
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 15-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 képvi-
selőit, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselő-
it, az érdeklődő állampolgárokat és a tévénézőket.

A Közgyűlés 15 tagjából 14 fő volt jelen. Tolnai Sándor képviselő úr előzetesen jelezte távolmara-
dását.  Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Fekete Zsolt: A tárgysorozat elfogadásával kezdték meg a munkát.  A tárgysorozattal kapcsolatban 
az alábbi javaslatokat tette:
Javasolta új
−18.  napirendi  pontként  felvenni  "Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  ABIGÉL  Közhasznú 
Egyesület részére történő ingyenes használatba adására" című előterjesztést,
−19.  napirendi  pontként  felvenni  "Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  szociális  célú 
használatba adásához történő hozzájárulásra" című előterjesztést, és
−20.  napirendi  pontként  felvenni  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstárnál  fizetési  számla 
megnyitásának utólagos jóváhagyására" című előterjesztést.
Javasolta továbbá, hogy a meghívóban eredetileg 16./ napirendként szereplő "Javaslat köznevelési 
intézmények átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára" című előterjesztést a Közgyűlés 9./ 
napirendként tárgyalja.

Javaslatai elfogadása esetén a további napirendek sorrendje e szerint módosul.

A tárgysorozathoz további 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  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  által  fenntartott 
„MENEDÉK”  Családok  Átmeneti  Otthona  2016.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási 
szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szilágyi  Leonóra,  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  

                              igazgatója



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./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  …/2016.  (…) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 
gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

4./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  belső  ellenőrzési 
tervének módosítására és a 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

       Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

5./ Javaslat  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  40/2015.  (XII.17.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

6./ Javaslat  "Itt  van  az  otthonunk,  itt  van  a  jövőnk!"  ösztöndíjról  szóló  22/2013.(IV.25.) 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7./ Javaslat  az  önkormányzat  sportfeladatairól  és  a  helyi  sporttevékenység támogatásáról 
szóló 47/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

9./  Javaslat köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

       A napirend tárgyalásához meghívott: Simon Tibor tankerületi igazgató
Sándorné  Dobos  Veronika,  a  Salgótarjáni 
Tankerület gazdasági igazgatója 

10./ Javaslat   a   településrendezési   eszközök   felülvizsgálata   véleményezési   szakaszának  
        lezárására Salgótarján teljes közigazgatási területét érintően

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

11./ Javaslat  a  KEHOP-2.2.2  konstrukció  keretében  aláírt  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodás technikai módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12./ Javaslat  a  21.  sz.  országos  főút  belterületi  szakaszán  lévő  körforgalmak  középső 
szigetének  felújítására,  fejlesztésére  és  hosszú  távú  üzemeltetésére  vonatkozó 
megállapodás  módosítására,  valamint  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  és  az 
Önkormányzat  érdekeltségi  körébe  tartozó,  országos  közúthálózaton  lévő  közúti 

2



forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési   költségeinek megosztására vonatkozó 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13./ Javaslat  a  salgótarjáni  köztemetőkben  található  I.  világháborús  honvéd  emlékművek 
felújítására irányuló pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14./ Javaslat  az  ÉMÁSZ  Hálózati  Kft-vel  kötendő  együttműködési  keretmegállapodás 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: Miklós  László,  a  Salgó  Vagyon  Kft. Felügyelő 

   Bizottságának elnöke

16./ Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő 
Egyesület részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában 
foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2017-2018. évekre szóló cselekvési terv 
elfogadására
Előterjesztő: Dániel Zoltán alpolgármester

18./  Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  ABIGÉL Közhasznú  Egyesület  részére  történő 
ingyenes használatba adására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásra

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

20./  Javaslat  a  Magyar  Államkincstárnál  fizetési  számla  megnyitásának  utólagos 
jóváhagyására

        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

21./ Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

22./ Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23./ Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalának  2016.  évi 
tevékenységéről
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Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

24./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

25./ Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. I. félévi 
munkaterve
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Zárt ülés:

26./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntető cím, 
kitüntető emlékérmek és díjak adományozására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

A polgármesteri tájékoztató következett.

Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Olvasta a tájékoztatóban, hogy Czékmán Józseffel, a Palóc Nagykereskedelmi 
Kft.  ügyvezető  igazgatójával,  illetve  az  Acélgyár  Környéke  Polgárőr  Egyesülettel  is  folytak 
egyeztetések  az  elmúlt  időszakban.  Ezekkel  kapcsolatban  kérte  Polgármester  Úr  részletes 
tájékoztatását.

Fekete Zsolt: Czékmán Úrtól a Palóc Nagykereskedelmi Kft. felszámolásával, végelszámolásával, 
az  általuk  üzemeltetett  üzletek sorsával  kapcsolatban kért  információt.  Komoly probléma,  hogy 
utóbbival összefüggésben a város több területén jelentkeztek ellátási  nehézségek a bezárásokkal 
összefüggésben. Czékmán József arról tájékoztatta, hogy folyamatosan tárgyalásokat folytatnak a 
hitelezőkkel,  köztük a  legnagyobbal,  az  OTP-vel.  Ezek függvényében tudnak továbblépni.  Arra 
kérte  a  társaságot,  hogy  –  a  város  ellátási  problémáinak  megoldása  érdekében  -  minél  előbb 
értékesítsék azokat az üzleteket, melyeket tovább üzemeltetni nem tudnak, vagy nem akarnak.
A  Polgárőrökkel  való  tárgyalás  pedig  arról  szólt,  hogy  lesz-e  a  városban  egy  nagy  városi 
polgárőrség, vagy a polgárőri szervezetek továbbra is külön-külön oldják meg a feladatukat. A vita 
több éve húzódik, ő személy szerint, és városvezetőként célszerűbbnek tartaná, ha egy egyesülettel 
tudna  a  város  tárgyalni.  Ez  akár  lehetne  a  Salgótarjáni  Városi  Polgárőr  Szervezet,  akivel 
egyszerűbben tudnának megállapodásokat kötni, kapcsolatukat fejleszteni. A szervezet azzal érvelt, 
hogy a bírósági bejegyzési eljárás lezárultát követően tudják majd álláspontjaikat véglegezni.

További  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./ Javaslat  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  által  fenntartott 
„MENEDÉK”  Családok  Átmeneti  Otthona  2016.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási 
szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő:  Szilágyi  Leonóra,  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete 
igazgatója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az előterjesztőt és a napirend tárgyalásához megjelent Családi Átmeneti 
Otthon vezetőjét is.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  családok  átmeneti  otthona  feladatellátási 
kötelezettségének 2016. december 31-ig egyrészről az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád  Megyei  Szervezete  között  2003.  december  12-én  létrejött  ellátási  szerződés  útján, 
másrészről a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által  fenntartott  intézmény, a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szervezeti keretei között biztosított ellátás 
révén tesz eleget.
Az  ellátási  szerződés  10.  pontja  szerint  a  Vöröskereszt  az  általa  nyújtott  szolgáltatásról,  a 
szolgáltatási  díj  felhasználásáról  az  Önkormányzat  Közgyűlése  előtt  évente  egy  alkalommal, 
legkésőbb tárgyév december 31-ig beszámol.
A  Vöröskereszt  a  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  elkészítette  a  beszámolót,  annak 
elfogadására kérte a Közgyűlést.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta a beszámolót.
Szilágyi Leonóra Igazgató Asszonynak adta meg a szót.

Szilágyi Leonóra: A Nógrád Megyei Vöröskereszt nevében, fenntartóként mondott köszönetet  a 
támogatásért,  az  együttműködésért,  Polgármester  Úrnak,  a  Közgyűlésnek.  Az  együttműködési 
megállapodásuk jövő évtől más formát fog ölteni, ezért külön kifejezte köszönetét, hogy az ellátási 
szerződés  a  családok  átmeneti  otthona  vonatkozásában  az  elmúlt  években  létrejött,  és  minden 
támogatást  megkaptak.  Bízik  a  város  jövőbeni  támogatásában,  és  hogy továbbra  is  működtetni 
tudják majd a nélkülözhetetlen és hiánypótló intézményt.

Fekete Zsolt: Maga és az Önkormányzat nevében köszönte meg a Vöröskeresztnek az Átmeneti 
Otthonon keresztül végzett szociális tevékenységét, hiszen a várost egy olyan időszakban segítette 
ezzel  az  ellátási  formával,  amikor  az  önerőből  nem  tudta  ezt  az  ellátási  formát  biztosítani  a 
rászorultak  részére.  Természetesen  szociális  gyermekvédelmi,  illetve  egészségügyi  területen  is 
szoros  kapcsolatot  kívánnak  fenntartani  a  Vöröskereszttel,  és  egymást  támogatva  megoldani  a 
problémákat.

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

231/2016. (XII.15.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2016. évi 
tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználá-
sáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Ismételten megköszönte a munkát, és további sikeres éveket kívánt a Vöröskereszt-
nek, és a Menedék Átmeneti Otthonnak.

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 rendelet  2016. december havi 
módosításának lényegi elemei a következők:

-  A  központi  költségvetésből  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak  2016.  évi 
kompenzációja címen az Önkormányzat 5.836 eFt pótelőirányzatban részesült.
- A Közgyűlés 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő 
azon  költségvetési  intézményeinél,  amelyeknél  a  dolgozók  részére  2016.  évben  nyújtandó, 
személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi  juttatások és 
a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem 
nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi  juttatások 
és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai lehetősége 
terhére biztosítja, melynek 16.210 eFt-os előirányzati rendezését a költségvetési rendeleten át 
kell vezetni;
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése során felmerülő rezsiköltségek 
10.000  eFt-os  többletkiadásának  előirányzati  rendezését  a  költségvetési  rendeleten  át  kell 
vezetni;
-  A központi  költségvetésből  Helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások 
(prémiumévek program) támogatása címen beadott igénylések alapján az Önkormányzat 1.594 
eFt támogatásban részesült;  
-  A Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár szakmai feladatai  ellátásának 15.389 eFt-os támogatás 
rendezését  a költségvetési rendeleten át kell vezetni;
-  Tekintettel,  hogy  a  költségvetésben  megtervezett  beruházási,  felújítási   projektek 
menedzsmenti  feladatainak  egy  részét  a  Városfejlesztési  Iroda  munkatársai  látják  el  és  a 
projektekben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges 
a  Polgármesteri  Hivatal  fejezetben  megnyitandó  projekteknél  ezen  előirányzatokat 
összesenjében 34.162 eFt-tal megjeleníteni;
- A Közgyűlés a novemberi testületi ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub NB I/B-ben 
szereplő  felnőtt  férfi  és  utánpótlás  kosárlabda  csapatainak  2016/17-es  bajnokságban  való 
indulása 2.000 eFt-os támogatásáról;
-  A Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program keretén  belül  a  2017.  első  félévében 
megjelenő  pályázati  felhívásokra  benyújtandó  projektek  költségeinek  minél  pontosabb 
meghatározása érdekében felmérési tervek elkészítése vált szükségessé, melyeknek 10.000 eFt-
os előirányzati rendezése szükséges;
- 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.  Az 
üzemeltetés biztonsága érdekében  2016. I. félévi kiszámlázott bérleti díj terhére 11.370 eFt-os, 
2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj terhére pedig 
83.995  eFt-os,  összesenjében  95.365  eFt-os  beruházási,  felújítási  feladatok  elvégzése  vált 
szükségessé;
-  A központi  költségvetésből  szociális  kiegészítő  ágazati  pótlék  címen  kapott  3.400 eFt-os 
támogatás előirányzati rendezése szükséges;
-  Tekintettel  arra,  hogy  a  Karancs,  Bányász  út  felújítása  című  projekt  nem  részesült 
támogatásban,  ezért  a  projekt  előirányzatának  294.780  eFt-tal  történő  csökkentése  vált 
szükségessé;
- Az Önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban 
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pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyermekprogramok című 
pályázati  felhívásra,  mely  pályázat  vonatkozásában  a  projekt  előkészítéséhez  kapcsolódó 
feladatok 7.988 eFt-os előirányzati rendezését a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 
2 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 4 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében 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 alkotta:

A 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  …/2016.  (…) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 
gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

Fekete  Zsolt: A beterjesztett  rendelettervezet  -  az  államháztartásról  szóló  törvény  alapján  - 
szabályozza a január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszak alatt az 
önkormányzat  működésével,  illetve  a  feladatok  folyamatos  vitelével  kapcsolatos  gazdálkodási 
szabályokat.  A rendelet  felhatalmazást ad a polgármesternek, az intézmények vezetőinek, illetve 
megbízási  szerződés  alapján  a  Salgó  Vagyon  Kft-nek,  hogy  az  önkormányzat  bevételeit 
folytatólagosan beszedjék, és a felmerülő kiadásaikat folyamatosan finanszírozzák.
A rendelettervezet  szabályozása korlátozásokat  is  tartalmaz, hiszen az önkormányzati  támogatás 
csupán az intézményi alapfeladatok működési költségeinek finanszírozására használható fel, illetve 
új feladat megvalósítása csak saját bevételből, illetve külön közgyűlési döntés alapján lehetséges.
Új  felhalmozási  feladatra  irányuló  kötelezettségvállalás  csak  a  Közgyűlés  hozzájárulásával 
lehetséges.
Azon  meghatározott  feladatok  megfelelő  színvonalú  megvalósításához,  amelyeket  az  átmeneti 
időszakban a Közgyűlés fontosnak tart, biztosítja a forrásokat.
Az  átmeneti  gazdálkodás  időszaka  alatt  kialakulhat  olyan  rendkívüli  helyzet,  amikor  az 
önkormányzati érdek érvényesítése, érvényesíthetősége szempontjából haladéktalanul döntést kell 
hozni,  mivel  a  döntés  elmaradása  előnyvesztést,  esetleg  kárt  okoz,  illetve  később  jelentős 
többletkiadást eredményezhet. Ezen rendkívüli helyzetek kezelésére a rendelettervezet - a jegyző 
jogi ellenjegyzése mellett - lehetőséget biztosít a polgármesternek.
Az előterjesztés kiegészítését pótlólag küldték meg képviselőtársai részére.
A rendelet-tervezet 12. §-ában a Hivatal javasolt engedélyezett létszáma tévesen került feltüntetésre, 
a megfogalmazás helyesen: "A Polgármesteri Hivatal 2017. január 1-jétől engedélyezett létszáma 
104 fő."
Kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztést ennek figyelembe vételével tárgyalja meg és fogadja el.

A Népjóléti  Bizottság  8  igen  szavazattal,  1  nem ellenében,  2  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi 
Bizottság 6 igen, szavazattal 2 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal,  2  tartózkodás mellett,  illetve az Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 5 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

A 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  belső  ellenőrzési 
tervének módosítására és a 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

      Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt: A költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló 
kormányrendelet  alapján  elkészült  és  elfogadott  2016.  évi  belső ellenőrzési  terv  módosítását  az 
indokolja,  hogy az erőforrások korlátozottan álltak rendelkezésre.  Az előterjesztés  1.  melléklete 
tartalmazza a módosított tervet.
A 2017. évi belső ellenőrzési tervet a 2. melléklet tartalmazza, amely a korábbi évekhez hasonlóan a 
hatályos jogszabályi előírások, és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott irányelvek alapján 
készült.

A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 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:

232/2016. (XII. 15.)     határozat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi belső ellenőrzési terve 1-4. táblázatainak módosítását az
1. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  alapján  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervét a 2. melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

5./ Javaslat  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  40/2015.  (XII.17.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt: A helyi  adókról  szóló  törvény  2017.  január  1-től  hatályba  lépő  szabályozása 
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megszünteti  az  önkormányzati  hatáskörben  nyújtható  adókedvezmény,  adómentesség  csekély 
összegű  (de  minimis)  támogatássá  minősítését,  ezért  a  rendelet-tervezet  a  mentesség 
igénybevételére vonatkozó, jelentős adminisztrációs többlettel járó jogszabályozást helyezi hatályon 
kívül.  

A Pénzügyi  Bizottság  8  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 
6 igen szavazattal, 2 nem ellenében 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 41/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Javaslat  "Itt  van  az  otthonunk,  itt  van  a  jövőnk!"  ösztöndíjról  szóló  22/2013.(IV.25.) 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Közgyűlés 2013-ban ösztöndíj rendeletet alkotott „Itt van az otthonunk, itt van a 
jövőnk!” címmel. A Rendelet megalkotása óta a pályázat négy tanévben került meghirdetésre. Ezen 
idő alatt 31 fő került be az ösztöndíj programba. Elmondhatják, hogy a program sikeresen működik. 
A 31 főből  4 fő már befejezte tanulmányait  és megkezdte az ösztöndíj  szerződésében foglaltak 
teljesítését, azaz salgótarjáni munkáltatónál dolgozik.
A  Rendeletet  felülvizsgálták,  ennek  eredményeként  indokoltnak  tartják  a  pályázók  körének 
bővítését,  ezáltal  több  felsőoktatásban  tanulni  vágyó  fiatal  számára  nyílik  lehetőség  a  pályázat 
beadására, és a lakóhelyéhez közeli munkavállalásra.
Indokolt továbbá a középiskolák körét is bővíteni olyan köznevelési intézményekkel, amelyek olyan 
speciális képzést nyújtanak, amelyek nem találhatók meg Salgótarjánban.
Mindezek mellett javasolják – a városra is jellemző orvoshiány mérséklése érdekében - az általános 
orvos,  illetve  fogorvos  képzésben  résztvevő  pályázók  esetében  a  salgótarjáni  középfokú 
intézményben történő érettségi vizsga feltételt is figyelmen kívül hagyni.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, a Pénzügyi 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 42/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Javaslat  az  önkormányzat  sportfeladatairól  és  a  helyi  sporttevékenység támogatásáról 
szóló 47/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: A sporttörvényben meghatározott feladataik alapján a tízezernél több lakosú helyi 
önkormányzatok  rendeletben  állapítják  meg  a  helyi  adottságoknak  megfelelően  a  sporttal 
kapcsolatos  részletes  feladatokat  és  kötelezettségeket,  valamint  a  költségvetésükből  a  sportra 
fordítandó összeget.
A sportrendelet  felülvizsgálata  során  az  önkormányzat  sportfeladataira  fordított  éves  összegre 
vonatkozó  rendelkezés,  valamint  a  sportszervezetek  támogatására  vonatkozó  rendelkezés  került 
pontosításra.

A Népjóléti  Bizottság 11 igen szavazattal,  az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen 
szavazattal, 2 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 rendeletet alkotta:

A 43/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Fekete Zsolt: A tagönkormányzatok felhatalmazása alapján a Közgyűlés 2016. március 31-i ülésén 
döntött  a  Társulás  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
Az intézményi térítési díjak és az alkalmazandó kedvezmények 2016. április 1. napjától hatályba 
léptek.
A Társulási Tanács a 2016. november 15-i ülésén a hajléktalan személyek átmeneti szállása és a 
házi  segítségnyújtás  szociális  alapszolgáltatás  vonatkozásában  módosította  a  fizetendő  térítési 
díjakról, valamint az alkalmazandó kedvezmények mértékéről szóló döntését az előterjesztésben 
foglaltak szerint.
A módosítást a Társulásban lévő tagönkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyták.

A Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság egybehangzó 
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 44/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9./  Javaslat köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

       A napirend tárgyalásához meghívott: Simon Tibor tankerületi igazgató
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Sándorné  Dobos  Veronika,  a  Salgótarjáni 
Tankerület gazdasági igazgatója 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Simon Tibor Tankerületi  Igazgató Urat,  és Dobos Veronika Gazdasági 
Igazgató Asszonyt. A nemzeti  köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől az állam 
gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelés, a többi gyermekkel, 
tanulóval  együtt  nevelhető,  oktatható  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelése 
kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A hivatkozott törvény 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint a tankerületi központ 
által  fenntartott,  a  települési  önkormányzat  által  működtetett  köznevelési  intézmények 
működtetésével  kapcsolatos  jogviszonyokból  származó  jogok  és  kötelezettségek  a  tankerületi 
központot illetik meg, illetve terhelik.  Ettől az időponttól a tankerületi központok foglalkoztatói 
állományába kerülnek a  köznevelési  intézmény működtetésével  és  a  működtetéshez  kapcsolódó 
funkcionális feladatokat ellátó munkavállalók, ha megfelelnek az egyes jogszabályokban rögzített 
képesítési  előírásoknak.  A  köznevelési  intézmény  köznevelési  feladatainak  ellátását  szolgáló 
mindazon települési  önkormányzati  vagyon és vagyoni  értékű jog leltár  szerint  2017. január  1. 
napjával  a  területileg  illetékes,  jelen  esetben  a  Salgótarjáni  Tankerületi  Központ  ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül.
A működtetés  tankerületi  központ  általi  átvételéről  az  érintett  önkormányzatok  és  tankerületek 
megállapodást kötnek.
E  mellett  az  előterjesztés  tartalmazza  a  tankerület  fenntartásában  és  működtetésében  lévő 
Salgótarjáni  Madách  Imre  Gimnáziummal  kapcsolatban  a  már  2013-tól  hatályban  lévő 
vagyonkezelési szerződés módosítását.
Az átadás-átvétellel összefüggésben szükséges a határozati javaslat szerinti döntéseket meghozni.
Előterjesztést pótlólag küldték meg képviselőtársai részére.

A Népjóléti  Bizottság  8  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett 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:

233/2016. (XII. 15.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. április 
19. napján létrejött vagyonkezelési szerződés I.sz. módosítását a  1. melléklet szerint jóvá-
hagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester

2. A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett közneve-
lési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek 
átadás-átvételéről szóló, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni 
Tankerületi Központ között kötendő megállapodást a 2. melléklet jóváhagyja, és felhatal-
mazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester
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3. A Közgyűlés jóváhagyja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni 
Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződést a hozzá tartozó mellékletekkel együtt 
a 3. melléklet szerint, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester

4. A Közgyűlés a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító ok-
iratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. melléklet szerint elfogad-
ja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester

5.  A  Közgyűlés felkéri  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjét,  hogy  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. december 23.
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

6. A Közgyűlés az egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló 4/2016. 
(II. 11.) Öh. sz. határozatának 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„8.  A  Közgyűlés  az  alábbiakban  felsorolt,  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági  Szolgálata  (KIGSZ)  feladatellátásához  használt  vagyont  a  feladatellátás 
időtartamára  ingyenesen  a  költségvetési  szerv  (KIGSZ)  használatába  adja  az  alábbiak 
szerint:
A) A költségvetési szervre bízott vagyon
Ingatlan vagyon:

1.1787/5 hrsz-ú (Salgótarján, Kassai sor 2. sz.) ingatlan – az alapító okirat 1. számú mel-
lékletét képező alaprajzon feltüntetett – mindösszesen 281,82 m2 alapterületű helyiségei,
A Salgótarjáni Szakképző Centrum és a Salgótarjáni Tankerületi Központ vagyonkezelé-
sében lévő ingatlan vagyon ingatlan részei:
2.3704/6  hrsz.-ú  (Salgótarján,  Arany János  út  12.)  ingatlan  és  a  rajta  lévő  épületek 
398,04 m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 27 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
3.3527 hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 73. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 41,3 m 2 

épületrésze (gyermekétkeztetés 3 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
4.5189 hrsz-ú (Salgótarján, Rákóczi út 60. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 938,69 
m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 5 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
5.1240 hrsz-ú (Salgótarján, Zemlinszky R. utca 4. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 
258,36 m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 9 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
6.3733  hrsz-ú  (Salgótarján,  Kissomlyó  utca  1.  sz.)  ingatlan  és  a  rajta  levő  épületek 
245,67 m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 11 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
7.3555/2 hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 3/a. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 71,02 
m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 3 db helyiség)
8.4159 hrsz-ú (Salgótarján, József A. út 2. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 345,3 m2 

épületrésze (gyermekétkeztetés 10 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
9.6734 hrsz-ú (Salgótarján, Budapesti út 66. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 289,9 
m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 11 db helyiség)
10.2688 hrsz-ú (Salgótarján, Beszterce tér 4. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 448,82 
m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 9 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
11.352/1 hrsz-ú (Salgótarján, Petőfi út 96. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 135,84 m2 
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épületrésze (gyermekétkeztetés 5 db helyiség)
12.5071 hrsz-ú (Salgótarján, Forgách Antal út 1. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 
90,72 m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 3 db helyiség, orvosi szoba 2 db helyiség)
13.1876 hrsz-ú (Salgótarján, Mártírok útja 3. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 308,53 
m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 12 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség helység)
14.3513 hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 24. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 286,6 
m2 épületrésze (gyermekétkeztetés 7 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség)
15.2990 hrsz-ú (Salgótarján, Füleki út 45. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 24,3 m2 

épületrésze (gyermekétkeztetés 1 db helyiség).
Ingó vagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint.”

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. A Közgyűlés felkéri Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjét és a Salgótarjáni Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szolgálatának  igazgatóját  a  2.  pont  szerinti  megállapodásban 
meghatározott vagyon vagyonleltár szerinti átadására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea, jegyző

         Maruzs Viktória, igazgató

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. Egyben bejelentette, hogy az előzőekben meghozott döntés értelmében Tankerületi 
Igazgató Úrral aláírásra került a szerződés.

10./  Javaslat  a  településrendezési  eszközök  felülvizsgálata  véleményezési  szakaszának 
lezárására Salgótarján teljes közigazgatási területét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: A Közgyűlés 2015. márciusi határozata alapján eljárást indítottak a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatára Salgótarján teljes területét érintően.
Ennek célja, hogy az 1998. évben keletkezett és azóta többször módosított helyi építési szabályzat 
és szabályozási-,  szerkezeti  tervek helyett  új,  korszerű szabályozás  jöjjön létre.  A felülvizsgálat 
során a reális építési, fejlesztési terveknek kívánnak jogszabályi keretet adni.
A véleményezési dokumentációt 2016. októberében megküldték az államigazgatási szerveknek, és a 
város honlapján meghirdették társadalmi véleményezésre.
A beérkezett válaszokat és javaslatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Ez a véleményezési szakaszt lezáró közgyűlési határozat szükséges az állami főépítész záró szakmai 
véleményezéséhez.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
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 mellett az alábbi határozatot 
hozta:
234/2016. (XII. 15.) határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján teljes  közigazgatási 
területét érintő településrendezési eszközök felülvizsgálata véleményezési szakaszában beérkezett 
véleményeket az 1. melléklet szerint megismerte, azokat elfogadja, és
javasolja a polgármesternek, hogy záró szakmai véleményezésre az állami főépítésznek küldje meg.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős:Fekete Zsolt polgármester
 

11./ Javaslat  a  KEHOP-2.2.2  konstrukció  keretében  aláírt  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodás technikai módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A Közgyűlés  2016.  júniusi  ülésén  fogadta  el  a  „Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
szennyvízelvezetésének  fejlesztése”  című  projekt  Támogatási  szerződéskötéséhez  szükséges 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást.
A vonatkozó  Korm.  határozat  2016.  október  14-től  hatályos  módosítása  alapján  a  Támogatási 
szerződés  összevonásra  került  a  jelen  határozati  javaslat  1.  mellékletét  képező  Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásban felsorolt további 13 db önkormányzat szerződésével.
A technikai módosítást  követően a  projekt címe „Észak-Magyarországi  szennyvízelvezetési  és –
kezelési  fejlesztés  7.”-re változik.  A  projekt  keretében  megvalósuló  fejlesztések  tartalmát  a 
módosítás nem érinti.
Az  összevonás-  és  a  Támogatási  szerződéskötés  feltétele  az  új,  jelen  határozati  javaslat  1. 
mellékletét képező közös Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása.
Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  a  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  az 
előterjesztés kiküldését követően aláírásra került.
A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  illetve  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 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

235/2016. (XII. 15.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a KE-
HOP-2.2.2  -15-2016-00081  Konzorcium  azonosító  számú  (korábban  KE-
HOP-2.2.2-15-2016-00083) „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelés fejlesztés 7..” 
című Támogatási szerződéshez kapcsolódó, az 1. melléklet szerinti Konzorciumi együttműködési 
Megállapodást, és annak polgármester által történő aláírását.  
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi  a 
127/2016. (Vi.28.) Öh. sz. határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

14



12./ Javaslat  a  21.  sz.  országos  főút  belterületi  szakaszán  lévő  körforgalmak  középső 
szigetének  felújítására,  fejlesztésére  és  hosszú  távú  üzemeltetésére  vonatkozó 
megállapodás  módosítására,  valamint  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  és  az 
Önkormányzat  érdekeltségi  körébe  tartozó,  országos  közúthálózaton  lévő  közúti 
forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési   költségeinek megosztására vonatkozó 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődje 2007. november 27-én 
megállapodást  kötött  az  országos  közúton  meglévő  belterületi  körforgalmak  középszigeteinek 
parkfelújítására, szökőkút létesítésére, valamint a középszigetek üzemeltetésére.
A módosítás értelmében a 21. sz. főút és a Salgó út körforgalmú csomópontjában lévő középsziget 
üzemeltetése  kikerül  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  feladatköréből,  a  Füleki  út  -  Sebaji  út 
csomópontban (a Beszterce lakótelepnél) a megállapodás aláírását követően létesített körforgalom 
középszigetének üzemeltetése pedig a megállapodás részét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladatát 
fogja képezni.
Ezen  túlmenően  az  előterjesztés  a  Magyar  Közút Nonprofit  Zrt.  és  az  önkormányzat  által, az 
országos  közúthálózaton  elhelyezkedő  és  közös  érdekeltségi  körbe  tartozó  jelzőberendezések 
üzemeltetési feladatainak és azok költségeinek megosztására vonatkozó megállapodás megkötésére 
tesz javaslatot.

A  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  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 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

236/2016. (XII. 15.) határozat
 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közötti, a 21. sz. országos főút belterületi szaka-
szán lévő körforgalmak középső szigetének felújítására, fejlesztésére
és hosszú távú üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítás tervezetét az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  és  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  közötti  közös  érdekeltségi  körbe  tartozó 
jelzőberendezések  üzemeltetési  költségeinek  megosztásáról  szóló  megállapodás  tervezetét  a  2. 
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

13./ Javaslat  a  salgótarjáni  köztemetőkben  található  I.  világháborús  honvéd  emlékművek 
felújítására irányuló pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és a Múzeum pályázatot írt ki - 
többek  között  -  a  magyarországi  temetkezési  helyen  található  I.  világháborús  emlékművek 
rendbetételére, állagmegőrző karbantartására és felújítására. A támogatott projektek támogatási és 
megvalósítási  időszaka:  2016.  november  25  –  2017.  december  31.  Az  elnyerhető  támogatás 
összegének felső határa -  felújítandó emlékművenként -  1.000.000 forint.  A támogatás formája: 
vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. Önrészt nem szükséges vállalnia a 
pályázóknak. A támogatás intenzitása: 100%-os. Az önkormányzat több pályázatot is benyújthat.
Javasolta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a zagyvapálfalvai, valamint a baglyasaljai 
köztemetőkben  található  I.  világháborús  honvéd  emlékművek  állagmegőrző  karbantartására  és 
felújítására.

A Népjóléti Bizottság, illetve a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi 
Bizottság egyaránt egybehangzó igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

237/2016. (XII. 15.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázati felhívására (kódszáma: HIM-HF16) a 3100 
Salgótarján, Blaha L. u. 1/A. (zagyvapálfalvai városrész), valamint a
3100 Salgótarján,  Temető út  30.(baglyasaljai  városrész)  köztemetőiben található I.  világháborús 
honvéd  emlékművek  állagmegőrző  karbantartásának  és  felújításának  támogatására  történő 
pályázatok benyújtását az alábbiak szerint:

a) 3100 Salgótarján, (zagyvapálfalvai városrész) Hrsz.: 6922
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás3
Támogatás mértéke 100 %,
Igényelt támogatás 1.000 e Ft,
Önerő 0 Ft.

b) 3100 Salgótarján, Temető út (baglyasaljai városrész) Hrsz.:602/3
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke 100 %,
Igényelt támogatás 1.000 e Ft,
Önerő 0 Ft.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott pályázatok benyújtására 
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

14./ Javaslat  az  ÉMÁSZ  Hálózati  Kft-vel  kötendő  együttműködési  keretmegállapodás 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Az ÉMÁSZ Hálózati  Kft.  megkereste az önkormányzatot azzal,  hogy a kialakult 
együttműködés tapasztalatai alapján, a jogszabályi előírásokat is figyelembe véve együttműködési 
keretmegállapodás megkötését javasolja.
Az  együttműködés  fő  területei  a  helyi  építési  szabályzat  megalkotásában,  a  városfejlesztési 
projektek  megvalósításában,  és  a  közcélú  hálózatok  elhelyezése  céljából  a  közterületek 
igénybevételében jelennek meg.
Az együttműködési keretmegállapodás a határozati javaslat mellékletét képezi.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

238/2016. (XII. 15.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat és az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft. között kötendő együttműködési keretmegállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: Miklós  László,  a Salgó Vagyon Kft.  Felügyelő  

Bizottságának elnöke

Fekete Zsolt: Üdvözölte az előterjesztőt és a meghívott vendéget. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő,  bérbeadással  hasznosított  ingatlanok  analitikus  nyilvántartásának  felülvizsgálata  során 
megállapítást nyert, hogy a hátralékos állományból 34.858.999,- Ft összegű követelés a vonatkozó 
jogszabályok alapján behajthatatlannak minősíthető.
A számvitelről, valamint az államháztartás számviteléről szóló törvények alapján a Salgó Vagyon 
Kft.  kéri  ezen összegek behajthatatlan követelésként történő leírását,  mivel  a számvitelről szóló 
törvény értelmében a behajthatatlan követelés a mérlegben nem mutatható ki. Az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a követelések 
leírása a Közgyűlés jóváhagyását igényli.

A  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  1  tartózkodás  mellett,  illetve  a 
Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen  szavazattal 
támogatta az előterjesztést.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: A november 29-i rendkívüli közgyűlésen már jelezte, hogy a leírások jelentős 
összeget tartalmaznak. A költségvetésből kiderül, hogy 68 millió Ft éves támogatást kap a Salgó 
Vagyon Kft. a várostól az ingatlanok karbantartására, ugyanakkor látják, hogy közel 34 millió Ft 
behajthatatlan  követelés  halmozódik  föl  éves  szinten.  Úgy  vélte,  a  tartozás-felhalmozódás 
elkerülése  érdekében  más  koncepciót  kellene  folytatni,  vagy  felgyorsítani  a  kilakoltatással 
kapcsolatos intézkedéseket, mely viszont negatív üzenetet hordoz. Szintén negatív üzenetet hordoz 
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a közel 34 millió Ft összegű követelés „leírása”, mely félő, hogy a fizetés elmulasztására ösztönzi a 
többi bérlőt. Arra kérte Igazgató Urat, és a testület tagjait, hogy a probléma megoldása érdekében a 
jövő évre vonatkozóan megoldási javaslatot próbáljanak kidolgozni.
Egyéb  lehetőség  híján  célszerű  volna  közjegyző  előtti  szerződéskötésre  presszionálni  a  Salgó 
Vagyon  Kft-t,  még  ha  magasabb  költséggel  is  jár.  Elképzelhető,  hogy  mindez  felgyorsítaná  a 
folyamatot, lehetővé tenné a bírósági eljárás kiiktatását, valamint preventív hatást gyakorolhat a 
bérlői körre.
Vannak élethelyzetek, amikor valaki nem tud fizetni. Úgy vélte, hogy ennek kezelése érdekében 
átmeneti  szociális  segítséget  kell  biztosítani  azoknak,  akik  végképp  nem  tudnak  fizetni. 
Megkérdőjelezte  a  felhatalmazást  9  -  11  millió  Ft  összegű  bérleti  díj  felhalmozódásának 
megengedésére. Hathatós intézkedések megtételére kérte Igazgató Urat és képviselőtársait.

Fekete Zsolt: Igazgató Úrnak adta meg a szót.

Méhes  András: A Turcsány Képviselő  Úr  által  említett,  kintlévőségek  kezelésével  kapcsolatos 
probléma nem csak Salgótarjánban merül  föl.  Cél  kell  legyen a  kár  minimalizálása.  A számok 
valóban megdöbbentőek.  A jelen előterjesztésben szereplő számok hátterében 5 éven túli  ügyek 
állnak, melyek egy korábbi időszakban folytak. Másrészről valóban előfordulhat, hogy meghal egy 
bérlő,  vagy felszámolásra  kerül  egy cég,  és  nincs  a  felszámolásból  adódó,  hasznosítható  érték. 
Ezzel együtt sem vitatta, hogy nagy hangsúlyt kell fektetniük a kintlévőségek kezelésére, hiszen a fő 
cél az volna, hogy folyamatot a legelején meg tudják állítani, ami abban nyilvánulna meg, hogy már 
egy nemfizetés után telefonon megkeresnék a bérlőt. Természetesen megvan a rendje jelenleg is: 
kimegy a  fizetési  felszólítás,  egyszer,  kétszer,  majd  következik  a  bérleti  szerződés  felmondása, 
utána következik a bíróság. A bíróság jogerős ítélete után következik a végrehajtás. Megtörténhet, 
hogy a kezdeti összeg az eljárás végére jelentősen (akár ötszörösére) növekszik. A helyzet nyilván 
nem könnyű, de a Kft. törekszik a megfelelő megoldásra. Ennek érdekében a múlt héten tárgyaltak 
egy ügyvédi irodával, aki Budapesten végez behajtási tevékenységet önkormányzatok részére. Az 
egyeztetés  eredményeképp  az  iroda  képviselője  azt  állapította  meg,  hogy a  Kft.  pillanatnyilag 
alkalmazott eszközeihez képest nem tud egyebeket hozzátenni.
Az eredményesség állandó kapcsolattartást igényel. Nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amikor 
saját akaratán kívül valaki nehéz helyzetbe kerül. Amíg a fizetés reális esélyét látják, készek fizetési 
„ütemezést” adni, melynek célja a fizetési folyamat meghatározott keretek között tartása, a nagy 
összegű tartozások elkerülése.

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett  az 
alábbi határozatot hozta:

239/2016. (XII. 15.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény  65.  §  (7)  bekezdésében  foglaltak  alapján  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  ingatlanokkal  kapcsolatos  lakossági  lakbér-  és  közüzemi  díj,  illetve  közületi 
bérleti- és közüzemi díj, valamint földbér hátralékos állományából - a mellékletben részletezett - 
34.858.999,- Ft összegű behajthatatlan követelést leírjon.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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16./ Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő 
Egyesület részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete  Zsolt: A  Közgyűlés  2011.  évi  határozata  alapján  a  Nógrád  Megyei  Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesület kedvezményes bérleti díjon használatba kapta a Salgótarján, Mérleg út 2. 
szám alatti  ingatlan 6 db, összesen 175 m2 nagyságú helyiségét 2011. június 01. napjától 2016. 
május  31.  napjáig tudományos,  ismeretterjesztő,  oktató tevékenység folytatása  céljára.  A bérleti 
szerződés tartozás miatt nem került megújításra.
A TIT képviselői  2016.  november  végén  személyesen  keresték  meg  az  önkormányzatot  annak 
érdekében, hogy az Egyesület működéséhez a város segítséget kérjen. A tárgyalás során elmondták, 
hogy  fennálló  tartozásukat  rendezték,  két  helyiség  a  2016.  évben  visszaadásra  került.  A TIT 
továbbiakban a megmaradó, összesen 67 m2 nagyságú 4 db helyiséget kívánja állandó jelleggel 
használni,  a  korábban használt  további  2 helyiséget pedig szükség szerint  vizsgáztatás céljából, 
kedvezményes  bérleti  díj  ellenében.  Ezen  felül  kérték  a  város  segítségét  a  TIT  további 
működésének  támogatásában  azzal,  hogy  az  általuk  használt  helyiségeket  ingyen,  bérleti  díj 
megfizetése nélkül használhassák a közüzemi költségek TIT általi megtérítés mellett.
A Közgyűlés 2012. októberi határozatával határozatlan idejű közművelődési megállapodást kötött a 
TIT-tel  egész  életen  át  tartó  tanulás  és  felnőttképzés,  ezáltal  a  foglalkoztathatóság  és 
versenyképesség,  a  társadalmi  felzárkóztatás  elősegítése  céljából.  Az  Önkormányzat  kiemelten 
fontosnak tartja, hogy szerepet vállal a civil szervezetek támogatásában, és lehetőségeihez mérten 
segítséget nyújt a civil szervetek munkájához, tevékenységéhez.
A TIT kérelmét a város vezetése támogatja.

A  Pénzügyi  Bizottság,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi 
Bizottság,  illetve  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  is  egyhangúlag  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag mellett az alábbi határozatot 
hozta:
240/2016. (XII. 15.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. december 1. napjától 2017. 
november  30.  napjáig  ingyenes  használatba  adja  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő 
Egyesület részére a Salgótarján, Mérleg út 2. (ingatlan nyilvántartásban: Klapka György utca 4.) 
szám alatti  ingatlanban található 107, 108, 108a, 109 számú, összesen 67,33 m2 nagyságú nem 
lakás  céljára  szolgáló  helyiségeket  a  közüzemi  költségek  Egyesület  által  történő  megfizetése 
mellett.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  1.  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:       Méhes András ügyvezető igazgató

17./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában 
foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2017-2018. évekre szóló cselekvési terv 
elfogadására
Előterjesztő: Dániel Zoltán alpolgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a középtávú gyermek- és ifjúsági 
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koncepcióban foglaltak alapján látja el. A célkitűzések rövid távú megvalósítása érdekében ifjúsági 
cselekvési tervet készít. Az Önkormányzat az ifjúsági feladatok aktualizálása érdekében a cselekvési 
tervet kétévenként felülvizsgálja, és újat készít.
A 2017-2018. évekre szóló cselekvési tervhez javaslatokat adtak, illetve a tervet véleményezték a 
SITI  munkatársai  és  a  Salgótarjáni  Városi  Diákönkormányzat  képviselői.  A cselekvési  tervben 
foglaltakkal egyetértettek és támogatásukról biztosították.

A Népjóléti Bizottság egybehangzó igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Dániel Zoltán  Alpolgármester Úrnak adta meg a szót.

Dániel Zoltán: Nagyon fontos feladat ma Salgótarjánban az ifjúság területe, hiszen folyamatosan 
csökken a lakosság, és a fiatalok már nagyon hamar elvágyódnak a városból. Fontos a folyamatos 
párbeszéd velük. Ennek egyik része az, hogy tavaly újból összehívták a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumot, amelynek a működéséhez pályázatot nyújtottak be. Ennek megvalósulásához – korábbi 
közgyűlési döntésük értelmében - 90 ezer Ft önerőt biztosít az önkormányzat, az elnyert támogatás 
összege pedig 810 ezer  Ft.  Igyekeznek ezt  az  összeget  megfelelő  módon a város  fiatalságának 
érdekében elkölteni.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

241/2016. (XII. 15.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése az 1.melléklet szerint elfogadja a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Gyermek és Ifjúsági Koncepciójában foglaltak rövid 
távú megvalósítását célzó 2017-2018. évekre szóló cselekvési tervet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dániel Zoltán alpolgármester

2.A Közgyűlés az ifjúsági cselekvési tervben meghatározott feladatok megvalósulásához szükséges 
előirányzatot a tárgyévi költségvetésben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

18./  Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  ABIGÉL Közhasznú  Egyesület  részére  történő 
ingyenes használatba adására

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az ABIGÉL Közhasznú Egyesületet olyan szülők alapították, akik mindegyike egy-
egy autista  gyermeket  nevel.  Céljuk,  hogy a társadalom minél  szélesebb körének bemutassák a 
másként gondolkodó, sokszor magányukba visszavonult kicsi, vagy már felnőtt autistákat, és ezzel 
az állapottal együtt élő családtagokat egy közösségbe tömörítsék, továbbá a társadalomban széles 
körben  ismertté  tegyék  ezen  problémák  mibenlétét,  kezelésének  módszereit,  elfogadásának 
lehetőségeit.
Jelenleg  az  Egyesület  a  Salgótarján,  Arany János  út  23.  szám alatti  társasházban  bérel  helyet, 
szerződésük azonban 2016. december 15. napjára felmondásra került.
A közelmúltban indult országos érdekvédelmi hálózat, az Autisták Országos Szövetsége Info-Pont is 
ebben  a  helyiségben  kapott  helyet.  Az  AOSZ  Info-Pontok  létrehozásával  törekszik  a  családok 
támogatásában  segítő  szolgáltatások  körének  bővítésére  és  kiterjesztésére,  a  jó  gyakorlatok 
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átadására,  a területi  egyenlőtlenségek ellensúlyozására, a helyi  igények, szükségletek feltárására, 
valamint az egységes és széleskörű érdekvédelmi tevékenység megvalósítására. A bérleti szerződés 
felmondásával a salgótarjáni iroda megnyitása és működtetése lehetetlenné válik.
Az Egyesület azzal kereste meg, hogy az Önkormányzattal együttműködve alakítaná ki az AOSZ 
Info-Pont irodát, melyhez kéri az Önkormányzat támogatását abban, hogy a Salgótarján, Mérleg út 
2.  (ingatlan  nyilvántartásban:  Klapka  György  utca  4.)  szám  alatti  ingatlanban  ingyenesen 
biztosítson  irodahelyiséget tevékenységük  ellátásához.  A  helyiség  közüzemi  költségeinek 
megfizetését az Egyesület vállalja.
Az  Önkormányzat  kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  szerepet  vállaljon  a  civil  szervezetek 
támogatásában,  ezért  ennek  érdekében  lehetőségeihez  mérten  segítséget  nyújt  és  támogatja  a 
település non-profit szervezeteit segítő civil szervetek munkáját, tevékenységét.
Az  előterjesztést  pótlólag  küldték  meg  képviselőtársai  részére.  Bizottságok  nem tárgyalták  azt. 
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Köszönetet mondott Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak és Méhes András 
Ügyvezető Igazgató Úrnak a gyors és hathatós intézkedésért, hiszen a hét elején tudták benyújtani 
vonatkozó kérelmüket, és máris sikerült a Közgyűlés elé terjeszteni a határozati javaslatot.
Nagy segítség  mindez  a  Salgótarjánban és  környékén,  illetve  a  megyében élő  autistáknak.   Ez 
megyére kiterjedő hálózat, de az AOSZ pont országra kiterjedő hálózat. Az AOSZ vezetője egy 
salgótarjáni hölgy, Kővári Edit, aki nagyon sokat lobbizott az említett pontok létrejöttéért. Mind az 
előző,  mind  a  jelenlegi  önkormányzat  támogatta  az  autizmus  salgótarjáni  kezelését,  illetve 
helyzetének javítását, és mint a Nógrádi Autizmus Alapítvány Kuratóriumának Elnöke ismételten 
megköszönte Fekete Zsolt Polgármester Úrnak és Igazgató Úrnak a gyors segítséget.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

242/2016. (XII. 15.)     határozat  
1.Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  ABIGÉL 

Közhasznú  Egyesülettel kötendő  együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására.

    Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. december 19. napjától – 
2017. december 31. napjáig ingyenes használatba adja ABIGÉL Közhasznú Egyesületet részére 
a  Salgótarján,  Mérleg  út  2.  (ingatlan  nyilvántartásban:  Klapka  György utca  4.)  szám alatt 
található 207. számú, nem lakás céljára szolgáló  32,23  m2 nagyságú 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: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

19./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásra

       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete  Zsolt: A Baptista  Szeretetszolgálat  Hegymenet  Klub  Szenvedélybeteg  és  Fogyatékos 
Személyek  Nappali  Intézménye  azzal  a  felajánlással  kereste  meg az  Önkormányzatot,  hogy az 
Advent időszakában napi egy tál meleg élelmet tudnak biztosítani az arra rászorulók részére.
Az Intézmény szociálisan rászorult személyek részére a hatvani, aszódi és pásztói járásokban már 
több, mint 20 helyen végez élelemosztást.
Sajnos a Salgótarjánban is igen sok olyan ember és család él, akiknek az ünnepnapokon is gondot  
okoz az, hogy meleg étel kerüljön az asztalra, ezért az Önkormányzat vezetése örömmel fogadta a 
kezdeményezést. Az ételosztás a város három területén valósul meg, ahol a hátrányos helyzetű, rá-
szoruló emberek 2017. január 6-ig hétköznap hétfőtől – péntekig kapnak egy tál meleg ételt.
Az  ételosztásba  bevont  helyszínekre  szóló  hatósági  engedélyt  az  Intézmény  kéri  meg.  Az 
osztópontokon az Intézmény biztosítja az ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg képviselőtársai részére.

A Népjóléti  Bizottság,  és  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi 
Bizottságunk egybehangzó igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

243/2016. (XII. 15.)     határozat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja, hogy a szociálisan 
rászorult személyek az Advent időszakában egy tál meleg ételhez jussanak Salgótarjánban.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés hozzájárul,  hogy az 1. pontban meghatározott cél  megvalósításához a  Baptista 
Szeretetszolgálat  Hegymenet  Klub  Szenvedélybeteg  és  Fogyatékos  Személyek  Nappali 
Intézményének (3000 Hatvan, Madách u. 14.) közreműködésével az alábbi ingatlanokban 3 óra 
időtartamban ételosztás valósuljon meg.
-3104 Salgótarján, Gorkij krt. 52-64./103.
-3012 Salgótarján, Petőfi út 85.
-3100 Salgótarján, Völgy út 1.
Az ételosztás időtartama 2016. december 13-tól 2017. január 6-ig terjed.
Az ételosztáshoz szükséges tárgyi eszközöket az Intézmény biztosítja.
A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és az SBTC Sport Kft. ügyvezetőjét, hogy a helyszíneken az 
ételosztást  biztosítsa,  és  egyúttal  felhatalmazza  a  vezető  tisztségviselőket,  hogy  a  szükséges 
jognyilatkozatokat tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20./ Javaslat     a    Magyar    Államkincstárnál     fizetési   számla  megnyitásának   utólagos  
       jóváhagyására
        Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  Korm.  rendelet  rendelkezik  az  európai  uniós 
forrásokból megvalósuló projektek likviditásának biztosításához szükséges előleg igénybevételének 
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szabályairól.
A támogatási  előleg  mértéke  a  rendelet  értelmében  a  megítélt  támogatási  összeg  100%-át  is 
elérheti.  Amennyiben  a  támogatási  összeg  eléri  az  ötszázmillió  forintot,  abban  esetben  van 
lehetőség a támogatási összeg 100%-ának előlegként történő igénybevételére, ha az önkormányzat 
kincstári fizetési számlát nyit.
Tekintettel  arra,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  „Gyermekmúzem 
kialakítása  Salgótarjánban”  című  TOP pályázata  749.992.500  Ft  támogatásban  részesült,  így  a 
projekt  likviditásának biztosítása és  a  100%-os támogatási  előleg igénylése érdekében kincstári 
fizetési számla megnyitása szükséges.
Az államháztartásról szóló törvény alapján, ha a települési önkormányzat fizetési számláját nem a 
kincstár  vezeti,  az  európai  uniós  forrásból  nyújtott  költségvetési  támogatások  fogadására  a 
kincstárnál fizetési számlát vezethet.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg képviselőtársai részére.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

244/2016. (XII. 15.)   határozat  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Magyar Államkincsárnál a TOP-6.1.4-15-ST1-2016-
00001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó fizetési számla megnyitását.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

21./ Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: A Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  a  Közgyűlés  2015.  december  17-i 
ülésén meghozott határozata alapján a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel aláírta a 2016. évre szóló 
folyószámlahitel szerződést. A szerződés 2016. december 31. napján lejár.
A gazdasági  társaság  a  2017.  évben  is  igénybe  kívánja  venni  a  folyószámlahitelt,  amelynek 
folyósítását a K&H Bank 2017. december 31. napjáig terjedő időre biztosítja. A folyószámlahitel 
szerződés  feltétele  a  tulajdonos  önkormányzat  jóváhagyása,  valamint  a  határozati  javaslat  1. 
mellékletét képező „komfort levél” aláírása.

A Népjóléti és a Pénzügyi Bizottság egybehangzó igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

245/2016. (XII. 15.)   határozat  
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
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Nonprofit Kft. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 35 000 000 Ft összegre szóló, 2017. december 
31.napjén  lejáró  folyószámlahitel  szerződést  kössön.  A Közgyűlés  felhatalmazza  Fekete  Zsolt 
polgármestert a határozat 1. mellékletét képező komfort levél aláírására.
Határidő: aláírásra azonnal,
                a  szerződés megkötésére 2016. december 31.
Felelős:  Fekete Zsolt polgármester
              Simon Lajos ügyvezető igazgató

22./ Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az önkormányzat a közművelődési, sport, ifjúsági, marketing és rendezvényszervezői 
feladatok ellátására hozta létre a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft-t. Az önkormányzat 2012. július 1-től működteti a Társaság szervezeti keretein belül 
a Tarjáni Gyermektábort, 2015. január 1-től pedig a Geoparki Látogató Központot üzemeltetésével 
bővült a Társaság feladatellátása.
Az  önkormányzat  célja,  hogy  a  tulajdonában  lévő,  turisztikai  szempontból  meghatározó 
jelentőséggel bíró ingatlanok üzemeltetése olyan gazdasági társasághoz kerüljön, amelynek üzleti 
profiljában  kiemelten  szerepel  az  idegenforgalom.  Az  önkormányzat  helyi  idegenforgalom 
fejlesztésével és a turisztikai jellegű ingatlanokkal kapcsolatos céljai érdekében javasolta, hogy a 
Tarjáni  Gyermektábor,  valamint  a  Geoparki  Látogató  Központ  működtetését  közszolgáltatási 
szerződés keretében, 2017. január 1-től Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. lássa el.
A nevezett  ingatlanok  működtetésében  bekövetkező  módosulások  miatt  szükséges  a  Társaság 
dokumentumaiban  a  változások  átvezetése.  A módosításokat,  valamint  az  önkormányzat  és  a 
Geopark  Kft.  között  létrejövő  közszolgáltatási  szerződést  a  határozati  javaslat  mellékletei 
tartalmazzák.
A Társaság telephelyeiben,  valamint  a  szakmai  belső szervezeti  egységeiben történő változások 
alapján,  a Társaság ügyvezető igazgatója által  átdolgozott  Szervezeti  és Működési Szabályzat  a 
határozati javaslat 3. mellékletét képezi.
Az  önkormányzat  a  Bátki  József  Közösségi  Ház  működtetését  2012.  január  1-jétől  a  Társaság 
szervezeti keretein belül biztosítja. Az épületben jelenleg fiókkönyvtárat működtet a Balassi Bálint 
Megyei  Könyvtár.  A  Közösségi  Ház  energetikai  felújítása  TOP  pályázatból  valósul  meg.  A 
közművelődési,  valamint  a  fiókkönyvtári  feladatok  folyamatos  és  zavartalan  ellátása  céljából 
javasolta, hogy a Közgyűlés a tervezett felújítás idejére, 2017. január 1-től 2018. február 28-ig a 
Salgótarján, Zagyva út 1. sz. alatti ingatlant adja ideiglenesen a Társaság ingyenes használatába.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg képviselőtársainak.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság pedig 6 
igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Köszönetet mondott a zagyvarónai fiókkönyvtár működtetéséért, és amiért a civil 
szervezetek (pl. a Palló Egyesület) helyet, és a továbbműködésre lehetőséget kaptak. Köszönetét 
fejezte ki Igazgató Úrnak, és Polgármester Úrnak is, amiért befogadta kérésüket.
A Geopark  vonatkozásában a  20  millió  Ft  összegű támogatásra  hívta  föl  a  figyelmet,  melynek 
visszatérítése kétséges. Ennek ellenére az átmeneti gazdálkodásban is biztosít az önkormányzat 10 
millió  Ft  támogatást,  mely  tételek  összege  30  millió  Ft-ot  tesz  ki.  Utóbbi  támogatás  még 
visszafizetési kötelezettséget sem von maga után. A problémát abban látja, hogy nem fedezhetőek 
fel a társaság önfenntartóvá tétele érdekében tett törekvések. Frakciójuk bízik abban, hogy a jelen 
döntéssel átadott  Gyermektábor és Látogatóközpont a társaság bevétel-növekedését eredményezi 
majd, és talán növeli az önfenntartóvá válás esélyeit.
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Bevétel csak akkor realizálható, ha a a Gyermektábor kihasználtsága 100%-os lesz, hiszen az elmúlt 
időszakban a Tábor néhány millió Ft-os veszteséget termelt, vagy nulla környéki állapotot ért el, 
azonban  előfordult  az  elmúlt  években,  hogy 10-12  millió  Ft  összegű  éves  bevételre  tett  szert. 
Jelenleg vélhetően egy hullámvölgyben van a tábor, a cél a kihasználtság és a bevételek növelése 
kell legyen.
Célszerű volna eljutni odáig, hogy a Kft. a város támogatásai nélkül is tudjon működni.
Az agónia évek óta tart,  a Geoparkkal kapcsolatos probléma az előző ciklusban is fennállt.  Két 
lehetőség kínálkozik: vagy megpróbálják életben tartani, vagy véget kell vetni a folyamatnak. A 
társaságnak - a turisztikai bevételek érdekében – ki kell használnia a lehetőséget. Kérése, hogy a 
további  támogatásokról  –  a  város  nehéz  anyagi  helyzetére  tekintettel  -  nagyon  megfontoltan 
döntsenek.

Fekete Zsolt: Turcsány László hozzászólására reagálva elmondta, hogy a jelenlegi önkormányzat 
örökölte a fennálló helyzetet, s a Geoparkot egy 25 millió Ft összegű „kölcsönnel” tartotta életben. 
Ezt az összeget nem elengedni akarják, hanem szeretnék, ha ezt a társaság vissza tudná fizetni a 
városnak. Ennek érdekében próbálják olyan helyzetbe hozni, és turisztikailag is úgy „beágyazni”, 
hogy bevételekre tehessen szert. Cél az előző önkormányzat támogatásával megépült eresztvényi, 
illetve salgóbányai épületek -  szálláslehetőséggel növelt - intenzív használata. Fontos volna a 100 
% közeli  kihasználtság  elérése.  A 10 millió  Ft  összegű  támogatás  -  mivel   feladattal  terhelt  – 
különbözik a korábbi „kölcsöntől”. A jelen támogatás indoka a Gyermektábor működtetése.
Reményei  szerint  egységben,  turisztikailag  összeillő  attrakciókat  hatékonyabban  tud  majd 
működtetni a Geopark, illetve olyan bevételt képezni, ahol idővel majd tudja törleszteni adósságát 
az  önkormányzat  felé.  Az  egység  további  indokaként  említette  a  (szálláshely  fejlesztésre  és 
turisztikai attrakciókra vonatkozó) pályázati lehetőségek kihasználását.
Dániel Zoltán Alpolgármester Úrnak adta meg a szót.

Dániel Zoltán: Két apró kiegészítéssel élt. Egyrészt: a 10 millió Ft összegű működési támogatás 
főleg a salgóbányai objektumra vonatkozik, hiszen ott jól kimutatható a veszteség. Korszerűtlen 
fűtési  berendezések  vannak,  illetve  a  látogatószám  is  elég  csekély.  Megítélése  szerint  az  új 
rendszerben a  látogatószámot növelni, a kiadásokat és a költségeket csökkenteni tudják.
Másrészt:  a Tarjáni Gyerektábor bevétele kissé ingadozik.  Ennek oka,  hogy a profit  általában a 
catering szolgáltatásból adódik, és a 2015. évben rengeteg pályázati zárórendezvénnyel összefüggő 
szolgáltatást  nyújtott  a  Gyerektábor.  Az  idén  sajnos  nem  voltak  ilyen  rendezvények,  ezért 
alacsonyabb a befolyt összeg.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
246/2016. (XII. 15.)   határozat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2017. január 1-ei hatállyal az 1. 
melléklet szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot 
módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. A 
Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére.
Határidő: aláírásra: 2016. december 31.
a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésének: 2017. január 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Simon Lajos ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2012. május 23-án létrejött 
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közszolgáltatási szerződés VII. sz. módosítását a 2. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti 
és Működési Szabályzatát 2017. január 1-ei hatállyal a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Novohrad - 
Nógrád Geopark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő közszolgáltatási 
szerződést a 4. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a feladatellátásához 
szükség vagyonleltár szerinti átadás-átvételéről gondoskodjon.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az 1-4. pontok végrehajtása érdekében a Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő, a Tarjáni 
Gyermektábor, valamint a Geoparki Látogató Központ üzemeltetéséhez szükséges vagyon 
használatára vonatkozó szerződést kösse meg a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójával.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

7. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

8. A Közgyűlése utasítja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgatóját, hogy a Tarjáni Gyermektáborra, valamint a Geoparki Látogató Központra 
vonatkozó pályázatokról, a megtett intézkedésekről és a hatályban lévő szerződésekről 
tájékoztassa a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
igazgatóját.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

9. A Közgyűlés a TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosítószámú pályázatból megvalósuló Bátki 
József Közösségi Ház energetikai felújításának idejére, 2017. január1-től 2018. február 28-ig 
3141 Salgótarján, Zagyva út 1. sz. alatti ingatlant (hrsz:8732/4) a közművelődési feladatok 
folyamatos és zavartalan ellátása – ideértve a Balassi Bálint Megyei Könyvtár fiókkönyvtári 
feladatainak ellátását is – céljából a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ingyenes használatába adja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Molnár Éva igazgató
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23./ Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalának  2016.  évi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete Zsolt: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései értelmében a 
jegyző évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal tevékenységéről.
A  Közgyűlés  és  az  önkormányzat  bizottságai  az  általuk  tárgyalt  napirendekből  közvetlenül 
szerezhetnek  ismereteket  a  Polgármesteri   Hivatal  egyes  tevékenységeiről,  azonban  a  hivatal 
munkájáról,  feladat-  és  hatásköreiről,  a  feladatellátás  során  jelentkező  körülményekről, 
tapasztalatokról átfogó képet az éves beszámoló tud nyújtani.
Az előterjesztés a 2016. január 1-jétől 2016. november 30-ig terjedő időszakot öleli fel, szerkezete a 
korábbi évek gyakorlatát követi.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

247/2016. (XII. 15.)   határozat  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2016. évi működéséről szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
 Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

24./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A Közgyűlés a 2016. november 29-i rendkívüli ülésén már tárgyalta és jóváhagyta az 
Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendeletnek -  a  Hivatal 
hatékonyabb  feladatellátása  és  költséghatékonyabb  működése  érdekében  indokolttá  vált  - 
módosítását. Ennek értelmében 2017. január 1-től az eddig önálló Jegyzői Iroda és a Népjóléti Iroda 
megszűnik, összevonásukkal egy új szervezeti egység, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda jön 
létre, továbbá megszűnik a Polgármesteri Kabinet, mint önálló szervezeti egység.
Jelenleg Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának engedélyezett létszáma 119 fő. 
Az említett átszervezéssel párhuzamosan jelen előterjesztésben a Hivatal engedélyezett létszámának 
megállapítására is javaslatot tesz.
Mindezek indokolják a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Az előterjesztés mellékletében, a Szervezeti  és Működési  Szabályzat II.  fejezet 1.5.  pontjánál  a 
Hivatal  2017.  január  1-től  javasolt  engedélyezett  létszáma  tévesen  került  feltüntetésre,  a 
megfogalmazás  helyesen:  „A Polgármesteri  Hivatal  engedélyezett  létszáma:  104  fő.  Az  egyes 
szervezeti egységekhez tartozó létszámot a Közszolgálati Szabályzat határozza meg."
Kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztést ennek figyelembe vételével tárgyalja meg és fogadja el.

A  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett,  míg  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
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Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: A következő kérdéseket fogalmazta meg: Hány fő elbocsájtására lehet számítani? 
Ebből hány fő megy nyugdíjba, hölgyeknél a 40 év szolgálati idő megszerzését követően hányan 
tudnak távozni a hivatalból, illetve a hivatalból elbocsátott személyek tudják-e már, hogy valójában 
kiről van szó, valamint hogy a további, a januártól  történő továbblépésükkel kapcsolatban van-e 
bármilyen lehetőség? Mi lesz a sorsuk?

Fekete Zsolt: A tényleges létszám tekintetében a 2017. év végére fogják elérni a 100 főt. Most azért 
104  fő  szerepel  az  előterjesztésben,  mert  időközben  fognak  négyen  nyugdíjba  menni,  és  az  ő 
álláshelyük nem lesz feltöltve. Mintegy 6 üres álláshely volt, tehát ez így együtt 10 olyan álláshely, 
amin igazán nincs  jogsérelem.  Van olyan álláshely,  amiről  időközben,  1-2 hónap múlva tudnak 
kollégák  nyugdíjba  menni,  és  még  a  nyugdíjazási  rendszer  igénybevétele  kapcsán  nem  lettek 
felkérdezve.  A  megszűnő  munkakörhöz  tartozó  kollégák  természetesen  még  nem  kaptak 
tájékoztatást, hiszen most fognak döntést hozni a létszám vonatkozásában. Az  önkormányzat azt 
vizsgálta, hogy a város fenntartásában lévő intézményeknél, cégeknél  nyílnak-e meg esetlegesen 
olyan álláshelyek, ahová a ténylegesen felmentett kollégák – nagyobb sérelem nélkül - át tudnak 
menni. 9 fő kerül felmentésre, közülük 2 a továbbiakban fel tudja használni a nyugdíjlehetőséget. 7 
fő lesz, akinek próbálnak majd segíteni ezt követően.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 5 nem ellenében mellett az alábbi határoza-
tot hozta:
248/2016. (XII. 15.)   határozat  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. melléklet szerint 
elfogadja.
Határidő: 2017. január 1.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

25./ Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. I. félévi 
munkaterve
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag mellett az alábbi határozatot 
hozta:
249/2016. (XII. 15.)     határozat  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. I. félévi munkatervét az 1. 
melléklet szerint elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés munkájának előkészítésében érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
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 vezető-
it, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

NYÍLT ÜLÉS

Fekete Zsolt: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatta munkáját.
Zárt ülésen a testület döntött az önkormányzat által alapított kitüntető címekről és díjakról, valamint 
szociális ügyben hozott fellebbezés elbírálásáról.
Az ülésre interpelláció nem érkezett. Közérdekű bejelentések következtek.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Több pontban is hozzá kívánt szólni, de az első és legfontosabb probléma a 
tűzifa kérdése ma Salgótarjánban. Szociális alapon tüzifát elsősorban a Foglalkoztatási Kft-nél kell 
igényelni. A Kft. belső működésénél saját fáját használja fel, s mivel nincs utánpótlás, a Kft. már 
nem tudja fenti igényeket kiszolgálni.
Ez esetben az utalvány formájában támogatásban részesülő személyek megjelennek a Kft-nél, 
leigazoltatják szelvényeiket, s azt követően TÜZÉP telepeken tudják azt beváltani. Jelenleg az 
sajnálatos helyzet állt elő, hogy nincs a városban fa, mely egyre nagyobb felháborodottságot vált ki. 
A fa hiányának hátterében üzleti érdekek húzódnak, mivel  - információi szerint – az érintett 
TÜZÉP telepek leszerződtek dél-alföldi városokkal (Kecskemét, Debrecen) és nagyobb bevétel 
reményében oda szállítják a fát. Határ közeli (pl. Somoskőújfalu) TÜZÉP telepek ugyan 
Szlovákiából szerzik be faárujukat, azonban ők utalványt nem fogadnak el.  
Az utalványok beválthatósági idejének lejárta újabb procedúrát eredményez, mivel a támogatottak 
azt az Egészségügyi-Szociális Központban, vagy a Polgármesteri Hivatalban tudják 
meghosszabbíttatni. Falopással kapcsolatos aggodalmainak adott hangot.
A probléma kezelését kérte, különös tekintettel az idős, és gyermekkorú támogatottakra.
Majdnem befejeződött a bontás az Acélgyári út 51. szám alatt, illetve a 33. szám közelében is 
nagyon szépen rendbe rakták a területet. Kérése, hogy érjék el a teljes befejezést.
A Bátki József utcai csőtöréssel kapcsolatban: A műszaki hiba a korábbi acélgyári ipari víz 
bekötésénél keletkezett, melynek következtében a Bátki József út elején gyakorlatilag 2 hétig folyt a 

29




