
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 7-i rendkívüli üléséről.

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

Fekete Zsolt: Köszöntötte  a rendkívüli  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  13  fő  volt  jelen,  Jakab  Jácint  és  Tolnai  Sándor 
képviselő urak előzetesen jelezték távolmaradásukat. A Közgyűlés határozatképes.

A közelmúltban elhunyt Ozsvárt Henriknéről, a Pénzügyi Bizottság tagjáról emlékezett meg.
(A jelenlévők néma felállással adóztak emlékének.)

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának 15. § (3) bekezdésében foglalt jogkörével élve rendkívüli közgyűlést hívott össze. 

A tárgysorozattal kapcsolatban az alábbi javaslatot tette:
Javasolta,  hogy  a  meghívóban  eredetileg  7./  napirendként  szereplő  "Javaslat  a  Népjóléti 
Bizottság  nem  képviselő  tagja  bizottsági  tagságának  megszüntetésére  és  új  tag 
megválasztására"  című  előterjesztést  a  Közgyűlés  1.  /  napirendi  pontként  tárgyalja  a 
napirendek sorszámának értelemszerű módosulásával. 

Döntéshozatalt kért a tárgysorozatról.
A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi tárgysorozatot fogadta el:
       
1. Javaslat a Népjóléti Bizottság nem képviselő tagja bizottsági tagságának megszüntetésére 

és új tag megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Fenyvesi Gábor

2. Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2018-2020.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 14/2017. (II. 14.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésről 
szóló 6/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat  a  talajterhelési  díjról  szóló  37/2013.(VIII.  29.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

5. Javaslat  a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására, valamint a 
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

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

7. 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

8. Javaslat  közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

9. Javaslat  az alacsony küszöbű ellátás,  utcai  szociális  munka,  krízisközpont  fejlesztésére 
irányuló pályázat benyújtása
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülésére tekintettel az 
előterjesztéseket a bizottságok nem tárgyalták. 

Napirendek tárgyalása:

1. Javaslat a Népjóléti Bizottság nem képviselő tagja bizottsági tagságának megszüntetésére és 
    új tag megválasztására 
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
    A napirend tárgyalásához meghívott: Fenyvesi Gábor

Fekete Zsolt: Üdvözölte Fenyvesi Gábort.  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Becsó 
Zsolt, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség salgótarjáni városi szervezetének elnöke és Turcsány 
László,  a  Közgyűlés  FIDESZ-KDNP  frakciójának  vezetője  2017.  február  19-én  kelt  közös 
levelükben  kezdeményezték  Kakuk  Zoltán,  a  Népjóléti  Bizottság  nem  képviselő  tagjának  a 
bizottságból  történő  visszahívását.  A bizottság  megválasztandó  új  tagjaként  a  frakció  vezetője 
Fenyvesi Gábor személyére tett javaslatot.
A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  vonatkozó  rendelkezései  értelmében  a 
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képviselő-testület  a  bizottság  személyi  összetételét  a  polgármester  előterjesztésére  bármikor 
megváltoztathatja.
A városi elnök és a frakcióvezető kezdeményezése alapján javasolta a Közgyűlésnek, hogy Kakuk 
Zoltán  bizottsági  tagságát  2017.  március  7.  napjával  szüntesse  meg,  ezzel  együtt  a  Népjóléti 
Bizottság új tagjává 2017. március 7. napjával Fenyvesi Gábort válassza meg.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

36/2017. (III.7.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény (Mötv.)  58.  §  (2)  bekezdése  alapján 
2017. március 7. napjával Kakuk Zoltán, a Népjóléti Bizottság nem települési képviselők közül 
választott tagja bizottsági tagságát megszünteti.

2. A Közgyűlés az Mötv. 57-58. §-aiban foglaltak, valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és  Működési  Szabályzatáról  szóló  13/2013.  (II.21.)  önkormányzati  rendelet  58.  §-ának  (3) 
bekezdése  alapján  a  Népjóléti  Bizottság  nem  települési  képviselők  közül  választott  tagjává 
Fenyvesi  Gábor …...........................................................  szám alatti  lakost  megválasztja  2017. 
március 7. napi hatállyal.

3. A Közgyűlés a 178/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4. Népjóléti Bizottság (13 fő)
Elnök: Kovács Zsolt Béla
Elnökhelyettes: Dr. Bercsényi Lajos
Települési képviselők közül választott tagok: Fekete Tamás

Homoga László
Dudás Nándor
Jakab Jácint
Szabó Csaba

Nem települési képviselők közül választott tagok: Alabér Zoltán
Bölcskei Józsefné
Ökrös Lászlóné
Szeberényi Tiborné
Fenyvesi Gábor
Korponai Tamás”

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megválasztást követően a bizottság nem képviselő tagja esküt tett, majd aláírta az esküokmányt.

2. Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2018-2020.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 14/2017. (II. 14.) határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2017.  évi 
költségvetésének elfogadását követően több olyan beruházási, felújítási igény jelent meg, amelyre 
az önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetése nem tartalmaz szabad forrást,  és pályázati 
pénzből  sem  lehet  megvalósítani.  A feladatok  megvalósításához  szükséges  fedezet  biztosítása 
érdekében indokolt a hosszúlejáratú hitel igénybevétele.
Az  előterjesztés  a  hitelfelvételből  adódó  fizetési  kötelezettséggel,  illetve  az  ÉRV-től  származó 
bevétellel összefüggő módosításokat tartalmazza.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
37/2017. (III.7.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat  saját 
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-
2020.  évekre  várható  összegének  megállapításáról  szóló  14/2017.(II.14.)  határozatának  1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésről 
    szóló 6/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Ismertette az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának 
lényegi elemeit:
Az ÉRV ZRt. által fizetett bérleti díj terhére a víziközművek üzemeltetésének biztonsága érdekében 
szükségessé vált a felhalmozási feladatok előirányzati rendezése.
A  munkák  elkezdéséhez  szükségessé  vált  a  belterületi  utak,  járdák,  lépcsők  felújítására  a 
céltartalékban rendelkezésre álló 368,8 millió forintos keretösszeg projektelemenkénti megbontása.
Azon  halaszthatatlan  beruházási,  felújítási  feladatok  megvalósítása,  amelyekre  a  fejlesztésekre 
rendelkezésre álló keretből nem maradt szabad forrás, szükségessé teszik a hosszú lejáratú hitelek 
előirányzatának 43,4 millió forinttal történő megemelését.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 
Mrd Ft-ból még meglévő 4,6 Mrd forintos szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése 
szükséges  annak érdekében,  hogy a támogatási  kérelmek benyújtásához az előkészítési  munkák 
megkezdődhessenek.

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Elmondta, hogy az anyag bemutatja azokat a lehetőségeket, fejlesztéseket, amik 
a 2017. évben, illetve a 2018. évre átnyúlóan meg fognak valósulni. Tájékoztatta a Közgyűlést, 
hogy általában nem szavazzák meg a költségvetést,  de ez esetben a frakció a jelen előterjesztés 
támogatásáról  döntött.   Ennek  indoka,  hogy  az  Uniós  támogatásokból  kiemelt  támogatásban 
részesül a város (9,2 milliárd Ft TOP támogatás,  és  1,5 milliárd Ft külön támogatás).  Számos 
beruházás,  felújítás történik majd,  és utak,  egészségügyi  intézmények, óvodák, közintézmények, 
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kulturális intézmények, valamint a szociális rehabilitáció tud majd megújulni, amelyek fejlesztését 
az önkormányzat saját erőből nem tudta volna megvalósítani.
Úgy vélik, az említett beruházásokat jól fogja tudni hasznosítani a város. A frakció támogatásának 
ismételt  hangsúlyozásával  köszönte  meg  a  kormányzati,  és  Uniós  támogatásokat,  abban  a 
reményben, hogy az igen magas összegek előre tudják majd mozdítja a várost, illetve javítani a 
lakosság közérzetét, komfortérzetét.

Fekete  Zsolt: Megköszönte  Turcsány  Lászlónak  és  az  ellenzéki  frakciónak,  hogy  támogató 
szavazataikkal elősegítik Salgótarján fejlődését.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotta:

A 9/2017. (III.7.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslat    a    talajterhelési    díjról    szóló    37/2013.(VIII. 29.)    önkormányzati    rendelet 
    módosítására
    Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes  Andrea jegyző

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvényben megállapított feltételek fennállása esetén, amennyiben az ingatlant határoló közterületen 
olyan közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló 
víziközmű-rendszer helyezkedik el, amelyhez közvetlenül csatlakozni lehet, az ingatlan tulajdonosa 
köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni.
Azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, a környezetterhelési 
díjról szóló törvény előírásai alapján, talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli. E jogszabály a 
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 
díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalja.
Előbbiek alapján 2004. évben került sor az önkormányzati rendelet megalkotására és az azóta eltelt 
évek alatt a talajterhelési díj mértéke a tízszeresére nőtt. 
A rácsatlakozás a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírásai alapján kötelező, e rendelkezés 
bevezetésének indoka volt,  hogy a környezetvédelmi célkitűzés eléréséhez "szükséges a rákötési 
kötelezettség  előírása,  tekintettel  arra  is,  hogy a  környezetterhelési  díj  nem bizonyult  hatékony 
kényszerítő eszköznek ebben a vonatkozásban".
A rendelkezésre álló adatok is azt mutatják, hogy a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek magas 
aránya  nem képes  a  fizetési  kötelezettség  teljesítésére,  esetükben a  díj  méltányosság keretében 
csökkentésre  vagy elengedésre kerül,  ugyanakkor  mivel  a  kérelmezők esetében a  méltányosság 
alkalmazásának feltételei fennállnak, feltételezhető a rácsatlakozáshoz szükséges anyagi eszközök 
hiánya is. 
Tekintettel arra, hogy jelenleg hatályos rendelet már nem ösztönzi a rácsatlakozást, viszont a nehéz 
anyagi  helyzetben  lévők  díjfizetési  kötelezettségüknek  nem  tudnak  eleget  tenni,  a  javaslat  a 
díjmentesség alapjaként az 500 m3-t meg nem haladó vízfogyasztást jelöli meg. 
Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba:  Elmondta,  hogy a  kormány és  a  törvényalkotó  szándéka a  környezetvédelemre 
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irányul.  Elsődleges  cél  a  kibocsájtott  szennyező  anyagok  mennyiségének  csökkentése.  A 
gyakorlatban mindez a szennyvíz közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba vezetésével valósul meg. 
Jelen  rendeletben  foglalt  díjkedvezmény célja  a  bizonytalan  működésű  egyéb  szennyvíztárolók 
létének,  és azáltal  a szennyvíz talajba kerülésének megakadályozása.   Talajterhelési  díj  fizetése 
helyett ilyen módon inspirálják a lakosságot a közüzemi csatornára kötésre.  
Az  500  m3-es,  a  fizetést  meghatározó  küszöbérték  véleménye  szerint  igen  magas.  Megítélése 
szerint a lakók kb. 1-2 %-a fog csak ez fölé kerülni. 
Mivel  a  törvényi  rendelkezések,  és  az  annak  végrehajtását  szolgáló,  Járási  Hivatal  által  tett 
felszólítások is a rákötést szorgalmazzák, fel kell készülnie a városnak, hogy az ezzel járó, jelentős 
anyagi terhek viselésében segítséget nyújtson a lakosságnak. Ennek kapcsán utalt a folyamatban 
lévő  KEHOP  beruházásra.  A  költségvetésben  600  millió  Ft  van  elkülönítve  a  város 
szennyvízcsatornával lefedetlen részein a csatornahálózat kialakítására.  További nehézségként és 
környezetvédelmi problémakánt említette, hogy a városban olyan belterületi térségek vannak,  ahol 
nem tudnak a szennyvízcsatornára csatlakozni. Előbbiek következtében a program gyorsítására és 
teljes, vagy széles körű kiterjesztésére lesz szükség.  

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotta:

A 10/2017. (III.7.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat  a  partnerségi  egyeztetés  szabályairól  szóló  rendelet  megalkotására, valamint a 
    településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére
    Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az építésjogi szabályozási környezet 
módosítása során a tavalyi évben hatályba lépett a településkép védelméről szóló törvény, és ennek 
megfelelően  került  módosításra  a  végrehajtási  kormányrendelet.  Ezek  új  alapokra  helyezik  a 
településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást.
A törvény  értelmében  minden  településnek  el  kell  készíteni  a  teljes  közigazgatási  területére 
kiterjedő új településképi rendeletét, és ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi 
Arculati Kézikönyvet.
A  településképi  rendelet  és  a  kézikönyv egyeztetésének  és  elfogadásának  rendjét  a 
településrendezési  eszközökkel  azonos  módon  szabályozzák,  széleskörű  társadalmasítás  és 
partnerségi egyeztetés mellett.
A rendelettervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól, a határozati javaslat a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről szól.

Tájékoztatta a Közgyűlést,  hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről és a határozati 
javaslatról külön döntést kell hoznia a Közgyűlésnek.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta:
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38/2017. (III.7.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy a  településképi  arculati  kézikönyv és  a  településképi  rendelet  megalkotására  a  társadalmi 
egyeztetést lefolytassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

A 11/2017. (III.7.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „Szakembereket Salgótarjánba!” 
program célja,  hogy a piacképes szakmával  és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek 
szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztathassák. 
2017. március  1.  napján Farkas Lajos a programról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően 
benyújtotta  pályázatát.  A  pályázati  anyagához  csatolta  a  Mitsuba  Autóalkatrész  Gyártó  Kft. 
foglalkoztatásra vonatkozó szándéknyilatkozatát.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján javasolta a Közgyűlésnek a pályázat elfogadását.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

39/2017. (III.7.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 

figyelembe  véve  –  Farkas  Lajos  (…...................................)  …........................................  szám 
alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!” program  keretében  benyújtott  pályázatát 
támogatja, valamint jóváhagyja Farkas Lajos és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között kötendő támogatási szerződést az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. március10.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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7. 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  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a Nógrád  Megyei  Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesület elnöke azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy az EFOP-1.3.4-16 
kódszámú, „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című felhívásra pályázatot kíván benyújtani, 
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 2017. március 6. - 2017. március 28. Tekintettel 
arra, hogy a források elosztásánál fontos értékelési  szempont a benyújtás sorrendje, ezért a TIT 
kérte az együttműködési megállapodás soron kívüli aláírását, hogy már az első napon be tudja adni 
a támogatási kérelmet. 
A projekt célkitűzéseit teljes mértékben támogatta, és kérte, hogy a Közgyűlés az együttműködési 
megállapodás utólagos jóváhagyásával segítse a pályázat megvalósulását.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta:
40/2017. (III.7.) határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  a  Nógrád  Megyei 
Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (3100 Salgótarján, Mérleg út 2.) – a továbbiakban: TIT – 
által  az  EFOP-1.3.4.-16.  kódszámú,  „Közös  értékeink  –  sokszínű  társadalom”  című  pályázati 
konstrukció keretében benyújtott pályázatát, és utólagosan jóváhagyja a TIT és Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  között  megkötött  együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet 
szerint. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat   közfoglalkoztatási    programokban    történő    részvétellel    kapcsolatos    döntés 
    meghozatalára
    Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester 

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. ez évben is benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztály  Közfoglalkoztatási  Osztályához  a  START  munkaprogramok,  valamint  a  hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási programok lebonyolításával kapcsolatban. A pályázatokat elbírálták, 
a  döntés  értelmében  a  START  munkaprogramokon  belül  hat,  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatási  programokon belül  kettő  program indul.  A befogadott  pályázatok tervezetten 
1008 fő közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatását teszik lehetővé. A pályázatokhoz kapcsolódó 
bérköltségek teljes mértékben finanszírozottak,  a START munkaprogramok dologi és beruházási 
költségeit  összesen  32.384.068  Ft-tal  kell  saját  erőként  kiegészíteni.  Erre  a  fedezet  az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
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Turcsány  László: Elmondta,  hogy  az  előterjesztésből  kiderül,  újra  sikerült  egy  évre  1000 
salgótarjáninak munkát biztosítani. Hat program indul, melyek egy éves időtartamúak lesznek, és 
egyértelműen látszik, hogy a versenyszférában nem, vagy csak nagyon nehezen elhelyezkedni tudó 
emberek  tudnak  ezáltal  munkához  jutni.  Kérte  polgármester  urat,  hogy a  lakossági  fórumokon 
tájékoztassa a városlakókat az említett programok tartalmáról. Úgy érzékeli, hogy sok esetben az 
állampolgárok nincsenek tisztában a lehetőségekkel, s ebből több esetben vita kerekedik. Példaként 
említette, amikor olyan területek tisztán tartását is számon kérik a közfoglalkoztatáson, illetve a 
városon,  amelyek  nem  a  város  tulajdonát  képezik.  A felelősség  kiszélesítését  kérte,  mivel  az 
állampolgárok  nincsenek  tisztában  a  várost  terhelő  hóeltakarítási  kötelezettségekkel.  Mindezek 
ellenére mozgósították erőiket, és számos, nem a várost terhelő feladatot elvégeztek.  
Amellett, hogy ismételten örömét fejezte ki 1000 ember egy évi biztos munkája vonatkozásában, 
kérte  Jegyző  asszonyt,  hogy –  amennyiben  a  lakossági  fórumokon  elhangzottak  nem lennének 
elégségesek  -  a  közös  képviselők,  a  sajtó,  illetve  az  internet  segítségével  tájékoztassák  az 
állampolgárokat arról, hogy mi a közfoglalkoztatás feladata, és az mely területekre vonatkozik. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot 
hozta:
41/2017. (III.7.) határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a START munkaprogramokon 

belül, a „Mezőgazdasági program”, a „Belvízelvezetési program”, az „Illegális hulladéklerakók 
felszámolására  irányuló  program”,  a  „Bio-  és  megújuló  energia  felhasználására  irányuló 
program”,  a  „Belterületi  közúthálózat  karbantartására  irányuló  program”,  a  „Helyi 
sajátosságokra  irányuló  program”  megvalósítására  vonatkozó  pályázatoknak,  valamint  a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatoknak a 
Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  által  (a  továbbiakban:  Nonprofit  Kft.)  a  Nógrád 
Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási  Főosztály  Közfoglalkoztatási  Osztályához  történő 
benyújtását jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére a pályázatokhoz kapcsolódó 32.384.068 Ft 
önerőt az alábbiak szerint biztosítja: 
- A mezőgazdasági programhoz kapcsolódóan 2.542.939 Ft-ot, 
- a belvízelvezetési programhoz kapcsolódóan 273.970 Ft-ot, 
- az illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló programhoz kapcsolódóan 2.623.618 Ft-

ot,
- a bio- és megújuló energia felhasználására irányuló programhoz kapcsolódóan 2.880.837 Ft-

ot,
- a belterületi közúthálózat karbantartására irányuló programhoz kapcsolódóan 1.227.473 Ft-ot,
- a helyi sajátosságokra épülő programhoz kapcsolódóan programhoz kapcsolódóan 22.835.231 

Ft-ot.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetése 
„Céltartalékok”;  „Működési  célú  tartalékok”;  „Közfoglalkoztatási  programokhoz  saját  erő” 
előirányzati  soron  lévő  összeg  terhére  a  3.  pontban  meghatározott  önerőhöz  szükséges 
32.384.068 Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, és az önkormányzati forrás átadására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: polgármester

3. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2.  pontban  meghatározott  önerőre  vonatkozó 
előirányzat  rendezését  az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetésről  szóló  rendeletének  soron 
következő módosításával egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  „Bio-  és  megújuló  energia  felhasználás” 
pályázathoz szükséges, 1. melléklet szerinti szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 

9. Javaslat az alacsony küszöbű ellátás, utcai szociális munka, krízisközpont fejlesztésére 
       irányuló pályázat benyújtása

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az alacsony küszöbű ellátást, utcai 
szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal pályázatot írt ki. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, saját forrást nem 
igényel. 
A támogatási kérelem benyújtására a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatók jogosultak. 
Salgótarján  és  térsége  esetében  ezen  tevékenységet  a  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi  – 
Szociális Központja látja el Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában. 
A pályázat 2017. február 28-án benyújtásra került. Az ESZK a pályázati felhívás „A” komponense 
alapján  1  db  gépjármű beszerzését  célozta  meg,  mellyel  a  szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű 
ellátásának munkáját segítené elő.
A hatályos rendelkezések értelmében a helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató 
esetén a székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot.
Előbbiek  értelmében  a  támogatási  kérelem  benyújtására  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata lett volna jogosult. A támogató 8 napos hiánypótlási határidő tűzésével biztosítja a 
pályázat önkormányzat általi benyújtásának lehetőségét. 
Kérte a Közgyűlést a pályázat benyújtásának jóváhagyására. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta:
42/2017. (III.7.) határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  egyetért  a  Nemzeti 

Rehabilitációs  és  Szociális  Hivatal  által  az  alacsonyküszöbű ellátást,  utcai  szociális  munkát, 
krízisközpontot  működtető  és  befogadott  szolgáltatók  feltételeinek fejlesztésére  kiírt  pályázat 
benyújtásával.
Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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