
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

22. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 21-i rendkívüli 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
-meghívott vendégek, érdeklődő állampolgárok
-a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  a  rendkívüli  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  tanácskozási  joggal 
résztvevőket és a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 14 fő van jelen, Jakab Jácint képviselő úr előzetesen 
jelezte távolmaradását. A Közgyűlés határozatképes.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. § (2) bekezdésében foglalt jogkörével 
élve rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte.

Döntéshozatalt kért a tárgysorozatról.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat  Salgótarján  megyei   jogú   város   helyi   közösségi   autóbusz-közlekedésének
    biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
    A napirend tárgyalásához meghívott: Uti Csaba a KMKK Zrt. vezérigazgatója

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

3.   Javaslat a Hiszek Benned Programban való részvételre
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

N A P I R E N D E K

1.  Javaslat   Salgótarján   megyei   jogú   város   helyi   közösségi   autóbusz-közlekedésének
     biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
     A   napirend tárgyalásához meghívott  : Uti Csaba a KMKK Zrt. vezérigazgatója

Fekete  Zsolt: A helyi,  autóbusszal  végzett,  menetrend szerinti  személyszállítási közszolgáltatás 
2017.  január  1.  napjától  történő  biztosítása  érdekében  a  KMKK  Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredményeképpen, a vonatkozó jogszabályok 
adta  lehetőségek  figyelembevételével  a  közszolgáltatási  szerződés  2018.  december  31.  napjáig 
történő meghosszabbítására tett javaslatot az előterjesztésben.



A közszolgáltatási  szerződés  meghosszabbításával  összefüggésben  szükséges  a  közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos egyéb megállapodások módosítása is.
Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: Érdeklődött, hogy a menetrend változtatással kapcsolatos kéréseket most lehet 
megfogalmazni, vagy lesz erre esetleg egy külön fórum. Amennyiben jelen ülésen van lehetőség 
járatszám  bővítésre,  esetleg  módosításra  vonatkozó  kérések  megfogalmazására,  két  ügyben 
megtenné.

Fekete  Zsolt: A jelen  előterjesztés  mellékletét  képező szerződés  módosítására  nem igazán van 
lehetőség, de természetesen javaslatok, kérések megfogalmazása lehetséges.

Turcsány László: Két megkeresés érkezett a településrészről. Az egyik a 14-es járattal kapcsolatos 
Baglyasalja – Zagyvaróna viszonyában: Van egy 18:05 órai, és egy 20:15 órai járat, ami közé kértek 
volna egyet az állampolgárok, lehetőleg valahol félidőben, mert akik 18 óráig dolgoznak, ezt már 
nem érik el. Nem kért járatszám bővítést, elképzelhetőnek tartotta, hogy a kért járatot máshonnan 
vegyék ki.
Második kérése a piaci járattal kapcsolatos, ugyanis van egy 9:30 vagy 10:30 körül, és egy 7:15-kor. 
A 7:15 órai, és a 9:30 órai közé kellene egy, kvázi a későbbi előrehozatalával, olyan módon, hogy 
az azon utazók 8:20, 8:30 órára beérjenek a piacra.

Fekete Zsolt: A javaslatok megvizsgálásra kerülnek, és ha a kérések teljesítése lehetséges, be lesz-
nek építve.

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:

258/2016. (XII. 21.)     határozat  
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat és a  KMKK 
Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ Zrt.  közötti  közszolgáltatási  szerződés 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi személyszállítási 
közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására az 
önkormányzat és Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere között kötendő megállapodást a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  közötti,  a  helyi  járati  autóbusz-
közlekedés  működtetésére  vonatkozó  megállapodás-módosítás  tervezetét,  valamint  Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  és  a  KMKK 
Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ Zrt.  közötti  szerződés  tervezetét  a  3.  és  4. 
mellékletek szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.
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Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Fekete  Zsolt: A  Közgyűlés  a  2014.  októberi  ülésén  megalkotta  a  helyi  járati  tanulói 
bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet  megalkotásának  indoka  az  volt,  hogy a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  a 
2014/2015. tanévtől a közigazgatási  határon belüli  iskolákba történő helyi  közlekedés költségeit 
nem vállalta át a szülőktől.
A rendelet többször módosításra került, ezáltal az érintett tanévekben a folyamatos bérlettámogatás 
biztosítva volt.
Tekintettel arra, hogy Salgótarján egyes városrészei és a kötelező felvételt biztosító tagiskolák kö-
zötti nagy távolság miatt csak tömegközlekedés igénybevételével tudnak eljutni a gyermekek a tan-
intézménybe és a szociálisan rászorult családoknak a bérlet kifizetése nagy terhet jelent, javasolta a 
Közgyűlésnek, hogy önként vállalt szociális feladatként a 2016/2017. tanítási évben, 2017. január – 
2017. június hónapjaiban a rendeletben meghatározott feltételekkel továbbra is biztosítsa a helyi já-
rati tanulói bérletek megvásárlását.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

A 45/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

      3.   Javaslat a Hiszek Benned Programban való részvételre
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Sportért  Felelős  Államtitkársága  egy 
program-alapú finanszírozási modellt dolgozott ki „HISZEK Benned Sport Program” néven.
A Program keretében az Államtitkárság 2017. március 11-12. között megrendezésre kerülő „Sportos 
Egészségnapok Salgótarjánban” című rendezvényhez 2.800.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
A  támogatás  finanszírozásának  feltétele  a  támogatási  megállapodás  megkötése,  melyre 
előreláthatóan  2016.  december  31-ig  sor  kerül,  továbbá  az  Államtitkárság  által meghatározott 
jognyilatkozatok aláírása, és annak megküldése.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

259/2016. (XII. 21.)     határozat  
1.Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  az  Emberi  Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által meghirdetett HISZEK Benned Sport Program 
céljait megismerte, azok megvalósulását támogatja.

Határidő: azonnal
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