
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 26-i üléséről.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
- 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.

Megrendülten értesült arról, hogy életének 68. évében, a közelmúltban elhunyt Balla Árpád, a város 
és a megye sportéletének meghatározó alakja.
Balla  Árpád  fiatalkorában  került  kapcsolatba  a  sporttal,  mellyel  egy  életre  elkötelezte  magát. 
Pályafutása során évtizedekig a Megyei Sportlövő Szövetség,  valamint a Salgótarjáni Sportlövő 
Klub elnöke volt, vezette a Nógrád Megyei Sportigazgatóságot. Három évig látta el a salgótarjáni 
önkormányzat sportreferensi feladatait és hosszabb ideig tevékenykedett a Megyei Jogú Városok 
Sporttanácsának tagjaként. Dolgozott a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségnél, több éven át 
ügyvezető igazgatója volt a salgótarjáni sportlétesítményeket üzemeltető Létesítmény és Sport Kht-
nek. Az utóbbi években a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöki 
posztját  töltötte be. A sportszervezés területén végzett kimagasló munkájáért 1999-ben átvehette 
Nógrád Megye Önkormányzatának Bérczy Károly-díját.
A  család  tagjai,  a  rokonok  és  a  pályatársak  gyászában  és  mély  fájdalmában  osztozva,  az 
önkormányzat nevében búcsúzott Balla Árpádtól. 
A jelenlévők néma felállással adóztak emlékének. 

Sajnálatos módon az év is több gyásszal és több szomorú eseménnyel kezdődött. Több fiatal tragi-
kus körülmények között egy buszbalesetben elhunyt, sportolásból hazaérkezvén. Gyerekekről lévén 
szó, az eset igen megrázó, nem csak a hozzátartozóknak, hanem az egész magyar társadalomnak. 
Megrázó, amikor egy pár ember, egy fiatal pár ember elvesztésében az ország jövőjének egy kis ré-
sze elvész. 
A jelenlévők néma felállással adóztak emléküknek.

Mivel sajnos az utóbbi időszakban alig telt el közgyűlés e gesztus megtétele nélkül, őszintén reméli, 
hogy a 2017. évben nagyon-nagyon ritkán következik majd be annak megismétlése. Mindenkit kért, 
hogy vigyázzon magára, családjára, embertársai biztonságára, életére.

A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  igazgatóhelyettese,  Antal  István  tűzoltó 
alezredes  úr  levélben  tájékoztatta  az  Önkormányzatot,  hogy  Berecz  György  tűzoltó  ezredes, 



tűzoltósági  tanácsos,  a  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  vezetője  2017.  január  1-től  a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ igazgatói 
beosztásában folytatja  munkáját.  A tűzoltó alezredes úr egyben javaslatot tett  Berecz György,  a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság élén végzett tevékenységének elismerésére.
Berecz György tűzoltó ezredes 2011. június l-től 2016. december 31-ig töltötte be a Nógrád Megyei  
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  igazgatói  tisztségét.  Vezetőként  a  katasztrófavédelem  területén 
kifejtett  tevékenységét  mindvégig  a  magas  színvonalú  szervezőkészség,  a  feladatok  egységes 
rendszerben  történő  kezelése,  az  igazgatóság  állományának  minden  tagjára  kiterjedő  figyelem 
jellemezte.  Példaértékű  munkát  végzett  a  rétsági,  a  berceli,  a  szécsényi  és  a  bátonyterenyei 
katasztrófavédelmi őrsök átadása és működtetése tekintetében.
A tűzoltó  ezredes  úr  mind az  igazgatóság,  mind az  őrsök vonatkozásában a  műszaki-technikai 
eszközpark bővítése, az igazgatóság épületének felújítása, a tűzoltók baglyasaljai pihenőhelyének 
korszerűsítése, a tűzoltósport fellendítése terén elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Berecz  György tűzoltó  ezredes  jelentős  mértékben  hozzájárult  a  város  területén  lévő  tűzoltási, 
műszaki-mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenység szakszerű irányításához.
Antal  István  tűzoltó  ezredes,  igazgatóhelyettes  úr  felterjesztését  figyelembe  véve,  Salgótarján 
közbiztonsága  érdekében  kifejtett,  huzamosabb  időn  át  folytatott,  magas  színvonalú 
katasztrófavédelmi  tevékenysége,  valamint  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
igazgatójaként végzett kiemelkedő vezetői munkájának elismeréseként „Salgótarján Emlékérem” 
– ben részesítette Berecz György tűzoltó ezredest, tűzoltósági tanácsos urat.
Az elismeréséhez gratulált, munkájához további sikereket és jó egészséget kívánt. Egyben Antal 
István tűzoltó alezredes urat is köszöntötte.

Fekete Zsolt: A tárgysorozat elfogadásával kezdték meg a munkát.  A tárgysorozattal kapcsolatban 
az alábbi javaslatokat tette:
Javasolta új
− 4. napirendi pontként felvenni a "Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) rendelet módosítására” című előterjesztést.  
− 10.  napirendi  pontként  felvenni  a  „Javaslat  lakásbérbeadás  utólagos  jóváhagyására”  című 
előterjesztést,  
− 15.  napirendi  pontként  felvenni  a  „Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztására” című előterjesztést.  

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 Gézengúz Alapítvány a Születési  Károsultakért 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására

     Előterjesztő: Maiczenné Földi Réka intézetvezető

2. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a 2016.  évi  költségvetésről  szóló  7/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelete módosítására

     Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  a 2017. évi 
költségvetés  elfogadásáig  terjedő  átmeneti  időszak  gazdálkodásáról  szóló  40/2016.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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4. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013.(II.21.) rendelet módosítására

     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat az egyes adókötelezettségek teljesítésének eljárási szabályairól szóló 5/2016.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 

6. Javaslat  a  "Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája 
2014-2020" felülvizsgálatának megindítására 

     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatala  alapító  okiratának 
módosítására

     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  a  Salgótarjáni  Járási  Hivatal  kialakításával  kapcsolatos  megállapodás 
módosítására

     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
     A napirend tárgyalásához meghívott:  Dr. Handó Beatrix, a Nógrád Megyei        
                                                                      Kormányhivatal  Salgótarjáni Járási 
                                                                      Hivatal hivatalvezetője

9. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők 
Egyesülete részére történő kedvezményes használatba adására

    Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

10. Javaslat lakásbérbeadás utólagos jóváhagyására
     Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  szociális  célú  használatba  adásához 
történő hozzájárulásról szóló 243/2016. (XII. 15.) határozat módosítására 

     Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

12. Javaslat  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásának  ÁSZ 
ellenőrzése  alapján  elfogadott  intézkedések  végrehajtásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyására

     Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

13. Javaslat  címmel  nem rendelkező  zártkerti  utcák  elnevezésére  és  egy  külterületi  út 
elnevezésének megváltoztatására
Előterjesztő:  Molnár  Károly  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

14. Javaslat iskolai intézményi tanácsba történő delegálás módosítására
     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

15. Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjának 
megválasztására

     Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
     A napirend tárgyalásához meghívott: Takácsné Godó Beatrix Katalin

16. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására
     Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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17. Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására
     Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A polgármesteri tájékoztató következett. 

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

N A P I R E N D E K

1. Javaslat  a Gézengúz  Alapítvány a Születési Károsultakért 2016. évi tevékenységéről  szóló 
    beszámoló elfogadására
    Előterjesztő: Maiczenné Földi Réka intézetvezető

Fekete  Zsolt: A Közgyűlés  2011-ben  döntött  a  Gézengúz  Alapítvánnyal  való  együttműködési 
megállapodás megkötéséről  és térítésmentes helyiséghasználat  biztosításáról.  Az együttműködési 
megállapodás rögzíti az Alapítvány vállalását arról, hogy minden tárgyévet követő év január 31-ig 
szakmai beszámolót készít, melyben tájékoztatást nyújt az együttműködési megállapodásban foglalt 
feladatok elvégzéséről.
A Népjóléti Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 12 egybehangzó igen mellett elfogadta.
Maiczenné Földi Réka Intézetvezető Asszonynak adta meg a szót. 

Maiczenné Földi Réka: Ezúton is megköszönte az önkormányzat támogatását, együttműködését, 
amelyet  jól  tükröznek  a  beszámolóban  szereplő  adatok,  tények,  számok  is.  Az  idei  év 
vonatkozásában előre jelezte, hogy – mivel anyai örömök elé néz, és egy időre háttérbe vonul - 
némi változás áll majd be az Alapítvány életében. Egyben ígéretet tett arra, hogy munkatársai a 
feladatvállalások teljes mértékben való teljesítésére fognak törekedni, melyhez az önkormányzat 
támogatását kérték, és kapták. Ismételten köszönetét fejezte ki. 

Fekete Zsolt: Gratulált a gyermekhez. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

1/2017. (I.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gézengúz Alapítvány a Születési 
Károsultakért 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Az alapítvány munkájához és magánéleti elfoglaltságaikhoz minden jót kívánt.  

2. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének a Salgótarján  
    Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2016.  évi  költségvetésről szóló 7/2016.(III.10.) 
    önkormányzati rendelete módosítására
    Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester
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Fekete  Zsolt: Ismertette  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló
rendelet 2017. január havi módosításának lényegi elemeit:
• Az  elmúlt  időszakban  a  központi  költségvetésből  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak 
2016. évi kompenzációja címen a város 1.092 eFt pótelőirányzatban részesült.
• Az  őszi  és  a  téli  szünetben  a  rászoruló  gyermekek  étkeztetésére  összesen  1.150  eFt  került  
felhasználásra.  
• Az ÉRV Zrt.-vel  megkötött  bérleti  üzemeltetési  szerződésben foglaltak  alapján  az  év  közben 
felmerülő, előre nem látható felújítási,  pótlási munkákra a bérleti díj  nyújt fedezetet.  A 2016. I.  
félévi  kiszámlázott  bérleti  díj  terhére  az  üzemeltetés  biztonsága  érdekében  2.036  eFt  felújítási 
feladat elvégzése vált szükségessé.
• A központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen az önkormányzat 3.389 eFt-
os támogatásban részesült.
• A központi költségvetésből  önkormányzatok rendkívüli támogatása címen 40.000 eFt-os vissza 
nem térítendő támogatás érkezett. 
• Az Önkormányzat  „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel  benyújtott  pályázata 
749.993 eFt támogatásban részesült, amelyek előirányzati rendezését a költségvetési rendeleten át 
kell vezetni.

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 5 nem ellenében, a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 
3 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5 
igen  szavazattal,  1  nem ellenében,  1  tartózkodás  mellett,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési 
Bizottság 5 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 1/2017. (I.26.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Javaslat   Salgótarján   Megyei  Jogú   Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2017. évi 
    költségvetés  elfogadásáig  terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 40/2016.(XII.15.) 
    önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  A Salgótarján  Néptáncművészetéért  Közalapítvány  Viganó  Gyermektáncegyüttes 
csoportjának  művészeti  minősítése  2016-ban  megtörtént.  A minősítéssel  kapcsolatos  költségek 
finanszírozási igénye most jelentkezett. Annak érdekében, hogy a szükséges források rendelkezésre 
álljanak, indokolt a januárra esedékes pénzbeli támogatás összegének megemelése. Emellett annak 
érdekében, hogy a salgótarjáni polgárok az aktuális  közügyekről és hírekről a legrövidebb időn 
belül értesüljenek, a Rádió Focus helyi rádióval kötnek szerződést.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

A 2/2017. (I.26.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. 
    (II.21.) rendelet módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései értelmében 
minden évben felülvizsgálja a korábban a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodásokat.  A Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatával  és 
Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzatával  történt  egyeztetéseket  követően  elkészült  a  2017.  évi 
megállapodások  tervezete,  a  nemzetiségi  önkormányzatok  testületei  azokat  jóváhagyták.  A 
megállapodások  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
önkormányzati rendelet mellékletét képezik, ezért annak módosítása szükséges.
A fenti módosítás mellett a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése, valamint 
a szabályozás gyakorlathoz igazítása érdekében a rendeletet felülvizsgálták.
A felülvizsgálat  eredményeként  a  rendelet-tervezet  a  fentiek  mellett  az  alábbi  módosításokat  is 
tartalmazza: 
- az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság,  valamint  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság neve egyszerűsödik, lerövidül.
- az átruházott hatáskörben hozott döntések köre bővül, a döntéshozatal gyorsítása és egyszerűsítése 
érdekében.
- átvezetésre  kerülnek  a  szabályzat  2.  függelékében  a  Közgyűlésben  és  a  bizottságban  történt 
személyi változások.
A rendelet-tervezetben elírás történt. A 12. §-ban a helyes rendelkezés:
A Szabályzat  51.  §-a (8) bekezdésének a) és b) pontjában "a Közgyűlés  elé  való terjesztést  15 
nappal" szövegrész helyett „a Közgyűlés ülését 24 nappal" szövegrész lép.  
A rendelettervezet  5.  mellékletében  (ami  az  SZMSZ 9.  mellékletének  helyébe  lép)  a  "072210 
Járóbetegek gyógyító szakellátása" szövegrész helyett a "072311 Fogorvosi alapellátás" szövegrész 
a helyes. Az előterjesztés fenti változtatásokkal történő figyelembevételét kérte.

A Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 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 3/2017. (I.26.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat az egyes adókötelezettségek teljesítésének eljárási szabályairól szóló 5/2016.(II.11.) 
    önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt:  A helyi  adó  törvény 2017.  január  1-jétől  hatályos  szabályozása  megszüntette  az 
önkormányzati hatáskörben nyújtható adókedvezmény, adómentesség csekély összegű (de minimis) 
támogatássá  minősítését,  ezzel  összhangban  a  rendelet-tervezet  a  mentesség  igénybevételére 
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vonatkozó  nyilatkozattételi  kötelezettséget  kiemeli  az  adókötelezettség  fogalmából.  Ennek 
megfelelően szükséges a rendelet módosítása.
Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

A 4/2017. (I.26.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a "Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-
    2020" felülvizsgálatának megindítására 
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: 2014.  szeptemberében  elfogadásra  került  a  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Településfejlesztési  Koncepciója  2014-2020”  és  a  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020”.
Az  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  -  illeszkedve  a  Településfejlesztési  Koncepcióban 
meghatározott  jövőképhez – rögzíti  a város középtávú céljait,  a stratégiai  célokat,  prioritásokat, 
bemutatja  a  prioritásokban  megnyilvánuló  stratégiai  részcélok  és  a  területi  célok  közötti 
összefüggésekre világít rá.
Az ITS 2017. évi felülvizsgálatát indokolja:

az  Önkormányzat  által  elfogadott  Integrált  Területi  Program  és  az  ITS  összhangjának 
megteremtése, illetve
a 2014. decemberében megváltozott szegregációs mutatók átvezetése az ITS részét képező anti-
szegregációs terven.

Az ITS felülvizsgálata jogszabályi háttéren alapul.
Jelen előterjesztésben a felülvizsgálat megindítására tett javaslatot.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

2/2017. (I.26.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  „Salgótarján 

Megyei  Jogú  Város  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  2014-2020”  felülvizsgálatának 
megindítását. 
Határidő: azonnal 
Felelő:     Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pontban megjelölt stratégia 
felülvizsgálata egyeztetésének és elfogadásának eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályai szerint határozza meg. 

a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek): 
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aa) a Rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek, 
ab) a Salgótarjáni Járás területének önkormányzatai, 
ac) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 
ad) Nógrád megyei kamarák: 

Nógrád Megyei Agrárkamara, 
Nógrád Megyei Építész Kamara, 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, 
Nógrád Megyei Orvosi Kamara, 
Nógrád Megyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége, 
Személy-,  Vagyonvédelmi  és  Magánnyomozói  Szakmai  Kamara  Megyei  Területi 
Szervezet 

ae) Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 

b) A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 
A társadalmi egyeztetéshez szükséges előzetes tájékoztató az önkormányzati honlapon kerül 
meghirdetésre  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  kerül 
kifüggesztésre. 
A Partnerek tájékoztatása papír alapú és egyidejűleg elektronikus levelezés útján történik. A 
levelekben mellékletként felsorolt 10 oldalnál hosszabb dokumentációk letöltése elektronikus 
tárhelyről történik. 

c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 
ca) papír  alapú  és  elektronikus  adathordozóra  mentett  egységes  szerkezetbe  foglalt 

dokumentáció, 
cb) a dokumentáció az iratkezelés szabályát megállapító kormány- és önkormányzati rendelet 

alapján nem selejtezhető. 

d) Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: 
da) az el nem fogadott javaslatok, vélemények megtárgyalása az egyezségre jutás céljából 

írásos rögzítéssel történik 
db) a  véleményezésben  részt  vevő  partnerek  felé  a  lényegi  információ  megküldése 

elektronikus levelezésben történik. 
dc) a  partnerségi  egyeztetés  összes  anyagának  írásos  rögzítése  a  Rendelet  előírásainak 

megfelelően. 

e) Az elfogadott településfejlesztési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: 
ea) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagokat, 
eb) elfogadást  követően  a  jogszabályoknak  megfelelő  hatályba  lépési  intézkedések,  az 

önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetés, 
ec) az önkormányzat hivatalos sajtó-kiadványaiban történő ismertetés 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester 

7. Javaslat  Salgótarján   Megyei   Jogú   Város   Polgármesteri   Hivatala  alapító   okiratának 
    módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának  legutóbbi  módosításáról  a  Közgyűlés 
2016. február 11-i ülésén döntött.
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A jelenlegi módosítást a magasabb rendű jogszabálynak való megfeleltetés indokolja.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
jogszabályban foglaltak szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a 
kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Az önkormányzat 
által  a  jövőben  megvalósuló  projektek  forrásainak  jogszabály  szerinti  könyvelése,  a  támogatás 
megfelelő  elszámolása  szükségessé  teszi  az  alapító  okiratban  felsorolt  kormányzati  funkciók 
előterjesztésben foglaltak szerinti kibővítését.  
Az előterjesztés 1. mellékletében, a módosító okirat 1. pontjában és az egységes szerkezetű alapító 
okirat 4.4. pontjában szereplő táblázatban elírás történt. 
A "072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása" szövegrész helyett a "072311 Fogorvosi alapellátás" 
szövegrész a helyes. 
Az előterjesztés tárgyalását a fenti változások figyelembe vételével kérte.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

3/2017. (I.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
az 1. melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 
módosításnak aláírása.
Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felkéri Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a módosítás törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. február 3.
Felelős:   Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

8. Javaslat    a    Salgótarjáni    Járási    Hivatal    kialakításával    kapcsolatos    megállapodás 
    módosítására
   Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
   A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Handó Beatrix, a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
                                                                   Salgótarjáni Járási Hivatal hivatalvezetője

Fekete  Zsolt: Üdvözölte  dr.  Handó  Beatrix  Hivatalvezető  Asszonyt.  A  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal  Salgótarjáni Járási  Hivatalánál 2017. január 1-jei hatállyal a Kormányhivatalnál 
jelentős  mennyiségű  feladat  átvételére  és  átszervezésre  került  sor,  melynek  következtében  a 
Városházán nagyobb számú dolgozó elhelyezésére került sor.
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Salgótarján, 
Múzeum  tér  1.  szám  alatt  található  -  költözés  miatt  szabaddá  vált  -  4.  emeleti  három 
irodahelyiségeket az Önkormányzat adja a Nógrád Megyei Kormányhivatal használatába. 
A  fenti  irodahelyiségek  használatba  adásához  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  és  az 
Önkormányzat között létrejött, a Salgótarjáni Járási Hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás 
módosítása szükséges. 
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A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen sza-
vazattal támogatta az előterjesztést.

Dr. Handó Beatrix Hivatalvezető Asszonynak adta meg a szót. 

dr. Handó Beatrix: Köszönetet mondott az Önkormányzat támogató együttműködéséért. Amennyi-
ben az előterjesztést a Közgyűlés is támogatni fogja, irányába is köszönetét fejezi ki, amiért hozzá-
járul a Járási Hivatal feladatainak végzéséhez.  

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

4/2017. (I.26.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött, a Salgótarjáni 
Járási  Hivatal  kialakítására  vonatkozó  megállapodás  módosítását  az  1.  melléklet  szerint.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

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

Fekete  Zsolt: Üdvözölte  Ügyvezető  Igazgató  Urat.  Az  Önkormányzat,  a  Mozgáskorlátozottak 
Egymást  Segítők  Egyesülete  és  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  „A  társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi  szintű komplex programok” című pályázati  konstrukció 
keretében,  79.979.010  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesült,  melynek  keretében 
Konzorciumi  Együttműködési  megállapodás  került  aláírásra  a  3  fél  között.  Az  egyesület  a 
konzorcium keretében a pályázathoz kapcsolódó szociális munkát fogja végezni.
Az egyesület képviselője azzal kereste meg, hogy az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Rákóczi 
út  6.  1.  sz.  helyiséget 18 hónapos időtartamra,  kedvezményes bérleti  díjon, havi 20.000,-  Ft-ért 
biztosítsa  az  önkormányzat  a  Konzorciumi  tevékenységük  támogatása  érdekében  azzal,  hogy a 
helyiség közüzemi díjainak megfizetését az önkormányzat vállalja. 
Az érintett helyiség több éve – bérbeadásra történő hirdetés mellett – üresen áll, annak 1 hónapra 
eső közüzemi díja átlag 12.000,- Ft/hó, így az egyesület által fizetendő bérleti díj fedezetet nyújt 
annak megfizetésére.
Javasolta a Közgyűlésnek tárgyi ingatlan bérbeadását. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

5/2017. (I.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. február 1. napjától – 2018. 
július 31. napjáig kedvezményes bérleti díjon bérbe adja a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 
Egyesülete részére a Salgótarján, Rákóczi út 6. 1. számú, 3699/A/110 hrsz-ú, 20 m2 alapterületű,  
nem lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Önkormányzat által történő megfizetése 
mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

10. Javaslat lakásbérbeadás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Szabó  Béla,  transzplantációra  váró  salgótarjáni  lakos  azzal  kereste  meg,  hogy 
önkormányzati  lakás  biztosításával  támogassa  szívműtétét.  A  megkereséséhez  mellékelt 
dokumentációból kiderül, hogy a felépülési időszak alatt „steril” feltételek megléte szükséges, mely 
Szabó Béla jelenlegi lakásában nem biztosított.
A sikeres szívműtét megvalósulása érdekében javasolta a Közgyűlésnek, hogy Szabó Béla és neje 
részére az önkormányzati  tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér 1. 12/8 szám alatti  lakást szociális 
alapú bérleti díjon 2017. január 18. napjától 1 évre, 2018. január 17. napjáig adja bérbe azzal, hogy 
a közüzemi költségek megtérítése a bérlő kötelezettsége.

A Népjóléti  Bizottság  12  igen  szavazattal,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2017. (I.26.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerinti lakásbérleti 
szerződés alapján jóváhagyja 2017. január 27. napjától - 2018. január 26. napjáig szociális bérleti 
alapon Szabó Béla és neje Salgótarján, …...................... szám alatti lakosok részére a Salgótarján, 
Erzsébet tér 1. 12/8. számú önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadását a közüzemi költségek bérlő 
által  történő  megfizetése  mellett.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját az 1. melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásról szóló 243/2016. (XII. 15.) határozat módosítására
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester
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Fekete Zsolt: A Közgyűlés – a Baptista Szeretetszolgálat  Hegymenet Klub Szenvedélybeteg és 
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye felajánlását elfogadva – 2016. december 15-i ülésén 
döntött arról, hogy az Intézmény közreműködésével Salgótarjánban három helyszínen valósuljon az 
ételosztás 2016. december 13-tól 2017. január 6-ig. 
Az Intézmény kapcsolattartója ismételten megkereste az önkormányzatot, hogy az ételosztást 2017. 
január 31-ig tudják biztosítani. A kezdeményezést támogatta, és javasolta, hogy az Önkormányzat 
továbbra is tegye lehetővé az ételosztást az eddigi helyszíneken: a Salgótarján, Gorkij krt. 52-64. 
szám alatti, a Salgótarján Petőfi út 85. szám alatti, valamint a Salgótarján, Völgy út 1. szám alatti 
önkormányzati ingatlanokban. 

A Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Idegenforgalmi Bizottság egyaránt egybehangzó igennel támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

7/2017. (I.26.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanok szociális célú használatba adásához történő hozzájárulásról szóló 243/2016. (XII. 15.) 
számú határozat 2. pontját 2017. január 6. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

„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. 
• 3102 Salgótarján, Petőfi út 85. 
• 3100 Salgótarján, Völgy út 1. 

Az ételosztás időtartama 2016. december 13-tól 2017. január 31-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” 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester 

12. Javaslat   a  VGÜ   Nonprofit    Kft.   hulladékgazdálkodási   közfeladat   ellátásának   ÁSZ 
     ellenőrzése alapján elfogadott intézkedések végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Üdvözölte Ügyvezető Igazgató Urat. A VGÜ Nonprofit Kft. 2016. évben lezárult 
Állami Számvevőszéki ellenőrzésével összefüggésben az Állami Számvevőszék elnöke javaslatokat 
fogalmazott  meg intézkedések megtételére. A javaslatok alapján a Közgyűlés 2016. szeptemberi 
döntésével intézkedett a hiányosságok kijavítása érdekében. Jelen beszámoló ennek végrehajtásáról 
ad számot.
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A Pénzügyi Bizottság, illetve a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi 
Bizottság egyhangú igennel támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

8/2017. (I.26.) határozat
A  Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  VGÜ  Nonprofit  Kft. 
hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásának  ÁSZ  ellenőrzése  alapján  elfogadott  intézkedések 
végrehajtásáról szóló beszámolót hagyja jóvá az 1. sz. mellékletnek megfelelően. 

Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester 

13. Javaslat  címmel  nem  rendelkező  zártkerti  utcák   elnevezésére   és   egy   külterületi   út 
      elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztő: Molnár   Károly    a    Gazdasági,    Városfejlesztési,    Városüzemeltetési    és 
                      Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Fekete  Zsolt: A  3.  és  8.  egyéni  választókerületi  képviselői  kezdeményezést  nyújtottak  be 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez a körzetükben található névtelen 
zártkerti  közterületi  ingatlanok  elnevezésére  és  egy  külterületi  út  nevének  módosítására.  Az 
ingatlanok lakcímmel bejelentett ingatlanok címét nem érintik.
A 3.  körzet  képviselője  a  Salgó  utat  és  Salgóbányát  összekötő,  kétféle  névvel  ellátott  út  új 
elnevezésére a Fogaskerekű utat javasolta.
A 8. körzet képviselője zártkertek névtelen utcáinak elnevezésére tett javaslatot: 
Az  Idegértől  északra  lévő  az  Irmeggy  és  Kerekdomb  Zártkertben  a  Csuszka,  Gyurgyalag, 
Meggyvágó, Pinty, Poszáta, Vörösbegy utca, a Baglyasalján lévő a Frankel Leó úti zártkertben a 
Fakopáncs utca elnevezést.
Az  előterjesztést  pótlólag,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi 
Bizottság ülését követően küldték meg képviselőtársai részére.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal tá-
mogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
9/2017. (I.26.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  eddig  címmel  nem 

rendelkező zártkerti utcák elnevezését az 1. melléklet szerint állapítja meg. 
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja a 

047 hrsz.-ú külterületi ingatlan elnevezését:
Kisponyi puszta és Nagyponyi puszta helyett Fogaskerekű út

Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester 
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14. Javaslat iskolai intézményi tanácsba történő delegálás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskolában a helyi közösségek 
érdekeinek  képviseletére a  szülők,  a  tanulók,  a  nevelőtestület,  az  intézmény székhelye  szerinti 
települési  önkormányzat,  egyházi  jogi  személyek,  a  helyi  gazdasági  kamarák  azonos  számú 
képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. A fentiek alapján a 
Salgótarjáni  Tankerületi  Központhoz  tartozó  valamennyi  köznevelési  intézmény  2013-ban 
intézményi tanácsot hozott létre.
2015.  július  1.  napjával  a  törvényi  változásnak  megfelelően  a  szakképzés  intézményrendszere 
átalakításra  került  és  Salgótarjánban  létrejött  a  Salgótarjáni  Szakképzési  Centrum,  amelynek 
tagintézményeiként  működnek  tovább  a  Nógrád  megyei  szakképzést  folytató  köznevelési 
intézmények. 
A Centrum egy intézményi tanácsot hozott létre, és az egyeztetéseket követően két fő delegálását 
kérte  a  Centrum intézményi  tanácsába,  ezáltal  az  önkormányzat  részéről  delegált  tagok  száma 
csökken. Így szükségessé vált az önkormányzat részéről az intézményi tanácsokba történő delegálás 
felülvizsgálata.

A Népjóléti Bizottság 12 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 határozatot hozta:

10/2017. (I.26.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  iskolai  intézményi 

tanácsokba  az  58/2015.  (III.26.)  Öh.  sz.  határozatával  delegált  tagokat  azonnali  hatállyal 
visszahívja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés az iskolai intézményi tanácsokba az alábbi tagokat delegálja:

Intézmény Delegált
Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Fekete Zsolt

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
dr. Huszár Máté

és
Lakatosné Kovács Ágnes

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium
Fekete Tamás

és
dr. Romhányi Katalin

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Kovács Zsolt

Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Dániel Zoltán

Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Dániel Zoltán

és
dr. Romhányi Katalin

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés felkéri  a polgármestert,  hogy a döntésről az érintett  köznevelési  intézményeket 
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értesítse.
Határidő: 2017. február 5.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Takácsné Godó Beatrix Katalin

Fekete Zsolt: A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági  társaságok  felügyelőbizottságainak  tagjait  a  tulajdonos  nevében  a  döntéshozó  szerv 
választja  meg.  Döntéshozó  szervnek  a  kizárólagos  önkormányzati  tulajdonú  társaságoknál  a 
Közgyűlés minősül.
A Közgyűlés  2014.  novemberében megválasztotta  a  társaság felügyelőbizottsági  tagjait  a  2014. 
december 01. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időszakra.
Füzesi  István,  a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottságának elhunyt  tagja 
helyére új tag megválasztása szükséges.
Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy a  felügyelőbizottság  tagjának  Takácsné  Godó Beatrix  Katalint 
válassza meg 2017. január 26. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időszakra.
A változást az alapító okiratban is szükséges átvezetni.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2017. (I.26.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  mint  alapító,  a  Salgótarján 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának Takácsné Godó Beatrix Katalint (an.: 
…........., szül.: …........................…..., lakik: ….....................................) 2017. január 26. napjától 
2019. november 30. napjáig terjedő időszakra megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a társaság alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés utasítja a társaság ügyvezető igazgatóját a társaság jogi képviselőjén keresztül a 
szükséges változásbejegyzési eljárás megindítására.
Határidő: 2017. február 25.
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

16. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására
Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Fekete  Zsolt: A  Közgyűlés  2016.  március  10-én  döntött  a  polgármester  illetménye  és 
költségtérítése megállapításáról. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2017. január
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1-jei  hatállyal  módosult,  melynek értelmében a megyei  jogú város polgármestere illetményének 
összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott  alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. Az államtitkár 
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50 %-a. Az államtitkár vezetői 
illetménypótléka  az  alapilletmény  65  %-a.  Az  Mötv.  rendelkezései  értelmében  a  polgármester 
havonta illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítésre jogosult. 
Tekintettel az Mötv. vonatkozó rendelkezéseinek 2017. január 1-jei hatállyal történő változására, - a 
törvény erejénél fogva - szükségessé vált a polgármester juttatásainak módosítása. 
Az  előterjesztést  pótlólag,  a  Pénzügyi  Bizottság  ülését  követően  küldték  meg  képviselőtársai 
részére. 

A Pénzügyi Bizottság 8 egybehangzó igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A napirend tárgyalásánál bejelentette személyes érintettségét. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

12/2017. (I.26.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  22/2016.(III.10.)  Öh.  számú 
határozatot 2016. december 31. napi hatállyal hatályon kívül helyezi. 
a) A Közgyűlés 2017. január 1. napjától Fekete Zsolt polgármester illetményét 997.200,- Ft/hó, 

költségtérítését 149.600,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
b) A Közgyűlés  Fekete  Zsolt  polgármester  tisztsége  ellátásának  időtartamára  engedélyezi  egy 

hivatali gépjármű belföldön és külföldön történő hivatalos és magáncélú használatát.
c) A Közgyűlés  Fekete  Zsolt  polgármester  tisztsége  ellátásának  időtartamára  egy  előfizetéses 

mobiltelefont  bocsát  rendelkezésére és  annak előfizetési,  használati  díját,  valamint  közterheit 
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megfizeti.

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős:   Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

17. Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására
Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Fekete  Zsolt: A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  alapján  a  főállású 
alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménye 70 – 90 %-a közötti összegben a 
képviselő-testület állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési helyzetére tekintettel a 2016. évi 
egyensúlyos költségvetés érdekében – a törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett - az 
alpolgármesterek illetményét a Közgyűlés a polgármester illetményének 70 %-ában határozta meg.
Tekintettel  arra,  hogy az Mötv.,  s ezáltal  a  polgármester  illetménye 2017. január 1-jei  hatállyal 
módosult,  -  a polgármester  jogállására  vonatkozó  szabályokat  pedig  az  alpolgármesterre  is 
megfelelően  alkalmazni  kell-, szükségessé  vált  az  alpolgármesterek  illetményének, 
költségtérítésének további módosítása is. 
Az előterjesztést pótlólag, a Pénzügyi Bizottság ülését követően küldték meg képviselőtársainak. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 8 egybehangzó igen mellett támogatta.
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Huszár Máté alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

Huszár Máté:  Személyes érintettségét jelentette be.

Fekete Zsolt: Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

Dániel Zoltán: Személyes érintettségét jelentette be.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

13/2017. (I.26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 245/2015. (XII.29.) Öh. Számú 
határozatát, az 1/2016. (I.28.) Öh. számú határozatát, és a 23/2016.(III.10.) Öh. számú határozatát 
hatályon kívül helyezi 2017. január 1. napi hatállyal.

a) A Közgyűlés 2017. január 1. napjától Dániel Zoltán alpolgármester illetményét 698.000,- Ft/hó, 
költségtérítését 104.700 ,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Az alpolgármestert  illetményén felül  –  mivel  komplex középfokú B2 típusú angol  és  német 
nyelvvizsgával rendelkezik -, esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 60 
%-a, ezért nyelvvizsgánként 23.190 ,- Ft illeti meg.

b) A Közgyűlés 2017. január 1. napjától Huszár Máté alpolgármester illetményét 698.000,- Ft/hó, 
költségtérítését 104.700 ,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Az  alpolgármestert  illetményén  felül  –  mivel  komplex  középfokú  B2  típusú  angol 
nyelvvizsgával rendelkezik, így esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 
60 %-a - nyelvvizsgája alapján 23.190 ,- Ft illeti meg.

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős:    Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

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

Pataki Csaba: Az egészségügyet érintő helyi sajátosságra kívánta felhívni a figyelmet: Tudomása 
szerint  tavaly ősszel  megszűnt  Salgótarjánban a hétvégi  gyermekügyeleti  ellátás.  Kérdése,  hogy 
ennek mi volt az oka, illetve hogy a továbbiakban tervezik-e visszaállítani a praxist. Ha igen, akkor 
mikortól, ha nem, akkor pedig miért nem? 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselőtársának adta meg a szót.

Turcsány László: A szmogriadó kapcsán az alábbiakat fogalmazta meg:  Bejelentés érkezett az Izsó 
Miklós  útról,  melynek  értelmében  fa  aprítékkal  üzemelő,  nem  gázmotoros,  hőszolgáltatóval 
összekapcsolt meleg víz előállító konténerek szennyezik a levegőt. Kérte, hogy Polgármester Úr 
utasítására a hivatal nézzen utána, hogy ezek bocsájtanak-e ki káros anyagot, vagy sem, illetve hogy 
próbálják megnyugtatni a környéken lakókat, akik elviselhetetlennek ítélték a levegő minőségét. 
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Fekete Zsolt: Dr. Bercsényi Lajosnak adta meg a szót. 

Dr. Bercsényi Lajos: Természetesen nem szűnt meg a gyermekgyógyászati ellátás Salgótarjánban, 
hiszen a város, a Szent Lázár Kórházzal kötött szerződés alapján ezt biztosítja. Köztudomású tény, 
hogy az orvosok (különösen a gyermekorvosok) életkora Salgótarjánban 60 év fölött van, ezért a 
salgótarjáni  házi  gyermekorvosok az  úgynevezett  2  órás  hétvégi  ellátást  -   ismételt  kórházi  és 
polgármesteri  megkeresés  ellenére  –  sem  vállalták.  Ennek  következtében  a  Kórház  személyes 
kapcsolatain  keresztül  biztosítja  a  feladatellátást  a  Bethesda,  a  Honvéd,  illetve  a   Miskolci 
Kórházakon  keresztül,  amely  intézményeket  megkeresve  mindig  biztosítják  szakorvos,  gyerek 
szakorvos  elérhetőségét.  Úgynevezett  vegyes  ügyeleti  ellátás  történik;   minden  olyan  esetben, 
amikor szükséges, a gyerekgyógyászati háttér biztosításával. A „megszűnt” kifejezés nem helyes. 
Végtelenül sajnálják, hogy Salgótarján fokozottan ki van téve az orvoshiánynak, bár a probléma az 
egész országot érinti. Ennek megváltoztatása közös feladat. 

Fekete  Zsolt: A gyermekorvosi  és  háziorvosi  ügyeletről  a  következő tájékoztatást  adta:   Mind 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Városnak,  mind  a  salgótarjáni  kistérségnek  orvosi  ügyeleti  ellátás 
tekintetében a kórházzal van szerződése, és ezt megfelelőnek tartja. Pontosan azért megfelelő, mert 
a  legmagasabb  szintű  orvosi  ellátást  tudják  biztosítani  a  rászorultaknak,  de  emellett  egy,  a 
salgótarjáni  kistérség  elnökével  lefolytatott  vizsgálat  eredményeként  megállapították,  hogy  a 
salgótarjáni kívüli egyéb kistérségeknek egy külön céggel van szerződése, mindegyiknek más-más 
céggel. Az orvosi ügyelet ellátásáért mindenki fejkvótaként, tehát egy fő/év hozzájárulást fizet a 
cégeknek.  Mindezek  ellenére  azt  tapasztalják,  hogy a  környező  járásokból  mégis  a  kórházban, 
illetve a salgótarjáni ügyeleti ellátó rendszerben jelennek meg a szomszédos ügyeleti ellátó körök 
betegei, melynek következtében sokkal terheltebb a salgótarjáni ügyelet, és nagyobb az ott teljesítő 
orvos kollégák felelőssége. 
Az  ügyeleti  ellátás  biztosítása  érdekében  keresik  a  lehetőséget,  hogy  orvosaikat  jobb  anyagi 
helyzetbe hozzák. Sajnos vannak arra utaló hírek, hogy a Salgótarjánban élő és praktizáló orvosok 
más  kistérségek  ügyeletei  ellátásában  vállalnak  részt.   Ennek  okát  nem  ismeri,  vizsgálják,  és 
próbálják kiküszöbölni a jelenséget. 
Az OEP finanszírozza az ügyeletet, de nem finanszírozza az ún. esetszámot. Ennek következtében a 
kórház, illetve a salgótarjáni ügyeleti rendszer sokkal leterheltebb, mert annak illetékességi körén 
kívülről is érkeznek betegek, mellyel összefüggésben esetszám szerinti támogatásban nem részesül 
a térség. Megítélése szerint egy magasabb színvonalú ügyeleti és szakember ellátást, gyorsaságot 
tud  biztosítani  ez  az  ügyeleti  rendszer,  viszont  ugyanazt  az  OEP finanszírozást  kapják  jelen 
pillanatban, mint máshol, s ez idáig sem Salgótarján, sem a kistérséghez tartozó önkormányzatok 
nem fizettek lakosságszám arányosan a szolgáltatásért. Úgy vélte, át kell gondolni a rendszert, mint 
a háziorvosi ügyelet, mint a gyermekgyógyászat tekintetében. 
Pataki Csabának adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Kommunikációs hiba lehetőségére hívta fel a figyelmet. Konkrét esetről tud, amikor 
az anyukát a hétvégi ügyeleti ellátásról elküldték azzal, hogy nincs ügyeleti ellátás. Nem volt jelen a 
történteknél, csupán információkra kényszerül hagyatkozni. 
A másik probléma, hogy a Salgótarjáni SZTK épületében működő laborintézmény előtt várakozó 
idősebb  korosztály  kapunyitáskor  hátrányban  van,  a  fölsőbb  szintekre  nehezebben  tud  feljutni, 
ezáltal a jegykiadó automatából később tudja kivenni az érkezési sorrendben kiadott jegyet. Vagyis 
amikor kinyílik a kapu, a fiatalok rendszerint „félre lökve” az idősebb korosztályt, testi előnyükkel 
élve, szinte elsőként „nyomnak gombot”. Kérdése, hogy a probléma áthidalható volna-e azzal, hogy 
a  sorszámkiadó  automatát  közelebb  helyezik  a  főbejárathoz.  Tisztában  van  azzal,  hogy  a  kért 
módosítás  nem egyszerű,  hiszen  egy nyomtatót  tartalmazó,  hőmérsékletre,  nedvességtartalomra 
érzékeny  elektronikai  műszerről  van  szó,  de  úgy  ítéli  meg,  hogy  ez  az  idősebb  korosztállyal 
szemben ez egy pozitív gesztus volna. 

Fekete Zsolt: Dr. Bercsényi Lajosnak adta meg a szót. 

18



Dr.  Bercsényi  Lajos: Megtisztelő  a  kérdés.  Büszke  munkatársaira,  hiszen  más  intézmények  is 
dicsérik az itteni laborok működését.
A háziorvosi  labor  kérések  nagy számát  korlátozni  nem áll  jogukban,  ugyanakkor  teljesítenek 
minden kérést,  melynek eredményeképp havonta körülbelül 9 millió Ft összegű ráfizetésük van. 
Évekkel ezelőtt, több ízben megkeresték a háziorvosi kollégákat (és e szándékukat nem is tervezik 
feladni) annak érdekében, hogy ne a beteget utaztassák, hanem a mintát. Szoftvert is biztosítanak 
az otthoni vérvételhez. Mindenkitől megfelelő fogadókészséget kért a jelen nyilvánosság előtt is. 
Biztonsági szolgálattal próbáltak segíteni a Pataki Csaba által felvetett témán. Sajnos tapasztalta a 
betegek (írásban is megfogalmazott) hótakarítással, befagyott ajtókkal kapcsolatos elégedetlenségét. 
Türelmetlenek az emberek, fontosnak találná,  ha az egymás közötti  tisztességes gondolkodás is 
érvényesülhetne. Az időseket segítik, és - a kiadott utasításnak megfelelően - a kartonozóban, és a 
labor előtt is plusz személyzet van beállítva. Elferdítettnek ítélte a dolgot, de kijelentését nem Pataki 
Csabának címezte. 

Fekete Zsolt:  Pataki Csabának adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Félreértés  lehetőségét  látta.  Nem  a  kórház  dolgozóit  próbálta  rossz  színben 
feltüntetni,  csupán egy jelenségre  hívta  fel  a  figyelmet,  ami  az  idősebb korosztály följutásának 
nehézségeire vonatkozott. Úgy vélte, hogy a jegykiadó automata lejjebb helyezésével a sorrendiség 
jobban érvényesülhet. Rossz szándék nem volt benne, véleménye csupán erről szólt, és nem másról. 

Fekete Zsolt: Ígéretet tett arra, hogy Turcsány László képviselőtársával megvizsgálják a lehetséges 
levegőszennyezés körülményeit. 
Szmog ügyében meg kívánta nyugtatni a város lakosságát, mivel nem olyan rossz a helyzet, mint 
gondolnák.   Egyetlen  mérőállomás  van  beállítva,  mely  a  Vasvári  Pál  úton  található.  A szmog 
tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát átlag mérési értékekből határozzák meg. A Vasvári Pál úton 
mért határértékek csak este 9 és 12 óra között emelkednek a határérték fölé, amikor vegyes tüzelésű 
kazánnal,  kályhával  fűtenek.  A  hideg  idő  indokolja  a  fűtést.  Említett  időpontokban  ugyan 
kiemelkedőek az értékek, de a napközbeni szennyezettség minimális. Viszont a belvárosban mért 
értékek már  nem tudnak olyan befolyással  lenni  a  Vasvári  úti  értékekre,  hogy az  intézkedések 
elkerülhetőek legyenek. Összegezve: Salgótarjánban a gépjárművek által kibocsájtott értékek nem 
jelentenek problémát, és napközben is teljesen egészséges a levegő, még a Vasvári Pál úton is. 
Amikor a média nyilatkozattételre kérte,  a televízió stábja körbejárta Salgótarjánt,  és egy olyan 
szmogfelhőt  sem tudott  felvenni,  amit  időnként  Budapest  fölött  látni  lehet.  Fenti  tapasztalatok 
nyomán  szeretné  megvizsgáltatni  a  mérőállomás  áthelyezésének  lehetőségét.  Úgy  vélte,  hogy 
amennyiben  azt  Salgótarján  forgalmas  belterületén  helyeznék  el,  kicsit  jobb  értékeket  tudna 
mutatni. A riasztási érték már le is csökkent, ennek következtében vissza is vonták, pillanatnyilag 
csak tájékoztatási  szinten van a város.  Nyilvánvaló,  és mindenki látja,  hogy a város különböző 
pontjain  nincs  óriási  szmog  veszély,  viszont  az  átlag  értékek  alapján  az  említett  intézkedések 
megtétele minden esetben kötelező.  

Dr.  Bercsényi  Lajos: Tudomásul  veszik  a  szükséges  fokozott  fűtés  mennyiségét,  de  azzal 
összefüggésben mindenkit kért, hogy műanyagot, olajat, rongyokat ne tüzeljenek szilárd tüzelésű 
kályhában. Indokként említette, hogy rákkeltő anyagok szabadulnak fel. Onkológusként állította,  és 
- a mikro porral összefüggésben  - bizonyítható is a trombózis veszély megemelkedése. A veszély 
nemcsak az idősebb korosztályt érinti. Mindenkit arra kért, hogy vegye komolyan egymás segítését. 
A szilárd tüzelésnél a száraz fa, főleg a keményfa eltüzelése nem olyan veszélyes, mint a vizes, 
rongyos, műanyagoké. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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