
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 14-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.

A közelmúltban elhunyt Balla Árpádról, a város és a megye sportéletének meghatározó alakjáról 
emlékezett meg.
(A jelenlévők néma felállással adóztak emlékének.)

A tárgysorozattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:
- Javasolta új, 18. napirendi pontként felvenni a "Javaslat nem lakáscélú helyiség az ARS LONGA 
Nonprofit Művészeti Egyesület részére történő ingyenes használatba adására” című előterjesztést 
Méhes András ügyvezető igazgató úr előterjesztésében.
-  Javasolta,  hogy a meghívóban eredetileg 3./  napirendként szereplő "Javaslat  az önkormányzat 
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
2018-2020.  évekre  várható  összegének  megállapítására"  című  előterjesztést  a  Közgyűlés  2./ 
napirendként tárgyalja, a napirendek sorrendje ennek megfelelően módosul.

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  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2016.  évi 
költségvetésről szóló 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2018-2020.  évekre  várható  összegének 
megállapítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

4. Javaslat a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól 
szóló 30/2006.(X.16.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Molnár Károly az MSZP, DK, EKP és TVE frakcióvezetője
                       Turcsány László a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője

5. Javaslat a Salgótarján teljes közigazgatási területét érintő új településrendezési eszköz 
- Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – elfogadására 
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

6. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a 2695/1 hrsz.-ú Beszterce tér és a 
2400 hrsz.-ú területet érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Gyetvai Mónika irodavezető

8. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  2016.  évi 
feladatellátásáról szóló beszámoló jóváhagyására 
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

9. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi működéséről 
szóló beszámoló jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2016. évi működéséről szóló 
beszámoló jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat  a  közösségi  szinten  irányított  városi  helyi  fejlesztések  megvalósítására 
irányuló konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  KRF  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő 
részvényeinek értékesítésére 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat a 2017. évi lakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására, valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2016. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
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15. Javaslat a Wamsler SE-vel kötött megállapodás módosítására (hrsz: 6902)
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

16. Javaslat  helyiség  ingyenes  használatba  adására  Nagycsaládosok  Nógrád  Megyei 
Egyesülete részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

17. Javaslat  nem lakáscélú  helyiség  Salgótarján Megyei  Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adására  
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

18.  Javaslat nem lakáscélú helyiség ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesület részére 
történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

19. Javaslat közművelődési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  sportegyesület  kézilabda 
csapatainak 2016-2017. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Rácz Viktor az SKC elnöke

21. Javaslat a „Salgó 2017” (rallye) megrendezésének támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

22. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2017/2018. nevelési évre
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23. Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  ügyvezető  igazgatóinak 
munkaszerződése és a társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott  ak  : az érintett gazdasági társaságok ügyvezető 

igazgatói

24. Javaslat a költségvetési szervek magasabb vezetői megbízásának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármestere

25. Javaslat bárányhimlő elleni védőoltás támogatására
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

A polgármesteri tájékoztató következett. 

Kérdés, észrevétel nem volt a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban, a Közgyűlés tudomásul  
vette azt.
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N A P I R E N D E K

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről  
     szóló 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete módosítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Ismertette az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 2017. február 
havi módosításának lényegi elemeit. Elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény előírásainak 
megfelelően  a  2016-ban  nem  teljesült  bevételi  előirányzatokat,  összesen  255.917  eFt-ot, 
összhangban a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal csökkenteni kell. Tekintettel arra, hogy a 
Gerelyes  Endre  Művelődési  Központ állami fenntartásban  és  használatban  van,  a  felújítására 
irányuló pályázat nem került benyújtásra, ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő, összesen 
156.605 eFt-os  bevételi és kiadási előirányzatokat törölni szükséges.

A  Népjóléti  Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi  Bizottság  4   igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, a Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az 
Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 6 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

Az 5/2017. (II.14.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.  Javaslat   az   önkormányzat  saját   bevételeinek,    valamint   az    adósságot   keletkeztető 
     ügyleteiből    eredő   fizetési   kötelezettségeinek   2018-2020.   évekre   várható  összegének 
     megállapítására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény 
alapján  az  önkormányzatnak  határozatban  kell  megállapítania  saját  bevételeinek,  valamint  a 
Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  törvény  3.§  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható  összegét.  Az  előterjesztés  melléklete  az  önkormányzat  2016.  december  31-én  fennálló 
adósságállományával, valamint a költségvetési rendeletben meghatározott hitelfelvételek tervezett 
adósságszolgálati kötelezettségeivel számol.
A Pénzügyi  Bizottság  4  igen  szavazattal,  1  nem ellenében,  2  tartózkodás  mellett,  a  Gazdasági 
Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 6 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
14/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerint állapítja meg 
Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Magyarország gazdasági  stabilitásáról  szóló 
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2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott  felhatalmazás  alapján  kiadott  jogszabályban  meghatározottak  szerinti  saját  bevételeinek, 
valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a 2018-2020. évekre várható összegét. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2017.  évi költségvetéséről 
    szóló önkormányzati rendelet megalkotására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
    A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Fekete  Zsolt: Üdvözölte  Mesterné  Berta  Ildikó  Könyvvizsgáló  Asszonyt.  Az  előterjesztéssel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  a 2017.  évi  költségvetési  tervezés  folyamatát,  a  tervszámok 
kialakítását  jelentősen  befolyásolták  és  meghatározták  a  központi  jogszabályi  változások.  Ilyen 
jelentős változás volt az iskolák állami fenntartásba vétele, a minimálbér és garantált bérminimum 
emelés, valamint a járulékok csökkentése. 
A 2017. évi előirányzatok kialakítására hatással voltak a 2016. év gazdálkodási eredményei is. Ezek 
közül a leglényegesebb eredmény az, hogy a 2016. évi költségvetési hiányt az előző évi maradvány 
felhasználásával  és  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  kiegészítő  támogatásával  sikerült 
kigazdálkodni.  A  rendkívül  fegyelmezett  és  takarékos  gazdálkodás  miatt  az  önkormányzat 
eredményes évet zárt. 
Ez kedvező induló tervezési pozíciót jelentett a 2017. évi költségvetés kialakításához.
Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló források a lehető legoptimálisabban, leghatékonyabban kerüljenek 
felhasználásra, a tervezési időszakban folyamatos párbeszéd volt a Polgármesteri Hivatal szakmai 
irodái, valamint a gazdasági társaságok és költségvetési szervek vezetői között. 
Mindezen változások és hatások figyelembe vételével készült el a 2017. évi költségvetési tervezet. 
A következőkben a költségvetési tervezetből emelnék ki néhány fontosabb jellemző adatot.
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi főösszege 10 milliárd 
436 millió forint. Ez az összeg 12,2 %-kal magasabb a 2016. évi tervtől. A növekedés egyértelműen 
a felhalmozási bevételek és kiadások növekedésének eredménye. 

Bevételek
Az  Önkormányzat  2017.  évi  jellemző  bevételei  és  a  bevételek  összbevételen  belüli  arányai  a 
következők szerint alakulnak: általános működési és ágazati feladatok támogatása 21 %, közhatalmi 
bevételek  16,8  %,  intézményi  működési  bevételek  9  %,  felhalmozási  célú  támogatások 
államháztartáson belülről 20,1 % és az előző évi maradvány igénybevétel 31,6 %. 
Az  önkormányzat  működésének  általános  támogatása  jogcímen  a  központi  költségvetés  2.206 
millió forint normatív forrást biztosít, amely volumenében 89 millió forinttal, arányaiban 3,6 %-kal 
csökkent az előző évhez képest.
Ezen  belül  a  helyi  önkormányzat  működési  támogatása  4,6  millió  forinttal,  egyes  köznevelési 
feladatok  támogatása  18,7  millió  forinttal,  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekétkeztetési 
feladatok támogatása 51, 7 millió forinttal csökkent, a beszámítás 13,8 millió forinttal nőtt. 
A csökkenések  figyelembe  vételével  a  településüzemeltetésre  726  millió  forint,  a  köznevelési 
feladatokra 563 millió forint, a szociális és gyermekjóléti feladatokra 878 millió forint, illetve a 
közművelődési,  könyvtári,  múzeumi  feladatokra  301  millió  forint  központi  költségvetési 
támogatással számolhattunk. 
A helyi adó befizetéséből tervezett előirányzat 1.664 millió forint. Az összeg tartalmaz 44 millió 
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forint  növekedést  az  előző  évi  tervezett  összeghez  képest,  amelyben  az  építményadó  bevételi 
többlet  jelenik  meg.  Sajnos  a  hasonló  nagyságrendű  megyei  jogú  városokhoz  képest  jelentős 
elmaradás figyelhető meg a helyi adó bevételben.
Az intézményi működési bevételek tervezett összege közel 938 millió forint.  A bevételi jogcímen 
belül jelentősebb tételek a teljesség igénye nélkül a következők: önkormányzati lakás és helyiség 
bérbeadásból származó bevétel 273 millió forint, parkolóhelyek bevétele 34 millió forint, osztalék 
bevétel 75 millió forint, hulladéklerakó bérleti díja 78 millió forint, gyermekétkeztetés bevétele 107 
millió forint, projektekhez kapcsolódó működési kiadások fedezete 164 millió forint.
A felhalmozási bevételek tervezett összege 2 milliárd 99 millió forint. Ezen belül a felhalmozási 
célú  támogatások  államháztartáson  belülről  jogcímen  együttesen  2  milliárd  95  millió  forint 
tervezésére került  sor,  ami az előző évben már  folyósított  forrásokkal  együtt  fedezi  a  tervezett 
projektek megvalósítását.
A finanszírozási bevételek közül a hosszúlejáratú hitel tervezett összege 42 millió forint, amely a 
költségvetés 12. mellékletében meghatározott felhalmozási feladatok megvalósítására irányul.
Előző évi pénzmaradvány igénybevételére 3 milliárd 257 millió forint összegben kerül sor. Ebből 2 
milliárd  768  millió  forint  a  felhalmozási  maradvány.  Ez  az  összeg  tartalmazza  az  előző  évről 
áthozott,  folyamatban  lévő  projektek  pénzügyi  fedezetét,  valamint  az  ÉRV által  kezelt  vagyon 
tervezett felújítási kiadásainak fedezetét. Tartalmaz továbbá mintegy 81 millió forint költségvetési 
egyensúly javító tételt, amely a hulladék telepek bérleti díjából kerül felhasználásra.  A működési 
pénzmaradvány igénybe vétele 489 millió forint. Ebből 196 millió forint a projektekből származó 
bevétel.
Likvidhitel jogcímen eredeti előirányzat a költségvetésben nem szerepel. Ennek oka, hogy 2017-
ben  a  tervezési  szabályozás  változása  miatt  eredeti  előirányzatként  nem  lehetett  likvid  hitelt 
tervezni. 

Kiadások
A 2017.  évi  költségvetés  kiadási  oldalán  5488  millió  forint  működési  és  4987  millió  forint 
felhalmozási  kiadás  került  megtervezésre.  A 2016.  évi  tervszámhoz  képest  a  2017-re  tervezett 
működési kiadások mintegy 18 %-kal csökkentek, a felhalmozási kiadások 87 %-kal növekedtek. 
A  működési  kiadásokon  belül  a  személyi  juttatások  kiemelt  előirányzaton  tervezett  összeg 
összességében 14 millió forinttal, 1 %-kal nőtt a 2016. évi tervezetthez képest. A növekedés több 
tényező  együttes  hatásának  eredménye.  A tervezett  előirányzatot  csökkentette  a  költségvetés  5. 
mellékletében kimutatott 86 fős létszámcsökkentés. Növelte a minimálbér, a garantált bérminimum 
növekedés, valamint a projektekből személyi juttatásra fordítható összeg hatása.
A  létszámcsökkenésből  63  főt  jelentett  az  iskolák  állami  fenntartásba  vétele  miatti 
létszámcsökkentés,  7  fő  csökkenés  jelentkezik  az  óvodai  csoport  csökkenések  miatt,  15  fős 
létszámcsökkenés  a  Polgármesteri  Hivatalnál  és  1  fő  a  Balassi  Bálint  Könyvtárnál  elrendelt 
létszámleépítés miatt. 
Az  iskolák  állami  fenntartásba  vétele  miatti  létszámcsökkenésből  82  millió  forint  megtakarítás 
jelentkezett. Az Óvodánál a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés együttes hatása 31 
millió  forint,  a  KIGSZ-nél  8  millió  forint  többletköltséget  jelentett.  Továbbá  a  projektek 
megvalósításával kapcsolatban tervezett személyi juttatások előirányzata 27 millió forinttal több a 
2016. évi tervezettől.  
A munkaadót terhelő járulékoknak a jogszabályi változásból eredő 5 %-os csökkenése a 2016. évi 
tervhez képest 60 millió forinttal csökkentette a 2017. évre tervezett előirányzatot.
A dologi előirányzatok 2017-re tervezett összege 2 milliárd 98 millió forint. Ez az összeg 750 millió 
forinttal, 26,3 %-kal alacsonyabb a 2016. évi tervezett összegtől. Ennek fő oka egyrészt az, hogy a 
projekteknél 495 millió forinttal kevesebb dologi kiadás került megtervezésre, másrészt az iskolák 
állami fenntartásba vétele miatt csökkentek az üzemeltetési kiadások mintegy 140 millió forinttal.
A következőkben  az  Önkormányzat  által  ellátott  fő  területekre,  a  kötelező  és  önként  vállalt 
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feladatokra tervezett összegekből emelem ki a lényegi elemeket.

Szociális és egészségügyi feladatok
Az önkormányzat  szociális  és egészségügyi  feladataira  összességében a költségvetés 815 millió 
forintot biztosít, amely jelentős részben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán 
keresztül ellátandó feladatokra irányulóan határoz meg forrásokat.
A szociális és egészségügyi kiadásokon belül:
Az Egészségügyi Szociális Központ által közvetlenül megvalósuló feladatokra együttesen 590 millió 
forintot tartalmaz a költségvetés. Ebből a központi költségvetési támogatás 413 millió forintra nyújt 
fedezetet,  az  önkormányzata  saját  bevételei  terhére  177  millió  forint  kiegészítést  ad  (20%)  a 
feladatok ellátásához.
Ezek a források az intézményi szolgáltatáson keresztül megvalósuló feladatokra irányulnak.  
Szociális  segélyezésre  és  gyermekvédelmi  feladatok ellátására  81  millió  forint  előirányzat  áll 
rendelkezésre, amely 16 millió forinttal növekedett az előző évben tervezetthez képest. A forrás 
biztosítja az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő rászorultak számára 
a megfelelő támogatást. 
A vállalkozó háziorvosok támogatására 19 millió forint a költségvetési előirányzat. A Közgyűlés 
döntése  szerint  a  háziorvosok  önkormányzati  pénzügyi  támogatásban  részesülnek  kiegészítve  a 
részükre folyósított állami forrásokat annak érdekében, hogy a rendelők működéséhez megfelelő 
nagyságrendű források álljanak rendelkezésre.
A  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-n  keresztül  ellátott  feladatokra összességében 194 
millió  forintot  biztosít  a  költségvetés.  A  források  alapvetően  a  különféle  közfoglalkoztatási 
programokban résztvevő munkavállalók munkavégzéséhez teremti meg az anyagi lehetőséget. 
Ezen  belül  az  utak-  közterületek,  park-  és  temetőfenntartás  ellátásához  együttesen  120  millió 
forintot bocsát rendelkezésre a költségvetés.

A köznevelési, sport, közművelődési feladatok
Ezen feladatok ellátására együttesen 1 milliárd 984 millió forint áll rendelkezésére.
Ezen belül az óvodai szakmai és üzemeltetési feladatainak költségeire együttesen 825 millió forint 
kiadási előirányzat irányul. Az óvodai feladatok ellátását az óvoda intézményegységei együttesen 
biztosítani tudják a KIGSZ pénzügyi-gazdálkodási segítsége mellett az ellátást.
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésére 396 millió forint kiadási előirányzat 
áll  rendelkezésre.  Ebből  41  millió  forint  a  közüzemi  költségek,  és  egyéb  az  önkormányzat 
feladatába tartozó működtetési költségek finanszírozására irányul, amely a 2016. évről áthúzódóan 
biztosítja  a  kifizetéshez  szükséges  forrásokat,  hiszen  2017.  január  1-jétől  az  állam az  iskolák 
működtetését  magához vonta.  A gyermekétkeztetésre  355 millió  forint  áll  rendelkezésre,  amely 
továbbra is önkormányzati feladat maradt.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai, üzemeltetési feladataira együttesen 157 millió forint, 
illetve a Dornyay Béla Múzeum szakmai és üzemeltetési feladataira együttesen 110 millió forint 
kiadási  előirányzat  áll  rendelkezésre.  A  működési  kiadások  finanszírozását  a  felhasználási 
kötöttségű feladatalapú állami támogatás segíti.
A könyvtári  feladatokhoz az önkormányzat saját  bevételei  terhére 24 millió forintot,  a múzeum 
fenntartásához 5 millió forint hozzájárulást biztosít, figyelemmel az intézmények saját bevételeire.
A támogatási  összeg tartalmazza a könyvtár esetében a Palócföld folyóirat  megjelenéséhez és a 
fiókkönyvtárak fenntartásához, a múzeum esetében a bányamúzeum működéséhez adott támogatást.
A  sportlétesítmények  fenntartására,  a  város  kulturális  életének  szervezésére,  közművelődési 
feladatok ellátására és a Zenthe Ferenc Színház működésének támogatására összesen 225 millió 
forint  került  megtervezésre.  Ez  az  összeg  a  költségvetésben  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft-nek átadott támogatásként jelenik meg. 
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A főbb városüzemeltetési feladatok
A  kommunális  feladatokra (utak,  hidak  fenntartása,  parkfenntartás,  temetőfenntartás, 
vízgazdálkodás,  köztisztaság,  közvilágítás)  összességében  362  millió  forintot  határoz  meg  a 
költségvetés,  amely  34  millió  forinttal  nagyobb  a  2016.  évi  eredeti  előirányzati  összegnél.  A 
feladatellátásra szánt összegből 120 millió forintot a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. költ el az út és  
hídfenntartás, park és temető-fenntartás költségeinek finanszírozására.
Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások működtetésére a költségvetésben 200 millió forint 
került megtervezésre, amely 17 millió forinttal kisebb a 2016. évi eredeti előirányzat összegénél.
A lakások  működtetése  során  továbbra  is  problémaként  jelentkezik,  hogy  a  bérlők  jelentős 
részének a  közfoglalkoztatás utáni  bér,  a  szociális  segély,  valamint  a családi  pótlék csupán az 
állandó  jövedelme,  a  lakásköltségeik  viszont  meghaladják  a  megélhetési  bevételeiket.  Ebből 
adódik, hogy a korábbi időszakról származó hátralékos állomány nagyságát 185 millió forintban 
tartja nyilván a Salgó Vagyon Kft, amely csökkent ugyan az előző évhez képest, azonban még így 
is jelentősnek értékelhető.
Működési tartalékként összesen 85 millió forint került megtervezésre, amelyből 20 millió forint 
általános  tartalék  és  65  millió  forint  céltartalék.  A  céltartalékból  40  millió  forint  a 
közfoglalkoztatási  programok  saját  erő  fedezeteként,  19  millió  forint  a  rászoruló  gyermekek 
étkeztetése jogcímen került megtervezésre.

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási feladatok megvalósítására összességében 4.949 millió forint elkülönítésére került sor, 
amely jelentősen, mintegy 86 %-kal  növekedett az előző évhez képest. A növekedést a pályázati 
forrásokkal támogatott projektek okozzák.
A tervezés  során  a  2016.  évről  áthúzódó  feladatok  elsőbbséget  jelentettek,  hiszen  ezekhez  a 
megvalósítási források rendelkezésre állnak, illetve azok is előnyt kaptak, amelyekről a Közgyűlés 
korábban döntött. 
A tervezett felhalmozási kiadások együttes előirányzatának aránya az önkormányzati költségvetés 
főösszegéhez  viszonyítva  47,4%.  A  felhalmozásra  tervezett  projektek  a  megvalósítás  esetén 
erőteljes vagyonnövekedést eredményeznek. A beruházások és felújítások miatt  a város jelentős 
fejlődést fog elérni, vagyona bővül, megújul.
Felhalmozási célú tartalékként 557 millió forint került megtervezésre. Ez az összeg nyújt fedezetet 
többek között utak, járdák felújítására, a víz és csatorna hálózat felújítására, a hulladéklerakóval 
kapcsolatos tulajdonosi feladatok ellátására.

Adósságállomány
2017. január 1-jén a pénzintézetekkel szemben fennálló adósságállomány 326 millió forint, amely 
10 éves futamidejű hitelekből áll. Az év során a hitelszerződések alapján 38 millió forint összegű 
tőketörlesztésre kerül sor.

Általánosságban értékelve az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát, megállapítható, hogy 
a nagy ellátási feladatokhoz a szükséges források rendelkezésre állnak. Az intézményeket érintő 
költségvetési feltételrendszer az intézményvezetők egyetértésével megfelelő lehetőségeket biztosít a 
közfeladatok ellátására.
A  feladatellátások  hatékonyabb  megvalósítására  ösztönző  előirányzati  lehetőségek  miatt  az 
intézmények  vezetésével,  illetve  a  feladatellátásban  érintett  nonprofit  kft-k  vezetőivel  szemben 
erőteljes elvárás a költséghatékony gazdálkodás.
A felhalmozás  területén jelentős  fejlesztések tervezésére  került  sor,  amelyek biztosítják  a  város 
megnyugtató fejlődését, és az önkormányzati vagyon gyarapodását.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a beterjesztett költségvetés tervezetét a Könyvvizsgáló Asszony 
pénzügyileg, illetve a jogszabályi megfelelés szempontjából vizsgálta és elfogadásra javasolja. 
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A   Pénzügyi   Bizottság   véleményének ismertetésére felkérte Tolnai Sándor elnök urat.

Tolnai Sándor:  Ismertette a  Pénzügyi  Bizottság  döntését, amelyet a bizottság 4 igen,  3 nem 
ellenében fogadott el:
„Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága Salgótarján Megyei  Jogú  
Város  Önkormányzatának költségvetése  2017.  év című előterjesztéssel  egyetért,  és  a  Közgyűlés  
2017. február 14-ei ülésén tárgyalásra javasolja.”

Fekete Zsolt: Az  előzőekben  elhangzottak  alapján  kérte  a  Közgyűlést  a  2017.  évi költségvetés 
elfogadására. 
A  Népjóléti   Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi  Bizottság  4  igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, a Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,  az 
Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Megállapította,  hogy  dr.  Bercsényi  Lajos  elhagyta  a termet, így a jelenlévő képviselők száma 14 
főre csökkent. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

A 6/2017. (II.14.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslat a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól szóló 
    30/2006.(X.16.) sz. rendelet módosítására
    Előterjesztő: Molnár Károly az MSZP, DK és TVE frakcióvezetője

                Turcsány László a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője

Fekete  Zsolt  :   Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a Közgyűlés  2010.  októberében 
döntött a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól,  majd  2016. 
január 1. napjától a tiszteletdíjakat 20 %-kal csökkentette. 
Figyelemmel a  polgármester  és az alpolgármesterek – a Magyarország helyi  önkormányzatairól 
szóló törvény  módosítása következtében – megemelt illetményére, jelen előterjesztés a települési 
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai  jelenlegi  tiszteletdíjának 20 %-kal  történő -  a 
2016. január 1-i előtti tiszteletdíj szintet el nem érő - emelését javasolja. 

A Népjóléti  Bizottság 9 igen szavazattal,  a  Pénzügyi  Bizottság 7 igen szavazattal,  a Gazdasági 
Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében, az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta 
az előterjesztést.
Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki Csaba: Jelezte, hogy a Salgótarjánban és országszerte uralkodó közhangulatot figyelembe 
véve a tiszteletdíjak emelése a választókkal szemben nem nemes gesztus, ezért az előterjesztést nem 
tudja támogatni.  

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította,  hogy a  Közgyűlés 12  igen szavazattal,  1  nem  ellenében az  alábbi  rendeletet 
alkotta:

A 7/2017. (II.14.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat  a  Salgótarján  teljes  közigazgatási  területét érintő új településrendezési eszköz -  
    Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – elfogadására 
    Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete  Zsolt  :   Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2015.  márciusi 
határozata alapján eljárást indult a településrendezési eszközök felülvizsgálatára Salgótarján teljes 
közigazgatási  területét  érintően.  2015.  decemberében  kiegészítésre  kerültek  a  módosítandó 
területek. 2016. decemberében a véleményezési szakasz lezárásáról született döntés. Ezek után a 
véglegesített  tervdokumentáció  megküldésre  került  az  állami  főépítésznek  záró  szakmai 
véleményre, aki a tervezet ellen kifogást nem emelt.
Az  előterjesztés  az  új  településszerkezeti  terv  műszaki  leírás  bevezetését  és  a  helyi  építési 
szabályzat rendelet-szövegét tartalmazza. Terjedelmük miatt a településszerkezeti és szabályozási 
tervlapok külön kerülnek dokumentálásra. 
Tájékoztatta  Közgyűlést, hogy az előterjesztést pótlólag küldték meg. 
 
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2017. (II.14.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján teljes közigazgatási 
területét érintő településrendezési eszközök felülvizsgálatát lezárja, és elfogadja Salgótarján Megyei 
Jogú Város Településszerkezeti Tervét az 1. és 2. mellékleteknek megfelelően.
2.  A Közgyűlés  hatályon  kívül  helyezi  a  174/1998.  (VI.15.)  Öh.  sz.  határozattal  jóváhagyott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervét.

Határidő: 2017. március 16.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

A 8/2017. (II.14.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a 2695/1 hrsz.-ú Beszterce tér és a 2400 
    hrsz.-ú területet érintően
    Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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Fekete  Zsolt  :   Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a településrendezési  eszközök 
márciusi  hatályba  lépést  követően módosítást  terveznek a  Beszterce  téren  és  a  vele  szemközti 
közterületen  a  „Zöld  város  kialakítása”  TOP-6.3.2-15  kódszámú  pályázattal  kapcsolatban.  A 
módosítást  pályázat  értékelési  feltételei  indokolják.  Az  érintett  ingatlanok  övezete  jelenleg 
közlekedési terület, a pályázat által igényelt övezet burkolt vagy fásított köztér, sétány.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
16/2017. (II.14.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Salgótarján  közigazgatási  területét  érintően  a  településrendezési  eszközök  módosítására  a 
településtervezési szerződést megkösse. A településtervezési szerződés fedezetét az önkormányzat 
2017. évi költségvetése biztosítja.
2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  1.  pont  szerinti 
településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak
szerint határozza meg:
a)  Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  Partnerek)  köre  a  településfejlesztési 
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről, 
valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Tr.r.) 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek

b) A tájékoztatás, dokumentálás, nyilvántartás módja:
ba) Az aa) pontban megjelölt Partnerek tájékoztatásának módja: papír alapú levelezés
bb) A javaslatok,  vélemények dokumentálásának módja: papír  alapú és CD-re mentett  egységes 
szerkezetbe foglalt dokumentációval
bc)  A nyilvántartás  módja:  a  dokumentáció  a  véleményekkel,  közgyűlési  döntésekkel  együtt  az 
iratkezelés  szabályát  megállapító  kormányrendelet  és  Polgármesteri  Hivatal  Iratkezelési 
Szabályzata alapján nem selejtezhető, 15 év után levéltárba kerül.

c)  Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: ca) az el nem fogadott javaslatok, vélemények megtárgyalása: egyezségre 
jutás céljából, írásos rögzítéssel
cb) a véleményezésben részt  vevő partnerek felé a lényegi információ megküldése elektronikus 
levelezésben,
cc) a partnerségi egyeztetés összes anyagának írásos rögzítése a Tr.r. Előírásainak megfelelően.

d) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
da) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
db) elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések,
honlapon történő megjelentetés.
Határidő: 2017. február 14. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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7. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
    módosítására
    Előterjesztő: Gyetvai Mónika irodavezető

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a Közgyűlés az Önkormányzat  - 
jelenleg hatályos - Közbeszerzési Szabályzatát 2016. februárjában fogadta el. 
2016. év végén a közbeszerzéseket érintően átfogó jogszabály-változás történt. A közbeszerzésekről 
szóló törvény módosított rendelkezéseinek egy része érinti a Szabályzat több pontját is.  
A törvény módosítása  alapján  az  egyes  közbeszerzési  eljárások tekintetében megnövekedtek  az 
ajánlatkérő tájékoztatási feladatai a Közbeszerzési Hatóság felé, illetve közzétételi kötelezettségei 
egyrészt az Önkormányzat honlapján, másrészt a Közbeszerzési Adatbázisban. 
A törvény mellett módosításra került a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet is, amely alapján 
szintén pontosítani szükséges a Szabályzat egyes rendelkezéseit. 
A Szabályzatban  átvezetésre  kerültek  továbbá  az  Önkormányzati  SZMSZ  módosított  releváns 
rendelkezései is. 
Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

17/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatának  módosítását  -a  melléklet  szerint  –  elfogadja,  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat     a    Salgótarján    és    Térsége    Önkormányzatainak    Társulása    2016.    évi 
    feladatellátásáról szóló beszámoló jóváhagyására 
     Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a jogszabályokban 
előírt szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási kötelezettségének egyrészt a Salgótarján 
és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  útján,  az  általa  fenntartott  Egészségügyi-Szociális 
Központ szervezeti keretein belül, másrészt ellátási szerződés útján tesz eleget. 
A beszámolóban bemutatásra kerül a Társulás feladatellátása, valamint a Társulás működését érintő 
2016. évben elfogadott meghatározó döntések.

A Népjóléti Bizottság 9 igen, Pénzügyi Bizottság 7 igen mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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18/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak  Társulása  2016.  évi  feladatellátásról,  működéséről  szóló  beszámolót  az  1. 
melléklet szerint. jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Máté alpolgármester

9. Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  2016.  évi  működéséről 
    szóló beszámoló jóváhagyására
    Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az  Önkormányzat 2011-ben alapító 
tagként  csatlakozott  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz.  A  Társulási 
Megállapodás  értelmében  a  polgármesterek  kötelesek  évente  egyszer  a  képviselő-testületüknek 
beszámolni a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás céljának előrehaladásáról. 
A Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.

A Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  Gazdasági  Bizottság  5  igen  szavazattal  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
19/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  melléklet szerint. jóváhagyja a 
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi működéséről  szóló beszámolót. 
Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  2016.  évi  működéséről  szóló 
      beszámoló jóváhagyására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Elmondta, hogy az előterjesztés az előző napirend analógiájára a társulás 2016. évi 
beszámolóját tartalmazza.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal,  a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
20/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és a melléklet szerint. 
jóváhagyja  a  Kelet-Nógrádi   Hulladékrekultivációs   Társulás   2016.   évi   működéséről   szóló 
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beszámolót. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat  a  közösségi  szinten  irányított  városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló 
      konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy a Terület-  és Településfejlesztési 
Operatív Program 7. prioritási tengelye keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel 
pályázati felhívás jelent meg.
A  pályázati  felhívásra  elfogadott  regisztrációval  rendelkező  Helyi  Akciócsoportokba 
jelentkezhetnek.
A Közgyűlés 2016. májusában döntött a Salgótarjáni Helyi Akciócsoportban alapító tagként történő 
részvételről, valamint jóváhagyta a Polgármesteri Hivatala alapító tagként való részvételét.
A 15 tagból álló Salgótarjáni Helyi Akciócsoport a pályázat benyújtásához szükséges regisztrációt 
2016. június 20-án megkapta.
A pályázat  feltétele  a  határozati  javaslat  1.  mellékletét  képező  „Konzorciumi  együttműködési 
megállapodás Támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum benyújtása.

A Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  a  Gazdasági  Bizottság  4  igen 
szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  szavazattal  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
21/2017. (II.14.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TOP-7.1.1.-16 
azonosító  számú  „Kulturális  és  közösségi  terek  infrastrukturális  fejlesztése  és  helyi 
közösségszervezés  a  városi  és  helyi  fejlesztési  stratégiához  kapcsolódva”  című  pályázat 
benyújtásához kapcsolódó,  az  1.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi  együttműködési  megállapodás 
Támogatási  kérelem benyújtására” című dokumentumot és  felhatalmazza a polgármestert  annak 
aláírására, valamint a pályázati dokumentációhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2017.02.28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a TOP-7.1.1-16. azonosító számú „Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 
kapcsolódva”  című  pályázat  benyújtásához  kapcsolódó,  az  1.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás Támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum aláírását és a 
pályázati dokumentációhoz szükséges jognyilatkozatok megtételét. 
Határidő: 2017.02.28.
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
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12. Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozásra vonatkozó pályázat benyújtására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a helyi  önkormányzatoknak  - 
törvényben foglalt kötelezettségüknek eleget téve - csatlakozniuk kell a feladatellátásukat támogató, 
számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított 
ASP információs rendszerhez. A csatlakozás végső határideje az önkormányzati adórendszer esetén 
2017. október 1. a többi szakrendszer esetében 2018. január 1. 
Mivel a csatlakozás jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzatok számára, a Kormány pályázati 
felhívást tett közzé az eszközbeszerzés, a szabályozási keretek és az egyéb feltételek kialakításának 
megkönnyítése  érdekében.  A Salgótarjánt  érintő  támogatás  maximális  mértéke  9  millió  Ft.  A 
pályázat benyújtásának határideje 2017. március 6. Javasolta a támogatási kérelem benyújtását, és 
kérem a határozati javaslat támogatását, amellett, hogy az említett összeg a rendszer kiépítésének 
csak egy részét fedezi, a kb. 5 millió Ft összegű különbözetet az önkormányzatnak saját forrásból 
kell majd fedeznie. 
Tájékoztatta  a Közgyűlést, hogy az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
22/2017. (II.14.) határozat
1.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  a  KÖFOP-1.2.1_VEKOP-16. 
Azonosítószámú,  „Csatlakoztatási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP  rendszer  országos 
kiterjesztéséhez”  pályázati  felhívásra  történő  pályázat  benyújtását  jóváhagyja.  Az  igényelt 
támogatás  összege  9.000.000  Ft.  A Közgyűlés  az  önkormányzat  nevében  kinyilvánítja,  hogy a 
megítélt  támogatást  maradéktalanul  az  önkormányzati  ASP  rendszerhez  való  csatlakozásra 
használja fel a pályázatban megjelöltek szerint, vállalja továbbá a kedvezményezetti kötelezettségek 
teljesítését.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2016. március 6. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a szükséges saját forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. A 
Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy a költségvetési rendelet módosítását a Közgyűlés soron 
következő ülésére terjessze elő. 
Határidő: a Közgyűlés márciusi ülése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

13.  Javaslat    Salgótarján    Megyei    Jogú    Város    Önkormányzatának    a    KRF   Észak- 
       Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságban  lévő 
        részvényeinek értékesítésére 
       Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Kormány  az  MFB  Magyar 
Fejlesztési  Bank  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  új  stratégiai  működési  modelljének 
átalakítása  mellett  döntött  az  MFB  Zrt.  modern  pénzügyi  szolgáltató  központként  történő 
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működésének biztosítása érdekében. 
Az átszervezés részeként nemcsak az MFB Zrt. működése változott meg, hanem ezzel egyidejűleg a 
tulajdonába  és  a  tulajdonosi  joggyakorlása  alá  tartozó  cégek,  cégcsoportok  tevékenységeinek 
felülvizsgálata és a portfólió átalakítása is megtörtént 2016. év során, melynek eredményeként az 
MFB  Zrt.  a  Regionális  Fejlesztési  Holding  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  regionális 
leányvállalatai,  így  a  KRF  Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaság működésének megszüntetését határozta el. 
Ennek eredményeképpen a KRF Zrt. 2016. májusában közgyűlési határozattal döntött a cég 2015. 
12.31-i,  könyvvizsgáló  által  ellenőrzött  mérlege  alapján  az  alaptőke  10.000.000  Ft-ra  történő 
leszállításáról  veszteségrendezés  és  tőkekivonás  céljából.  A  tőkeleszállítást  követően 
Önkormányzatunk  részvénye  191.388  db  1  Ft  névértékű  részvény.  A megszüntetési  folyamat 
következő lépéseként  a  tőkeleszállítás  után  megmaradt  tulajdoni  részesedések megvásárlására  a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. ajánlattal kereste meg az Önkormányzatot.
A fentieknek megfelelően a KRF Zrt-ben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező KRF Zrt. 
által  kibocsátott  191.338  db,  egyenként  1  Ft  névértékű,  összesen  191.388  Ft  névértékre  szóló 
dematerializált  részvénycsomagra  191.388  Ft  vételárat  kínált.  Javasolta  az  Önkormányzat 
részvénycsomagjának névértéken történő értékesítését.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
23/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 
01-10-049061  cégjegyzékszám  alatt  nyilvántartott  KRF  Észak-Magyarországi  Regionális 
Fejlesztési  Zártkörűen Működő Részvénytársaság által  kibocsátott,  191 388 db,  egyenként  1  Ft 
névértékű,  összesen  191  388  Ft  névértékű  névre  szóló  dematerializált  törzsrészvényekből  álló 
részvénycsomag névértéken történő értékesítését  a  Regionális  Fejlesztési  Holding Zrt.  számára, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert  az adásvételi  szerződés aláírására és a hozzá kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2017. március 10.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat  a  2017. évi  lakás  juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására, valamint 
      tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2016. évi hasznosításáról
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet 
alapján minden év március  15-ig  a  Közgyűlés  határozza meg,  hogy a lakások bérbeadásánál  a 
rendeletben felsorolt  jogcímek közül  melyeknek biztosít  elsőbbséget.  A lakás juttatási  jogcímek 
jelenleg alkalmazandó sorrendjét a Közgyűlés 2016. februári határozata rögzíti. A 2017. évre szóló 
bérbeadási jogcímek sorrendjére az elmúlt évben meghatározott és alkalmazott sorrend szerint a 
korábbi  évek  gyakorlatának  megfelelően  teszek  javaslatot.  Az  előterjesztés  részét  képezi  az 
önkormányzati tulajdonú lakások 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztató is.
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A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
24/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérlemények 
2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a 2017. évre szóló lakás juttatási 
jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
-Életveszély,  szanálás  és  városrendezés  miatt  bontandó  lakásokban  érvényes  bérleti  szerződés 

alapján lakók elhelyezését biztosítani kell.
-A bérlőkijelölési  és  kiválasztási  jog  alapján  a  jogszabályban  előírt  bérbeadási  kötelezettség, 

továbbá közérdekű feladatok megvalósítása érdekében a bérleti szerződéseket meg kell kötni.
-A szociális-  és  jövedelmi  viszonyai  alapján  érvényes  bérbevételi  ajánlatot  tevő elhelyezésének 

elsőbbséget kell biztosítani. 
-A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók bérbe.
-A  minőségi  cserék  iránti  kérelmeket  teljesíteni  lehet  a  lakásgazdálkodási  szempontok 

figyelembevételével.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

15. Javaslat a Wamsler SE-vel kötött megállapodás módosítására (hrsz: 6902)
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  2014.  október  10.  napján  az 
Önkormányzat és a Wamsler SE adásvételi szerződést kötöttek a Hősök úton található, 6902 hrsz.-ú 
„sporttelep” megnevezésű ingatlanra. A Wamsler SE a szerződésben vállalta, hogy az adásvétellel 
érintett ingatlant 50 új munkahely létrehozása érdekében telephely bővítés céljára használja fel és a 
beruházást 2015. december 31. napjáig megvalósítja, mely határidő később 2016. december 31-re 
módosult, mert a cég pénzügyi gazdálkodását a 2015. év februárjában bekövetkezett bróker botrány 
károsan érintette,  így az  általa  vállalt  beruházás  megvalósítása  elmaradt.  A Wamsler  SE 2016. 
december 14-én kelt levelében tájékoztatta a Salgó Vagyon Kft-t, hogy a 2015. évben megkezdett, 
de  időközben  felfüggesztett  telephely  bővítésére  vonatkozó  beruházását  pályázati  támogatás 
igénybevételével  az  idén  folytatni  tudja,  ezért  kéri,  hogy  a  beruházás  megvalósításának 
véghatárideje 2017. december 31. napjával kerüljön megállapításra. A Wamsler SE a finanszírozási 
nehézségeinek ellenére is az elmúlt két évben a vállalati létszám megtartása mellett biztosította a 
munkavállalók  foglalkoztatását.  Az  elmúlt  év  közepétől  a  vállalat  gazdálkodása  stabilizálódott, 
ezáltal  az  alapanyag  ellátás,  illetve  a  munkabérek  emelésével  a  minőségi  termelés  személyi 
feltételei is biztosítottá váltak. 
Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy  mivel  a  beruházás  megvalósítása  a  térség  foglalkoztatási 
lehetőségeit bővíti, támogassa a megállapodás módosítását.
A Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  a  Gazdasági  Bizottság  5  igen 
szavazattal, az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
25/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  9/2015.(1.22.)  Öh.  számú 
határozattal  elfogadott,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Wamsler  SE 
Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság közötti visszavásárlási jog és elidegenítési és terhelési 
tilalom megszüntetéséről szóló megállapodás 2.sz. módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti 
megállapodás módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

16. Javaslat    helyiség    ingyenes    használatba    adására   Nagycsaládosok   Nógrád   Megyei 
      Egyesülete részére
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a  Nagycsaládosok Nógrád Megyei 
Egyesülete  a  Közgyűlés  2015.  és  2016.  februári  döntése  alapján  ingyenesen  használatba  kapta 
adományháló  programjának  működéséhez  a  Tanács  út  9/a  szám  alatti  108  m2-es  alapterületű 
helyiséget 2015. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig.
Az  Egyesület  2016.  évi  munkájáról  írásos  beszámolót  is  készített,  melyet  az  együttműködési 
megállapodásnak  megfelelően  megküldött  az  önkormányzat  részére,  továbbá  kérte  a  helyiség 
további használatát.
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a tárgyi ingatlant az Egyesület részére 2017. március 1. napjától,  
2018. február 28. napjáig továbbra is adja ingyenes használatba azzal a feltétellel, hogy a közüzemi 
költségek megtérítése az Egyesület kötelezettsége. A használatba adás feltétele a korábban kötött 
együttműködési megállapodás módosítása.

A Népjóléti  Bizottság  9 igen szavazattal,  a  Pénzügyi  Bizottság 7 igen  szavazattal,  a  Gazdasági 
Bizottság 5 igen szavazattal, az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
26/2017. (II.14.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei 
Jogú Város  Önkormányzata  és  a  Nagycsaládosok Nógrád Megyei  Egyesülete  között  megkötött 
együttműködési  megállapodás  módosítást  az  1.  melléklet  szerint.  A Közgyűlés  felhatalmazza 
Fekete Zsolt polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése 2017.  március  1.  napjától  – 
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2018. február 28. napjáig ingyenes használatba adja a Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete 
részére a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti, 3918/1/A/108 hrsz-ú, 108 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Egyesület által történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  2.  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.

Határidő:     2017. február 28.
Felelős:       Méhes András ügyvezető igazgató

17. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  Salgótarján  Megyei   Jogú   Város   Roma   Nemzetiségi 
      Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adására  
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  Közgyűlés  2017.  januárjában 
módosította az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendeletmódosítás 
keretén belül a Közgyűlés elfogadta az Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti, 
2017.  évi  együttműködési  megállapodást,  amelyben  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat 
feladatainak ellátáshoz szükséges helyiség ingyenes használatba adásáról rendelkezik. 
Előbbiekben vállalt együttműködés teljesítése érdekében javasolta a Gorkij krt. 72. fsz.3. szám alatti 
49  m2 nagyságú,  jelenleg  üresen  álló  helyiség  2017.  február  20.  napjától,  2017.  december  31. 
napjáig  történő  ingyenes  használatba  adását  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  közüzemi  költségek 
megtérítése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettsége.

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést.
Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki Csaba:  Elmondta, hogy az előző Közgyűlésen hozott döntés értelmében a 2017. évre - a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat – a hozzá tartozó eszközökkel és 600 ezer Ft összegű működési 
kiegészítéssel  -  igénybe  vehetett  egy ingyenes  lakást.  Megkérdezte,  hogyan értendő a  jelenlegi 
előterjesztésben szereplő egy ingatlan?

Fekete  Zsolt: Elmondta,  hogy  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  egy  irodahelyiséggel 
rendelkezett korábban a TIT épületében, ahol a szervezési feladataikat látták el, és azért kért egy 
másik helyiséget, hogy ott meg tudja valósítani a kulturális és egyéb feladatait. A városközpontban 
található  egyetlen  irodahelyiség  nem  alkalmas  10-15  fiatal  egyidejűleg  történő  befogadására. 
megkérdezte Pataki Csaba képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ. 

Pataki Csaba: Megköszönte és elfogadta a  választ.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:
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27/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. február 20. napjától – 2017. 
december  31.  napjáig  ingyenes  használatba  adja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata részére a Salgótarján,  Gorkij  krt.  72.  fsz.3. szám alatti,  6698/A/59 
hrsz-ú, 49 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek használó 
által történő megfizetése mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

18. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  ARS  LONGA  Nonprofit  Művészeti  Egyesület  részére 
      történő ingyenes használatba adására
      Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  ARS  LONGA  Nonprofit 
Művészeti Egyesület (azaz a Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep) vezetője azzal kereste meg, 
hogy archív  anyagának  és  gyűjteményének  szakszerű  raktározására  az  önkormányzat  biztosítsa 
részükre a Gorkij krt. 58. szám alatti 80 m2 nagyságú, jelenleg üresen álló helyiséget.
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá a tárgyi ingatlan 2017. február 20. napjától, 2018. 
február 28.  napjáig a  Művésztelep részére történő ingyenes használatba adásához azzal,  hogy a 
közüzemi költségek megtérítése a Művésztelep kötelezettsége. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztést pótlólag küldték meg és a javaslatot  bizottságok 
nem tárgyalták. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
28/2017. (II.14.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Ceredi Nemzetközi 
Kortárs  Művészteleppel  kötendő  együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése 2017. február  20.  napjától  – 
2018.  február  28.  napjáig ingyenes  használatba adja a  Ceredi  Nemzetközi  Kortárs  Művésztelep 
részére a Salgótarján, Gorkij krt. 58. szám alatti, 6699/A/103 hrsz-ú, 80 m2 alapterületű, nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Művésztelep által történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  2.  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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19. Javaslat közművelődési megállapodások megkötésére
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  2017.  márciusában  induló  V. 
Kulturális  Közfoglalkoztatási  Programhoz  az  önkormányzatokon  és  a  közművelődési 
intézményeken kívül csak azok a civil szervezetek csatlakozhatnak, akik közművelődési közfeladat-
ellátási szerződéssel vagy közművelődési megállapodással rendelkeznek. 
A vonatkozó törvény, valamint az önkormányzati rendeletet figyelembe véve, az önkormányzat a 
kizárólagos  önkormányzati  tulajdonú  közművelődési  nonprofit  gazdasági  társaság,  közösségi 
színterek által el nem látott, vagy azok által részben ellátott közművelődési feladatok ellátására a 
törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi  személlyel,  magánszeméllyel  közművelődési 
megállapodást  köthet.  A kérelmet  benyújtó,  a  jogszabályoknak  megfelelő  civil  szervezetekkel 
javasolta a megállapodás megkötését. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez kiegészítést küldtek meg a képviselők részére.
A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal,  az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
29/2017. (II.14.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  A 
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány  és Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata 
között kötendő közművelődési megállapodást az 1. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  az 
Acélgyári  Gyermekcsapat és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő 
közművelődési megállapodást az 2. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  az 
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
kötendő közművelődési megállapodást az 3. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

4.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  az 
Családjainkért  Nagycsaládosok Egyesülete  és Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata 
között kötendő közművelődési megállapodást az 4. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

5.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  az 
Fiatalok Együtt  Salgótarjánért  Egyesülete  és  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata 
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között kötendő közművelődési megállapodást az 5. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a Ha-Jó 
Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
kötendő közművelődési megállapodást az 6. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a Iskola 
Új  Utakon  Alapítvány és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  között  kötendő  közművelődési 
megállapodást az 7. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

8.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja 
Krétakör  Alapítvány és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő 
közművelődési megállapodást az 8. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

9.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Lélekpendítők  Társasága  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő 
közművelődési megállapodást az 9. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

10.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők  Egyesülete  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata között kötendő közművelődési megállapodást az 10. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester 

11.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete  és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között kötendő közművelődési megállapodást az 11. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester 

12.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület  és  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata között 
kötendő közművelődési megállapodást az 12. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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13. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a Palóc 
Hálózati  Szövetség  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő 
közművelődési megállapodást az 13. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

14.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között kötendő közművelődési megállapodást az 14. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester 

15. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a Pro 
Arte  Musica  Alapítvány  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő 
közművelődési megállapodást az 15. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester 

16.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Belszervi  Betegek Salgótarjáni  Egyesülete  és  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata 
között kötendő közművelődési megállapodást az 6. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

17.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a 
Nógrád Megyei  Fotóklub Egyesülete  és  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között 
kötendő közművelődési megállapodást az 17. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

18.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1-17.  pontban meghatározott  közművelődési 
megállapodások aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat    a    Salgótarjáni    Strandépítők    Kézilabda    Club    sportegyesület    kézilabda 
      csapatainak 2016-2017. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
      A napirend tárgyalásához meghívott: Rácz Viktor az SKC elnöke

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a sportról szóló 
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törvény alapján,  valamint  az önkormányzat  sportfejlesztési  koncepciójában, és az önkormányzat 
sportfeladatairól  szóló  rendeletében foglaltak  szerint  a  sportszervezeteket  pénzbeli  költségvetési 
támogatással,  illetve  kedvezményes  létesítményhasználat  biztosításával  támogatja.  Az 
önkormányzat elsősorban azon sportszervezeteket támogat, melyek az olimpiai sportágak körébe 
tartozó  sporttevékenységet  folytatnak,  vagy  tradicionális  salgótarjáni  sportágakat  művelnek. 
Közülük prioritást élvez többek között a kézilabda is. 
A Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub az elmúlt években mind sportszakmai területen, mind 
sportlétesítmény  fejlesztés  terén  elért  eredményei,  továbbá  a  jövőbeni  terveit  figyelembe  véve 
indokolttá vált, hogy a többi csapatsporthoz hasonlóan kiemelt sport támogatásban részesüljön.
Az Egyesület 2016-2017. évi bajnoki szezonra vonatkozó szakmai munkájának és a különböző – 
nemzeti,  illetve korosztályos – csapatainak a bajnokságokban való indulásához és szerepléséhez 
8.500 e Ft önkormányzati támogatását javasolta a támogatási megállapodásban foglaltak szerint. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban elírás történt, 
a megállapodás aláírója helyesen Rácz Viktor elnök. 
Kérte, az előterjesztés ennek figyelembevételével történő megtárgyalását és elfogadását. 
A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
30/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8.500 e Ft költségvetési támogatást 
biztosít a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub részére a terem-és strandkézilabda csapatainak 
a 2016-2017. évi bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez a határozat 1. mellékletét 
képező támogatási megállapodás szerint. 
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  támogatási  megállapodás 
aláírására. 
Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

21. Javaslat a „Salgó 2017” (rallye) megrendezésének támogatására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a Magyar  Nemzeti  Autósport 
Szövetség  döntése  alapján  2017.  április  29-30-án  a  ,,Salgó  2017"  elnevezésű  Országos  Rallye 
Bajnokság  salgótarjáni  futama  az  I.  osztályban,  a  II.  osztályban,  valamint  a  Challange  Kupán 
résztvevők versenyzésével zajlik. Így az ország minden részéből nagy számmal várhat és fogadhat 
látogatókat a salgótarjáni rendezvény.
Salgótarján  közéleti  és  sport  eseményei  között  kivételes  lehetőséget  jelent  minden  országos 
érdeklődésre számot tartó, ennél fogva idegenforgalmi jelentőséggel is bíró rendezvény megtartása.
E mellett a rallye sport Salgótarjánban tradicionális sportágnak számít, így rendkívül népszerű a 
lakosság körében. A salgótarjáni futammal lehetőséget teremthetünk a sportág kedvelőinek, hogy 
ismét hazai pályán szurkolhassanak kedvenceiknek. 
A fentiek  alapján  a  sportverseny  minél  színvonalasabb  megrendezése  érdekében  javasolta  az 
Országos Rallye Bajnokság salgótarjáni futamának 4.000 e Ft összegű pénzügyi támogatását. 
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A Népjóléti  Bizottság 9 igen szavazattal,  a  Pénzügyi  Bizottság 7 igen szavazattal,  az  Ügyrendi 
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Elmondta, hogy megítélésük szerint akár az előző napirend, akár a jelen napirend 
azért kerülhetett a tárgysorozatra, mert - minden korábbi előzetes híresztelés ellenére - Salgótarjánt 
továbbra is támogatja a kormányzat. Ennek eredményeképp a 2016. évben nagyságrendileg egy 200 
milliós többletforrás érkezett a városba, illetve az állami feladatok átvállalásával körülbelül egy 300 
milliós  összeg  is  felszabadul.  Örvendetesnek  tartják  a  város  felpezsdítését  célzó  programok 
támogatását,  illetve felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az önként vállalt feladataik meghaladják a 
kötelező feladatokat a költségvetésben, illetve nagyságrendileg közelítenek egymáshoz. Mindez azt 
mutatja, hogy jelentős forrásaik vannak, amelyekről ők rendelkezhetnek.  Örömét fejezte ki a plusz 
források, plusz támogatások kapcsán.

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy 2003. óta immár 14 éve nem volt I. osztályú futam a városban, és 
mindkét támogatással összefüggésben a város önös érdekeket is érvényesít. A rendezvény bevételt 
jelent  a  szállásadóknak,  a  vendéglátóegységeknek,  az  egyéb  szórakozóhelyeknek.  A rallye-hoz 
hasonló rendezvényeket tehát turisztikai szempontból is fontosnak tartja.  

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
31/2017. (II.14.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 4.000 e Ft költségvetési támogatást 
biztosít a Speed Rally Team Kft. részére a ,,Salgó 2017” elnevezésű Országos Rallye Bajnokság 
salgótarjáni futamának megrendezéséhez.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 1. melléklet szerinti támogatási és együttműködési 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

22. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2017/2018. nevelési évre
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  javaslat  a  jogszabályokban 
foglaltakat figyelembe véve tartalmazza az Önkormányzat által fenntartott óvodában a 2017/2018. 
nevelési évben indítandó csoportok számát, a beiratkozások időpontját.
A beiratkozás időpontjára az óvoda vezetésével egyeztetve és a Kormányhivatal illetékes főosztályát 
tájékoztatva tettek javaslatot. A gyermeklétszámok alakulása, megoszlása, illetve az intézménnyel 
történt  egyeztetés  alapján  javasolták  az  egyes  tagóvodákban  indítható  csoportok  számának 
meghatározását.  A 2017/2018.  nevelési  évben  a  felvételi  körzethatároknak  megfelelően,  annak 
módosítása ebben a nevelési évben nem indokolt.
A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
32/2017. (II.14.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Salgótarjáni 
Összevont  Óvodában,  a  2017/2018.  nevelési  évben  indítható  csoportok  számát  az  1.  melléklet 
szerint határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

2.A  Közgyűlés  az  Nkt.  83.§  (2)  bekezdés  b)  pontja  és  a  nevelési  -  oktatási  intézmények 
működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló  20/2012.(VIII.31.)  EMMI 
rendelet 20. § - a alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda általános felvételi időpontját 2017. május 
9. és 10. napjában határozza meg. A pótbeiratkozás időpontját 2017. május 17.napjában határozza 
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
             Andóné Angyal Mária óvodavezető

3. A Közgyűlés felkéri  Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét,  hogy a Rendeletben foglaltak 
szerint a hirdetmény közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. április 7.
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

23. Javaslat   az   önkormányzati   tulajdonú   gazdasági   társaságok   ügyvezető  igazgatóinak 
      munkaszerződése és a társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
       A napirend tárgyalásához meghívottak: az érintett gazdasági társaságok ügyvezető 

      igazgatói

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy tekintettel arra a tényre, hogy az 
elmúlt  években  az  önkormányzati  cégek  ügyvezető  igazgatóinak  alapbére  nem  emelkedett, 
miközben  a  nemzetgazdaságban  számottevő  reálbér-emelkedés  következett  be,  ezért  az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  cégek  ügyvezető  igazgatóinak  megállapított  alapbéreket  a 
munkaerőpiaci versenyképesség megőrzése érdekében, 2017. január 1. napjára visszamenőlegesen, 
egységesen havi bruttó 600.000.-Ft-ban javasolja megállapítani. A munkaszerződések módosításait 
a határozati javaslat 1-5. számú mellékletei tartalmazzák. 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályozza a béren kívüli- és béren kívüli juttatásnak 
nem minősülő egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 2017. január 1-
től több ponton módosultak. Az új szabályozásra tekintettel az ügyvezető igazgatók juttatásainak 
keretét egységesen évi nettó 700.000 Ft-ban, a helyettesek keretét egységesen évi nettó 350.000 Ft-
ban javasolja megállapítani. A javadalmazási szabályzatok módosításait a határozati javaslat 6-12. 
mellékletei tartalmazzák. A módosításokat 2017. január 1. napjára javasolta elfogadni.
Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztés  6-8.  és  10-12  mellékletében  a  javadalmazási 
szabályzatok  módosításában  elírás  történt,  a  vezető-helyettesek  béren  kívüli  és  béren  kívüli 
juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások kerete helyesen évi nettó 350.000 Ft.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal,  az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést.
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Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
33/2017. (II.14.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  gazdasági  társaságok  ügyvezető  igazgatóinak 
munkaszerződéseit az 1.–4. számú mellékletekben meghatározottak szerint módosítja.
2.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.–4.  mellékletek  szerinti  munkaszerződések 
aláírására.
3. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. taggyűlésének, hogy az ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítását az 5. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

Határidő: azonnal; VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.,  a 
Salgó Vagyon Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft., 
a  Salgótarjáni  Csatornamű Kft.  javadalmazási  szabályzatait  a  6.–10.  számú mellékletek  szerint 
módosítja.
5.  A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert  a javadalmazási  szabályzatok 6.–10.  mellékletek 
szerinti módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  valamint  a  Salgótarján és  Környéke 
Vízmű  Kft.  taggyűléseinek,  hogy  a  társaságok  javadalmazási  szabályait  a  11.–12.  számú 
mellékletek szerint visszamenőlegesen 2017. január 1-i hatállyal módosítsák.

Határidő: a társaságok soron következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

24. Javaslat a költségvetési szervek magasabb vezetői megbízásának módosítására
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármestere

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  piaci  viszonyokhoz  és  más 
munkáltatóknál  elérhető  juttatásokhoz  igazodó  illetmény-színvonal  biztosítása,  valamint  a 
munkaerő  megtartása  érdekében  javasolja,  hogy  intézményvezetőik  illetményét  munkájuk 
elismeréseként olyan mértékben módosítsák, hogy minden esetben elérje legalább a 500.000 Ft-ot. 
Ez jelenleg 4 intézményvezető esetében jelent módosítást. 
Kérte a Közgyűlést, támogassa az előterjesztést.
A Népjóléti  Bizottság  9 igen szavazattal,  a  Pénzügyi  Bizottság 7 igen  szavazattal  támogatta  az 
előterjesztést.
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Molnár Károly képviselő úrnak adta meg szót. 

Molnár Károly: Bejelentette személyes érintettségét. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
34/2017. (II.14.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Shah Gabriellának, a Dornyay 
Béla  Múzeum  162/2013.(VIII.29.)  Öh.  sz.  határozattal  megbízott  magasabb  vezetőjének 
(igazgatójának) illetményét visszamenőlegesen, 2017. január 1-jei hatállyal bruttó 500.000.- Ft-ban 
állapítja meg (163.170.- Ft garantált besorolási illetménnyel, 10.000.- Ft tudományos kutatói,
oktatói  pótlékkal,  24.400.-  kulturális  illetménypótlékkal,  11.422.-  Ft  további  szakképesítéshez 
tartozó illetménypótlékkal, a magasabb vezetői feladatok ellátása idejére 236.000.- Ft munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrésszel, valamint 55.000.- Ft magasabb vezetői pótlékkal, 8.- Ft kerekítés 
alkalmazásával).
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés Maruzs Viktória Martinának, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szolgálata  227/2013.  (X.  31.)  Öh.  sz.  határozattal  megbízott  magasabb vezetőjének illetményét 
visszamenőlegesen, 2017. január 1-jei hatállyal bruttó 500.000.– Ft-ban állapítja meg (166.835.- Ft 
besorolási illetménnyel, 13.347. – Ft további szakképesítés, szakképzettség elismerésével
összefüggő  illetménynövekedéssel,  a  magasabb  vezetői  feladatok  ellátása  idejére  269.800.-  Ft 
munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrésszel,  valamint  50.000.-  Ft  magasabb  vezetői 
pótlékkal,18.- Ft kerekítés alkalmazásával).
Határidő:azonnal
Felelős:Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés Molnár Évának, a Balassi  Bálint Megyei  Könyvtár 171/2014. (IX. 11.) Öh. sz. 
határozattal megbízott igazgatójának (magasabb vezetőjének) illetményét visszamenőlegesen, 2017. 
január  1-jei  hatállyal  bruttó  500.000.-  Ft-ban  állapítja  meg  (210.438.-  Ft  garantált  besorolási 
illetménnyel, 31.600.- Ft kulturális illetménypótlékkal, 21.044.- Ft további szakképesítéshez tartozó 
illetménypótlékkal, a magasabb vezetői feladatok ellátása idejére 181.900.- Ft munkáltatói döntésen
alapuló  illetményrésszel,  valamint  55.000  Ft  magasabb  vezetői  pótlékkal,  18.-  Ft  kerekítés 
alkalmazásával).
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés Molnár Károlynak, a  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és 
Piacigazgatósága  220/2015.  (XI.27.)  Öh.  sz.  határozattal  megbízott  igazgatójának  illetményét 
visszamenőlegesen, 2017. január 1-jei hatállyal bruttó 500.000.- Ft-ban állapítja meg (130.845.- Ft 
garantált besorolási illetménnyel, 30.155.- Ft garantált bérminimum kiegészítéssel, a magasabb
vezetői  feladatok  ellátása  idejére  289.000-  Ft  munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrésszel, 
valamint 50.000.- Ft magasabb vezetői pótlékkal).
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6.  A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  előirányzat  rendelkezésre  állásáról  az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének következő módosításakor szükség szerint gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős  :   Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
22. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a szerződő fél üzleti érdekeire tekintettel javasolta, hogy a 
tárgysorozatban 25. napirendként szereplő, „Javaslat bárányhimlő elleni védőoltás támogatására” 
című előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalását rendelje el a Közgyűlés.  

Fekete Zsolt:  Döntéshozatalt  kért  a  „Javaslat  bárányhimlő elleni  védőoltás  támogatására” című 
előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról. 
Megállapította,  hogy a  Közgyűlés  10 igen szavazattal,  3  nem ellenében támogatta  a  zárt  ülés 
tartását. 

ZÁRT ÜLÉS

NYÍLT ÜLÉS

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a zárt ülésen a bárányhimlő elleni védőoltás támogatásáról döntöttek, 
melynek  eredményeként  azon  gyermekek,  akik  ez  évben  kezdik  meg  az  óvodai  ellátásukat, 
védőoltásban fognak részesülni.
A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvényben  meghatározott  képviselői,  valamint 
polgármesteri és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az 
Ügyrendi  Bizottság  tartja  nyilván és  ellenőrzi.  Felkérte  Dudás  Nándor Elnök Urat,  hogy adjon 
tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Dudás Nándor: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény  39.§-ában  megfogalmazott  vagyonnyilatkozat  kötelezettségnek  valamennyi  képviselő  a 
megadott határidőig (2017. január 31-ig) eleget tett.

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

Turcsány  László: Megköszönte  az  Önkormányzat,  a  Közművelődési  Nonprofit  Kft.,  és  a 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. segítségét, amely következtében lehetőség nyílt egy kis könyvtár és 
egy  kulturális  egység  továbbműködésére  a  Zagyvarónai  Kultúrotthon  kb.  egy  évig  tartó 
felújításának  idejére. Elmondta, hogy az Igazgató úrral történt egyeztetés után nyilvánossá fogják 
tenni  (interneten,  szórólapon,   plakáton)  a  nyitva  tartást  és  az  egyéb vonatkozó  információkat. 
Ismételten megköszönte az anyagi és a morális hozzájárulást. 
A  szegregátumok,  különösen  Jónásch-telep  folyamatos  problémái  megoldása  vonatkozásában 
megköszönte  Polgármester  Úr,  Jegyző Asszony,  és  a  szakiroda  segítségét.  Stratégiai  tervben,  a 
lakosok véleményének kikérésében és újabb források teremtésében látná a hatékony megoldást. 
Véleménye szerint  meg kellene határozni,  hogy - az önhibájukból,  vagy azon kívül - alacsony 
színvonalon élő emberek számára milyen megoldást tud a város kínálni. A hulladék újratermelődése 
folyamatos, mely akár egészségügyi problémákat is eredményezhet. Arra kérte Polgármester Urat, 
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Jegyző  Asszonyt  és  a  teljes  testületet,  hogy  –  reményei  szerint  kormányzati  segítséggel  is 
megerősítve – az elkövetkezendő egy-két évre a városlakók felé is kommunikálható intézkedési 
tervet dolgozzanak ki a szegregátumok kezelése érdekében.

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

Tolnai Sándor: Előző hozzászólásában foglaltakra hivatkozva elmondta,  hogy az önként vállalt 
feladatok nagyságrendjére vonatkozó tényadatok a Független könyvvizsgálói  jelentés 3.  oldalán 
találhatók.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2017.  évi  költségvetésében  a 
kötelező  és  önként  vállalt  feladatok  arányát  és  nagyságrendjét  az  alábbi  táblázat  mutatja. 
Önkormányzati  szintű  kiadás  10  milliárd  436,  kötelező  feladat  ebből  4,4  önként  vállalt  5,9. 
Véleménye szerint helyesen mondta a kötelező feladat és önként vállalt feladatok arányát.

Fekete Zsolt: Aljegyző úrnak adta meg a szót.

dr. Varga Tamás: Felhívta a figyelmet arra, hogy abban a szövegkörnyezetben, amelyben Tolnai 
képviselő úr az önként vállalt feladatokat említette, a megállapítás nem helytálló, hiszen a szabad 
rendelkezésű pénz, vagy egyáltalán a költhető pénz szempontjából a működési költségvetést kell 
vizsgálni. Tehát a működési költségvetés ágán a kötelező feladatok és az önként vállalt feladatok 
aránya  –  véleménye  szerint  -  körülbelül  85-15%.  A felhalmozási  kiadások mind önként  vállalt 
feladatokkal függenek össze, s ilyen szempontból torzítják az arányt. 

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

Szabó Csaba: A nehéz és hosszú téllel összefüggésben felhívta a figyelmet Somlyóbánya telep 
buszközlekedésének  problematikájára,  a  járatok  kimaradására.  Véleménye  szerint  a  Volánnak 
nyújtott, erőn felüli támogatás mellett ilyen hibák nem férhetnek bele a szolgáltatás ellátásába. Nem 
megengedhető, hogy egy városrész lakói ne tudjanak haza, vagy a városközpontba jutni. A lakók 
mobilitása  a  város  működőképességének  kulcsa  is.  Az  időjárási  körülményeket,  mint  nehezítő 
tényezőt  nem  vitatva,   mégis  megengedhetetlen  a  szolgáltató  magatartása,  illetve  azt  hogy 
egyszerűen leállították a buszközlekedést.    
Kérte  Polgármester  Urat,  hogy  hívja  föl  az  érintett  gazdasági  társaság  figyelmét  a  lakosság 
mindennapi teendőinek ellátásában való közreműködésük fontosságára.  Nézetei szerint a téllel és a 
speciális  körülményekkel  kapcsolatban  a  Volánnak  is  be  kell  vállalnia  bizonyos  nehézségeket, 
amelyek  ilyen  esetekben fennállnak,  sőt  ezek  kezelésére  föl  is  kell  készülniük.  Nem lehet  úgy 
hozzáállni, hogy egyszerűen leállítják a buszközlekedést. Ismételten kérte a szolgáltató figyelmének 
felhívását, illetve a minimális járatszám biztosítását.

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

Molnár Károly: Maximálisan egyetértett Szabó Csaba képviselő úrral, hiszen az ő körzetében is 
van egy nehezen megközelíthető városrész (Salgóbánya), ahová komolyabb havazás idején néhány 
napig nem tud kimenni  a  busz.  Osztotta  képviselő  úr  véleményét  a  szolgáltatói  magatartásával 
kapcsolatban.  
Elfogadta, hogy a buszsofőrök nem szívesen vállalnak kockázatot csúszós, vagy havas úton, illetve 
az utasok testi épségének megóvása érdekében valamilyen más megoldást próbálnak találni, de – a 
már  említett  jelentős  összegű  támogatás  ismeretében  –  véleménye  szerint  történhetne  például 
telefonos egyeztetés a Magyar Közúttal,  vagy a városi útfenntartóval,  a közlekedés megindítása 
előtt, amelyre a Volán figyelmét föl fogják hívni.
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