a Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Salgótarján, Acélgyári út 26. fsz. 
6.  (hrsz:  3507/5/A/6),  29  m2 nagyságú,  lakás  megnevezésű,  650.000,-  Ft  áfamentes  forgalmi 
értékű, valamint a Salgótarján, Acélgyári út 28. 1/3 és 1/5 szám (hrsz: 3507/6/A/3, 3507/6/A/5) 
alatti,  14 és  36 m2 nagyságú,  lakás  megnevezésű,  összesen 1.200.000,-  Ft  áfamentes  forgalmi 
értékű ingatlanokra azzal, hogy az Önkormányzat által fizetendő 160.000,- Ft a magántulajdonos 
hátralékába kerül beszámításra.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  csereszerződéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására, és a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  az  ingatlanok  feletti 
tulajdonosi jogait gyakorló szerv megbízza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy a Salgótarján, Acélgyári út 
51.  (hrsz: 3539/4/A) épület  bontásának előkészítő munkáiról (bontási  terv,  közművek lekötése, 
stb.),  valamint  bontásáról  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  mindenkori 
költségvetésében biztosított összeg erejéig gondoskodjon a határozat 1-2. pontjában meghatározott 
ingatlanok Önkormányzati tulajdonba szerzését követően.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

                   

28./ Javaslat  a  Salgótarján,  Zemlinszky  Rezső út  13-17.  szám alatti  (hrsz:  1176)  ingatlan 
Nógrád Megyei Kormányhivatal részére történő ingyenes használatba adására

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
       A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Szabó Sándor kormánymegbízott

Fekete Zsolt: A Nógrád Megyei Kormányhivatal a Zemlinszky Rezső út 13-17. sz. alatti elbontott 
épületek  helyén  ideiglenes  parkolót  szeretne  kialakítani  azzal,  hogy a  terület  tisztántartásáról, 
elkerítéséről és karbantartásáról a használat ideje alatt gondoskodik. 
A Kormányhivatal által kialakítandó parkoló az ott dolgozók parkolási lehetőségét szolgálná, így 
az hozzájárul az államigazgatási feladat, mint közfeladat ellátásához. 
A Kormányhivatal által igényelt terület a 1176 hrsz.-ú, 1302 m2 nagyságú beépítetlen terület, mely 
jelenleg  használaton  kívül  van.  A Kormányhivatal  kötelezettsége  az  ideiglenes  zárt  parkoló 
kialakításával kapcsolatos engedélyek beszerzése,  ezt  követően a terület  fenntartása.  A parkoló 
kialakításának költségeit a Kormányhivatal viseli.
A Kormányhivatal által kialakítandó ideiglenes parkolóhoz szükséges az érintett terület ingyenes 
használatba adása.
Javasolta a Közgyűlésnek az 1176 hrsz.-ú ingatlan határozatlan időre történő ingyenes használatba 
adását a Kormányhivatal részére azzal a feltétellel, hogy önkormányzati fejlesztés esetén a terület 
visszavételre kerül.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

180/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2016.  október  1.  napjától 
határozatlan  időre  ingyenes  használatba  adja  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  részére  a 
Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 13-17. szám alatti 1176 hrsz.-ú, 1302 m2 alapterületű, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját az 1. melléklet szerinti 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős:        Méhes András ügyvezető igazgató

29./ Javaslat a BENU Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: A Közgyűlés jóváhagyta a PHARMANOVA Zrt-vel kötött bérleti szerződést gyógy-
szertár üzemeltetésére a Salgótarján Rákóczi út 20. szám alatti ingatlanra 2014. május 2. – 2019. 
május 1-ig azzal,  hogy a bérleti  jogviszony a tulajdonos Önkormányzat Közgyűlésének egyedi 
döntésével a jogszabályok keretei között meghosszabbítható. A bérleti szerződés alapján a Bérbe-
adó hozzájárult ahhoz, hogy a helyiséget Bérlő a tagságával működő GRATUS Bt-nek albérletbe 
adja.
A BENU Magyarország Zrt. (korábbi nevén PHARMANOVA Zrt.) jogszabályi változás miatt kér-
te a jogviszony meghosszabbítását az Önkormányzat által biztosítható leghosszabb időszakra. 
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a BENU Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés időtarta-
mát módosítsa 2014. május 2. – 2024. május 1. napjáig, hogy a városban működő gyógyszertár to-
vább üzemelhessen, hozzájárulva ezzel a város és lakóinak magas szintű egészségügyi ellátásához.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal. az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

181/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja   a  BENU 
Magyarország Zrt-vel 2013. december 9-én megkötött bérleti szerződés 1. sz. módosítását az 1. 
melléklet szerint. 
A Közgyűlés felkéri  a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját az 1. melléklet szerinti bérleti 
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szerződés módosítás megkötésére. 

Határidő: 2016. október 15. 
Felelős:    Méhes András ügyvezető igazgató

30./ Javaslat  önkormányzati  tulajdonú lakás  ingyenes  használatba adására  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére 
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: A Közgyűlés 1 db önkormányzati tulajdonú lakást biztosított ingyenes használatra 
2015. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig a KLIK részére, a Váczi Gyula Alapfokú 
Művészeti Iskola zenetanárának lakhatása biztosítása céljából.
A KLIK igazgatója megkereste a Salgó Vagyon Kft-t azzal, hogy a Salgótarján, Erzsébet tér 2. 9/8. 
számú lakáshasználat folytatását a korábbi használathoz hasonlóan kérik meghosszabbítani. 
Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés a zenepedagógusnak, mint közfeladatot ellá-
tó személynek a lakhatását támogassa oly módon, hogy – a közüzemi költségek használó általi 
megfizetése mellett – további 1 évre ingyenesen adja használatba a KLIK részére a Salgótarján, 
Erzsébet tér 2. 9/8. számú lakást. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Város-
üzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

182/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2016. október 1. napjától – 2017. szeptember 30. 
napjáig,  1  éves  időtartamra  ingyenesen  használatba  adja  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ részére a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára (Beeri Szilvia) lakhatásának 
biztosítása céljából  a  Salgótarján,  Erzsébet tér  2.  9/8.  szám alatti  lakást a közüzemi költségek 
használó általi megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős:        Méhes András ügyvezető igazgató

31./ Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes 
létesítményhasználat biztosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között az állami 
fenntartású intézmények feladatainak ellátását szolgáló eszközök, felszerelések használatba adásá-
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ról szóló szerződés alapján a szakmai feladatokhoz kapcsolódóan a KLIK bérleti díjat fizet a Váro-
si Sportcsarnok, illetve Városi Tanuszoda használatáért.
A salgótarjáni köznevelési intézmények közül azoknak az intézményeknek, amelyek infrastruktu-
rális gondokkal küzdenek, kedvezményes létesítményhasználat biztosítását javasolta a fenntartó 
útján a mindennapos testnevelés megszervezéséhez és a magas színvonalú nevelő-oktató munká-
hoz. 
A KLIK Salgótarjáni Tankerülete által  benyújtott  sportlétesítmény használati  igény,  valamint a 
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft-vel  történt  egyeztetés  alapján  a  sportlétesítmények 
használatára vonatkozó kedvezményt az előterjesztésben foglaltak szerint javasolta meghatározni.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

183/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezésével  összefüggő  sportlétesítmények  használatára  vonatkozó  kedvezményes  bérleti 
díjat az alábbiak szerint határozza meg: 
Városi Sportcsarnok konditerem: 1.000,- Ft/óra 
Városi Sportcsarnok kis konditerem: 1.000,- Ft/óra 
Városi Tanuszoda: 80.000,- Ft/turnus (1 turnus=12 alkalom/osztály) 

Felelős:   Fekete Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

2. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy 
az  1.  pontban  meghatározott  kedvezményes  bérleti  díjjal  kösse  meg  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal a létesítményhasználatról szóló bérleti szerződést. 

Felelős:    Simon Lajos, igazgató 
Határidő: értelemszerűen

32./ Javaslat  a  Rónafalui  Művelődési  Ház  Rónafaluért  Baráti  Társaság  részére  történő 
ingyenes használatba adására 

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: A Közgyűlés többször döntött a Rónafalui Művelődési Ház térítésmentes használat-
ba adásáról a Rónafaluért Baráti Társaság részére, mely szerződés 2016. szeptember 30. napjával 
lejár.
A használatba  adás  feltétele  volt,  hogy szombati  és  vasárnapi  napokon  15-17 óráig  a  Nyitott 
Könyv Olvasókör Egyesület TEMI könyvtára (majd a Balassi Bálint Megyei Könyvtár) használja 
a Művelődési Ház nagytermét fiókkönyvtárként, valamint hogy a közüzemi díjak megfizetését az 
Önkormányzat vállalja. A használati szerződés tartalmazta, hogy az Önkormányzat és a Baráti Tár-
saság együttműködik a városrészen a közösségi élet erősítése, a közművelődési feladatok színvo-
nalasabb ellátása, koordinálása érdekében.
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A Baráti Társaság megkereste a Salgó Vagyon Kft-t, hogy a Művelődési Házat a szerződés lejárta 
után is használni kívánják, és kérik a szerződés újabb 2 évre történő megkötését. Megkeresésükben 
beszámoltak munkájukról, miszerint a településrészen számos rendezvényt bonyolítottak le.
Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés továbbra is biztosítsa a térítésmentes hasz-
nálatot a Baráti Társaság részére a korábbi feltételek szerint 2016. október 1. napjától 2018. szep-
tember 30. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szombati és 
vasárnapi napokon 15-16 óráig fiókkönyvtárat működtet az ingatlan nagytermében.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést.

Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Köszönetet mondott a Rónafaluért Baráti Társaság minden tagjának, különös te-
kintettel Molnárné Áginak, aki tartja a lelket a rónafalusi civilekben, és szépíti a falut. 
Kifejezetten jónak ítéli  a Salgó Vagyon Kft-vel fenntartott  kapcsolatot,  emellett  kérte Igazgató 
Urat, hogy különösen figyeljenek oda a téli felkészülésre. Ismételten köszönetet mondott a rónafa-
lusiaknak, hogy a kis településrészt ilyen színvonalon és ennyire odafigyelve kezelik.
Az előbbi napirendi pont vonatkozásában, arra visszautalva kérdezte, hogy körülbelül mikorra vár-
ható az Acélgyári út 51. házszám alatti épület bontása? 

Fekete Zsolt: Méhes Andrásnak adta meg a szót. 

Méhes András: A döntést követően elkezdődik a bontás tervezése. A bontási terv elkészülte után a 
terv alapján kapnak ajánlatot a bontás összegére vonatkozóan. Véleménye szerint körülbelül 1 hó-
napon belül elkezdődik az épület bontása.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

184/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Rónafaluért Baráti Társaságnak 
a  Salgótarján,  Rónai  út  28.  szám  alatti,  földhivatali-ingatlannyilvántartásban  11596  hrsz-on 
nyilvántartott  Rónafalui  Művelődési  Házat  2016.  október  1.  napjától  2018.  szeptember  30. 
napjáig terjedő időtartamra ingyenes használatba adja az 1. melléklet szerinti használati szerződés 
alapján.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját 
a használati szerződés aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Méhes András ügyvezető igazgató
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33./ Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  Új  Palócország  Egyesület  részére  történő  ingyenes 
használatba adásának utólagos jóváhagyására 

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat az egyesület működésének mielőbbi beindulása érdekében 2016. 
augusztus 15-én stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2019. június 30. napjáig terjedő 
időszakra az Új Palócország Egyesülettel. A stratégiai megállapodás célja:

• Salgótarján és várostérségében a munkahelyteremtés ösztönzése,
• gazdasági és civil élet szereplőinek összefogása, együttműködésének elősegítése,
• gazdasági-, turisztikai progressziójának elősegítése,
• gazdasági tevékenységre alkalmas területek összegyűjtése, promotálása, valamint
• a főiskolai képzés újraindításának elősegítése és a szorosan hozzákapcsolódó helyi munka-

erő-piaci igényeinek feltárása.
A megállapodásban meghatározott célok és eredmények színvonalas elérésének, teljesülésének ér-
dekében az Önkormányzat vállalta, hogy 2016. augusztus 15. napjától 2019. július 1. napjáig térí-
tésmentesen biztosítja az Egyesület részére a 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. szám alatt található 
104. számú helyiséget. A térítésmentes használatra vonatkozó használati szerződés 2016. augusz-
tus 15. napján aláírásra került.
A jogszabályok alapján szükséges az Egyesülettel kötött stratégiai együttműködési megállapodás 
és használati szerződés Közgyűlés általi utólagos jóváhagyása.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Város-
üzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, 
Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

185/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  Új  Palócország  Egyesület  között  kötött  stratégiai 
együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet,  valamint  az  Egyesület  és  a  Salgó Vagyon Kft. 
között létrejött használati szerződést a 2. melléklet szerint.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:         Fekete Zsolt polgármester

34./  Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  Zagyva  -  Völgye  emberi  környezetéért  Alapítvány 
részére történő ingyenes használatba adásának utólagos jóváhagyására

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt:  A Zagyva -  Völgye emberi  környezetéért  Alapítvány Kuratóriumának elnöke az 
együttműködés  szándékával  kereste  meg  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatát.  Az 
együttműködés célja:
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• a környezetvédelem területén végzett és koordinált szakmai, gyakorlati és tudományos te-
vékenység, oktatás és ismeretterjesztés,

• a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok előkészítése, 
• tanácsadás (pl. a környezeti károk megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére),
• a környezetre veszélyes szennyeződések feltárása,
• a környezet védelme érdekében közösségi összefogás elősegítése, ezzel kapcsolatos szerve-

zési feladatok lebonyolítása, 
• a környezetvédelmi problémák megoldása és az ehhez szükséges segélynyújtás és feladat-

vállalás.
Az együttműködési megállapodásban az Önkormányzat vállalta, hogy 2016. augusztus 1. napjától 
határozatlan ideig térítésmentesen biztosítja az Alapítvány részére az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő, természetben 3100 Salgótarján, Mérleg út 2., ingatlan nyilvántartásban Klapka 
György utca 4. szám alatt található 28,16 m2 nagyságú helyiséget. 
Mind az  együttműködési  megállapodás,  mind a  térítésmentes  használatra  vonatkozó használati 
szerződés 2016. július 29. napján aláírásra került, az egyesület működésének mielőbbi beindulása 
érdekében.
A nemzeti vagyonról szóló törvény  szerint nemzeti vagyon  hasznosítására vonatkozó szerződés 
csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, valamint nemzeti vagyon ingyene-
sen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e felada-
tok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben haszno-
sítható. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyi közügyek, valamint 
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat egyebek közt a 
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

186/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  a 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Zagyva  –  Völgye  emberi  környezetéért 
Alapítvány között megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal
Felelős:         Fekete Zsolt polgármester

 2.  A  Közgyűlés  utólagosan  jóváhagyja  az  Alapítvány  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  között  a 
természetben 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. (ingatlan nyilvántartásban: Klapka György utca 4.) 
szám alatt  található  28,16 m2 nagyságú 208.  sz.  helyiségre  létrejött  használati  szerződést  a  2. 
melléklet szerint.

Határidő:  azonnal
Felelős:          Fekete Zsolt polgármester
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35./  Javaslat  a  Salgótarján,  Kassai  sor  2.  számú  épületben  lévő  helyiség  Görbeország 
Turisztikai Egyesület részére történő ingyenes használatba adására

       Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: A Közgyűlés térítésmentesen használatba adta a Salgótarján, Beszterce tér 1. szám 
alatti, 221 m2 alapterületű helyiséget a Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület részére, 2015. má-
jus 1. napjától 2020. április 30. napjáig judo sporttevékenység folytatása céljából. A Rózsaszín 
Párduc Egyesület kérte az ingyenes használatra vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2016. október 1. napjával, mert a Judo Szakosztály munkájának segítése érdekében 
kooperált a Görbeország Turisztikai Egyesülettel.
A közös szakmai munka megkezdése érdekében a Görbeország Turisztikai Egyesület pályázatot 
nyújtott be a Magyar Judo Szövetséghez. A sikeres pályázathoz és a pályázati forrás lehívásához az 
Egyesület kérte Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségét abban, hogy lehető-
sége szerint biztosítson önkormányzati tulajdonú városközponti helyiséget judo edzőterem kialakí-
tására. Továbbá azt is kérte, hogy amennyiben a helyiség fűtése szükséges, úgy a fűtési költség 
megfizetésétől tekintsen el az önkormányzat, ezzel is támogatva az sport szakágat. A helységhasz-
nálattal felmerülő további rezsi költségek megfizetését természetesen az Egyesület vállalja.
Jelenleg a városban üresen álló nem lakáscélú helyiségek közül legalkalmasabb hely judo edzőte-
rem kialakítására a Salgótarján, Kassai sor 2. szám alatti épületben lévő 247 m2 alapterületű helyi-
ség, melynek bejárata közvetlenül a Kassai sorról a sétáló utcáról nyílik. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólagos közfeladat ellá-
tása céljából,  a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható,  valamint adható va-
gyonkezelésbe. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a sport támogatása 
önkormányzati közfeladatnak tekintendő. 
Az ingyenes használat feltétele az együttműködési megállapodás megkötése az Önkormányzat és 
az Egyesület között. Az erre vonatkozó tervezetet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
Az átadás használati szerződés keretében történhet meg, az erre vonatkozó szerződés tervezetet a 
határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza.
Az előterjesztés javaslatot tesz továbbá az Önkormányzat és a Rózsaszín Párduc Egyesület között 
létrejött használati szerződés közös megegyezéssel, 2016. október 1. napjával történő megszünte-
tésére, egyben az ugyanezen határozat alapján kötött együttműködési megállapodás módosítására, 
a helyiséghasználat biztosítására vonatkozó pont hatályon kívül helyezésére.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést.

Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki Csaba: Az előterjesztés szerint a bérlő kérte az önkormányzatot, hogy a fűtési díjjal támo-
gassa a sport tevékenységet.
Kérdése, hogy a támogatási összeg, azaz a fűtési díj éves szinten körülbelül milyen összeget fog 
kitenni?

Fekete Zsolt: Méhes Andrásnak adta meg a szót. 

Méhes András: A kérdésre azonnal, szóban választ adni nem tud. Utánanéz, és írásban fogja tájé-
koztatni Képviselő Urat.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határoza-
tot hozta: 

187/2016. (IX.27.) Öh. sz. határo  zat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Görbeország Turisztikai Egyesület között kötendő 
együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Kassai sor 2. szám alatti, 1787/5 
hrsz.-on  nyilvántartott,  247  m2 alapterületű,  nem  lakás  céljára  szolgáló  önkormányzati 
tulajdonú  helyiséget  (volt  képtár)  a  hozzátartozó  14  m2 alapterületű  vizesblokkal  2016. 
október  1.  napjától  –  2031.  szeptember  30.  napjáig  terjedő  határozott  időre  ingyenes 
használatba adja a Görbeország Turisztikai Egyesület részére a 2. melléklet szerinti használati 
szerződés alapján.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a használati szerződés 
aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  97/2015.(IV.30.)  Öh  számú 
határozat alapján az Önkormányzat és a Rózsaszín Párduc Egyesület között létrejött használati 
szerződés közös megegyezéssel, 2016. október 1. napjával történő megszüntetéséhez, egyben 
az ugyanezen határozat alapján kötött együttműködési megállapodást a 3. melléklet szerint 
módosítja, a helyiséghasználat biztosítására vonatkozó pont hatályon kívül helyezésével. 

Határidő:  2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

36./ Javaslat  a  salgótarjáni  December  8.  tér történelmi  emlékhellyé  nyilvánításának  
       kezdeményezésére

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete kezdeményezte az önkormányzatnál a salgó-
tarjáni December 8. tér történelmi emlékhellyé nyilvánítását. Kérelméhez mellékelte a POFOSZ 
Országos Elnökségének indítványát.
A Dornyay Béla Múzeum történésze szakmai indokok alapján elkészítette az 1956. december 8-i 
salgótarjáni események történeti leírását, amelyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz. To-
vábbá a Múzeum és a Polgármesteri Hivatal összeállított egy fotódokumentációs válogatást, ame-
lyet a határozati javaslat 2. mellékletként tartalmazza.
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A December 8. tér emlékeztet Salgótarján történetének meghatározó eseményére, sorsfordító tra-
gédiájára. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója aktualitást ad a tervezett kez-
deményezésnek. A fentiekre tekintettel javasolta a December 8. tér történelmi emlékhellyé nyilvá-
nításról szóló indítvány közös benyújtását a POFOSZ Országos Elnökségével. Amennyiben a Köz-
gyűlés jóváhagyja ezen indítvány benyújtását, az önkormányzat végzi el a további operatív és ad-
minisztratív feladatokat.
A történelmi emlékhellyé nyilvánításról szóló döntést - a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott-
ság javaslata alapján - Magyarország Kormánya hozza meg.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
Jakab Jácint képviselőtársának adta meg a szót.

Jakab Jácint: A FIDESZ-KDNP frakciója üdvözli, és egyben köszöni, hogy Polgármester úr fon-
tosnak tartotta a POFOSZ kezdeményezését és a napirendi pontok közé emelte. Úgy gondolták, 
hogy a 60. évforduló közeledtével ez egy helyes döntés volt.
Ismételten köszönetét fejezte ki, és bízik abban, hogy hamarosan a December 8. tér történelmi em-
lékhellyé lesz nyilvánítva. Abban is bízik, hogy ezt a továbbiakban is mindenki tiszteletben tartja,  
hiszen ez a tér Salgótarjánnak egy nagyon meghatározó, és sorsfordító helye. 

Fekete Zsolt: Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki Csaba: Mint a JOBBIK Magyarországért Mozgalom helyi képviselője, üdvözölte a vezetés 
szándékát. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

188/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Magyar  Politikai  Foglyok  Szövetsége  Országos 
Elnökségével közösen a December 8. tér történelmi emlékhellyé nyilvánítására irányuló indítványt 
nyújtson  be  a  Nemzeti  Emlékhely  és  Kegyeleti  Bizottsághoz  az  1.  és  a  2.  melléklet  szerinti 
indokok alapján.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  December 8.  tér  történelmi  emlékhellyé  nyilvánítására 
vonatkozó  indítvány  benyújtásával  kapcsolatos,  valamint  a  további  operatív  és  adminisztratív 
feladatok elvégzésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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37./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  állami  földmérési  alaptérképére
vonatkozó adat-felhasználási szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Salgótarján város állami földmérési alaptérképe az alapja több kötelező és önként 
vállalt  Önkormányzati  feladatnak. Az állami alapadatok használatára  és az adatbázis  évenkénti 
frissítésére jogosultságunk 2016. december 31-én lejár. 
A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. szerződéstervezete alapján 2017. év januárjától to-
vábbi öt évig a város digitális alaptérképének használatát folyamatosan biztosítja.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Ügy-
rendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

189/2016. (IX.27.) Öh. sz. határo  zat   
 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 
Város  állami  földmérési  alaptérképének  adat-felhasználására  vonatkozó  szerződést  a  melléklet 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 
 Határidő: azonnal
 Felelős:     Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott szerződés értelmében 
vállalt kötelezettség teljesítéséhez a 2017., 2018., 2019., 2020. és a 2021. évi költségvetésében 
513.761 Ft + Áfa/év, azaz: 652.477 Ft/év összeget biztosít.
 A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Közgyűlés 
következő ülésén terjessze elő.
 
 Határidő: értelemszerűen
 Felelős:     Fekete Zsolt polgármester

38./ Javaslat  Losonc-Salgótarján  Futómaraton  megrendezéséről  szóló  Együttműködési 
Szerződés jóváhagyására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Közgyűlés júniusi ülésén fogadta el Losonc-Salgótarján Futómaraton megrende-
zéséről szóló Együttműködési Szerződést.
Losonc Város Önkormányzata a testületi döntést követően kérte a szerződés módosítását az előter-
jesztésben foglaltak szerint. A módosítások az Önkormányzat kötelezettségvállalását nem érintik.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

190/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Losonc-Salgótarján 
Futómaraton megrendezéséről  szóló Együttműködési  Szerződés  jóváhagyásáról  szóló 145/2016 
(VI. 28.) Öh. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A  Losonc-Salgótarján  Futómaraton  megrendezéséről  szóló  Együttműködési  Szerződés 
jóváhagyásáról szóló 145/2016 (VI. 28.) Öh. sz. határozat1.melléklete helyébe az 1. melléklete lép.

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

39./ Javaslat a www.3100.hu honlap részére „Salgótarján hírportálja” névhasználathoz való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A www.3100.hu honlapot a KIKOM-KOMPLEX Kft. üzemelteti, melynek tartalmát 
elsősorban Salgótarjánnal kapcsolatos hírek, másodsorban Nógrád megyét érintő információk ad-
ják. A honlap szerkesztésének alapelvei a pártatlanság és az objektív tájékoztatás, a felmérések sze-
rint az oldal által közvetített tartalomra igény van a városban, tevékenységével pedig aktívan hoz-
zájárul a város híreinek szélesebb körhöz történő eljuttatásához, valamint közösségi életének fej-
lesztéséhez.
A honlappal kapcsolatos meghatározás és a promóció során a Salgótarjánhoz való kötődést kíván-
ják kifejezni a „Salgótarján hírportálja” alcím használatával, amire a névhasználati kérelem vonat-
kozik. 
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.
Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki Csaba: A maga részéről bizalmat szavazott a hírportál szerkesztőségének azzal, hogy meg-
adják a Salgótarján hírportálja nevet. Megjegyezni kívánta, hogy az objektivitás nem mindig volt a 
portál erőssége. Reméli, hogy ez a jövőben megváltozik. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

191/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
www.3100.hu honlap üzemeltetője a „Salgótarján hírportál” elnevezést alcímként használja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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40./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának működtetésére
       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Országgyűlés által elfogadott, az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. 
(X.2.) országgyűlési határozatban megfogalmazott célok elérése érdekében a helyi önkormányzat 
tanácsadó, véleményező testületként Idősügyi Tanácsot működtethet. 
Salgótarjánban civil  kezdeményezésként  az  idősügy érdekképviselete  érdekében korábban  már 
működött Idősügyi Tanács, tevékenysége azonban 2013-ban megszűnt. Az Idősügyi Tanács műkö-
désének célja az időskorú emberek érdekeit képviselő és védő civil és egyéb szervezetek összefo-
gása, képviselete, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműkö-
dés elősegítése.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti célt és feladatot nagy jelentőségűnek tartja, 
ezért az elmúlt években nem működő Idősügyi Tanácsot újjá szervezve kívánja működtetni az elő-
terjesztésben foglaltak szerint.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

192/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és hozzájárul ahhoz, 
hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az újjászerveződő Salgótarján Megyei Jogú 
Város Idősügyi Tanácsát (a továbbiakban: Idősügyi Tanács) működtesse az alábbi tagsággal: 
Állandó tagok: 
Elnök: polgármester 
Tagjai: 
A területért felelős alpolgármester 
Népjóléti Bizottság elnöke 
Népjóléti Bizottság elnök-helyettese 
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviseletének elnöke és egy delegált tagja Salgótarján és Térsége 
Egészségügyi-Szociális Központjának vezetője és az idősek nappali ellátásának szakmai vezetője

Az  állandó  tagok  mellett,  a  Tanács  ülésén  meghívottként,  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek 
további civil szervezetek, intézmények képviselői is. 

Az  Idősügyi  Tanács  munkáját  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalának 
szociálpolitikai referense segíti, ellátja a titkári feladatokat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

41./ Javaslat Herold László, Salgótarján díszpolgára temetési költségeinek átvállalására 
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Herold László, Salgótarján díszpolgára 2016. augusztus 28-án, életének 88. évében 
elhunyt.
Herold László 1952. és 1969. között a Madách Imre Gimnázium tanára, 1962-től igazgatója volt. 
Később 1969. és 1988. között Salgótarján legújabb középiskolájában, a Bolyai János Gimnázium-
ban folytatta munkásságát, igazgatóként állt az intézmény élére. Igazgatóként innen vonult nyug-
díjba.
Herold László halálával pótolhatatlan veszteség érte a várost. Búcsúztatására 2016. szeptember 10-
én, szombaton az Acélgyári úti Szent József Plébániatemplomban került sor.
Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a díszpolgári címmel kitüntetett személyt elhalálozása esetén - ha ez a köz-
vetlen hozzátartozók egyetértésével találkozik és az elhunyt végakaratával sem ellentétes - saját 
halottjának tekinti és a temetés költségeihez hozzájárul.
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a néhai Herold László temetésével felmerülő 300.355 Ft összegű 
költséget az önkormányzat vállalja át.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

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

193/2016. (IX.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  elhunyt  Herold  László, 
Salgótarján  díszpolgára  temetési  költségeihez  300.355  Ft-nak  az  Önkormányzat  által  történő 
kifizetését az Önkormányzat  2016. évi költségvetése "III.  Helyi  Önkormányzat fejezet,  Dologi 
kiadások, Egyéb dologi kiadások" előirányzata terhére jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős:        Fekete Zsolt polgármester

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 vendégeket, a sajtó képviselőit, érdek-
lődő állampolgárokat, a napirendi pont tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek veze-
tőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

NYÍLT ÜLÉS

Fekete Zsolt: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatta munkáját. 
Az ülésre interpelláció nem érkezett. Közérdekű bejelentések következtek. 
Szabó Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Véleménye  szerint  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egy  törvényes 
keretek  között  működő,  demokratikusan  megválasztott  szervezet.  E  szervezetnek  minden 

55



körülmények között kötelessége kiállni a demokratikus intézményrendszer mellett. Amennyiben 
ezt  nem  teszi  meg,  megkérdőjelezhető  a  demokráciába  vetett  hit,  és  a  demokratikus 
intézményrendszer.  Ezzel  összefüggésben sajnálatát  fejezte  ki,  amiért  a  testület  a  Jakab Jácint 
képviselőtársa által beterjesztett határozati javaslatot nem tűzte napirendjére. Azért is aggályosnak 
érezte  a  történteket,  mert  a  népszavazás  a  demokrácia  és  a  szabad  véleménynyilvánítás 
legfontosabb  és  törvényes  eszköze.  Ő  személy  szerint  hisz  a  demokráciában,  a  népszavazás 
intézményében,  ezért  elmegy  szavazni,  és  saját  meggyőződése  szerint  teszi  majd.  Erre  kérte 
képviselőtársait is, tegyenek eleget a demokrácia adta lehetőségeiknek és kötelességeiknek. 

Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselőtársának adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Szintén hisz a demokráciában, el fog menni a népszavazásra, és a lelkiismeretének 
megfelelően fog szavazni. 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Leszögezte, hogy természetesen vasárnap elmegy szavazni, mert ez kötelessége. 
Azzal biztatja önmagát és az állampolgárokat, hogy lelkiismeretük szerint úgy döntsenek, ahogy a 
jövőjük, a családjuk és a gyerekeik érdekei kívánják. 

Fekete Zsolt: Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Örömét  fejezte  ki,  hogy a  korábban  felszólalók  rendre  kiálltak  a  demokrácia 
mellett.  Úgy látta  azonban,  hogy a vitatott  kérdésben egy kis homokszem került  a  gépezetbe, 
ugyanis  az  tisztán látható,  hogy a kormány -  miközben azt  kommunikálja,  hogy a betelepítés 
minden egyes formáját mellőzni kívánja -, a betelepítési kötvény „biznisszel” igenis sok családot 
már  „betelepedéshez  juttatott”.  Körülbelül  4000  „papírt”  adtak  ki,  s  körülbelül  eddig  18000 
harmadik országbéli állampolgár szabad mozgási joggal rendelkezik a schengeni határokon belül. 
Megkérdezte képviselőtársait, hogy ezt nem gondolják-e visszásnak, mert ő annak tartja. 
Mindezek  mellett  arra  kért  minden  jóérzésű  magyar  állampolgárt,  hogy  éljen  demokratikus 
szavazati  jogával,  bár  a  maga részéről  nincs  meggyőződve,  hogy ez a  népszavazás  a  jelenleg 
kialakult rendszerben a legjobb megoldás. 
Kétségeit  fejezte ki a referendum érvényességével kapcsolatban. Megítélése szerint a helyzetet 
tovább rontotta,  hogy a kormány elutasította a JOBBIK Magyarországért  Mozgalom külföldön 
dolgozók levélben szavazására vonatkozó javaslatát.   
2016. szeptember 26. napjáig kb. 3% lesz jogosult a külképviseleti szavazásra. A közvélemény-
kutatások alapján durván 100-200 ezer szavazaton múlik majd az érvényesség. A legóvatosabb 
becslések alapján is legalább 500 ezer honfitárs dolgozik külföldön. Ezek nagy részért kizárta a 
kormány a voksolás lehetőségéből. 

Fekete Zsolt: Jakab Jácint képviselőtársának adta meg a szót.

Jakab  Jácint: Csatlakozva  FIDESZ-KDNP-s  képviselőtársaihoz  elmondta,  hogy  ő  is  hisz  a 
demokráciában,  és  vasárnap  elmegy  szavazni,  lelkiismerete  szerint  fog  voksolni,  és  erre  kért 
mindenkit. 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Körzetét érintő problémákat kívánt a testület elé tárni.
Az  Acélgyári  úti  vasúti  átjáró  rácsozatának  problematikájára  hívta  föl  a  figyelmet.  Onnan  – 
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különböző időpontokban - mind a vas, mind a fa elemek eltűntek.
Ő  sürgős  intézkedéseket  tett  a  balesetveszély  elhárítása  érdekében,  de  arra  kérte  az  illetékes 
szakirodát, hogy a helyszínt tekintsék meg, és amennyiben van rá lehetőség, a pótlást végezzék el.
Pintér-telep,  Zagyvaróna,  Ferencz-telep  lakóinak  játszótér  kialakítása  ügyében  megfogalmazott 
kérését  továbbította  a  testületnek.  A probléma különösen Pintér-telepen akut,  ahol  a  hétvégén 
Czibik  Irénke  és  az  ottlakók  szervezésében  településnapot  tartottak,  melyen  felmerült,  hogy 
mostanában kitisztított parkrészen játszóteret létesítsenek. 
Ugyanez vonatkozik Zagyvarónára, bár ott van játszótér, de igen szegényes, így annak mielőbbi 
bővítését kérte.
Pad és hinta elhelyezését kérte Ferencz-telepre, Czene Gyula kérését továbbítva.
Ugyanakkor a szintén Ferencz-telepi Somogyi-Bacsó útról jelezték, hogy az ott található 30 km/h 
korlátozó  tábla  ellenére  nagy  sebességgel  haladnak  az  autók.  A kérés  arra  vonatkozik,  hogy 
vizsgálja meg a hivatal egy, vagy két fekvőrendőr elhelyezésének lehetőségét. 
Méhes  András  igazgató  úrtól  kérdezte,  hogy egy korábbi  közgyűlésen  felvetett  kérdésében  (a 
Dolinka a Salgó Vagyon Kft. kezeléséből átkerül-e a Salgótarján Foglalkoztatási Kft-hez) várna 
választ,  mely  kérdését  azzal  kívánta  kiegészíteni,  hogy  amennyiben  megvalósul  a  feladatok 
átcsoportosítása, arra mikor lehet számítani. 
A Dolinka kapcsán felmerült problémákat az alábbiak szerint részletezte:
A lőpavilon – amelyet egy melegedőnek fognak használni a télen-, beázik. A tető és a héjazat 
sérült. Kérdezte, hogy ennek megjavítására volna-e lehetőség.
Körülbelül egy hónappal ezelőtt, ismeretlen ok következtében kidőlt 8-10 darab hatalmas fenyőfa. 
A történteket jelezte a polgármesteri hivatalban és a Salgó Vagyon Kft. felé is. A balesetveszélyre 
tekintettel különösen problémásnak találja az intézkedés elmaradását. 
Fontosnak tartaná illemhely létesítését, továbbá a Dolinka bejáratánál az annak kezelésére jogosult 
elérhetőségeinek elhelyezését, a problémák azonnali jelzése megkönnyítése érdekében.  
 
Fekete Zsolt: Meglepődését fejezte ki, ami miatt a korábban önállóan intézkedő képviselőtársa a 
Közgyűlés előtt részletezte a fenti problémákat, s nem az érintett irodákhoz, társaságokhoz fordult. 
Minden képviselőtársát arra biztatta, hogy – ha az illetékes szervezeti egységet, vagy céget nem is 
keresi meg, de - hasonló problémákkal személyesen hozzá forduljanak. 
Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki Csaba: Egy közérdekű bejelentést az alábbiak szerint tett közzé:  A migránsválságot kezelő 
problémahalmaz  közepette  mindenki  megfeledkezik  olyan  nemzeti  sorskérdésekről,  amikben  a 
kormány nem brillírozott az elmúlt időszakban. 
Ezen felbuzdulva a JOBBIK Magyarországért Mozgalom október 10-től kezdi kiküldeni azokat a 
kérdőíveket, melyeket valódi nemzeti konzultációval látott el, és három közéletű témára várja a 
választópolgárok  válaszát.  3  fő  téma:  egészségügy,  oktatás  és  korrupció.  Kérte  a 
választópolgárokat, hogy a kérdőíveket lehetőleg minél nagyobb számban küldjék vissza, annak 
érdekében,  hogy  az  elkövetkezendő  kormányprogramjukat  kiegészíthessék  a  kapott 
eredményekkel. 

Fekete Zsolt: Turcsány Lászlónak adta meg a szót.

Turcsány László: Felhívta Polgármester Úr figyelmét, hogy az elhangzott hozzászólások nagy 
részét  kezelte.  A TVnézők előtt  szerette  volna  megerősíteni,  hogy problémáikat  kézben tartja. 
Sérelmezte, hogy a saját erőből tett intézkedéseit nem értékeli a Polgármesteri Hivatal. Vannak 
olyan témák (pl. játszótér építés), amelyek meghaladják képviselői kompetenciáját. 
A Dolinka kérdése visszatérő probléma, s olyan előzetes információkkal rendelkezett, hogy a jelen 
ülés tárgysorozatán szerepelni fog a Salgótarján Foglalkoztatási Kft-hez történő átkerülésről szóló, 
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vonatkozó előterjesztés. Előbbiekre tekintettel várja Igazgató Úr válaszát. 
Úgy vélte,  hogy a végérvényesen hozzá kerülő problémák Közgyűlésen történő elhangzását jó 
néven veszik az állampolgárok. 

Fekete Zsolt: Méhes András Ügyvezető Igazgató Úrnak adta meg a szót.

Méhes András: A júniusi közgyűlésen felvetett, a Dolinka átadására vonatkozó javaslat kapcsán – 
az ő kezdeményezésére is – történtek egyeztetések, tudomása szerint a vonatkozó előterjesztés a 
testület októberi ülésének tárgysorozatán fog szerepelni. 
Megköszönte a Dolinkával kapcsolatos megjegyzéseket, és – amellett, hogy a kezelési feladatok 
átadása nem a Salgó Vagyon Kft-n múlik - ígéretet tett, hogy utánanéz a felvetéseknek. 

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Szabó Csaba: Vaddisznó problémával fordult Jegyző Asszonyhoz. Felhívta a figyelmet a magán- 
és  közterületen  okozott  károkra,  a  városnak  és  a  lakóknak  okozott  anyagi  károkra,  a  lakók 
félelmeire. Mivel a probléma nem új keletű, és megfelelő megoldást találni évek óta nem sikerült 
rá, - a károsultak nevében - pertársaság alakítását vetette fel. A város környéki vadásztársaságokkal 
szeretné  megtéríttetni  a  kerítésben,  földekben,  terményben  okozott  kárt,  a  közterületek 
helyreállításával kapcsolatban felmerült  plusz kiadásokat.  Úgy vélte,  ez ösztönzőleg hathatna a 
vadásztársaságokra, melyek jobban vigyáznának állataikra, hiszen az ő feladatuk a területükön álő 
vadak etetése, gondozása, tervszerű vadászata.  
A megfelelő megoldás megtalálása érdekében kérte a pertársaság alakításnak megfontolását.

Fekete Zsolt: Csatlakozni kívánt képviselőtársai véleményéhez, és kifejezte, hogy hisz a demokrá-
ciában, az egyenlő bánásmódban, és a szólásszabadságban, és abban is, hogy Salgótarjánban olyan 
polgárok élnek, akik tudják, hogy október 2. miről szól, és mindannyian meggyőződésük szerint 
fognak cselekedni. Ő maga is ezt fogja tenni, és bízik abban, hogy Salgótarján október 2. után is az 
egyenlő bánásmód esélyével fog tovább élni. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

A munkájukat befejezték, megköszönte a képviselőknek a Közgyűlésen való részvételt. A testület 
következő ülésének időpontja várhatóan 2016. október 27.

K.m.f.

Fekete Zsolt Tóthné dr. Kerekes Andrea
                    polgármester                                                                       jegyző
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