
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-i üléséről.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
- dr. Varga Tamás aljegyző
- Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- önkormányzati cégek vezetői
- meghívott vendégek
- érdeklődő állampolgárok
- a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  közszolgáltatást  végző  cégek 
képviselőit,  az  ülésen tanácskozási  joggal  részt  vevő,  valamint  a  meghívott  vendégeket,  a  sajtó 
képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 15 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Bejelentette, hogy Dr. Simonyi Sándor, a salgótarjáni Trigon Electronica Fejlesztő és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatója, a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézetének címzetes do-
cense - műszaki kutatás-fejlesztés, megvalósítás terén, elsősorban a jármű-automatikai rendszerek 
fejlesztésében és gyártásában végzett kiemelkedő munkájáért - a  Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Gratulációját fejezte ki a díjazottnak, akit a koráb-
biakban Magyar Gazdaságért Díjjal, Gábor Dénes-díjjal, és „PRO URBE” díjjal is elismertek. 

A tárgysorozattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:
Javasolta új, 

– 19.  napirendi  pontként  felvenni a  „Javaslat  „Testvér-települési  programok  és 
együttműködések” című pályázat benyújtásának jóváhagyására”,

– 20.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  az  EFOP-1.3.4-16.  kódszámú,  „Közös  értékeink- 
sokszínű  társadalom”  című  pályázati  konstrukció  kapcsán  kötött  együttműködési 
megállapodás utólagos jóváhagyására, 

– 21. napirendi pontként a "Javaslat  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
által  ellátott  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok átadásához kapcsolódó megállapodások 
módosítására”, illetve

– 22.  napirendi  pontként  a „Tájékoztató  a  Dornyay  Béla  Múzeum  ÁSZ  ellenőrzéséről, 
valamint  javaslat  az  Állami  Számvevőszék  elnökének  figyelemfelhívása  szerinti 
intézkedések megtételére” című előterjesztést. 

Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.

Molnár Károly:  1. napirendi pontként javasolta felvenni az önkormányzat Baloldali Frakciójának 
előterjesztését,  „Javaslat  a Magyar  Telekom  Nyrt.  által telepíteni  kívánt  távközlési  adótorony 
Salgótarján 12190 hrsz. alatti ingatlanon történő elhelyezésének elutasítására” címmel. Elmondta, 
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hogy az előterjesztést a testület tagjai megkapták, kiegészítéseit a későbbiekben kívánja megtenni.  

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította,  hogy a Közgyűlés  14 igen szavazattal,  egyhangúlag  fogadta el  Molnár  Károly 
módosító javaslatát:
„1.  Javaslat a Magyar Telekom Nyrt. által telepíteni kívánt távközlési adótorony Salgótarján 
12190 hrsz. alatti ingatlanon történő elhelyezésének elutasítására 
Előterjesztő: Molnár Károly a Baloldali Frakció frakcióvezetője”

A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  14 igen  szavazattal,  egyhangúlag  az  alábbi  tárgysorozatot 
fogadta el:

1. Javaslat  a  Magyar  Telekom  Nyrt. által  telepíteni kívánt távközlési adótorony Salgótarján 
    12190 hrsz. alatti ingatlanon történő elhelyezésének elutasítására
    Előterjesztő: Molnár Károly a Baloldali Frakció frakcióvezetője

2. Tájékoztató    a      Nógrád      Megyei      Katasztrófavédelmi      Igazgatóság     Salgótarjáni 
    Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, a kirendeltség vezetője
A napirend  tárgyalásához  meghívott: Seres  Tibor  tűzoltó  ezredest,  a  Nógrád  Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

3.  Javaslat Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága  2016.  évi  tevékenységéről  szóló 
     beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, a kirendeltség vezetője
A napirend  tárgyalásához  meghívott: -  Seres  Tibor  tűzoltó  ezredest,  a  Nógrád  Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
- Bozó Krisztián tü. őrnagy, tűzoltóparancsnok

4.  Javaslat   a  Salgótarján   megyei   jogú   város   és  vonzáskörzete  2016.  évi   bűnügyi -  és 
     közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Ponyi Béla r. ezredes, a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság vezetője

5.  Javaslat   a   „Salgótarján   Megyei   Jogú   Város   Önkormányzatának   Közbiztonsági   és 
     Bűnmegelőzési Koncepciója 2017-2023” című dokumentum elfogadására 

Előterjesztő: Homoga László közbiztonsági tanácsnok
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Hrabecz  Gyula  a  Salgótarján  Közbiztoságáért 

Közalapítvány elnöke

6.  Javaslat   az  egyes  önkormányzati  rendeleteknek   a   Közgyűlés  bizottságai,  valamint   a 
     Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosítására 

Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

7.  Javaslat egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására és 
     hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:   Peleskei-Balázs Rita, a Salgótarján és Térsége  
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        Egészségügyi-Szociális Központja igazgatója

8.  Javaslat    az     egészségügyi    alapellátási    körzetekről   szóló    önkormányzati    rendelet 
     megalkotására

Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

9. Javaslat  a  közterületi várakozóhelyek  kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
    24/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat a Petőfi út felújítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat  a  Salgótarján,  észak-déli  irányú  kerékpárút  III.  ütemével  érintett  ingatlanok 
      önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13.  Javaslat  az Új központi temetőnél kialakított járdával érintett ingatlanok önkormányzati 
       tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat  „a  Beszterce  lakótelep  távhőrendszerének,  valamint  a  strandfürdő hőellátását 
      biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt 
      megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
     Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

15. Javaslat  a  Salgótarján,  Déryné  út  4. fsz/1. szám  alatti  „garázs”  megnevezésű  ingatlan 
      (6809/A/61 hrsz.) értékesítésre történő kijelölésére

  Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

16. Javaslat   önkormányzati   tulajdonú   lakások   ingyenes   használatba  adására a Dornyay 
      Múzeum részére

 Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

17. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Magyar  Napelem Napkollektor Szövetség részére 
      történő kedvezményes bérbeadására
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

18. Javaslat  ingatlan  ingyenes  használatba  adására  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület 
       részére

  Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat   a  Salgótarján   Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához   benyújtott  2017.  évi 
      sporttámogatási pályázatok elbírálására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat „Testvér - települési programok és együttműködések” című pályázat 
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      benyújtásának jóváhagyására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

21. Javaslat  az  EFOP-1.3.4-16.  kódszámú,  „Közös értékeink - sokszínű  társadalom”   című 
       pályázati     konstrukció     kapcsán     kötött    együttműködési     megállapodás    utólagos 
       jóváhagyására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

22. Javaslat  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális  és 
      gyermekjóléti feladatok átadásához kapcsolódó megállapodások módosítására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23. Tájékoztató  a  Dornyay  Béla Múzeum  ÁSZ  ellenőrzéséről,  valamint  javaslat  az Állami 
      Számvevőszék elnökének figyelemfelhívása szerinti intézkedések megtételére

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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  Magyar  Telekom  Nyrt.  által telepíteni kívánt távközlési adótorony Salgótarján 
    12190 hrsz. alatti ingatlanon történő elhelyezésének elutasítására
    Előterjesztő: Molnár Károly a Baloldali Frakció frakcióvezetője

Fekete  Zsolt: Tájékoztatta  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy  előterjesztést  az  ülés  megkezdése  előtt 
osztották ki, azt bizottságok nem tárgyalták. Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

Molnár Károly: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a technikai fejlődést, Salgóbánya 
szolgáltatásai minőségének javítását támogatja, de nem ilyen módon. Úgy vélte, léteznek a XXI. 
század fejlettségének megfelelő megoldások. Mivel a terület az UNESCO által is elismert Geopark 
része,  azon 30 méter  magas telekommunikációs  torony jelenléte  elfogadhatatlan.  Salgóbánya és 
környéke szinte teljes mértékben tájvédelmi körzet. A területet kiemelten ábrázoló térképet mutatott 
a  testület  tagjainak,  melyen világosan látszik,  hogy a  –  kivételt  jelentő,  nem tájvédelmi  körzet 
kategóriába tartozó - rendkívül kis területen szándékozik a szolgáltató a tornyot megépíteni. Az apró 
kivételt joghézagnak tekintette, fontosnak tartotta annak rendezését, a torony vonatkozásában pedig 
az  elfogadható  megoldás  megtalálását.  Kiemelte  a  vonatkozó  szabályzatok  felülvizsgálatának 
fontosságát,  illetve  közös  feladatnak  tekinti  Salgótarján  értékeinek  védelmét,  ezért  konszenzust 
szorgalmaz a témában. 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Elmondta, hogy Salgóbányai kötődéseit nem tagadjaa, de nem gondolja, hogy ott 
adótornyot kellene építeni.   Jegyző Asszonyt kérdezte, hogy van-e lehetőség a HÉSZ visszaható 
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hatállyal  történő  módosítására.  Amennyiben  igen,  az  önkormányzat  megtagadhatja-e  az  építési 
engedély kiadását. Élő kapcsolatot ápol Salgóbánya lakóival, akik számára valódi probléma a térerő 
hiánya, valamint a telefon és internet-szolgáltatás nem megfelelő minősége; azonban az érintettek 
sem gondolják úgy, hogy ezt a természeti környezet rombolásával kellene megoldani. 
Kérdése változatlanul, hogy van-e lehetőség a helyi építési szabályzat módosítására, illetve milyen 
technikai újdonságok léteznek az ügy megoldására. 

Fekete Zsolt: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző asszonynak adta meg a szót. 

Tóthné dr. Kerekes Andrea:  Elmondta, hogy a hírközlési hatóság az engedélyező.  Mint az az 
előterjesztésből is kitűnik, annak a vizsgálata fog megtörténni, hogy a terület hogyan helyezhető 
helyi védettség alá, illetve a HÉSZ milyen módon módosítható e tekintetben.  A HÉSZ visszaható 
hatállyal nem módosítható. Megtagadás nem léphet fel ebben az esetben.  

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Az építési engedély kiadása nem tagadható meg? 

Tóthné dr. Kerekes Andrea: Nem. 

Fekete Zsolt: Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

Molnár Károly:  Elmondta,  hogy valóban vannak korlátok  a  mobilszolgáltatás  vonatkozásában, 
hiszen  csak  a  Telenor  telefonok  működnek,  éppen  ezért  kezdte  hozzászólását  azzal,  hogy nem 
ellenzi a technikai fejlődést, csupán a táj károsítását. A modern technikai eszközökkel kapcsolatban 
felvilágosítást adni  nem tud, azonban már egy internetes keresés is kínál megoldásokat. A mai kor 
építészeti vívmányaiból kiindulva biztos abban, hogy a probléma megoldása nem egy 30 méteres 
acélmonstrum. Barátságtalan gesztusnak tartaná a torony ilyen formában történő megépítését, és 
annak terveit ilyen formában nem tudja támogatni. Amennyiben lesz más megoldási javaslat, akkor 
azt esetlegesen majd támogatásra javasolja. 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László:  Elmondta,  hogy  egyetértett  Molnár  Károllyal.  Kiemelte,  hogy  a  határozati 
javaslat elfogadásán túl cél kell legyen, hogy a telep technikai ellátottsága ne sérüljön, és hogy a 
szolgáltatót a megfelelő megoldás megtalálására ösztönözzék. 

Fekete  Zsolt: A  határozati  javaslat  első  pontjának  utolsó  mondatára  hívta  föl  a  képviselők 
figyelmét:  „Salgóbánya teljes területe az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.  
törvény 14/A. §-a és 3/5. melléklete szerint tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területi  
övezetben található.” Mindezt fő momentumnak vélte, melynek érvényt kell szerezni. Amennyiben a 
város helyi építési szabályzata a jelen helyzetet nem szabályozza, a törvény rendelkezései mérvadóak, 
amellett,  hogy  a tájba  illő,  a  technikai  fejlődést  jelentő  fejlesztések  ellen  nincs  kifogása  az 
önkormányzatnak. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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43/2017. (III.30.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Telekom Nyrt. (1013 
Budapest,  Krisztina krt.  55.) által telepíteni kívánt távközlési adótorony Salgótarján 12190 hrsz. 
alatti  ingatlanon  történő  létesítését  -  figyelemmel  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII. 
törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 36. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá arra, 
hogy Salgóbánya teljes területe az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
14/A.  §-a  és  3/5.  melléklete  szerint  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 
övezetében található - nem támogatja.

2.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a határozatról  a  Nógrád Megyei  Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát tájékoztassa.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés elrendeli a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás megállapításáról 
szóló 31/2012. (IX.27.) és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 
tartalmi felülvizsgálatát az 1. pont szerinti döntésre tekintettel. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt arra, 
hogy gondoskodjon arról, hogy a felülvizsgálat eredményéről való tájékoztatással együtt a rendeletek 
módosításához szükséges döntési javaslat a Közgyűlés ülésére beterjesztésre kerüljön. 

Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
              Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
Határidő: 2017. április 30.

2. Tájékoztató    a      Nógrád      Megyei      Katasztrófavédelmi      Igazgatóság     Salgótarjáni 
    Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, a kirendeltség vezetője
A napirend  tárgyalásához  meghívott: Seres  Tibor  tűzoltó  ezredest,  a  Nógrád  Megyei 

Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  igazgatója 
távollétében Antal István tűzoltó ezredes, a Nógrád 
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
igazgatóhelyettese

Fekete Zsolt: A napirend tárgyalása előtt az önkormányzat nevében gratulált Seres Tibor ezredes úr 
igazgatói kinevezéséhez, és munkájához sok sikert kívánt.
Az  előterjesztés  kapcsán  elmondta,  hogy  az  elmúlt  időszakban  kialakult  katasztrófahelyzetek 
egyértelművé tették a szoros együttműködés szükségességét a katasztrófavédelmi szervekkel. Az 
önkormányzat  egyes  feladatai  szorosan  kapcsolódnak  az  ilyen  jellegű,  lakosságot  is  érintő 
feladatokhoz, melyek végrehajtásának eredményességét biztosítja a napi szintű kapcsolattartás. A 
kirendeltség  munkatársai  minden  esetben  segítséget  nyújtanak  a  felmerülő  katasztrófavédelmi, 
tűzvédelmi és egyéb ügyekkel kapcsolatban.
Javasolta a tájékoztató tudomásulvételét.Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Angyal Tibor 
kirendeltségvezető úrnak adta meg a szót. 

Angyal  Tibor:  Köszönetet  mondott  Salgótarján  megyei  jogú  városnak  a  katasztrófavédelem 
tevékenységének  támogatásáért.  A 2016.  évben  a  hatékony megelőzésre  helyezték  a  hangsúlyt, 
melynek eszköze a folyamatos ellenőrzés. 
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Elmondta, hogy 3080 db integrált ellenőrzést tartottak a tűzvédelem, az iparbiztonság és a polgári 
védelem terén. Az intézkedést igénylő esetek száma 720 volt, melyből 454 tűzeset, 266 műszaki 
mentés volt.  Az említett  számok a normál értékek alattiak, tehát bizonyítják, hogy a kívánt célt  
elérték. 
2016. július elsejétől változás következett be a kémények tisztítására vonatkozó feladatokban, mivel 
azokat  már  a  Belügyminisztérium  Gazdasági  Ellátóközpontjának  –  a  salgótarjáni  igazgatóság 
épületében elhelyezett – csoportja végzi. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Berecz György, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
korábbi igazgatója a  Belügyminisztérium Gazdasági Ellátóközpontjának igazgatói posztját tölti be 
2017. január 1. óta, az őt követő Seres Tibor igazgató úr pedig egyéb szolgálati elfoglaltságai miatt 
nem tudott a Közgyűlés jelen ülésén részt venni.   
Külön  köszönte  a  lakosság  és  az  önkormányzat  pozitív  hozzáállását  az  igazgatóság 
tevékenységéhez, rendezvényeihez (pl. lépcsőfutás a Garzonban).  Tolnai Sándor képviselő úrnak 
adta meg a szót. 

Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai  Sándor: Információi  szerint  Salgótarján  számos  társasházában  tervez  az  igazgatóság 
ellenőrzéseket.  Kérésként  fogalmazta  meg,  hogy  az  ellenőrzéseket  megelőzően  írásban 
tájékoztassák  az  érintett  közös  képviselőket  az  elvárásokról,  illetve  szíveskedjenek  figyelembe 
venni, hogy néhány társasház (pl. Bajcsy út 15. szám alatti) olyan anyagi helyzetben van, hogy a 
megfelelő megoldásokat alkalmazni nem tudja. Példaként említette, hogy a Bajcsy út 15. szám alatti 
társasház egy kéményét lezárták, mivel annak tisztítása nem megoldott. Úgy ítélte meg, hogy az 
építési engedély kiadásával összefüggésben az önkormányzat felelőssége is felróható. Kérte, hogy 
az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben - az ott lakók méltatlan helyzete elkerülése érdekében – a 
vonatkozó intézkedés megtétele előtt a feltételeket és a határidőket rögzítő leveleket az érintettek 
részére küldjék meg. A feltételek rögzítése azért is fontos, mert pl.  az ehhez hasonló kémények 
tisztítása  a  lakások  nyílásából  történik,  azonban  a  hatályos  előírásokkal  a  lakók  nem lehetnek 
mindig  tisztában,  és  nem  tudhatták,  hogy  azok  értelmében  a  tetőről  történő  megközelítést  is 
biztosítani  kell.  Kérése,  hogy  előzzék  meg  az  azonnali,  és  –  a  lakókra  nézve  -  kellemetlen 
helyzeteket  eredményező  azonnali  katasztrófavédelmi,  vagy  egyéb  intézkedéseket,  és  kerüljön 
előzetes tájékoztatás a közös képviselőkhöz.    

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy nincs információja arra vonatkozóan, hogy mely hatóság záratta le a 
kéményt, viszont tény, hogy annak deformációja (elhajlása) szabad szemel is látható. Nincsenek 
hivatalos  információi,  de  vélhetően  a  társasház  képviselője  záratta  le.  Ha a  kémény leomlik,  s 
beszakítja  a  tetőteret,  az  komolyabb  problémákat  is  eredményezhet.  Angyal  Tibor 
kirendeltségvezető úrnak adta meg a szót.    

Fekete Zsolt: Angyal Tibor kirendeltségvezető úrnak adta meg a szót.     

Angyal Tibor: Elmondta, hogy 2016. II. félévében a középmagas és magas épületekre kiterjedően 
tartott az igazgatóság egy ellenőrzés-sorozatot, összesen 58 lépcsőház vonatkozásában Salgótarján 
és Bátonyterenye területén. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy kiértesített, és kiértesítés nélküli 
ellenőrzéseket egyaránt  tartanak.  A kiértesítést  olyan szempontból  tekinti  veszélyesnek, hogy az 
esetben az ellenőrzés idejére a lakók elpakolnak, aztán az ellenőrzést követően visszaáll a helytelen 
gyakorlat.  Lakógyűlések  tartására  tett  ígéretet  a  témakörben.  Az  ellenőrzések,  és  a 
katasztrófavédelmi  elvárások  tisztázásának  eredményeképp  sokkal  kevesebb  hiányosságot  tártak 
föl, mint a korábbi években. 
A kémények kapcsán elmondta, hogy június 1-től kéményseprő szerv és az igazgatóság honlapján 
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regisztrált, bejelentett szolgáltatók intézkednek, nem a katasztrófavédelem. A tanúsítványban meg 
kell  jelölni  az  életveszélyességet.  A katasztrófavédelem hatásköre  mindössze  a  60 napon belüli 
ellenőrzésekre  terjed ki.  Röviden említette  egy kémény meghibásodásának lehetséges  okait  (pl. 
fizikai,  nem megfelelő állékonyság, tűzveszély,  füst keletkezése,  stb.),  melyek okán leginkább a 
szén-monoxid mérgezések elkerülése szempontjából bírnak jelentőséggel az ellenőrzések. Említett 
hibák kiszűrésén fáradoznak a kéményseprő szervek. 

Fekete Zsolt: Hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések nem az ott lakók bosszantására, hanem életük 
védelme érdekében történnek.
 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót. 

3.  Javaslat Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága  2016.  évi  tevékenységéről  szóló 
     beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, a kirendeltség vezetője
A napirend  tárgyalásához  meghívott: -  Seres  Tibor  tűzoltó  ezredest,  a  Nógrád  Megyei 

Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  igazgatója 
távollétében  Antal  István  tűzoltó  ezredes,  a 
Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
igazgatóhelyettese

- Bozó Krisztián tü. őrnagy, tűzoltóparancsnok

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a tűzoltóság mindig is kiemelt szerepet tölt 
be  egy  település  életében.  Az  elmúlt  időszak  jelentősebb  tűzesetei  (Pécskő  út,  Határ  út) 
megerősítették  a  tűzoltóság  szükségességét,  nemcsak  a  tüzek  megfékezése  esetében,  hanem  a 
polgári védelmi, iparbiztonsági, hatósági, szakterület ellátása terén is. A veszélyhelyzetek kezelése 
kapcsán  kiemelkedő  a  Salgótarjáni  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  és  az  önkormányzat 
együttműködése. Az elért eredmények is bizonyítják, hogy a parancsnokság szakemberei képesek 
hozzájárulni  a  lakosság  biztonságérzetének  növeléséhez.  Javasolta  a  beszámoló  és  a  határozat 
elfogadását.
Az előterjesztést  bizottságok nem tárgyalták. Angyal Tibor kirendeltségvezető úrnak adta meg a 
szót.  

Angyal  Tibor:  Elmondta,  hogy Bozó  Krisztián  tűzoltó  parancsok úr  egyéb  szolgálati  feladatai 
ellátása miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A parancsnokságnak 504 esettel összefüggésben volt 
teendője, melyből 314 tűzeset, és 190 műszaki mentés volt. A parancsnokság életének legnagyobb 
eseménye 2016. augusztus 1, napja volt, amikor a diszlokalizáció Pásztót és Salgótarjánt is elérte, 
ugyanis Bátonyterenyén – a salgótarjáni parancsnokság irányítása alá tartozó – kirendeltség kezdte 
meg működését. Az új szerv 88 tűzesetben intézkedett, mellyel a két régebbi parancsnokság terheit 
csökkentette, kiiktatta az eddigi 15 perces vonulási időt, illetve esetleges létszámproblémákat oldott 
meg. 
A  Pécskő  út  4.  szám  alatti  tűzesettel  összefüggésben  megköszönte  az  önkormányzat 
együttműködését, illetve hogy 3 kollégája is Salgótarjánért emlékéremben részesülhetett.  

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

44/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága 2016. évi beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Megköszönte a parancsnokság és az igazgatóság 2016. évi munkáját, a 2017. évre 
pedig jó munkát kívánt.  

4.  Javaslat   a  Salgótarján   megyei   jogú   város   és  vonzáskörzete  2016.  évi   bűnügyi -  és 
     közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Ponyi Béla r. ezredes, a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság vezetője

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  örvendetes,  hogy  a 
bűncselekmények  száma  Salgótarján  vonatkozásában  évről  évre  csökken.  Köszönhető  ez  a 
Salgótarjáni Rendőrkapitányság kiemelkedő szakmai munkájának. Országos összehasonlításban is, 
az  átlagosnál  magasabb a  nyomozati  eredményesség.  A rendőri  és  közterület-felügyelői  jelenlét 
erősödése  lényeges  a  bűnmegelőzés  szempontjából,  növeli  a  lakosság  biztonságérzetét.  Az 
Önkormányzat – lehetőségeinek függvényében - eddig is támogatta a közbiztonsággal kapcsolatos 
feladatokat, de a jövőben is tovább kell növelni a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok hatékony 
végrehajtását. Javasolta a beszámoló és a határozat elfogadását.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Ponyi Béla kapitány 
úrnak adta meg a szót. 

Ponyi Béla: Elmondta, hogy Salgótarjáni Rendőrkapitányság személyi állománya – a déli határon 
teljesített szolgálat mellett -  2016-ban is teljesítette a közrend védelmével kapcsolatos feladatait. A 
közös munka és együttműködés eredményének tekintette, hogy tovább csökkent bűncselekmények 
száma. Az elmúlt hat évben a csökkenés mértéke mintegy 50 %, mely eredmény a képviselőknek, 
Salgótarján  lakóinak  és  a  térfigyelő  kamerarendszernek  is  köszönhető.  Utóbbi  segítségével  az 
elmúlt évben több bűncselekményt (pl. közterületen elkövetett, illetve szexuális bűncselekmények, 
testi sértés, rablás, garázdaság) sikerült felderíteni.   
Köszönetét  fejezte  ki  a  város  lakóinak  együttműködéséért,  illetve  a  jövőre  vonatkozóan  is 
támogatást  kért  a  kapitányság  feladatellátásához;  illetve  kiemelte  a  kapitányság  dolgozóinak 
lelkiismeretes és áldozatos munkáját. 

Fekete Zsolt: Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Megköszönte a beszámolót. Kérdésként fogalmazta meg, hogy a rendőri életpálya 
modell  hogyan  alakul,  illetve  a  rendőrségen  belüli  fluktuáció  kapcsán  állnak-e  rendelkezésre 
adatok. 

Fekete Zsolt: Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Homoga László:  Nagyon részletesnek és pontosnak értékelte a beszámolót,  és tisztában van az 
annak hátterében tett erőfeszítésekkel. Nyilvánvaló, hogy a megromlott közbiztonságot nehezebb 
helyreállítani,  mint  azt  fenntartani.  Egyértelmű,  hogy  a  kiemelt  területeken  (Zagyvapálfalva, 
Középső rész,  Beszterce)  a  kapitányság munkatársai  komoly munkát  végeztek.  Az eredmények 
eléréséhez szintén hozzájárult a körzeti megbízottak kiváló szakképzettsége, amellett, hogy a déli 
határra rendszeresen nagyobb létszámot kellett küldeni. Hangsúlyozta a felderítés visszatartó erejét. 
Megítélése  szerint  más  az  idősebb  generáció,  és  a  fiatalok  közbiztonság  érzete,  és  ők  a 
legveszélyeztetettebbek.  A fiataloknál kiemelt probléma a kábítószer jelenléte. Az iskolai, illetve 
DADA programhoz fontos a rendőr biztosítása. Elismerően szólt Bárnai Kinga Kábítószer Fórumon 
belüli munkájáról. Kölcsönösen segítik egymás munkáját. Külön kiemelte a tagdíj fizetése mellett 
végzett munkát, illetve a bűnmegelőzés és a felderítés érdekében tett operatív intézkedéseket. A 
kábítószerrel  kapcsolatos  tényállásokat  kimerítő  elkövetők  felderítése  is  csak  operatív  program 
segítségével történhet. Dicsérően szólt a térfigyelő kameráknak köszönhető eredményekről, illetve a 
rendőrkapitányság  vezetőinek,  személyi  állományának  munkájáról,  valamint  önkormányzattal 
folytatott együttműködéséről. 
A közúti balesetek kapcsán az eddiginél is nagyobb propagandát kért, hiszen a 134 fő sérült és a 2 
halálos kimenetelű baleset is magas számnak minősül. 
Elmondta, hogy a városban jelenleg 2 tanoda (MESE és Csillagpont) működik, ahová már az iskolai 
problémákkal küzdő fiatalok járhatnak.  Gratulált a rendőrkapitányság teljesítményéhez.   

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Szintén elismeréssel szólt a Rendőrkapitányság munkájáról.  A polgárőrséggel 
(különösen az Acélgyári Polgárőr Szervezettel történő) együttműködésre hívta föl a figyelmet. A 
választókörzetében működő egyesület a város egész északi részének (értve ide a Dolinkát, a Salgó 
kapu-t,  és Jónásch-telepet) közbiztonságát vigyázza. Bár a Bárnában működő Berki Ferenc és a 
Zagyván feladatot ellátó Földi István körzeti megbízottak támogatását élvezik, mégis hangsúlyozta, 
hogy nagy, és nehézségekkel teli körzettel van dolguk. 
A jövőre vonatkozóan személyi és technikai feltételek (pl. üzemanyag) biztosítását kérte. Sok idős 
ember vesz részt tagként a munkában, akik különösen nagy feladatot vállalnak. Bár a polgárőrség 
tömörülése  kapcsán  még  nem  született  döntés,  kérte  hogy  az  acélgyáriak  önállóságának 
megtartására  irányuló  szándék  ne  jelentsen  számukra  hátrányt.  Heti,  illetőleg  havi  szintű 
kapcsolattartást  kért.  Megköszönte  a  munkát,  és  hangsúlyozta  a  személyes  kapcsolatok  (pl. 
gyermekkori barátságok) közbiztonságra gyakorolt pozitív és előrevivő hatását. 

Fekete Zsolt: Ponyi Béla kapitány úrnak adta meg a szót. 
    
Ponyi  Béla: Pataki  Csaba  kérdésére  reagálva  elmondta,  hogy  a  rendőri  és  katasztrófavédelmi 
életpálya modell 2015. júniusától került bevezetésre, mely a tiszthelyettesi állomány részére 15 %-
os  béremelést  jelentett.  További  pozitívum  az  évi  5  %  mértékű  illetményemelés,  a  lakhatási 
támogatás és a szociális-egészségügyi védettség bevezetése.
Fluktuáció témakörében elmondta, hogy a nyugdíjba vonulás időpontja kitolódott. Az országgyűlési 
őrségnél  kapott  magasabb  illetmény  komoly  vonzerőt  jelent  a  személyi  állomány  számára, 
ugyanakkor  ennek  kompenzálására  nemrégiben  6  új  tiszthelyettes  járőr  került  kinevezésre  a 
Salgótarjáni Rendőrkapitányságon. Határozott szándékuk a szabad helyek feltöltése, és tesznek is 
lépéseket ez ügyben. 
Homoga  László   felvetésével  egyetértve  elmondta,  hogy  a  fiatal  és  az  idősebb  korosztály  a 
legveszélyeztetettebb.  Ennek enyhítése  érdekében az  iskolákban,  az  óvodákban  és  a  nyugdíjas-
találkozókon bűnmegelőzési előadásokat tartanak. Fontosnak tartja a médiában való megjelenést, 
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illetve  komoly  előrelépés,  hogy  a  közszolgáltatók  már  nem  a  fogyasztóhelyen  fizetnek  vissza 
készpénzt. A házaló kereskedőkkel való kapcsolat elkerülésre kérte a jelenlévőket. 
A közúti balesetek kapcsán elmondta, hogy a 2016. év negatív volt ebből a szempontból. Sajnálatos 
módon 2 halálos baleset is történt. Mind az egyszemélyes, mind a több résztvevős balesetek kapcsán 
elmondta,  hogy azok megelőzését szolgálják az ellenőrzések. Amennyiben előadás tartására kap 
felkérést a kapitányság, annak eleget tesz. Javasolta, hogy az ilyen felkéréseket e-mailen küldjék 
meg részére. 
Turcsány László hozzászólására reagálva elmondta, hogy a mezőőröket, közterület-felügyelőket, de 
különösen  a  polgárőröket  kollégáknak  tekintik,  mivel  utóbbiak  szabadidejük  terhére  végeznek 
önkéntes munkát. Az információk megosztása és az elvégzendő feladatok megtárgyalása érdekében 
minden hónap első keddjén tartanak megbeszélést a  polgárőr egyesületek elnökeivel. Vass Miklós, 
a Megyei Polgárőr Egyesület elnökének támogatásáért is mindent megtesz.             
A salgótarjáni  polgárőr  egyesületek  átalakulásával  összefüggésben  elmondta,  hogy az  egységes 
szervezetbe integrálás nem jelenti  a városrészek egyes szervezetei önállóságának elvesztését. Az 
integrálás mellett szóló érv – többek közt – a támogatások elnyerése, az abból való részesedés. 
További  előnyként  említette  a  tagok  átcsoportosításának  lehetőségét,  mely  –  az  új  tagok 
csatlakozásával bővítve - az idős polgárőrök utánpótlására is eshetőleges megoldást jelenthet.   
Hangsúlyozta a kollégák látható jelenlétét, mely a lebukás veszélyét sugallja, és preventív hatást 
gyakorol  a  jövőbeni  elkövetőkre.  Mindent  megtesz  a  jövőben  használt  járműveik  polgárőrség 
részére történő átadásáért. 

Fekete Zsolt: A folyamatban lévő lakossági fórumok tapasztalataiból kiindulva fölhívta a szülők 
figyelmét utcán csatangoló gyermekeikre, akik hét közben is, vélhetően szeszes italt fogyasztva, 
késő este követnek el polgárpukkasztó cselekményeket. Mindez a lakosságot irritálja, a rendőrség 
természetesen  nem tud  mindenhol  mindig  jelen  lenni,  ezért  kérte  a  szülőket,  hogy gyermekeik 
otthon tartózkodását, és alkoholos befolyásoltságát 22 óra után ellenőrizzék. Ennek eredményeképp 
csökkenhetne a  fiatalok  bűnbeesése,  illetve  áldozattá  válása,  és  egyszerűbbé válna a  különböző 
generációk együttélése a városban.   
2017-re további sikereket kívánt a kapitányságnak. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
45/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5.  Javaslat   a   „Salgótarján   Megyei   Jogú   Város   Önkormányzatának   Közbiztonsági   és 
     Bűnmegelőzési Koncepciója 2017-2023” című dokumentum elfogadására 

Előterjesztő: Homoga László közbiztonsági tanácsnok
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Hrabecz  Gyula  a  Salgótarján  Közbiztoságáért 

Közalapítvány elnöke

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy Salgótarján megyei jogú város 2011-2015. 
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évekre  szóló  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési  Koncepciójának  megújítása  vált  szükségessé.  A 
javaslatban  megfogalmazott  stratégia  a  korábbi  koncepcióra  épül,  mely az  aktualizált  bűnügyi, 
közbiztonsági  helyzetképet  alapul  véve  és  igazodva  a  Nemzeti  Bűnmegelőzési  Stratégia 
végrehajtási időszakához, 2017-2023. évekre fogalmaz meg távlati, stratégiai elképzeléseket.
A koncepció elválaszthatatlan részét képezi a 2. mellékletben szereplő akcióterv (2017-2019.), mely 
a  közbiztonsági  és  bűnmegelőzési  stratégia  céljainak,  és  feladatainak  megvalósítása  érdekében 
részletesen tartalmazza a kitűzött célok végrehajtásához szükséges feladatokat.
Javasolta a bűnmegelőzési stratégia és a határozat elfogadását.  Az előterjesztést bizottságok nem 
tárgyalták. Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Homoga  László:  Az  akciótervben  foglaltak  terjesztésre  kérte  képviselőtársait.  Különösen 
hatékonynak tartja a SZEM mozgalmat, és hogy a szomszédok figyeljenek egymásra. 
Biztos abban, hogy lakossági bejelentés esetén a kapitányság intézkedik, hogy a helyszínre rendőr 
érkezzen.  Elmondta,  hogy  bár  a  térfigyelő  kamerák  sokakat  zavarnak,  de  a  közbiztonság 
fenntartása,  javítása szempontjából praktikusak. Megítélése szerint – a jobb eredmények elérése 
érdekében - vagy a személyi állományt, vagy a technikai eszköz állományt kell bővíteni. 
A  polgárőr  egyesületek  tagjai  legtöbbször  határozott  elképzelések  mentén  haladnak,  ennek 
következtében elképzelhetetlennek tartja, hogy az acélgyári, vagy a somlyói tag a város más részén 
teljesítsen szolgálatot.  Elismerően szólt a Nagyvárosi és Acélgyári egyesületekről. 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László:  Az  Acélgyári  tagok  betagozódása  igen  erős,  saját  körzetükben  otthon  érzik 
magukat. Óvva intene attól a hibától, hogy „a sok bába közt elvész a gyerek”, és biztos abban is, 
hogy pl. egy zagyvapálfalvai tag más identitással teljesítene szolgálatot az Acélgyárnál. 
A lakók nevében térfigyelő kamerát  kért  Művésztelepre,  és fölhívta  a  figyelmet  a  Kisfaludy út 
problémás helyzetére.  A tavalyi évben frakciójuk által gyűjtött, és a déli határon szolgálatot teljesítő 
rendőrök  részére  szánt  támogatást  –  mivel  azt  a  rendőrség  nem fogadhatta  el  –  az  Acélgyári 
Polgárőr Egyesület üzemanyag támogatására ajánlotta. Homoga László képviselő úrnak adta meg a 
szót. 

Homoga László:  Mindenben egyetértett  Turcsány László hozzászólásával,  kivéve, hogy csak az 
acélgyári  polgárőr  szervezetet  akarja  támogatni.  Ennek  okára  kérdezett  rá.  Hangsúlyozta  a 
„fiatalítás” fontosságát.   
    
További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
46/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési  Koncepciója  2017-2023.”  című 
dokumentumot, valamint a 2017-2019. időszakra vonatkozó akciótervet az 1. és 2. melléklet szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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6.  Javaslat   az   egyes   önkormányzati   rendeleteknek   a   Közgyűlés bizottságai, valamint a 
     Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosítására 

Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy az önkormányzatnál előre meghatározott 
forgatókönyv  szerint  folyamatban  van  a  hatályos  rendeletek  teljes  körű  felülvizsgálata.  Az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
egységei változása és a Közgyűlés bizottságai nevének a változása miatt módosult. A változást át 
kell vezetni a helyi rendeleteken is. Az átvezetés kettő ütemben történik:
Első ütemben a már felülvizsgált rendeletek szükséges módosítását végezik el, a második ütemben 
azokon  a  rendeleteken  vezetik  át  a  változásokat,  amelyek  felülvizsgálata  későbbi  időpontban 
történik.
Az átvezetést az 1. ütem tekintetében az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet végzi el.

A  Népjóléti  és az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Az 12/2017. (III.30.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.  Javaslat egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására és 
     hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:   Peleskei-Balázs Rita, a Salgótarján és Térsége  
        Egészségügyi-Szociális Központja igazgatója

Fekete Zsolt: Köszöntötte Igazgató Asszonyt. Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a vonatkozó 
jogszabályok  értelmében  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról - önkormányzati társulás esetén - a társulási megállapodásban 
megjelölt, székhely szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet. 
A Salgótarján és  Térsége Önkormányzatainak Társulása  Társulási  Tanácsa a  2017.  február  15-i 
ülésén meghatározta az intézménye által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi 
térítési díját, valamint az alkalmazandó kedvezmények mértékét, egyúttal felkérte az Elnököt, hogy 
kezdeményezze a Közgyűlésnél a rendelet ennek megfelelő módosítását. 
Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat társulási formában látja el, ezért - a 
párhuzamos  szabályozás  elkerülése  érdekében  –  a  javaslat  egyes  önkormányzati  rendeletek 
módosítását, illetve hatályon kívül helyezését is tartalmazza.

A  Népjóléti Bizottság egyhangúlag, az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotta:

Az 13/2017. (III.30.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8.  Javaslat   az    egészségügyi    alapellátási    körzetekről    szóló    önkormányzati     rendelet 
     megalkotására

Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi alapellátásról, az 
alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátásról,  a  védőnői  ellátásról,  és  az  iskola  -  egészségügyi 
ellátásról.  Az egészségügyi  alapellátások körzeteit  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete 
rendeletben állapítja meg és alakítja ki.  
A  jogalkotásról  szóló  törvényben  foglaltak  alapján  egy  rendeletben  szükséges  szabályozni 
valamennyi alapellátási körzetet, és fel kell tüntetni az ügyeleti ellátásokat is. A rendelet-tervezetben 
a  Salgótarján  címmel nem  rendelkező  zártkerti  utcáinak  elnevezése,  valamint  a  házszámok  is 
pontosításra kerültek.

A  Népjóléti és az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Az 14/2017. (III.30.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
    24/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a rendeletmódosítás kiterjed a zöld rendszámú gépjárművek fizető 
várakozási övezetben történő ingyenes parkolására, illetve a parkolási pótdíjat a törvény által előírt 
határidőben be nem fizetőkkel  szemben lehetőséget biztosít  arra,  hogy az üzemeltető a be nem 
fizetett bírság és pótdíj érvényesítésére egy erre szakosodott céggel megbízási szerződést köthessen. 
Az Erzsébet tér felújítása, illetve az Óvoda tér rakodási területeinek kialakítása kapcsán bevezetett 
forgalomtechnikai  módosításokkal  változott  a  fizető  parkolási  övezetben  található  gépkocsi 
parkolók darabszáma, ezért a rendelet 1. számú mellékletét is módosítani szükséges.

A  Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

14



Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Az 15/2017. (III.30.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
2017. január 1. napjától hatályos módosítása értelmében július elseje a köztisztviselők számára már 
nem számít munkaszüneti napnak. Mindemellett a törvény felhatalmazta a helyi önkormányzatok 
képviselő-tesületét, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa. Jelen 
előterjesztésben arra tett javaslatot, hogy – az elmúlt 15 éven biztosított jog gyakorlása érdekében – 
július elseje munkaszüneti nap legyen a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára. 
A rendelet hatályba lépése a tervezet szerint 2017. április 1-je. Javasolta, hogy az írásban kiküldött 
rendelet-tervezet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés kerüljön: "Ez a rendelet 2018. január 1. 
napján lép hatályba."
Kérte, az előterjesztést az előzőekben megfogalmazott változtatás figyelembevételével tárgyalják. 

Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Az 16/2017. (III.30.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. Javaslat a Petőfi út felújítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  elfogadott  Intregrált  Területi  Program  megvalósítása  érdekében  a  Petőfi  út 
felújításával kapcsolatos támogatási kérelem benyújtására tett javaslatot.
A projekt  megvalósításához szükséges  forrás  a  TOP 6.1 prioritás  éves  fejlesztési  keretösszegén 
belül az Önkormányzat számára rendelkezésre áll. A felújítás tervezett összköltsége 138.578.071 Ft. 
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2017. június 29.

A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, illetve 1 tartózkodás mellett támogatta az 
előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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47/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a 
TOP-6.1.5-16.  kódszámú  „Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló 
közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívás alapján a Petőfi út felújítására vonatkozó támogatási 
kérelem benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat  a  Salgótarján,  észak-déli  irányú  kerékpárút  III.  ütemével  érintett  ingatlanok 
      önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Salgótarján, észak – déli irányú kerékpárút 
III.  ütem megvalósítása kapcsán ingatlanhasznosítási  szerződést kötöttek a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal az építéssel érintett állami tulajdonban lévő ingatlanok igénybevételére. 
A  szerződésben  vállalták,  hogy  a  kerékpárút  által  elfoglalt  területrészeket  az  önkormányzat 
tulajdonba átveszi. Az ingatlanok természetben: Füleki útnak a Zrínyi Miklós út Kékkői út közötti 
szakasza.
A  kerékpárút  építése  befejeződött,  forgalomba  helyezése  megtörtént,  a  változási  vázrajzot 
elkészíttették. 
A tulajdonjog rendezéshez szükséges költség a költségvetésben rendelkezésre áll. Az ingatlanrészek 
egyebekben térítésmentesen kerülnek az önkormányzat tulajdonába.
Az eljárást a Magyar Közútnál kell kezdeményezniük. 

A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
48/2017. (III.30.) határozat
1.a) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ST –SZERPENTIN BT. által 
M-10/2016 munkaszámon készített, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala 
által  115/2016.  számon  záradékolt  1.  melléklet  szerinti  változási  vázrajzot  jóváhagyja,  és 
kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
a  Magyar  Állam tulajdonában lévő,  a  2.  mellékletben felsorolt  ingatlanok 1/1  arányú tulajdoni 
hányadának  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adását  az  1988.  évi  I.  törvény  32.  §-ának  (3) 
bekezdése szerint azzal, hogy a 3064/16 és a 
3064/19 hrsz.-ú ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában maradnak. 
A tulajdonba  vétel  célja  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pont szerinti településfejlesztés, településrendezés, valamint a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés 
a.) pont szerinti közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, mint önkormányzati feladat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1.b) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek viselését, ideértve az átminősítés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeit is.
A Közgyűlés  a  kapcsolódó  eljárások  költségeit  a  „Kerékpárút  III.  ütem területrendezés”  című 
előirányzaton biztosítja azzal, hogy kifizetési kötelezettség csak a hitel rendelkezésre állása esetén 
vállalható. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

1.c) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  az átadás-átvétellel  és a hatósági átminősítéssel 
kapcsolatos  feladatok  teljes  körű  és  teljes  jogkörben  történő  lebonyolítására,  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályok  által  előírt  előzetes 
megállapodást és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodás terjessze 
be a közgyűlés ülésre. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

13.  Javaslat  az Új központi temetőnél kialakított járdával érintett ingatlanok önkormányzati 
       tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztés  kapcsán  elmondta,  hogy  az  Új  központi  temetőnél  a  járda 
megvalósításával összefüggésben ingatlanhasznosítási szerződést kötöttek a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs  Központtal  a  járda  építéssel  érintett  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok 
igénybevételére. 
A szerződésben vállalták, hogy a járda által elfoglalt területrészeket az önkormányzat tulajdonba 
átveszi.  Az  építés  befejeződött,  a  létesítmény  forgalomba  helyezése  megtörtént,  a  változási 
vázrajzot elkészíttették. 
A  tulajdonjog  rendezéshez  szükséges  költség  a  költségvetésükben  rendelkezésre  áll.  Az 
ingatlanrészek egyebekben térítésmentesen kerülnek az önkormányzat tulajdonába. 
Az eljárást a Magyar Közútnál kell kezdeményezniük. 

A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
49/2017. (III.30.) határozat
1.a)  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ST –SZERPENTIN BT.  által  készített  M-
12/2016 munkaszámon készített,  124/2016. és 125/2016. számon záradékolt 1. melléklet szerinti 
változási vázrajzot jóváhagyja, és kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
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Részvénytársaságnál a Magyar Állam tulajdonában lévő, a 2. mellékletben felsorolt, megosztás után 
kialakuló ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az 
1988. évi I. törvény 32. §-ának (3.) bekezdése szerint. 
A 3493/22 és a 0214/1 hrsz.-ú ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában maradnak. 
A tulajdonba  vétel  célja  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pont szerinti településfejlesztés, településrendezés, valamint a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a .) pont szerinti közúthálózat fejlesztése, 
fenntartása, üzemeltetése, mint önkormányzati feladat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.b) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek viselését az átminősítés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeit is.
A Közgyűlés a kapcsolódó eljárások költségeit az „Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely 
kialakítása”  című  előirányzaton  biztosítja  azzal,  hogy  kifizetési  kötelezettség  csak  a  hitel 
rendelkezésre állása esetén vállalható.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

1.c) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átadás átvétellel és a hatósági átminősítéssel 
kapcsolatos  feladatok  teljes  körű  és  teljes  jogkörben  történő  lebonyolítására,  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályok  által  előírt  előzetes 
megállapodást és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodást terjessze 
be a Közgyűlés ülésére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

14. Javaslat  „a  Beszterce  lakótelep  távhőrendszerének,  valamint  a strandfürdő hőellátását 
      biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt 
      megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
     Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zs  olt:  .  Üdvözölte  Ügyvezető  Igazgató  Urat.  Az előterjesztés  kapcsán elmondta,  hogy a 
projekt  a  Beszterce  lakótelepet  és  a  városi  strandot  ellátó  kazánház  és  távhővezeték-hálózat 
korszerűsítésére irányul. 
A projekt keretében az Ybl Miklós úti kazánházban a régi kazánok helyett új, korszerű kazánok 
kerülnek telepítésre. Előzetesen öt lakóház (317 lakás) fejezte ki csatlakozási szándékát a távhő 
rendszerhez, melyek a projekt részeként öt hőközpontot kapnak, közvetlen, kétvezetékes bekötéssel.
Továbbá  a  városi  strandot  ellátó,  földfelszín  felett  futó  vezetékpár  elbontásra  kerül,  helyére 
előreszigetelt technológiával készülő, közvetlenül földbe fektethető vezeték épül. 
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A fejlesztés teljes költsége 272 millió Ft, ebből 57 millió Ft saját forrás, 215 millió Ft az éven túli  
fejlesztési hitel, melynek futamideje 7,5 év. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 
alapján az éven túli hitele felvételéhez a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni.
A Salgó  Vagyon  Kft.  pályázat  benyújtását  tervezi  a  jelenleg  társadalmi  egyeztetés  alatt  álló 
KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. 
Nyertes  pályázat  esetén  a  ténylegesen  igénybe  vehető  kölcsön  összege  a  pályázati  támogatás 
összegével csökken. 

A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Méhes András ügyvezető igazgató úrnak adta meg  szót. 

Méhes  András:   Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  időközben  megjelent  a  KEHOP 5.3.1-17. 
pályázati kiírás. A Nemzeti Fejlesztési Programirodával egyeztetnek a témakörben, és az elnyert 
pályázati támogatás összege csökkenteni fogja a hitek összegét. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
50/2017. (III.30.) határozat
1.)  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  „a  Beszterce 
lakótelep  távhőrendszerének,  valamint  a  strandfürdő  hőellátását  biztosító  vezetéknek  a 
korszerűsítése,  új   fogyasztók távhőre  csatlakoztatása"  című projektnek az  1.  melléklet  szerinti 
anyagi-műszaki tartalommal a Salgó Vagyon Kft. beruházásában történő megvalósítását.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2018. december 31.

2.)  A Közgyűlés  jóváhagyja  „a  Beszterce  lakótelep  távhőrendszerének,  valamint  a  strandfürdő 
hőellátását  biztosító  vezetéknek  a  korszerűsítése,  új  fogyasztók  távhőre  csatlakoztatása"  című 
projekt megvalósításához 215.000.000 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelnek a Salgó Vagyon Kft. 
általi felvételét.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. június 30.

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  10/E.  §-a  alapján  a  Salgó  Vagyon  Kft.  2.)  pontban  körülírt 
adósságot keletkeztető ügyletének megkötéséhez a Kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
              Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 
Határidő: 2017. március 31. 

15. Javaslat  a  Salgótarján,  Déryné  út  4. fsz/1. szám  alatti  „garázs”  megnevezésű  ingatlan 
      (6809/A/61 hrsz.) értékesítésre történő kijelölésére

  Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Salgótarján, Déryné út 4. fsz/1. számú 
„garázs” megnevezésű 18 m2 területű ingatlan az Önkormányzat tulajdonában áll.
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Végh Tamás, mint bérlő azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az önkormányzati tulajdonú 
garázst  meg  szeretné  vásárolni.  A  Salgó  Vagyon  Kft.  az  ingatlanra  vonatkozó  értékbecslést 
elkészítette, azt a bérlő elfogadta.
Az előterjesztés a 6809/A/61 hrsz-ú „garázs” értékbecslésben meghatározott 390.000,- Ft áfamentes 
vételáron  történő  értékesítésre  való  kijelölésére  és  az  ingatlant  pályáztatás  nélkül  történő 
értékesítésére tesz javaslatot a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján.  A nemzeti vagyonról 
szóló  törvény  értelmében a  megkötendő  adásvételi  szerződés  hatályba  lépéséhez  nem  kell 
beszerezni az állam nevében eljárni jogosult szerv elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatát.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal 
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
51/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Déryné út 4. fsz/1. 
számú (hrsz: 6809/A/61, 18 m2 területű) „garázs” megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelöli, és az 
értékbecslés alapján meghatározott 390.000,- Ft forgalmi érték alapul vételével az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól 
szóló  12/1994.(VI.6.)  Ör.  számú  rendelet  22.  §  (1)  bekezdése,  valamint  az  önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 19.§ 
(2) bekezdése alapján pályáztatás nélkül Végh Tamás (lakik: 3014 Salgótarján, Déryné út 4. 4/18., 
an.: Végh Mária, született:  Salgótarján, 1967.03.01.)  bérlő részére történő értékesítését jóváhagyja 
390.000,- Ft áfamentes vételáron.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvétel lebonyolítására, 
a vonatkozó szerződések megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

2. A Közgyűlés a 219/2010.(XI.18.) Öh. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  lakások  ingyenes  használatba  adására  a   Dornyay 
      Múzeum részére

 Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Közgyűlés 2015. december 1. napjától 
2017. november 30. napjáig a Salgótarján, Erzsébet tér 1. 13/1. és 13/6. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú  lakásokat  ingyenesen  használatba  adta  a  Dornyay Béla  Múzeum által  foglalkoztatott 
régészek lakhatásának biztosítása céljából.
A Múzeum megkereste  a  Salgó Vagyon Kft-t  azzal,  hogy az  általa  foglalkoztatott  2  fő régészt 
továbbra is foglalkoztatni kívánja, és továbbra is szükséges a 2 db lakás biztosítása 2017. április 1. 
napjától 2019. december 31. napjáig.
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A  Népjóléti,  a  Pénzügyi,  a  Gazdasági  és  az  Ügyrendi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
52/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján a Dornyay Béla Múzeum részére 2017. április 1.  
napjától 2019. december 31. napjáig tartó meghatározott időtartamra ingyenesen használatba adja a 
Múzeum által közfeladatot ellátó régészek lakhatásának biztosítása céljából a Salgótarján, Erzsébet 
tér 1. 13/1. és a Salgótarján, Erzsébet tér 1. 13/6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásokat a  
közüzemi költségek használó általi megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződések megkötésére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

17. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek a  Magyar  Napelem  Napkollektor Szövetség részére 
      történő kedvezményes bérbeadására
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség 
azzal  kereste  meg  az  Önkormányzatot,  hogy  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  6.  2.  sz.  alatti,  14  m2 

nagyságú helyiséget  kedvezményes bérleti  díjon,  havi  20.000,-  Ft összegért  biztosítsa  számukra 
azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait az önkormányzat vállalja megfizetni. A Szövetség a fenti 
helyiséget a helyi képviseleti irodájának, valamint kiállító teremnek kívánja használni.
Az  előterjesztés a  tárgyi  ingatlan  Szövetség  részére  kedvezményes  bérleti  díjon  történő 
bérbeadására tett javaslatot. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, az Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
pedig egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
53/2017. (III.30.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Napelem 
Kollektor Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. április 1. napjától - 2018. 
március 31. napjáig kedvezményes bérleti díjon bérbe adja a Magyar Napelem Kollektor Szövetség 
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részére a Salgótarján, Rákóczi út 6. 2. számú, 3699/A/109 hrsz-ú, 14 m2 alapterületű, nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Önkormányzat által történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  2.  melléklet 
szerinti  szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

18. Javaslat  ingatlan  ingyenes  használatba  adására  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület 
       részére

  Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör 
Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy biztosítsa az Egyesületnek a Tanoda 
program megvalósításához a Déryné út 1. szám alatti önkormányzati épület ingyenes használatát 
heti 3 alkalommal, esetenként 3 órában.
Az ingatlanban jelenleg önkormányzati projekt keretében a Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház, azaz 
a Csillagpont működik.
A  Csillagpont  épületében  tervezi  megvalósítani  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak 
Társulása az Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati projektjét is.  Az Egyesület tanoda 
programja  a  közösségi  programok  kiegészítéseként  illeszkedik  a  két  említett  projekthez,  ezért 
javasolta a Közgyűlésnek, hogy tárgyi ingatlant az Egyesület részére 2017. március 14-től 2019. 
január  15-ig  adja  ingyenes  használatba  azzal,  hogy  a  használatarányos  közüzemi  költségek 
megtérítése az Egyesület kötelezettsége.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előzetes jóváhagyását a projektek fenti ingatlanban történő 
megvalósulásához megadta.

A  Népjóléti,  a  Pénzügyi,  a  Gazdasági  és  az  Ügyrendi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
54/2017. (III.30.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei 
Jogú Város  Önkormányzata és a  Nyitott  Könyv Olvasókör Egyesület  között  (3100 Salgótarján, 
Munkásotthon tér 1.) 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. A Közgyűlés 2017. március 14.napjától –2019. január 15. napjáig ingyenes használatba adja a 
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület részére a Salgótarján, Déryné út 1.sz. Alatti, 148 m2 nagyságú 
helyiséget a használat arányos közüzemi költségek Egyesület által történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. melléklet szerinti szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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19. Javaslat   a   Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához  benyújtott  2017.  évi 
      sporttámogatási pályázatok elbírálására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssle kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat  a  rendeletében 
foglaltak  szerint  pályázatot  hirdetett  salgótarjáni  szervezetek,  valamint  Salgótarjánban 
megrendezésre kerülő sportrendezvények, illetve szabadidősport rendezvények támogatására.
A beérkezett  pályázatokat  a  sportfejlesztési  koncepcióban  meghatározott  prioritási  szempontok, 
valamint  a  versenyrendszerben  elért  eredmények,  helyezések  és  az  utánpótlás-nevelő  munka 
eredményessége  és  színvonal  alapján  rangsorolták,  ennek  figyelembe  vételével  a  javasolt 
támogatási összegeket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
A Népjóléti Bizottság a javaslatot véleményezte és a Közgyűlés elé terjesztését módosítás nélkül 
támogatta. 

A Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
55/2017. (III.30.) határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága véleménye alapján a Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatához  benyújtott  2017.  évi  sporttámogatási  pályázatok  alapján  a 
sportszervezetek  részére  nyújtott  támogatást,  valamint  a  sport-  és  szabadidősport  rendezvények 
rangsorát és támogatását az 1-2. mellékletekben foglaltak szerint határozza meg. 
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  döntésről  a  pályázókat  értesítse,  és  a  támogatási 
megállapodásokat írja alá.

Határidő: azonnal
         az értesítés tekintetében: 2017. április 6.

Felelős: Fekete Zsolt, polgármester 

20. Javaslat     „Testvér   -    települési   programok    és    együttműködések”   című   pályázat 
      benyújtásának jóváhagyására

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 
nyílt  pályázatot  hirdet  Magyarország  és  a  Kárpát-medence  magyarok  lakta  települései  közötti 
kapcsolatok  ápolását,  fejlesztését  célzó  testvér-települési  programok  és  együttműködések 
támogatására. 
A pályázati  felhívás  szerinti  támogatható  elemek  között  szerepel  a  meglévő  együttműködések 
kölcsönös  fejlesztése  magyarországi  önkormányzatok  és  Szlovákia,  Ukrajna,  Románia,  Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között és a magyar történelemhez kapcsolódó 
események és a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása is. 
Pályázni magyarországi települési és megyei önkormányzatai jogosultak. 
A pályázat  beadási  határideje  2017.  március  31.  Az elnyerhető  vissza  nem térítendő támogatás 
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összege maximum 2.500.000 Ft, mely a programok lebonyolításának költségeit foglalja magába. 
Az  Önkormányzat  a  város  95  éves  évfordulója  alkalmából  testvérvárosai  részvételével, 
közreműködésével  szeretné  megtartani  az  augusztus  20-ai  nemzeti  ünnep alkalmából  szervezett 
programsorozatot. A pályázatot a felhívásban foglaltak szerint, a testvérvárosokkal együttműködve 
és  a  találkozó  programjainak  minél  színvonalasabb  megvalósításának  támogatására  szeretnék 
benyújtani.
Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztést  pótlólag  küldték  meg  és  az előterjesztést 
bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
56/2017. (III.30.) határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a „Testvér-települési programok és együttműködések”című pályázat benyújtását az 
alábbiak szerint jóváhagyja:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás mértéke: 100 %
Igényelt támogatás: 2.500.000 Ft
Önerő: 0 Ft

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés és a pályázattal összefüggő egyéb jognyilatkozatok aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

21. Javaslat  az  EFOP-1.3.4-16.  kódszámú,  „Közös értékeink - sokszínű  társadalom”  című 
       pályázati     konstrukció     kapcsán     kötött    együttműködési     megállapodás    utólagos 
       jóváhagyására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztés  kapcsán  elmondta,  hogy  a  Farkas  Gyula  Tradíció  Egyesület,  a 
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége és az Uzo Jilo – Tiszta 
Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy 
pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.3.4-16 kódszámú, „Közös értékeink – sokszínű társadalom” 
című felhívásra, és együttműködő partnerként kérte az Önkormányzat támogatását. 
A felhívásban szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásként szerepel a települési önkormányzattal 
történő együttműködési megállapodás megkötése. 
A támogatási  kérelem benyújtásának  határideje  első  körben  2017.  március  28.  Tekintettel  arra 
azonban, hogy a források elosztásánál fontos értékelési szempont a benyújtás sorrendje, ezért mind 
a három civil szervezet kérte az együttműködési megállapodás soron kívüli aláírását, hogy már az 
első körben be tudják adni a támogatási kérelmet. 
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A projekt célkitűzéseit teljes mértékben támogatta, és kérte, hogy a Közgyűlés az együttműködési 
megállapodások utólagos jóváhagyásával segítse a pályázatok megvalósulását.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg a Közgyűlés tagjai részére. 
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
57/2017. (III.30.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  a  Farkas  Gyula 
Tradíció Egyesület (2225 Üllő,  Dózsa György utca  41.) -  a  továbbiakban:  Egyesület  -  által  az 
EFOP-1.3.4-16.  kódszámú,  „Közös  értékeink-  sokszínű  társadalom” című pályázati  konstrukció 
keretében benyújtott pályázatát, és utólagosan jóváhagyja az Egyesület és Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  támogatja  a  Nógrád Megyei 
Cigány Kisebbségi  Képviselők  és  Szószólók  Szövetsége (3070  Bátonyterenye,  Ózdi  út  9.) -  a 
továbbiakban:  Szövetség  -  által  az  EFOP-1.3.4-16.  kódszámú,  „Közös  értékeink-  sokszínű 
társadalom” című pályázati konstrukció keretében benyújtott pályázatát, és utólagosan jóváhagyja a 
Szövetség és  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között  megkötött  együttműködési 
megállapodást az 2. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja az Uzho Jilo – Tiszta 
Szív  Oktatási,  Kulturális  Közhasznú  Egyesület  (104  Salgótarján,  Csokonai  út  126.) -  a 
továbbiakban: Uzho Jilo Egyesület - által az EFOP-1.3.4-16. kódszámú, „Közös értékeink- sokszínű 
társadalom” című pályázati konstrukció keretében benyújtott  pályázatát, és utólagosan jóváhagyja 
az  Uzho  Jilo  Egyesület  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  megkötött 
együttműködési megállapodást az 3. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

22. Javaslat  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és 
      gyermekjóléti feladatok átadásához kapcsolódó megállapodások módosítására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Önkormányzat a jogszabályokban 
előírt  szociális,  gyermekjóléti  és  egészségügyi  alapellátási  feladatai  jelentős  részét  társulási 
formában, a Társulás által alapított és fenntartott intézmény útján biztosítja.
A feladatok  átadásáról,  valamint  a  feladatok  ellátásának  finanszírozásáról  az  Önkormányzat,  a 
Társulás,  illetve  a  Társulás  intézménye  között  megállapodások  jöttek  létre.  A  finanszírozási 
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megállapodás értelmében mind az intézményi ellátások, mind a pénzbeli ellátások finanszírozására 
nyújtott  támogatások  a  Társulás  intézményéhez  érkeznek,  illetve  a  feladatellátással  összefüggő 
kifizetéseket is az intézmény bonyolítja. 
Jelen  előterjesztésben  mind  a  feladatátadási,  mind  a  finanszírozási  megállapodás  módosítására 
javaslatot tett. A feladatátadási megállapodás módosítását az indokolja, hogy 2017. április 1-jétől a 
köztemetés vállalkozói díjának kifizetés nem a társulás intézményén keresztül, hanem közvetlenül 
az Önkormányzaton keresztül történik. A finanszírozási megállapodásból kikerültek azok a pénzbeli 
ellátások,  amelyhez  kapcsolódó  feladatok  -  jogszabályi  módosítások  miatt  -  már  nem  az 
önkormányzat, hanem a járási hivatal hatáskörébe kerültek. 
Az előterjesztést pótlólag küldték meg a Közgyűlés tagjai részére. 
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
58/2017. (III.30.) határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata,  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, valamint a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére meghatározott feladatok átadására vonatkozó Megállapodás módosítását az 
1.  melléklet  szerint.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Fekete  Zsolt  polgármestert  a  Megállapodás 
módosításának aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata,  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, valamint a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  részére  meghatározott  feladatok  finanszírozására,  valamint  a  támogatások 
elszámolására  vonatkozó  Finanszírozási  megállapodás  módosítását  a  2.  melléklet  szerint.  A 
Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt polgármestert a Finanszírozási Megállapodás módosításának 
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23. Tájékoztató  a  Dornyay  Béla Múzeum  ÁSZ  ellenőrzéséről,  valamint  javaslat  az Állami 
      Számvevőszék elnökének figyelemfelhívása szerinti intézkedések megtételére

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztés  kapcsán  elmondta,  hogy  az  Állami  Számvevőszék  a  „Megyei 
hatókörű  városi  múzeum  ellenőrzése”  című  ellenőrzésének  keretében  2016-ban  vizsgálatot 
folytatott a Dornyay Béla Múzeumban. Az ellenőrzés a 2011. január 1-jétől 2014. december 31-ig 
tartó időszak terjedt ki.
Az ÁSZ elkészítette  jelentését,  amelyet  megküldött  az  ellenőrzésben érintett  szervezeteknek  és 
intézménynek. A jelentés megállapította, hogy a Múzeumra vonatkozó irányító szervi feladatellátás 
a vizsgált időszakban összességében szabályszerű volt. Az ellenőrzési jelentés teljes anyaga elérhető 
az ÁSZ hivatalos honlapján.
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Az ÁSZ jelentés egyben intézkedési javaslatokat fogalmazott meg az Önkormányzat részére is. Az 
önkormányzat  elkészítette  intézkedési  tervét,  amelyet  megküldött  az  ÁSZ  elnökének,  aki  -  az 
előterjesztéshez  csatolt  -  levelében  figyelemfelhívással  élt.  Ennek  alapján  az  önkormányzat 
elvégezte az intézkedési terv kiegészítését és javítását, amelyet a határozati javaslat 1. melléklete 
tartalmaz. Tekintettel az intézkedési tervben foglaltakra, módosítani szükséges a Múzeum SZMSZ-
ét, amelynek tervezete a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.
A jogszabályi előírások, valamint az ÁSZ elnökének figyelemfelhívó levelében foglaltak szerint, a 
kijavított és kiegészített intézkedési tervet a Közgyűlés a soron következő ülésén köteles elbírálni.
A fentiek alapján kérte a tájékoztató elfogadását és a határozati javaslat jóváhagyását.
Az előterjesztést pótlólag küldték meg a Közgyűlés tagjai részére. 
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
59/2017. (III.30.) határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az 
Állami Számvevőszék 16242. számú „Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - 
Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján” jelentését és a 2017.03.20-án kelt V-1066-161/2017. számú 
elnöki figyelemfelhívásban foglaltakat.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Közgyűlés  jóváhagyja  az  Állami  Számvevőszék  elnökének  2017.03.20-án  kelt  V-1066-
161/2017.  számú  elnöki  figyelemfelhívásában  foglaltnak  megfelelő  intézkedési  tervet  az  1. 
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés  jóváhagyja  a  Dornyay  Béla  Múzeum Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítását a 2. melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy a döntésről tájékoztassa az Állami Számvevőszék 
elnökét.
 Határidő: 2017. április 4.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A  napirendek tárgyalását  követően  tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy Pataki  Csaba 
képviselő  úr  2017.  március  16-án  a  hétvégi  gyermekorvosi  ügyeleti  ellátással  kapcsolatban 
interpellációval fordult hozzá, amelyre a választ írásban megküldte képviselő úr részére.
Az interpellációt,  illetve  az arra  adott  írásba foglalt  választ  az  ülést  megelőzően osztották ki  a 
Közgyűlés tagjai részére. Megkérdezte Pataki Csabát, hogy a választ elfogadja-e?

Pataki Csaba: Elmondta, hogy az interpellációban nevesített probléma országos. Tudatában van, 
hogy gyerekorvosokat „varázsolni” nem tudnak. Jelenleg a gyermekeket is  ellátó ügyeleten egy 
orvos  teljesít  feladatot,  s  mint  azt  saját  maga tapasztalta,  a  váróteremben pedig  7-8 síró,  lázas 
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gyermek  van  jelen,  mérges  szülőkkel,  míg  az  orvos  vidéken  teljesít  szolgálatot.  Előbbiek 
eredményeként  sokszor  orvosi  konzultáció  nélkül  adják  fel  a  várakozást,  és  mennek  haza. 
Megítélése szerint ez a XXI. században egy megyeszékhelyhez méltatlan.
Kérdése arra vonatkozott,  hogy ezzel kapcsolatban lehet-e majd valamilyen hathatós intézkedést 
hozni. Úgy véli, hogy mindez a kormány illetékességi köre. A Polgármester Úr által elmondottakat 
elfogadta, de a korábbi kormányok az egészségügyet mostohagyerekként kezelték. Az egészségügy 
„rendbe tétele” a  kormányzó párt politikai akarata. Mivel a jelenlegi fejlesztések nem az alapoktól 
indulnak, nem látja az egészségügy megfelelő színvonalának biztosítását sem Salgótarjánban, sem 
Magyarországon. Véleménye szerint ezt az óriási hiányosságot kormányváltással lehetne orvosolni, 
ami nem ígérkezik egyszerűnek.

Fekete Zsolt: Megköszönte Pataki Csabának válasza elfogadását. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 
az interpellációra adott válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül dönt. 

Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

60/2017. (III.30.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Pataki  Csaba  önkormányzati 
képviselő  által,  a  hétvégi   gyermekorvosi  ügyeleti  ellátás tárgyában  2017.  március  16.  napján 
benyújtott interpellációra adott választ elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy Pataki  Csaba  képviselő  úr  a  2184.  hrsz-ú 
önkormányzati területen található építési törmelékkel kapcsolatban 2017. március 17-én benyújtott 
második interpellációjéval  kapcsolatban  tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy a  választ  írásban 
megküldte Képviselő Úr részére.
Az interpellációt,  illetve  az arra  adott  írásba foglalt  választ  az  ülést  megelőzően osztották ki  a 
Közgyűlés tagjai részére.
Kérdezem Pataki Csabát, hogy elfogadja-e a választ. 

Pataki  Csaba: Elmondta,  hogy  a  jelen  interpelláció  gyakorlatilag  második  körben  van 
Polgármester Úr előtt, és azért nyújtotta be újra, mert a korábbi vállalás - több okból - nem valósult  
meg.  Tudatában van,  hogy a kemény tél  alatt  sok nehézséggel  kellett  szembenézni,  problémája 
mégis  az,  hogy  a  nem  teljesülés  mellett  az  ügynek  volt  egy  másik  aspektusa  is:   miután 
Polgármester Úr a területet megtisztítására és lezárására tetet ígéretet, a besztercei lakótelep Spar 
mögötti járdaépítéskor nagy mennyiségű beton, illetve más hulladék került elhelyezésre a szóban 
forgó területen. A legnagyobb probléma azonban mégis az, hogy egyes lakótársak ezen felbuzdulva 
legutoljára  is  körülbelül  4  m3-nyi  hulladékot  helyeztek  el  az  éj  leple  alatt.   A hulladék  pedig 
szennyvíz csőtörésből származik, mely méltatlan.
A választ elfogadta, de várja az ígéretek betartását. 

Fekete Zsolt: Megköszönte az interpellációra adott válasz elfogadását.
Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy az  interpellációra  adott  válasz  elfogadásáról  a  Közgyűlés  vita 
nélkül dönt. 

Döntéshozatalt kért. 

28



Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

61/2017. (III.30.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Pataki  Csaba  önkormányzati 
képviselő által a Salgótarján 2184 hrsz.-ú, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon található 
építési  törmelék  tárgyában  2017.  március  17.  napján  benyújtott  interpellációra  adott  választ 
elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt  :   Kérdések, közérdekű bejelentések témakörben Dr. Bercsényi Lajos képviselő úrnak 
adta meg a szót.

Dr.  Bercsényi  Lajos: Megtisztelőnek  vette,  hogy  hozzászólhat  a  gyermekorvosi  helyzettel 
kapcsolatos  kérdéskörhöz.  Elmondta,  hogy  a  korábbiakban  Zombor  és  Ónodi  államtitkár  urak 
mintaértékűnek vették a Szent Lázár Megyei Kórházban kialakított ügyeleti rendszert, értve ide az 
alapellátást,  a mentők és a sürgősségi ellátás közös diszpécser által történő irányítását.  Ebben a 
korábbiakban valóban részt vettek a házi gyermekorvosok, de szó sincs arról, hogy most ne látnák 
el a gyermekeket. Más kérdés, hogy nem salgótarjáni, hanem a miskolci, Honvéd, Bethesda, egri 
szakemberekkel teszik meg ezt. Folyamatosan kérnek és kapnak segítséget. 
A Pataki képviselő úr által említett szituáció valóban előfordulhatott, és a hosszú várakozási idő 
számára  is  fájó  pont.  Ennek  enyhítése  érdekében  készenlétest  szoktak  beállítani,  illetve 
odafigyelnek arra, hogy a hétvégén ügyeletet ellátó két orvos közül az egyik olyan legyen, aki hét 
közben  vegyes  körzetet  (ennek  keretében  gyermekeket  is)  ellát.  Fölhívta  a  figyelmet,  a 
gyermekorvosi osztályon minden esetben meglévő szakorvosi háttérre.  A bővítés szükségességét 
nem vitatta. Kijelentette, hogy a beteg gyereknek nem kell ellátatlanul elhagynia a kórházat. Más 
kérdés, hogy a klinikákhoz képest a vidéki kórházak nem népszerűek a végzős orvosok körében. 
Úgy  vélte,  hogy  a  problémát  orvosolni  kell.  Köszönetet  mondott  azon  háziorvosoknak, 
szakorvosoknak, akik bár nem fiatalabbak a szóban forgó gyermekorvosi gárdánál, mégis elvégzik a 
munkát.  Megtisztelőnek  érezné,  ha  a  házi  gyermekorvosok  ismételten  bekapcsolódnának  a 
feladatellátásba.  Szorgalmazná  a  háziorvosok  informatikai  rendszerbe  történő  bekapcsolódását. 
Megköszönte a gyermekorvosok és különösen Szabó főorvos úr áldozatos munkáját.

Fekete Zsolt:  Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki Csaba: Csatlakozva Igazgató Úr hozzászólásához, köszönetet mondott azon orvosoknak, 
akik  valóban  mindent  megtesznek annak érdekében,  hogy a  gyermek ne  maradjon ellátatlanul. 
Viszont nem szeretné megköszönni a Nemzeti Együttműködés Kormányának azt a körülményt, amit 
Magyarországon az egészségügy tekintetében teremtettek.

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Kérdésként fogalmazta meg, hogy a következő Közgyűlés időpontja április 25. 
legyen, hiszen a frakciójukból egyetlen képviselő sem tud részt venni, amennyiben a Közgyűlés 
megtartására csütörtöki napon kerülne sor. 

Fekete Zsolt: Nem tudta megmondani, hogy itthon tartózkodik-e 25-én, de a jelen információk 
birtokában igen a válasza.
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Turcsány  László: Megköszönte  Polgármester  Úr  válaszát.  A következőkben  sorolt  problémák 
érinthetik képviselőtársai körzeteit, ezért előre is elnézést kért.   
Kérdése,  hogy  a  salgóbányai  Medves  út  10/a  alatti  ingatlan  a  Salgó  Vagyon  Vagyon  Kft. 
kezelésében  áll-e?  Kérdése  oka,  hogy  az  említett  területen  jelentős  mennyiségű  szemét  van 
felhalmozva, mely tájvédelmi körzet és a település igen szembetűnő pontján található. Intézkedés 
megtételére kérte a Salgó Vagyon Kft-t, vagy az Önkormányzatot.  
A május elsejei  rendezvény előkészületei  kapcsán különös odafigyelést  kért  Polgármester Úrtól, 
mivel a következő egy hónap áll rendelkezésükre, hogy a balesetvédelmi szempontból is aggályos 
esőbeállókat, esővédő faépítményeket átnézzék, megjavítsák. 
Tudomása van arról, hogy a salakos pálya is a város tulajdonában van. Bejelentette, hogy a  pálya  
kerítéseinek és kapujának megbontását megkezdték. A kb. 100-110 kg fölötti kapuoszlop ki van 
dőlve, melyen lóg a kapu. Annak megerősítésére hívta föl a figyelmet, míg baleset nem történik.
Köszönetet  mondott  a  többedik  Jónásch-telepi  szemételszállítási  és  hulladékmegsemmisítési 
projektért Jegyző Asszonynak, Polgármester úrnak.  Bízik abban, hogy fenn tudják majd tartani a 
rendet. Szintén köszönetét fejezte ki a Jónásch körút felújításával kapcsolatos, lakossági fórumon 
tett ígéretért.
Kérésként  fogalmazta  meg  a  Kálvária  Passió  vonalának  tisztítását,  mivel  a  belógó  ágak 
veszélyeztetik  a  szobrok  állapotát.  Amennyiben  a  terület  nem  a  város  tulajdonában,  illetve 
kezelésben van,  kérte Polgármester urat, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, illetve az Ipoly Erdővel 
vegye fel a kapcsolatot. 

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Lakossági jelzés alapján értesült, hogy a Forgách-telepi temető ravatalozóját nem 
tudták  minden  esetben  igénybe  venni  az  elhunyt  hozzátartozói,  melynek  következtében  a 
ravatalozás  nem a  ravatalozó  épületében,  hanem azon  kívül  történt.  Ennek  okáról  érdeklődött, 
amellett, hogy a ravatalozó szükségességét hangsúlyozta. 

Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.  

Tolnai Sándor: Két lakossági észrevételt tolmácsolt: Több zagyvapálfalvai lakó szerint használnak 
olyan emberek mozgáskorlátozott igazolványt a parkoláskor, akik vagy nem lennének rá jogosultak, 
vagy már lejárt igazolványt használnak, és úgy helyezik el ezt a szélvédőn, hogy nem látszik az 
érvényesség dátuma. Mindezt azért tudják megtenni, mert az igazolvány nem újult meg évről évre. 
Kérése,  hogy  -  fényképfelvétel  birtokában  -  hívják  be  az  igazolványaikat  így  elhelyező 
állampolgárokat, illetve támogatná ezen igazolványok bevonását.
Mint arról már a korábbiakban Jegyző Asszony tájékoztatta, a vadkár nem önkormányzati feladat. 
Kérése,  hogy tegyék önkormányzati  feladattá.   Indoka,  hogy a probléma rengeteg állampolgárt 
érint.  Kezdeményezte,  hogy az önkormányzat tegye fel  a weblapjára a vadásztársaságok neveit, 
illetve hogy mely utcák, mely körzetek tartoznak adott vadásztársasághoz. Javasolta nyilvánossá 
tenni a vadásztársaságok elérhetőségeit, annak érdekében, hogy közös erővel tudják intézkedésre 
kényszeríteni  a  társaságokat.  Tudatában  van,  hogy kötelező  feladattá  nem tehető,  ezért  önként 
vállalt feladattá kérte tenni. Kérte, hogy a következő, vadásztársaságokkal tartott találkozóra hívják 
meg az önkormányzati képviselőket, annak érdekében, hogy közösen cselekvésre tudják bírni az 
érintett  társaságokat.  Úgy véli,  hogy a bérvadásztatásból a társaságok komoly bevételre tesznek 
szert, megítélése szerint annak töredékéből komoly eredményeket lehetne elérni. Intézkedés alatt 
nem kilövést, hanem az állatok modern eszközökkel, vegyi anyagokkal történő távol tartását érti. 
Tisztában  van  az  ügy  bonyolultságával,  mivel  bizonyos  városlakók  a  vadak  etetésével 
hozzájárulnak azok lakókörnyezetben való megjelenéséhez. 
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Fekete Zsolt: Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Pataki  Csaba: Hulladék  témakörben benyújtott  interpellációjával  összefüggésben tájékoztatta  a 
jelenlévőket, hogy a szóban forgó 2184 hrsz.-ú terület a Tarján Vendéglővel szemben található, s 
régen játszótér, illetve íjászati pálya volt. Az említett terület közelében az elmúlt időszakban igen 
nagy mennyiségű hulladék (PET palackok zsákszámra, törött gépjármű szélvédő, festékes dobozok 
stb) halmozódott föl. Egyben a lakóközösség nevében is köszönetet mondott annak a – számára 
ismeretlen - idősebb úrnak, aki önerőből, önszántából a hulladékokat összeszedte és elszállította. 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Bár  a  felvetett  téma  Polgármester  Úr  körzetét  érinti,  az  „Acélgyári  Óvoda” 
felújításával  kapcsolatban  el  kívánta  mondani,  hogy  az  ott  parkoló  gépjárművek  miatt 
megrongálódott a járda. Ha a felújítás befejeződik, a járdát is rendbe kell majd hozni. 

Fekete Zsolt: A lakossági fórumok tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy azok lezárultát 
követően a lakossági észrevételeket összegezni, rendszerezni fogják, és próbálnak azokra megoldást 
találni.  A forgáchi temető ravatalozójával kapcsolatos felvetésre a jelen ülésen válaszolni nem tud, 
utánanéz, és azt követően jelez vissza Képviselő Úrnak.   
Tolnai  képviselő  úr  mozgáskorlátozott  igazolványok  kiadására  vonatkozó  felvetését  továbbítani 
fogja a járási hivatalnak, mivel annak hatáskörébe tartozik. Az eljárás részleteiről tájékozódni fog, s 
azon információk birtokában fog választ adni.  
A vadkárral  összefüggésben  Salgótarján  természetközeli  fekvését  emelte  ki,  és  nehézségként 
említette a vadakat etető állampolgárok hozzáállását. Kijelentette, hogy nem kívánja önkormányzati 
feladattá  nyilvánítani  a  vadkárt,  és  sem annak  kifizetését,  sem a  vadak  által  tönkretett  tárgyak 
pótlásának  finanszírozását  nem  szeretné  felvállalni.  Saját  tapasztalatai  is  vannak  a  vadak 
pusztításával összefüggésben, ezért biztos abban, hogy a védekezés nem egyszerű. 
A  vadásztársaságokkal  elkezdtek  egy  közös  munkát,  amelynek  lehet  „önkormányzati  lába”, 
mégpedig egy olyan kárfelvevő vonal létrehozásával, amellyel párhuzamosan egy, a rendőrséggel 
folyamatosan  együttműködő  hivatásos  vadász  végezné  tevékenységét.  Ezt  az  érintett 
vadásztársaságokkal  közösen  szeretnék  bonyolítani,  akik  –  az  első  egyeztetések  alapján  – 
fogékonyak  erre.  Néhány  megoldandó  jogi  probléma,  illetve  bizonyos  vadásztársaságok 
képviselőinek elérhetetlensége okoz nehézséget az ügyben. Az önkormányzat a – vadásztársaságok 
érvelése alapján – vállalná a kerítések megfelelőségének ellenőrzését is. Nem vitatta a vadak elleni 
védekezés  bonyolultságát,  illetve  annak  költségvonzatait.  Hangsúlyozta  az  erdőterület  és  az 
ingatlanok közötti  védősáv fontosságát,  mivel az említett  hivatásos vadász csak ott  lőheti  le az 
állatot.  
A riasztó eszközökkel összefüggésben elmondta, hogy azoknak nem szabad emberre ártalmasnak 
lenniük, illetve fontos, hogy azok értéke, megjelenése ne vonzza a tolvajokat. 
Támogatta a képviselők vadásztársasági egyeztetéseken történő részvételét és pozitívan értékelte, ha 
a települési képviselőkkel közösen érvényesítik az önkormányzat érdekeit, hiszen a problémakör 
minden választókerületet érint.    
Fekete Zoltánt, a VGÜ Kft. igazgatóját lomtalanítással kapcsolatos tájékoztató megtartására kérte 
föl.  

Fekete  Zoltán: Ígéretet  tett  arra,  hogy  a  sajtóban  is  be  fognak  számolni  a  lomtalanítás  új 
módszeréről. A korábbi évek tapasztalataitól eltérően egy sokkal környezet- és lakosbarátabb, ún. 
„házhoz  menő”  lomtalanítást  terveznek  végezni,  természetesen  egy  szelektív,  „házhoz  menő” 
gyűjtéssel párhuzamosan. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. március 30. napján vált jogerőssé 
hulladékudvar működési engedélye, melynek eredményeképp 2017. májusától minden salgótarjáni 
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