
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

15. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 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.

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

− Javasolta,  hogy  a  Közgyűlés  kiküldött  meghívójában  szereplő  sorrendtől  eltérően  1. 
napirendként  tárgyalja  a  „Javaslat  Bóna  Kovács  Károly  festő-  és  szobrászművész 
képzőművészeti hagyatékrészére vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére" című 
előterjesztést. 

Javasolta új
− 10.  napirendi  pontként  felvenni a  „Javaslat  az  „INTERREG  V-A  Szlovákia-

Magyarország” együttműködési programban való részvételre”, továbbá
− 11.  napirendi  pontként  felvenni a  „Javaslat  a  Magyar  Állam  tulajdonában  álló 

Salgótarján  belterület  6088/2  hrsz-ú  ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba 
vételére vonatkozó kezdeményezés visszavonására” című előterjesztést.

Javaslatai elfogadása esetén a további napirendek sorrendje e szerint módosul. 

A tárgysorozathoz  módosító javaslat nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés  13 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi tárgysorozatot fo-
gadta el:

1. Javaslat  Bóna  Kovács  Károly  festő-  és  szobrászművész  képzőművészeti 
hagyatékrészére vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
 A napirend tárgyalásához meghívott:  



           - Kovács Balázs, a szobrászművész fia
           - Szilasi András, a Baglyasalja Barátainak Köre tagja
           - Shah Gabriella, a Dornyai Béla Műzeum igazgatója

2. Tájékoztató Nógrád Megye Integrált Területi Programja 2016. évi felülvizsgálatáról 
és annak miniszteri jóváhagyásáról
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
A napirend tárgyalásához meghívott:  
-  Lőrincz   Gyula,   a   Nógrád  Megyei   Önkormányzat   Közgyűlésének    Hivatala    
  Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának vezetője

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  .../2016.  (...) 
önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetéséről szóló 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat  a  "Szakembereket  Salgótarjánba!"  programról  szóló  17/2015.  (IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat  a  "Szakembereket  Salgótarjánba!"  programról  szóló  17/2015.  (IV.30.) 
önkormányzati  rendelet  alapján  meghirdetett  pályázatra  beérkező  kérelem 
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6. Javaslat  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének leszállítására
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

7. Javaslat  TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001  azonosító  számú  projekthez  tartozó 
"Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban  részesített  projektek 
megvalósítására" című dokumentum aláírásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  az  elektromos  töltőállomások  telepítésére  és  töltőpontok  kialakítására 
irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat a Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás megszüntetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: 
-  Lóska  János,  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési Csoportosulás volt igazgatója

10. Javaslat  az  „INTERREG  V-A  Szlovákia  –  Magyarország”  együttműködési 
programban való részvételre
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      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11.  Javaslat  a  Magyar Állam tulajdonában álló  Salgótarján  belterület  6088/2  hrsz-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó kezdeményezés 
visszavonására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

12. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők 
Egyesülete részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

14. Javaslat  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezetével  fennálló  ellátási 
szerződés megszüntetésére és  együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat  a  Pressley  Ridge  Magyarország  Alapítvánnyal  kötött  együttműködési 
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16. Tájékoztató a 2016/2017. nevelési év kezdéséről
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

17. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

18. Javaslat  a  Nógrádi  Autizmus  Alapítvány  alapító  okirata  módosításának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A polgármesteri tájékoztató következett. 

Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány  László: A  polgármesteri  tájékoztató  két  olyan  témát  is  tartalmaz,  amelyben   – 
véleménye  szerint  akár  a  televízión  keresztül  is  -   célszerű  volna  Salgótarján  lakosai  részére 
tájékoztatást adni. 
Egyik téma a Palóc Nagykereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójával,  Czékmán Józseffel tartott 
tárgyalás. Ez ügyben fontos volna nyilvánosságra hozni, hogy milyen témában folyt az egyeztetés, 
miben tudtak megegyezni, miben kért Czékmán Úr segítséget, vagy esetleg az önkormányzat mit 
ajánlott föl, hiszen ismeretes, hogy 1000-1200 ember munkahelyéről van szó. A másik téma a dr.  
Seszták  Miklós  Nemzeti  Fejlesztési  Miniszterrel  történt  egyeztetés.  Kérdése,  hogy  van-e 
Salgótarjánt érintő pont ez ügyben. 

Fekete  Zsolt: A Czékmán  József  ügyvezető  igazgató  úrral  folytatott  tárgyalás  keretében  a 
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munkahely megszűnésben érintett salgótarjáni állampolgárok és családok számának jelzését kérte. 
Fontos  tudni,  hogy  szorulnak  segélyre,  illetve  kik  azok,  ahol  egy  családot  két  munkavállaló 
szempontjából is sújt a társaság problémája.
Czékmán úr ez idáig ilyen listát még nem bocsátott az önkormányzat rendelkezésére. Azt jelezte, 
hogy a felszámolási  folyamat kapcsán még lesznek lépések.  Mint  a jelenlévők is  tapasztalták, 
üzletek nyitottak meg az árukészlet értékesítésére. A tárgyalások ezen ütemében a végkielégítések 
rendezése történik majd, és majdan, az ő elképzelésük szerint több boltnak új tulajdonosa lesz. Az 
új tulajdonosok részben jelezték, hogy az ott rendelkezésre álló munkaerőt esetlegesen átvállalnák, 
tehát  a  teljes  információ  még hiányzik.  Nem tudja pontosan,  kinek és  milyen mértékben kell 
segíteni, de a tárgyalások folytatódnak, és szinte heti rendszerességgel tartják a kapcsolatot.
Dr. Seszták Miklós úrral egy rendezvényen találkozott, ahol Salgótarján fejlesztése, különösen a 
„Modern városok” program csomag került szóba. Egy-két programelemről külön szó esett, amit ő 
is  tud  támogatni,  és  azt  gondolja,  hogy  ezek  a  programelemek  kellőképpen  segíthetik  majd 
Salgótarján  önfenntartáshoz  való  eljutását.  Konkrétumok,  összegek  nem  hangzottak  el.  A 
Miniszterelnök úr látogatásának időpontjáról nem tudott tájékoztatást adni.

További kérdés, észrevétel nem volt a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban, a Közgyűlés  
tudomásul vette azt.

N A P I R E N D E K

1.  Javaslat  Bóna  Kovács  Károly festő- és szobrászművész képzőművészeti hagyatékrészére 
     vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére
     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
     A napirend tárgyalásához meghívott:  

           - Kovács Balázs, a szobrászművész fia
           - Szilasi András, a Baglyasalja Barátainak Köre tagja
           - Shah Gabriella, a Dornyai Béla Műzeum igazgatója

Fekete  Zsolt: A  salgótarjáni  születésű,  1970-ben  elhunyt  Bóna  Kovács  Károly  festő-  és 
szobrászművész  gyermekei  és  kizárólagos  örökösei,  Biczó  Gézáné  és  Kovács  Balázs,  - 
példaértékűnek tartva a Művész emlékének salgótarjáni ápolását -,  azzal a szándékkal keresték 
meg az önkormányzatot, hogy mindkét fél érdekét egyaránt szolgálná, ha a Művész hagyatékát 
képező  műtárgyak,  képzőművészeti  alkotások  nagy  része  -  ajándékozás  formájában  –  az 
önkormányzat tulajdonába kerülne, mely garantálná annak megőrzését és közkinccsé tételét.
Az  Ajándékozók  felajánlásukat  szándéknyilatkozatban  is  megerősítették,  amelyben  feltételként 
jelölték  meg,  hogy  a  hagyatékrész  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  Dornyay  Béla 
Múzeumhoz  kerüljön  letétbe,  gondozás  céljából.  Az  örökösök  az  ajándékozással  elő  kívánják 
segíteni, hogy Salgótarjánban létrejöhessen egy, a Művész életművének szentelt állandó kiállítás. 
Ezt a célt szolgálja az is, hogy az ajándékozási folyamat I. ütemének tekintik jelen hagyatékrész 
önkormányzat részére történő tulajdonba adását.
A 2016. szeptemberében történt tárgyalás alapján az önkormányzat elkészítette az ajándékozási 
szerződést, amely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi. Az Ajándékozók hagyatékrészként 
251 db grafikát és festményt, valamint 10 db szobrot kívánnak az önkormányzat részére tulajdonba 
adni.
Az Önkormányzat nevében tisztelettel megköszönte Biczó Gézáné asszonynak és Kovács Balázs 
úrnak,  hogy Bóna Kovács  Károly páratlan  értékű képzőművészeti  hagyatékából  ilyen  jelentős 
válogatást  ajándékoznak  az  önkormányzatnak.  Továbbá  megköszönte  Szilasi  András  úrnak,  a 
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Baglyasalja Barátainak Köre tagjának az ajándékozás létrejöttéhez nyújtott kiemelkedő segítségét.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi 
és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kovács Balázs úrnak adta meg a szót.

Kovács Balázs: Köszönetét fejezte ki, amiért a napirendet elsőként tárgyalta a Közgyűlés. 
Kijelentette, hogy a leírtak dióhéjban összefoglalják a lényeget, illetve a hozzáférhető anyagokban, 
a  könyvtárban,  a  folyóiratokban  mindenki  utána  nézhet  a  részleteknek,  akit  érdekel  édesapja 
munkássága.  Jelenleg az anyagnak mintegy 400 darabja van náluk, amelyből a nagyobbik részt 
most átadásra szeretné biztosítani. A hely-kapacitás lehetőségeit felmérve - mint örökösök, húgával 
együtt még életükben - szeretnének további részeket átadni. Haláluk után a fia örökli a maradékot, 
aki szintén csak egy kis részre tart még életében igényt. További örökös nincs, tehát gyakorlatilag 
biztosítva van, hogy hosszú távon a teljes anyag  a város birtokába kerüljön. Az átadást azért érezte 
fontosnak és jelentősnek, mert édesapjának kortársai voltak Bátki művész úr, Freifrics tanár úr, akik 
anyaga - legalábbis a város számára- elveszett. 
Utalást tett arra is, hogy várostörténeti szempontból sok darab maradt, kis plasztikák, festmények, 
grafikák,  szobrok. Egy részük fotóanyagban van már csak meg,  illetve az észak-magyarországi 
városokban fellelhető műemlékekként.  Bizonyos köztéri  szobrokról szintén csak fotók maradtak 
meg. Ezeket majd fokozatosan átadják a múzeum befogadókézségéhez igazodva. Az alkotásokon 
kívül  olyan  kiegészítőket  is  átadásra  szánnak,  mint  a  festőállványok,  szerszámok.  Folyamatos 
kapcsolattartást ajánl és kér a múzeummal, illetve a várossal egyaránt. 
Köszönetét fejezte ki mindenkinek (politikusoknak, közéleti embereknek, művészeti dolgozóknak 
tanároknak, stb), akik gyakorlatilag 20 éve pártfogolják az ügyet. Külön kiemelte Kicsiny Miklóst, 
aki apja rehabilitációját elindította. További együttműködésre ajánlkozott és bízik abban, hogy ez a 
jelenlegi formában és az eddigi tapasztalatok alapján sikeresen fog folytatódni. 

Fekete Zsolt: Köszönetét fejezte ki a maga, és a város nevében, illetve biztosította Kovács Balázst, 
hogy a hagyatékot  megfelelőképpen fogják gondozni,  kiállítani,  hiszen Salgótarján egy jelentős 
művészeti értékkel gazdagodik ezáltal. 

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

199/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  köszönetét  fejezi  ki  Biczó 

Gézánénak  (szül.  név:  ….............;  lakcím:  …....................................),  valamint  Kovács 
Balázsnak (lakcím: …..................................................), mint Bóna Kovács Károly (1897-1970) 
festő- és szobrászművész (a továbbiakban: Művész) gyermekeinek és kizárólagos örököseinek a 
Művész hagyatékának részét képező képzőművészeti alkotások (a továbbiakban: Hagyatékrész) 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  számára  ajándékozási  szerződés  keretében 
történő felajánlásáért.
A felajánlást a Közgyűlés köszönettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés jóváhagyja az ajándékozási szerződést az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a 
polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés a Hagyatékrészt – annak őrzése és szakmai kezelése céljából – letétbe átadja az 
önkormányzat fenntartásában működő Dornyay Béla Múzeum (3100 Salgótarján, Múzeum tér 
2.)  számára.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  letéti  szerződés  aláírására  és  a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Tájékoztató Nógrád Megye Integrált Területi Programja 2016. évi felülvizsgálatáról és 
    annak miniszteri jóváhagyásáról
    Előterjesztő: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
    A napirend tárgyalásához meghívott:  

-  Lőrincz   Gyula,   a   Nógrád  Megyei   Önkormányzat   Közgyűlésének    Hivatala    
  Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának vezetője

Fekete Zsolt: A 2016-2020. közötti programozási időszak tervezési és végrehajtási szakaszában is 
kiemelt  szerepet  kapott  és  kap a  területi  szereplők szoros  együttműködése,  az  egymással  való 
kapcsolattartás  és  a  fejlesztési  dokumentumaik  összehangolása.  Nógrád  Megye  és  Salgótarján 
önkormányzatai ezeket a szempontokat már a tervezés kezdete óta szem előtt tartva rendszeresen 
egyeztetnek  egymással  annak  érdekében,  hogy  a  fejlesztések  minél  hatékonyabban  a  megye 
lakóinak érdekét szolgálják.
A  megye  és  a  város  fejlesztéseinek  összehangolása  érdekében  a  2015.  májusi  ülésen  már 
tájékoztatást  kaptunk  Nógrád  Megye  Integrált  Területi  Programjáról.  Az  azóta  eltelt  időszak 
változásai  következtében  indokolttá  vált  az  Integrált  Területi  Program  módosítása.  Jelen 
előterjesztés célja röviden összefoglalni azokat a főbb lépéseket, melyek a módosításhoz vezettek.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg képviselőtársai részére. 
A következőkben átadta a szót Elnök Úrnak, aki az előterjesztéshez kapcsolódóan egy prezentációt  
tartott.

Fekete Zsolt: Megköszönte Elnök úr tájékoztatóját. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

A tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette.

3. Salgótarján    Megyei    Jogú    Város    Önkormányzata     Közgyűlésének   … / 2016.  (...) 
    önkormányzati rendelete  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának 2016. évi 
    költségvetéséről szóló 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Ismertette az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet október havi 
módosításának főbb elemeit:
-  Az  érintett  intézmények  vezetőinek,  irodavezetőinek  a  kezdeményezése  szerint  az  elért 
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többletbevételek, ill. az előirányzatok közötti átcsoportosítások előirányzati rendezése szükséges;
-  A nyári  szünetben a rászoruló gyermekek szünidei  étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt-ot 
használtak föl;
-  A  központi  költségvetésből  Helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások 
támogatása címen beadott igényléseik alapján 1.937 eFt támogatásban részesültek;
- Az Általános tartalék, a Közművelődési feladatok, a Sportfeladatok, a Civil feladatok, az Ifjúsági 
feladatok  és  az  Oktatási  feladatok  címeknél  történő  átcsoportosítások  miatt  az  érintett 
előirányzatok változásait a költségvetési rendeleten át kell vezetni;
-  Az  ÉRV ZRt.  által  fizetendő  2016.  I.  félévi  bérleti  díj  kiszámlázásra  került.  A bérleti  díj 
felhasználására  vonatkozó  megállapodások  alapján,  annak  terhére  az  üzemeltetés  biztonsága 
érdekében 4.977 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé;
- A központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.554 eFt-os, valamint szociális 
kiegészítő  ágazati  pótlék  címen  kapott  10.401  eFt-os  támogatás  előirányzati  rendezését  a 
költségvetési rendeleten át kell vezetni;
- A központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címén kapott 51.410 eFt-os vissza 
nem térítendő támogatás előirányzati rendezése szükséges;
- A LIVING ROAD csúszásgátló útburkolat telepítésének finanszírozását a Generali a Biztonságért 
Alapítványtól  átvett  pénzeszköz  biztosítása,  biztosítja,  melynek  4.623  eFt-os  előirányzati 
rendezése szükséges;
- A KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 2016. május 27-i közgyűlése döntött a 
társaság jegyzett tőkéjének 10.000 eFt-ra történő leszállításáról, eredménytartalékba helyezéséről, 
valamint  tőkekivonás  címén  a  tulajdonosok  részére  történő  kifizetésről,  melyből  az 
Önkormányzatot illető 22.909 eFt-os járandóság előirányzati  rendezését a költségvetési rendeleten 
át kell vezetni;  
-  A Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  2016.  évi  bevételkieséséből  20.000  eFt-nak  a 
kompenzálását a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
Az október  havi  módosítások egyik  elemében szerepel  a  kormányzati  támogatásba a  szociális 
ellátásra vonatkozó 51.410 eFt-os támogatás, ami nagy mértékben segíti a városban a szociális 
helyzet megoldását. Ezt ezúton is megköszönte.
Megemlítette,  hogy  önkormányzat  az  úgynevezett  ÖNHIKI  támogatásra  385.914.768  Ft-os 
támogatási igényre nyújtott be pályázatot. Ebből az összegből 118 millió Ft támogatási összeget 
kaptak, ezt megköszönte, de sajnos ez kicsit kevesebb, mint amennyi a problémamentes megoldást 
elősegítené.  Ezért  -  a  köszönet  mellett  -  élni  fognak  a  korábbi  közgyűlésen  megszavazott 
póttámogatási igény benyújtásával az elkövetkezőkben.

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

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 31/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4.   Javaslat    a    "Szakembereket   Salgótarjánba!"   programról   szóló   17/2015.  (IV.30.) 
      önkormányzati rendelet módosítására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A  Közgyűlés  a  2015.  április  30-i  ülésén  megalkotta  a  „Szakembereket 
Salgótarjánba!” programról szóló rendeletét azzal a céllal, hogy támogassa a fiatal szakemberek 
helyben maradását, valamint a városban letelepedni szándékozó szakemberek segítését. 
A Rendelet jelenleg hatályos rendelkezései értelmében a pályázathoz csatolni szükséges egy mun-
káltatói szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató alkalmazza a pályázót, 
és támogatja kérelmét. Az önkormányzati rendelet ezen rendelkezése kizárja a pályázatból azon 
szakembereket, akik nem munkaviszonyt, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kí-
vánnak létesíteni.
Annak  érdekében,  hogy  minél  több  felsőfokú  szakmai  végzettséggel  vagy  szakképzettséggel 
rendelkező pályázó letelepedését elősegítsék, javasolta a Tisztelt Közgyűlésnek az önkormányzati 
rendelet  módosítását,  a  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszony  (megbízás,  vállalkozás) 
rögzítését.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

A 32/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.    Javaslat    a   "Szakembereket   Salgótarjánba!"   programról    szóló   17/2015.   (IV.30.) 
        önkormányzati rendelet alapján meghirdetett pályázatra beérkező kérelem elbírálására
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  A program keretében az önkormányzat meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt 
évre 90 %-os mértékű kedvezményes bérleti díjjal történő bérbeadással önkormányzati bérlakást 
biztosít a pályázók számára. 
2016.  október  10.  napján  Kántor-Müller  Zsófia  a  programról  szóló  rendeletben  foglaltaknak 
megfelelően benyújtotta pályázatát, a pályázati anyagához csatolta a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a foglalkoztatásra vonatkozó szándéknyilatkozatát.
A  Bizottság  javaslata  alapján  támogatta  Kántor-Müller  Zsófia  pályázatát,  és  javasolta  a 
Közgyűlésnek a pályázat elfogadását. 

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, az Ügyrendi és Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést.
Simon Lajos igazgató úrnak adta meg a szót.

Simon Lajos: A testület  támogatását  kérte  ezen napirendi  pontnál.  5.  évadát  kezdte  a  Zenthe 
Ferenc Színház, melyet gazdasági társaságuk működtet. A Zenthe Ferenc Színház alapfilozófiája 
az volt, hogy elsősorban salgótarjáni, és Salgótarjánhoz, Nógrád megyéhez kötődő művészekkel, 
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színházi szakemberekkel szeretné a Színházat működtetni. Nos, az elmúlt időszakban több olyan 
fiatal  művészt  is  sikerült  hazacsábítani  Salgótarjánba,  akik eddig máshol  tevékenykedtek:  Máté 
Krisztián,  Németh  Anna,  Gyuriska  János,  Erki  Gabriella,  Kadlót  Zsófia  színészeket,  valamint 
Sándor  Dániel  technikai  munkatársat.  Az  önkormányzattal  közösen  3  fiatalt  várnak  haza 
tanulmányaik befejezését követően: Mikes Estilla színművészt, Tarnóczi Jakab rendezőt, és Kojnok 
Dávid  vizuális  szakembert.  Nagy öröm számára,  hogy a  kiegészítők  és  a  technikai  személyzet 
jelenleg is szinte kizárólag salgótarjáni fiatalokból tevődik össze, és külön öröm, hogy a társulat 
régi tagja, Kántor-Müller Zsófia most szeretne Budapestről hazatérni. Az előterjesztés támogatását 
kérte a Közgyűléstől. Indokai között említette, hogy Zsófia férje, Kántor Zoltán is „színházközeli” 
ember, melynek eredményeképp két fiatallal tud erősödni a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, ami 
megfelel az elképzeléseiknek és Salgótarján jövője szempontjából is  nagyon fontos. 

Fekete Zsolt: Tolnai Sándornak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: A legutóbbi  ilyen  határozatnál  is  fölhívták  a  figyelmet  a  megfogalmazásra.  A 
szerződésben  az  szerepel,  hogy  "90  %-os  mértékű  kedvezményes  bérleti  díjjal".  Tehát  a 
kedvezmény mértéke 90 %, vagy a bérlet? Mert ez arra vonatkozik, mintha bérleti díj lenne 90 %-
os, pedig hát a kedvezmény az. Úgy véli, ezt pontosítani kellene. 

Fekete Zsolt: Úgy szól a megfogalmazás, hogy "90 %-os mértékű kedvezményes bérlet". De a 
kedvezmény mértéke 90 %. Lehetségesnek tartja a szófordulat átgondolását,  átírását, de mindenki 
számára egyértelmű, hogy a kedvezmény mértéke. 90 %.  

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

200/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 

figyelembe  véve  –  Kántor-Müller  Zsófia  (szül.:  …...........................................) 
…..................................... szám alatti lakos a „Szakembereket Salgótarjánba!” program keretében 
benyújtott  pályázatát  támogatja,  valamint  jóváhagyja  Kántor-Müller  Zsófia  és  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő támogatási szerződést az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. október 29.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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6. Javaslat    VGÜ   Salgótarjáni   Hulladékgazdálkodási   és   Városüzemeltetési   Nonprofit 
     Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének leszállítására 
     Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt:  A VGÜ Kft. hatályos társasági szerződése szerint a Társaság törzstőkéje 103.000 
eFt. Ebből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte 102.000 eFt, a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tag törzsbetéte 1.000 eFt. 
A VGÜ Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójában foglaltakat a Közgyűlés elfogadta, melyben 
részletezésre  kerültek  az  árbevétel  kiesések  és  többlet  befizetési  kötelezettségek  évenkénti 
bontásban.
A Közgyűlés javasolta a Kft. törzstőkéjének  veszteség rendezés céljából 93.000 eFt-tal,  10.000 
eFt-ra történő leszállítását. A társaság Taggyűlése a veszteség rendezés miatti törzstőke leszállítást 
elfogadta, s döntött arról, hogy a törzstőke-leszállítás után az Önkormányzat törzsbetéte 9.900 eFt-
ra, a Társulás törzsbetéte 100 eFt-ra módosuljon, az üzletrész arányainak megfelelően. 
A taggyűlés  törzstőke  leszállításról  szóló  határozata  a  Cégbíróság  részére  a  jogi  képviselőn 
keresztül bejelentésre került, melyet a Cégbíróság végzésével tudomásul vett. 
A VGÜ Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója,  a  taggyűlési  határozatot  követően  intézkedett  a 
törzstőke leszállításról szóló határozat Cégközlönyben történő kétszeri közzétételéről, a hitelezői 
felhívással együtt, a Ptk-ban foglaltak szerint. 
Az  ismert  hitelezők  részére  a  törzstőke  leszállításról  szóló,  Cégközlönyben  is  megjelent 
közlemény szövege közvetlenül  is  megküldésre  került.  A kétszer  egymást  követően  megjelent 
közleményre, és a közvetlen értesítésekre sem a 30 napos jogvesztő határidőn belül, sem ez idáig 
hitelezői igényt nem jelentettek be. 
A Ptk. alapján a társaság akkor dönthet a társasági szerződés leszállított törzstőkének megfelelő 
módosításáról,  ha  a  hitelezői  igények  bejelentésére  szabott  határidő  alatt  nem  jelentettek  be 
hitelezői igényt. 
Mivel  hitelezői  igénybejelentés  nem  történt, javasolták  a  társasági  szerződés  módosítás  
elfogadását az 1. melléklet szerint. Az egységes szerkezetű társasági szerződést tájékoztatásként az 
előterjesztéshez csatolták.

A  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Szabó Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Szabó Csaba: A következő kérdést  tette  föl  Ügyvezető Igazgató Úrnak:   a  törzstőkéből  most 
kivonásra  került  93  millió  Ft-nak  köszönhetően  a  cég  likviditási  helyzete,  hiánya  mennyiben 
változik? Hány %-ban fedezi ez a hiányt? Szerencsés helyzetben remélhetően teljes mértékben. 
Erről kérte a Közgyűlés tájékoztatását.

Fekete Zsolt:  Fekete Zoltán Igazgató Úrnak adta meg a szót.

Fekete Zoltán: A törzstőke leszállítás ún. „kényszeredett lépés” volt. Az elmúlt évek veszteségei, 
illetve  a  2015.  évi  elfogadott  költségvetés  alapján  már  látható  volt,  hogy  ez  a  lépés 
elkerülhetetlenné válik. 
A 2013. januárjában hatályba lépő hulladéktörvény időközben számtalanszor módosult, és sem a 
VGÜ Kft-re, sem egyéb hulladékgazdálkodással foglalkozó cégre nem pozitívan hatott. 
2015. novemberében reménysugár csillant föl, hogy egy összevont nemzeti hulladékgazdálkodási 
zártkörű részvénytársaság megalakításával az összes problémára megoldást találnak.  
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Egyértelmű,  hogy  a  hulladékgazdálkodással  foglalkozó  cégek  nem  tudnak  gazdaságos 
tevékenységet folytatni a rájuk rótt mérhetetlen sok új teher mellett.  Sajnos a megoldás eléggé 
„gyerekcipőben jár”.  A cég  törzstőkéjének leszállítását  az éves  záró mérleg törvényi  előírások 
szerint határozta meg, tehát ebben lépni kellett.
10 millió Ft-ra lett a törzstőke leszállítva, és ha a finanszírozás nem fog megtörténni, a céget – lik-
viditás szempontjából - további törzstőke leszállítás sem menti meg.
Bízik abban, hogy az új törvény értelmében a finanszírozás, tehát a szolgáltatási díj megtérítésre 
kerül, megfizetésre kerül és azzal a probléma megoldódik. 

Fekete Zsolt: Megköszönte Igazgató Úr válaszát.

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határoza-
tot hozta:
201/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy az 1. pontban foglaltakra 

tekintettel  a  Ptk.  3:206.  §  alapján  a  társasági  szerződés  módosítását  hagyja  jóvá  az  1. 
mellékletnek megfelelően.

2. A  Közgyűlés  javasolja  a  taggyűlésnek,  hogy  kötelezze  az  ügyvezetőt,  hogy  a  törzstőke 
leszállításáról  döntő  határozatot,  a  hirdetménnyel  kapcsolatos  igazolásokat  és  a  társasági 
szerződés módosítást annak meghozatalát követően haladéktalanul jelentse be a cégbíróságnak 
a cég jogi képviselőjén keresztül. 

Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

7. Javaslat TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú projekthez tartozó "Konzorciumi 
    Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projektek megvalósítására" című 
    dokumentum aláírásának jóváhagyására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete és a Salgó-
tarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közös pályázatot nyújtott be a társadalmi együttműködések 
erősítése céljából a Salgó úti szegregátum területére koncentrálva.
2016. szeptember hó 27. napján kelt Támogató döntés értelmében 79.979.010 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesültek. A Támogatási Szerződések megkötésének feltétele a „Konzorciu-
mi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” című doku-
mentum aláírása.
A határozati javaslat melléklete a konzorciumi együttműködési megállapodás, amelyben a konzor-
cium tagjai közül a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Mozgáskorlátozottak Egymást 
Segítők Egyesülete számlaszáma tévesen lett feltüntetve, a módosított megállapodás tervezetet az 
ülést megelőzően kiosztották képviselőtársainak.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 nem ellené-
ben, a. Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szava-
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zattal, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal tá-
mogatta az előterjesztést.
Pataki Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Pataki Csaba:  Az előterjesztés 5. oldalán található táblázat 15. pontja, nevezetesen a Mozgáskor-
látozottak  Egymást  Segítők  Egyesületének  odaítélt  szakmai  megvalósítás  jogcímen  a  közel 
29.000.000 Ft-os tételt mire fogják költeni? Ezzel kapcsolatban kért tájékoztatást. 

Fekete Zsolt: Gyetvai Mónika Irodavezető asszonynak adta meg a szót.

Gyetvai Mónika: A pályázat a Salgó úti szegregátum lakosságszámától függően szociális munká-
sok foglalkoztatását, alkalmazását írta elő, akik ezen a területen lakó emberekre egyéni fejlesztési 
tervet készítenek, és ezeket fogják a projekt folyamán folyamatosan frissíteni és nyomon követni. 
Ez jelen esetben 5 fő szakmai szociális munkást, illetve ezekhez hozzárendelt szakmai vezető bérét 
tartalmazza. 

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
202/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a TOP-6.9.1-15-ST1-
2016-00001  azonosító  számú,  „Társadalmi  együttműködés  erősítését  szolgáló  helyi  szintű 
komplex  programok”  című  Támogatási  szerződés  megkötéséhez  kapcsolódó,  az  1.  melléklet 
szerinti  „Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban  részesített  projekt 
megvalósítására” című dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8.  Javaslat  az  elektromos töltőállomások  telepítésére  és töltőpontok kialakítására irányuló 
     pályázat benyújtásának jóváhagyására
     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Nemzetgazdasági Minisztérium elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének 
támogatására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé helyi önkormányzatok számára. 
A pályázat célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az 
ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. 
A támogatás közvetlen célja, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető 
legközelebb kerüljenek kialakításra.
A pályázat benyújtására az a helyi önkormányzat jogosult, amely több, mint 15.000 fő lakossal 
rendelkezik,  a beruházást a pályázat beadása előtt még nem kezdte meg, továbbá a beruházást 
olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, mely 100%-ban az önkormányzat tulajdonában áll.
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény kö-
zötti különbséget. A támogatás keretében töltőoszlop beszerzése, villamoshálózati csatlakozási díj 
és a töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el.
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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata maximum 3 db töltőoszlopra pályázhat. A pályá-
zat keretében 3 db A típusú (2*22 kW) töltőoszlop kerül beszerzésre.
Az előzetes ajánlatok alapján a pályázati felhívás fedezi az eszközök beszerzésének, telepítésének, 
üzembe helyezésének,  valamint  a töltőpontok kialakításának költségét,  azonban az üzemeltetés 
költségeit Önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítania.
Az üzemeltetési költségek nagyságrendje: 200.000 Ft + Áfa/év/töltőoszlop.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi 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:
203/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Nemzetgazdasági 

Minisztérium  elektromobilitási  töltőinfrastruktúra  kiépítésének  támogatására  meghirdetett 
pályázati felhívás alapján az „Elektromos töltőállomások telepítése és töltőpontok kialakítása 
Salgótarjánban” című pályázat benyújtását. A töltőpontok elhelyezésének javasolt helyszíneit az 
1.  melléklet  tartalmazza.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016.11.15. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  vállalja,  hogy  a  tárgyi 
felhívásra  benyújtott  pályázat  pozitív  elbírálását  követően,  legkésőbb  a  támogatási  összeg 
folyósításáig  módosítja  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának 
szabályozásáról  szóló  24/2014.  (X.29.)  Önkormányzati  rendeletet  a  zöld  rendszámú 
gépjárművek ingyenes parkolására vonatkozóan. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Támogatói döntés meghozatalát követő ülésre a 
közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról  szóló  24/2014. 
(X.29.) Önkormányzati rendelet módosítását terjessze be. 
Határidő: a Közgyűlés támogatói döntés meghozatalát követő ülése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

9. Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi   Együttműködési 
    Csoportosulás megszüntetésére
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
    A napirend tárgyalásához meghívott: 
   - Lóska János, Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
      Csoportosulás volt igazgatója

Fekete Zsolt: A Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Cso-
portosulást (továbbiakban: ETT) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Fülek Város 
Önkormányzata alapította 2011. évben, magyarországi székhellyel.
Az ETT általános célja a tagjai közötti határon átívelő együttműködés megkönnyítése és támogatá-
sa, a gazdasági és a társadalmi kohézió erősítése.
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Az ETT Közgyűlésének 2016. augusztus 30-án tartott ülésén került sor a 2015. évi beszámoló 
megtárgyalására. A beszámolóból kiderül, hogy az ETT 4.362 e Ft veszteséggel zárta az előző 
évet, saját tőkéje negatív. 
2012. és 2014. között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium évente nagyjából 10.000.000 
Ft összegű működési támogatást nyújtott az ETT részére, melyet az ETT a működési finanszírozá-
sára fordított. 
A 2015. évben támogatás nem került kifizetésre, ezért az ETT 2015. szeptember óta nem tudja fi-
zetni a járulékokat, adóterheket valamint a béreket.
A járulékfizetés elmaradása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adóigazgatósága 
2016. február hónapban végrehajtási eljárást indított az ETT-vel szemben.
Az ETT-k működési pályázatainak kezelése időközben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
umtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került át. A támogató felülvizsgálta a korábbi 
évek működési pályázatait, a korábban megszokott elszámolási rendszertől eltérő elvek alapján. A 
felülvizsgálat eredményeként 2016. év során további 2.756.915 Ft visszafizetési kötelezettség ke-
letkezett a több éven át folyósított működési támogatásból.
Fontos megemlíteni továbbá, hogy mind az ETT igazgatójának, mind felügyelőbizottsági tagjainak 
megbízatási ideje lejárt, a szervezet érvényes mandátummal bíró tisztségviselőkkel nem rendelke-
zik.
Mindezek alapján mind az ETT fizetésképtelensége, mind a működésbeli hiányosságok megálla-
píthatók. Az ETT további működésére csak a fizetésképtelenség esetleges kezelése lehetséges.
Tekintettel arra, hogy az állami támogatás folyósítása nem biztosított, a tagok pedig nem kívánják 
a szervezet tartozásait átvállalni, így a fizetésképtelenség nem szüntethető meg. Ebben az esetben 
felszámolási eljárásnak van helye, melynek kezdeményezéséről maga az ETT is dönthet.
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg a Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás fizetésképtelenségét, azt, hogy az Önkormányzat, mint a 
Csoportosulás tagja, törvény szerinti korlátolt felelősségére tekintettel a vagyoni betétjén és a tag-
díjakon kívüli mögöttes felelősséggel nem rendelkezik a tartozásokért, továbbá, hogy nem kívánja 
a tartozásokat átvállalni.
Javasolta továbbá, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá az ETT felszámolási eljárásának kezdeményezé-
sét.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottságunk 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
204/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  megállapítja  a  tagi 

részvételével  működő  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési  Csoportosulás  fizetésképtelenségét  az  előterjesztésben  részletezett  indokok 
alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre, továbbá arra, hogy a 
kialakult  helyzetről  utólag  kapott  tájékoztatást,  az  önkormányzat  felelőssége  csak  az 
alapításkori vagyoni betétje és az éves tagdíjak erejéig áll fenn. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy 
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az önkormányzat nem kívánja átvállalni a Csoportosulás felhalmozott tartozásait. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A  Közgyűlés  javasolja  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési Csoportosulás Közgyűlésének, hogy állapítsa meg a fizetésképtelenségét, és 
döntsön a felszámolási eljárás kezdeményezéséről, valamint jogi képviselő megbízásáról. 
Határidő: a Csoportosulás következő Közgyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. A  Közgyűlés  javasolja  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési  Csoportosulás  Közgyűlésének,  hogy az  Alapszabály  VIII.  cikkely  3.1.-3.2. 
alpontjai alapján Fekete Zsoltot válassza meg az ETT elnökének. 
Határidő: a Csoportosulás következő Közgyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

5. A  Közgyűlés  javasolja  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési  Csoportosulás  Közgyűlésének,  hogy  válasszon  igazgatót  és 
felügyelőbizottságot a felszámolási eljárás lefolytatásának időtartamára. 
Határidő: a Csoportosulás következő Közgyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

6. A  Közgyűlés  javasolja  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési Csoportosulás Közgyűlésének, hogy az Alapszabály rendelkezései alapján az 
elmúlt évekre visszamenően állapítson meg tagdíjat legfeljebb 40.000 Ft/év összegben és azt 
közölje a tagokkal. 
Határidő: a Csoportosulás következő Közgyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

7. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  és  jognyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester Salgótarján MJV

6. A  Közgyűlés  javasolja  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési Csoportosulás Közgyűlésének, hogy az Alapszabály rendelkezései alapján az 
elmúlt évekre visszamenően állapítson meg tagdíjat legfeljebb 40.000 Ft/év összegben és azt 
közölje a tagokkal. 
Határidő: a Csoportosulás következő Közgyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

7. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  és  jognyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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10. Javaslat  az  „INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország” együttműködési programban 
      való részvételre
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Magyarország Miniszterelnöksége és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztériuma 2016. július 29-én meghirdette az Interreg V-A Szlovákia-Magyaror-
szág Együttműködési Program első pályázati felhívását.
Losonc Város Önkormányzata megkereséssel fordult Önkormányzathoz, hogy partnerként csatla-
kozzon egy határon átnyúló turisztikai célú kerékpárút kiépítésére irányuló pályázathoz. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében az É-D-i irányú kerékpárút 
szakaszok (Mol Kúttól az Ipari Parkig a 21.sz. fő út mellett) felújítását, szélesítését valósítja meg. 
Salgótarján Megyei Jogú Város, mint partner részéről a projekt teljes költsége: 520 696,74 EUR, 
melyhez szükséges saját forrás: 26 034,85 eurocent Euro.
Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Az előterjesztést bizottságok nem tár-
gyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

205/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 

projekt  partnerként  történő  részvételét  az  Interreg  V-A  Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési  Program  (SKHU/1601)  pályázati  felhívás  keretében  a  „Környezeti 
tudatosságra  nevelő  kerékpáros  turizmus  fejlesztése  a  Neogradiensis  Eurorégióban  egy 
21.századi  IT  technológiát  alkalmazó  pilot  projekt  megvalósítása  által”  (Development  of 
environmental-educational cyclotourism in the euroregionregion Neogradiensis and realization 
of  a  pilot  project  of  cycle-paths  with  IT  aspects  of  21st  century)  pályázatban,  valamint 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a projekt teljes költsége: 520 696,74 
EUR
Szükséges saját forrás összege: 26 034,85 EUR

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázathoz szükséges saját 
forrást,  26 034,85 EUR-nak megfelelő összeget – maximum 8 500 000 Ft-ot – a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11.  Javaslat   a   Magyar   Állam  tulajdonában  álló   Salgótarján   belterület  6088/2   hrsz-ú 
       ingatlan   ingyenes   önkormányzati   tulajdonba   vételére vonatkozó   kezdeményezés 
       visszavonására
       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: A Közgyűlés kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában lévő 6088/2. hrsz. alatti 
(természetben a KPM Autófelügyelet és a TESCO körforgalom között található) ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét kapubehajtó kialakítása céljából. 
A kérelmet a város „Déli részén” a kereskedelmi, szolgáltató területek kialakítására szolgáló építé-
si telkek kedvezőbb megközelítése miatt nyújtották be. A Kormány döntése a mai napig nem szüle-
tett meg és a várható időpontjáról sincs információ.
Az előzőek miatt az érdekelt befektető, a STOP SHOP STARJÁN Építőipari és Szolgáltató Kft., 
kezdeményezte az önkormányzatnál az ingyenes tulajdonba vétel iránti kérelem visszavonását. A 
kérelem visszavonása esetén az érintett ingatlan értékesítésre történő kijelölése után a telek tulaj-
donjoga várhatóan gyorsabban rendezhető.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési 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:

206/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
  1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Magyar  Állam 
tulajdonában  lévő,  Salgótarján  belterület  6088/2  hrsz.-ú  ingatlan  ingyenes  önkormányzati 
tulajdonba  adására  vonatkozó  kezdeményezését  visszavonja,  ezzel  egyidejűleg  a  125/2014. 
(VI.26.) Öh. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  szükséges  további  jognyilatkozatokat 
megtegye.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

                                                                                                                       

12. Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal 
      kapcsolatos döntések meghozatalára 
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az önkormányzat az előadó-művészeti tevékenység támogatását a Salgótarjáni Köz-
művelődési Nonprofit Kft. támogatásán keresztül látja el és biztosítja a társaság által működtetett 
Zenthe Ferenc Színház számára az intézményi, személyi hátteret és az infrastruktúrát. A Kft. főte-
vékenysége 2013. március 1-től az „Előadó-művészet”. 
A Kft., mint nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet - a jogszabályokban előírt módon – 
2016. augusztus 31-én kezdeményezte a kiemelt előadói-művészeti szervezetté való minősítés eljá-
rásának lefolytatását.
A minősítési eljárás kezdeményezése kapcsán az Önkormányzat és a Kft. között 2012. május 23-án 
létrejött és többször módosított közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata megtörtént. A tartalmi 
elemekről rendelkező jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés miatt szükségessé vált a köz-
szolgáltatási szerződés kiegészítése. 
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Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak munkaszerződéseit fe-
lülvizsgálva, megállapítást nyert, hogy a munkaszerződések a tartalmi elemek és formai követel-
mények tekintetében nem egységesek. Erre tekintettel a Kft. ügyvezető igazgatójának, Simon La-
josnak munkaszerződését módosítani szükséges. 
Az előterjesztést pótlólag küldték meg képviselőtársai részére.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést. 
Szabó Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Szabó Csaba: A közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt terveze-
tében – tévesen - Dóra Ottó Polgármester Úr neve szerepel az anyagban. Kérte, hogy a jövőben 
erre  figyeljenek oda. 

Fekete Zsolt: Jegyző Asszony tájékoztatta, hogy az eredeti anyagban az ő neve szerepelt, azért 
szerepel ott jelenleg is. Megköszönte az észrevételt, ígéretet tett a probléma megoldására.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

207/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján 

Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  között  2012.  május  23-án  létrejött  közszolgáltatási  szerződés  VI.  sz. 
módosítását az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés Simon Lajos (születési hely, idő: Salgótarján, 1965. március 1.; anyja neve: Bócsó 
Mária;  lakcím:  3100  Salgótarján,  Kistarján  út  4.  fsz.1.),  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezető  igazgatójának  munkaszerződés 
módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

13. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők  Egyesülete 
      részére történő ingyenes használatba adására
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete tevékenységének célja a moz-
gáskorlátozottak érdekvédelme, érdekképviselete, támogatja, szervezi és elősegíti a munkaerőpia-
con a hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatását, gyógyító-egészségügyi rehabilitáci-
ós tevékenységet is folytat.
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Az Egyesület elnöke azzal kereste meg, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Salgótarján, Ta-
nács út 4. fsz. 1. szám alatti helyiséget, melyet az Egyesület korábban is használt, ingyenesen biz-
tosítsa  számukra  tevékenységük  támogatásához  azzal,  hogy a  helyiség  közüzemi  költségeit  az 
Egyesület vállalja megfizetni. Az Egyesület a helyiséget az általuk elnyert Vásártéri Tanoda prog-
ram megvalósítására, valamint más, a közeljövőben benyújtandó EU-s projektek esetében projekt-
központi koordináció funkciók ellátására használná. A helyiség jelenleg üresen áll.
Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a hátrányos helyzetű rétegek fejlesztését segítő tevé-
kenységeket, ezért ennek érdekében az önkormányzat lehetőségeihez mérten segítséget nyújt és tá-
mogatja a rászorulók felzárkózását segítő civil szervetek munkáját, tevékenységét.
Az önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról a Közgyűlés minden esetben minősített szava-
zattöbbséggel dönt.
A helyiség ingyenes használatba adásához szükséges az Egyesülettel együttműködési megállapo-
dás megkötése, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz.
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a tárgyi ingatlant az Egyesület részére 2016. november 1. napjá-
tól, 2021. október 31. napjáig adja ingyenes használatba a határozati javaslat 2. számú melléklete 
szerint azzal a feltétellel, hogy a közüzemi költségek megtérítése az Egyesület kötelezettsége.

A Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság 4 igen sza-
vazattal, 3 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bi-
zottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 
igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta az előterjesztést. 
Szabó Csaba képviselőtársának adta meg a szót.

Szabó Csaba: Kérdezte, hogy a tanoda, és a rászoruló gyermekek segítését célzó egyéb progra-
mok milyen időtartamúak.  

Fekete Zsolt: Nem tudta pontosan megmondani, emlékezete szerint 2 vagy 3 év. Cél, hogy a to-
vábbiakban esetleg megnyíló programok miatt ne kelljen mindig beterjeszteni, de természetesen, 
ha ez a tevékenység „kiürül”, akkor újra fogja a testület tárgyalni. 
Méhes András Ügyvezető Igazgató Úrnak adta meg a szót.

Méhes András: A tanoda program 2 éves. Vonatkozó információja az egyesület képviselőjétől 
származik. Az egyesület képviselője a korábbiakban tájékoztatta a Pénzügyi Bizottságot, hogy az 
elnyert pályázatban bérleti díj kifizetésére a támogatásából nincs lehetőség.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás az alábbi határozatot hozta:
208/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a 

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületével kötendő együttműködési megállapodást 
az  1.  melléklet  szerint.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. november 1. napjától - 
2021. október 31. napjáig ingyenes használatba adja a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 
Egyesülete részére a Salgótaiján, Tanács út 4. fsz. 1. szám alatti, 3933/9/A/29 hrsz-ú, 43 m 2 
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alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Egyesület által történő 
megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 2. melléklet szerinti 
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

14.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével fennálló ellátási szerződés 
       megszüntetésére és  együttműködési megállapodás megkötésére
       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az önkormányzat 2003. december 12. napján ellátási szerződést kötött a Magyar 
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével, ezáltal az Önkormányzat 7 férőhely betöltésére ka-
pott jogot az intézményben. Az ellátási szerződés megkötését a jogszabályokban meghatározott 
feladat ellátási kötelezettség indokolta. A férőhelyszámot több alkalommal módosítva, 2012. janu-
ár 2-jétől az Önkormányzat a MENEDÉK Családok Átmeneti Otthonában 3 férőhelyet finanszíro-
zott.
2010. január 29. napjától az Önkormányzat feladat ellátási kötelezettségének eleget tesz azáltal is, 
hogy családok átmeneti otthonának működtetését társulásban történő fenntartással is biztosítja. Az 
Etes, Művelődés út 2/2. szám alatt lévő családok átmeneti otthonában 16 férőhelyen fogadják az 
arra rászorultakat. Ugyanazon feladatot más szervvel kötött ellátási szerződés útján is ellátni nem 
indokolt, ezért javasolta az ellátási szerződés felmondását. 
Az Önkormányzat  lehetőségeihez mérten segítséget  nyújt,  és  támogatja  azon civil  szervezetek 
munkáját, akik tevékenységükkel segítséget jelentenek a hátrányos helyzetben élőknek és bajba ju-
tott családoknak. Elismerve a Vöröskereszt e területen végzett áldozatos munkáját, javasolom a 
Vöröskereszt által fenntartott „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthonának működtetéséhez tá-
mogatás nyújtását a csatolt együttműködési megállapodás tervezetben foglaltak alapján.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, az Ügyrendi, 
Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 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:

209/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Vöröskereszt Nógrád 

Megyei Szervezete az Önkormányzat között 2003. december 12. napján létrejött, és többször 
módosított, családok átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás szolgáltatás tárgyában létrejött 
ellátási szerződést 2016. december 31. napjával felmondja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés kezdeményezi a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete és Salgótarján 
Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között  együttműködési  megállapodás  megkötését  az  1. 
melléklet szerinti tartalommal. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15.  Javaslat   a   Pressley    Ridge    Magyarország    Alapítvánnyal    kötött   együttműködési 
        megállapodás jóváhagyására
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány szakmai együttműködését ajánlotta fel 
az Önkormányzat részére a Salgótarján Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Koncepciójában meg-
fogalmazott  egyes  stratégiai  célok  elérésében  és  megvalósulásában,  egyúttal  a  Salgótarjánban 
megvalósított programjaik, foglalkozásaik sikeres lebonyolítása érdekében kérte az Önkormányzat 
támogatását, és együttműködés megállapodás megkötését. 
Az Alapítvány tevékenysége folytán a városban egy hiánypótló szerepet tölthet be a magatartási, 
beilleszkedési és érzelmi nehézségekkel küzdő fiatalok és családjaik életében, munkájával hozzá-
járul a város Szociálpolitikai Koncepciójában foglalt fejlesztési céljainak megvalósulásához.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellené-
ben, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
210/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  a Pressley Ridge Magyarország 
Alapítvány  (székhelye:  1142  Budapest,  Alsóőrs  u.  9/b.)  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  (címe:  3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)  között  létrejövő  együttműködési 
megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

16. Tájékoztató a 2016/2017. nevelési év kezdéséről
      Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Fekete Zsolt: Az előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év indításával összefüggésben tájékoztatást 
ad az önkormányzat fenntartásában lévő Salgótarjáni Összevont Óvodában az óvoda személyi és 
tárgyi feltételeiről, a nyári időszakról, a pedagógus minősítésekről, az óvoda civil kapcsolatairól és 
az oktató-nevelő munkáról. 

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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A Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót. 

17. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
      Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Fekete Zsolt: A Salgótarjáni Összevont Óvoda óvodai csoportjaiban a maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése a fenntartó hatásköre. A döntésnél figyelembe kell venni a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény mellékletében meghatározott létszámhatárokat, az intézmény alapító 
okiratát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szorzószámmal meghatározott, úgynevezett 
számított létszámát.
Az előterjesztés javaslatot tartalmaz a maximális csoportlétszám túllépés engedélyezésére. A maxi-
mális létszám túllépése a Salgótarjáni Összevont Óvoda hét tagóvodáját érinti.  A javaslat vala-
mennyi esetben a jogszabályban meghatározott keretek közötti mértékű maximális létszám túllé-
pés engedélyezését tartalmazza.

A Népjóléti Bizottság 11 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:

211/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
25. § (7) bekezdése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvodában az 1. melléklet szerint engedélyezi 
a maximális csoportlétszámtól való eltérést.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat a Nógrádi Autizmus Alapítvány alapító okirata módosításának jóváhagyására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  Önkormányzat  több  magánszeméllyel  együtt  1992-ben  alapította  a  Nógrádi 
Autizmus Alapítványt. Az Alapítvány alapító okiratának módosítását a Közgyűlés 2016. május 26-
án  megtartott  ülésén  jóváhagyta,  az  új  Ptk.  vonatkozó  rendelkezéseinek való  megfeleltetéssel, 
valamint az alapítványnál bekövetkezett személyi változások átvezetésével összefüggésben. 
A Balassagyarmati Törvényszék az alapító okirat  kiegészítését kérte egyrészt az Alapítványhoz 
történő  csatlakozásról  történő  rendelkezéssel,  másrészt  az  Alapítvány  megszűnéséről  történő 
rendelkezéssel összefüggésben.
E két módosítás az Alapító Okiratban feltüntetésre került. A kiegészített alapító okirat módosítását 
2016. november 27-ig szükséges benyújtani a Balassagyarmati Törvényszékhez.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen 
szavazattal mellett 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:

212/2016. (X.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nógrádi Autizmus Alapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és az Alapítvány bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban szükséges 
további jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az ülésre interpelláció nem érkezett. Turcsány László képviselőtársának adta meg a 
szót.

Turcsány László: Köszönetet mondott a Jónásch teleppel kapcsolatos segítségnyújtásért. Körülbe-
lül 10 - 12 db, 10 vagy 13 m3-es konténer lett megtöltve illegális hulladékkal. Már az utolsó simítá-
sok is megtörténtek a területen, de sajnos a tevékenység nem fog ezzel megszűnni. Nap, mint nap 
újra termelődik ott a szemét. Ezzel kapcsolatban a Jegyző Asszonnyal, vagy Polgármester Úrral 
egy külön beszélgetést szeretne kezdeményezni, ugyanis más, nagyobb volumenű beavatkozásra 
lenne szükség.
Ismételten megköszönte a segítséget. Tisztában van azzal, hogy ez komoly kiadást jelent a város-
nak, de eredményes, mert a terület pillanatnyilag rendben van. Külön köszönetét fejezte ki a Salgó-
tarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek, Igazgató Úrnak és Oláh Ákosnak. 
Bizottsági ülésen felmerült a Bátki József ház sorsa, illetve az azzal kapcsolatos önkormányzati 
tervek. Kérdése indokaként említette, hogy sajnálatos módon az ott lakó idős hölgy a közelmúltban 
elhalálozott. Információi szerint a hagyatéki eljárást lefolytatták. Tekintettel az épület történelmi 
múltjára, célszerű volna, ha azt az önkormányzat megvásárolná. Ez ügyben már a Zagyva Forrás 
Egyesület tiszteletbeli elnöke, Szabó János is megkereste Polgármester Urat. Elképzelhetőnek tar-
taná, ha – az esetleges megvásárlást követően – ott tájházat, faluházat, vagy turisztikai központot 
alakítanának ki, konkrétan egy állandó kiállítást a szobrász és festőművész hagyatékának bemuta-
tására.
Felvetésének további indoka, hogy a ház eladásának lehetősége arra méltatlan vevő lehetőségét is 
felveti. Nem volna érdeke a városnak, ha – egy esetleges alacsony vételár következtében – az in-
gatlan minőségének és művészeti értékének megoldásáról az új tulajdonos nem gondoskodna. 
A kérés lakossági fórumokon is felmerült, ahol Polgármester Úr a kérdés felülvizsgálatára tett ígé-
retet. 
Kérdezte Polgármester Urat, hogy a hónapokkal ezelőtt érkezett levelet olvasta-e, van-e ezzel kap-
csolatban valamilyen előremozdulásra lehetőség. Illetve egyáltalán vizsgálja-e a város ennek a kér-
dését? 

Fekete Zsolt: A levél nem érkezett meg. 
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