
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

6. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 25-i üléséről.

Jelen voltak:
-  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
-  intézményvezetők
-  meghívott vendégek
-  érdeklődő állampolgárok
-  a sajtó képviselői

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Röviden megemlékezett a közelmúltban elhunyt Bobály Attiláról és Bihary Lajosról. A Közgyűlés 
néma felállással adózott emléküknek.

A tárgysorozattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolót a bizottságok a hiányzó konszolidált 
mellékletek  és  az  erre  vonatkozó  könyvvizsgálói  jelentés  nélkül  tárgyalták.  A  hivatkozott 
dokumentumok a Közgyűlés üléséig a Magyar Államkincstár honlapjára nem kerültek feltöltésre, 
ezért  javasolta a kiküldött  meghívóban az 1.  napirendi  pontként szereplő „Javaslat  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési  beszámolójának elfogadására” című 
előterjesztés tárgysorozatból történő levételét.
Javasolta  a  kiküldött  meghívóban  21.  napirendi  pontként  szereplő  „Javaslat  a  köznevelési  
intézmények  állami  működtetésbe  vételével  összefüggő  megállapodás  módosítására”  című 
előterjesztés tárgysorozatból történő levételét tekintettel arra, hogy az egyeztetések nem zárultak le 
a Salgótarjáni Tankerület és az önkormányzat között.
Végül  javasolta,  hogy  a  meghívóban  23.  napirendi  pontként  szereplő  „Javaslat a  térfigyelő  
kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési  megállapodás  módosítására”  című 
előterjesztést a Közgyűlés 1. napirendi pontként tárgyalja meg.

Pataki  Csaba:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  április  9-én  indítványt  nyújtott  be  az 
önkormányzat felé, mely az európai bér unióval kapcsolatos döntéshozatalt készítette volna elő. 
Azzal a kérdéssel fordult polgármester úr felé, hogy miért nem került fel a napirendi pontok közé?

Fekete  Zsolt:  Úgy  ítélte  meg,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  a  fő 
feladata, hogy Salgótarjánnal és Salgótarján jövőjével foglalkozzon. Véleményében elmondta, hogy 
nem  célszerű   országos  politikai  dolgokat  felvenni  a  napirendek  közé,  emiatt  maradt  le  a 
tárgysorozatról.

Pataki Csaba: Polgármester úr válaszára reagálva elmondta, hogy ez nem csak országos, hanem 
Európai Uniós, illetve salgótarjáni politika is. Nem fogadta el ezt a hozzáállást.
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A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos együttműködési megál
lapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- dr. Nagy László r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány

2. Jelentés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költ
ségvetési szerveknél és gazdasági társaságoknál 2016-ban végzett belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

4. Javaslat az  önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013.  
(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadására (2017-2026.)
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

6. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Fele
lősségű Társaság 2016. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a nonprofit kft. könyvvizsgálója

7. a) A Salgó Vagyon Kft. 2016. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a kft. könyvvizsgálója

8. a) Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a kft. könyvvizsgálója
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9. a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egy
szerűsített éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
évi üzleti tervére

Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a nonprofit kft. könyvvizsgálója

10. a) Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egysze
rűsített éves beszámolója
b) Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti 
terve
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke
a nonprofit kft. könyvvizsgálója

11. A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2016. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a kft. könyvvizsgálója

12. Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2016. évi beszámoló
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a kft. könyvvizsgálója

13. Javaslat a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárására 
a Beszterce tér és környékét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

14. Javaslat távközlési adótorony építésével kapcsolatos döntések előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
A napirend tárgyalásához meghívott:
- dr. Oláh Péter Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
- Drexler Szilárd Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.

15. Javaslat az ,,Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési  és – kezelési  fejlesztés 7.” című  
projekt keretében aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás technikai módosítás
ának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat fenntartható városi közlekedésfejlesztésre irányuló támogatási kérelem benyújtá
sára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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17. Javaslat a Salgótarján, észak-déli irányú kerékpárút III. ütemével érintett 3064/1 hrsz.-ú 
ingatlanból kialakuló 3064/5-6 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez  
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat a 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatának benyúj
tására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- ÉRV Zrt. képviselője

19. Javaslat a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás 
alapján a Salgó Vagyon Kft. pályázata benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

20. Javaslat az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címmel kapcsolatos együttműködési meg
állapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Andóné Angyal Mária óvodavezető

21. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal meg
kötendő fenntartói megállapodás jóváhagyására, valamint a további működéséhez szüksé
ges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

22. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodá
sa módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás finanszírozására 
vonatkozó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

24. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak jutal
mazására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

25. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasz
tására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

26. Javaslat Prémium Magyar Államkötvény vásárlás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármesteri tájékoztatót  a  
Közgyűlés tudomásul vette.
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N A P I R E N D E K

1.) Javaslat a  térfigyelő  kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
• dr. Nagy László r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány
• Ponyi Béla r.ezredes, városi kapitány

Fekete Zsolt:  Köszöntötte a közgyűlésen megjelent Ponyi Béla ezredes urat.  Elmondta,  hogy a 
térfigyelő  rendszer  működtetésére  az  önkormányzat  2017.  december  31.  napjáig  hatályos 
együttműködési  megállapodással  rendelkezik,  mely  alapján  2017.  évben  is  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság  működteti  a  térfigyelő  kamerarendszert,  az  Önkormányzat  által  nyújtott 
támogatásból.  A  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  jelzése  alapján  a  működtetés  során 
szükségessé  vált  az  együttműködési  megállapodás  módosítása,  mivel  a  déli  határszakasz 
megerősítésére  folyamatosan vezényelt  nagy létszám miatt  a  kameraképek figyelését  nem lehet 
megoldani  24  órás  időintervallumban a  rendőrség  állományából,  ezért  időszakosan szükségessé 
válik  a  Polgármesteri  Hivatala  állományába  tartozó  közterület  felügyelők  munkaidőn  belüli 
szolgálatba vezénylése is. A feladatellátás ugyanakkor továbbra is elsősorban a szabadidős rendőri 
állománnyal történik, ezért a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte a szolgálatot 
teljesítők  óradíjának  emelését.  A  működtetésre  vonatkozó  változást  az  együttműködési 
megállapodás módosítás-tervezet rögzíti, melyet a Közgyűlés részére elfogadásra javasolt.

A Gazdasági  Bizottság  7  igen,  az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  szavazat  mellett  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést.

Tolnai  Sándor  képviselő  úr  jelezte,  hogy  a  készülékek  nem csatlakoznak  az  internethez.  Mivel  
kizárólag elektronikusan kapja az anyagokat, így azokba nem tud belenézni, nem tud a Közgyűlés  
munkájában aktívan részt venni.  
Fekete Zsolt polgármester úr 5 perc technikai szünetet rendelt el.

SZÜNET

Szünet után Fekete Zsolt polgármester úr megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő  
jelen van, a Közgyűlés határozatképes.

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

Turcsány László: Hozzászólásában az 1.  napirendi ponthoz visszatérve kérte a  kamerarendszer 
bővítését, elsősorban a Művész-telepen, és Jónásch-telepen. Felszólalásában elmondta, hogy bízik a 
kamerák visszatartó erejében. 

Fekete Zsolt:  Ígéretet tett arra, hogy a lakossági fórumokat követően összegzést készít a hivatal, 
ami  alapján  egyeztetnek  arra  vonatkozóan,  hol  vannak  azok  a  gócpontok  a  városban,  ahol  a 
legszükségesebb a kamerák kihelyezése. Tájékoztatásul elmondta, hogy 1 kamera kihelyezése vagy 
áthelyezése  500.000  Ft.  Annyi  kamarát  tud  a  város  üzemeltetni,  amennyire  van  pénz. 
Hozzászólásában elmondta, hogy át kell gondolni azt is, hogy valóban a kamerák kihelyezése a 
tényleges megoldás a problémákra vagy ki lehet dolgozni más módszereket is a bűncselekmények 
visszaszorítására.

További hozzászólás nem hangzott el.
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Megköszönte kapitány úr közgyűlésen való részvételét.

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

62/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nógrád Megyei  Rendőr-főkapitányság közötti,  a térfigyelő kamerarendszer 
2017.  évi  működtetésére  vonatkozó  együttműködési  megállapodás  módosítását  az  1.  melléklet 
szerint  jóváhagyja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás-módosítás 
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.) Jelentés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó 
költségvetési  szerveknél  és  gazdasági  társaságoknál  2016-ban  végzett  belső 
ellenőrzésekről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  költségvetési  szervek  belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet előírásai szerint a polgármester a 
tárgyévre  vonatkozó  éves  ellenőrzési  jelentést,  valamint  a  helyi  önkormányzat  által  alapított 
költségvetési  szervek  éves  ellenőrzési  jelentései  alapján  készített  éves  összefoglaló  ellenőrzési 
jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület 
elé  terjeszti  jóváhagyásra.  Hivatkozott  jogszabály  előírásának  eleget  téve  adott  tájékoztatást  az 
Önkormányzat által alapított költségvetési szerveknél és gazdasági társaságoknál 2016-ban végzett 
ellenőrzésekről.
A Gazdasági  Bizottság   7  igen,  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen,  a  Népjóléti  Bizottság  9  igen  
szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
63/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2016-ban  végzett  belső 
ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentést a Melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

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

Fekete  Zsolt: Ismertette  a  rendeletmódosítás  főbb  indokait.  A  Dornyay  Béla  Múzeumnál  a 
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítására 8.492 ezer forintot kellett átcsoportosítani. 
A 2015. évi állami támogatások végleges elszámolása során az önkormányzatnak 13.883 ezer forint 
visszafizetési  kötelezettsége keletkezett.  A térfigyelő kamerarendszer  korszerűsítésére 2.900 ezer 
forintot  kellett  a  beruházási  kiadásokhoz  átcsoportosítani.  Az  önkormányzat  2017.  évi 
költségvetésében  eredeti  előirányzatként  likvid  hitel  felvétel  és  törlesztési  előirányzat  nem volt 
tervezhető.  A hitel  igénybe vétele miatt  szükséges az előirányzat  módosítása.  Elmondta,  hogy a 
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költségvetési  rendeletben  megjelenő  módosítások  egy  része  a  korábbi  közgyűlési  döntések 
eredménye, más része jogszabályi kötelezettségen alapul.

A Gazdasági  Bizottság 4  igen,  1  nem,  2  tartózkodással;  a  Pénzügyi  Bizottság 4  igen  2  nem  
szavazattal;  az  Ügyrendi  Bizottság  5  igen,  1  tartózkodással;  a  Népjóléti  Bizottság  7  igen,  2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

A 17/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.) Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. 
(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés jelen ülésén vitatja meg 
az  önkormányzat  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  tervének  felülvizsgálatát  és  az  új  terv 
elfogadását. Az új terv tartalmazza az önkormányzati vagyon központi jogszabályoknak megfelelő 
vagyoncsoportokba  történő  besorolását.  A  terv  alapján  forgalomképtelen  törzsvagyoni  körbe 
kerülnének a közterületek, míg a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyontárgyak 
megnevezése  és  felsorolása  a  központi  jogszabályok  alapján  pontosításra  kerül.  A  hossztávú 
vagyongazdálkodási terv és a vagyonrendelet összhangja miatt szükséges a rendelet módosítása.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

A 18/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadására (2017-2026.)
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

- Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Méhes András ügyvezető igazgató urat. Elmondta, 
hogy az Alaptörvény 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti 
vagyon. A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. A közgyűlés 2013. áprilisi ülésén fogadta el az 
önkormányzat 2013-2022. időszakra vonatkozó hosszú távú vagyongazdálkodási tervét,  amely a 
vagyonrendelettel  és  a  középtávú  vagyongazdálkodási  tervvel  alapja  a  felelős  önkormányzati 
vagyongazdálkodásnak. Az eltelt időszak változásai szükségessé tették a vagyongazdálkodási tervek 
és a vagyonrendelet felülvizsgálatát, hozzáigazítását az önkormányzat érdekeihez és a jogszabályi 
környezet változásaihoz.
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A Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozza:

64/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzat  2017  –  2026.  évekre  vonatkozó  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  tervét  a 
Melléklet szerint elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a közép távú vagyongazdálkodási 
tervet a Közgyűlés 2017. májusi ülésén terjessze elő.
Határidő: azonnal, az előterjesztésre a Közgyűlés 2017. májusi ülése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  72/2013.(IV.25.)  Öh.  sz. 
határozatát, és ezzel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013 – 2022. időszakra 
vonatkozó hosszú távú vagyongazdálkodási tervét hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A következő előterjesztésekkel kapcsolatban elmondta,  hogy a számvitelről szóló 
törvény  alapján  a  gazdálkodó  szervezet  beszámolót  köteles  készíteni  működéséről,  vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően. A közhasznú szervezet 
az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és 
támogatásáról  szóló  törvény  alapján  köteles  az  éves  beszámolóval  egyidejűleg  a  kiegészítő 
melléklet  részeként  közhasznúsági  mellékletet  is  készíteni.  A társaságok többsége  elkészítette  a 
2017.  évi  üzleti  tervet  is,  melyek  a  társaságok  jövőbeni  elképzeléseit  foglalják  össze,  és  az 
elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzik. Tartalmazzák mindazon információkat, amelyek 
egy  vállalkozás  működtetéséhez  szükségesek.  Javasolta,  hogy  a  meghívóban  6-12.  napirendi 
pontként jelölt előterjesztéseket együtt tárgyalja a Közgyűlés, a döntéseket természetesen külön-
külön hozza meg.

6.) VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Bodnár Benedek, a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a nonprofit kft. könyvvizsgálója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent igazgató urat, a Kft. felügyelőbizottságának elnökét 
és könyvvizsgálóját.

A Gazdasági Bizottság 7 igen; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az  
előterjesztést.

Tolnai Sándor:  Elmondta, hogy örömükre szolgál, hogy a társaság pozitív eredménnyel zárta az 
évet. A korábbi rémhírek ellenére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. korrekt módon teljesítette a társaság felé a fizetési kötelezettségeit, így a cég abszolút pozitív 
eredménnyel  zárt.  Véleményében  megfogalmazta,  hogy az  aggályokat  félre  lehet  tenni,  akár  a 
jövőre nézve is.
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Fekete Zsolt: Megkérdezte Igazgató urat, hogy tesz-e szóbeli kiegészítést a hozzászóláshoz.

Fekete  Zoltán: Elmondta,  hogy  a  cég  valóban  teljesítette  az  elvártakat.  Véleménye  szerint  a 
„korrekt módon” némi kivetnivalót hagy maga után, ugyanis mindig késve teljesítette a fizetési 
kötelezettségét.  Az,  hogy  mit  hoz  a  jövő  még  kérdéses,  hiszen  átalakul  a  szakma.  Nagy  a 
bizonytalanság, éppen ezért üzleti tervet sem tudtak készíteni. A közeljövőben régiós újraosztás fog 
történni,  ahol  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  már  csak  alvállalkozóként  szerepel  és  elveszíti  a 
közszolgáltatási  státuszát.  A tavalyi  eredmény egy szigorú  gazdálkodásnak,  és  az  NHKV által 
kifizetett díjaknak köszönhető.

Fekete Zsolt: Megköszönte Igazgató Úr kiegészítését és a cég racionális gazdálkodását, amivel 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának működését is stabilizálták.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

65/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  Társaság 
2016.  évi  éves  beszámolóját  az  I-V.  mellékletek  szerint  404.994  eFt  mérleg  főösszeggel  és 
+44.122 eFt adózott eredménnyel fogadja el.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  Társaság 
taggyűlésének,  hogy az elfogadott  +44.122 eFt  adózott  eredmény eredménytartalékba történő 
helyezését hagyja jóvá.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

7.) a) A Salgó Vagyon Kft. 2016. évi éves beszámolója
  Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Miklós László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Igazgató Urat, a Kft. felügyelőbizottságának elnökét 
és a Kft. könyvvizsgálóját.

A Gazdasági Bizottság 7 igen; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az  
előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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66/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni 

Önkormányzati  Vagyonkezelő  és  Távhőszolgáltató  Kft.  2016.  évi  beszámolóját  az  I-V.  sz. 
mellékletek  szerint  2.255.605  eFt  mérlegfőösszeggel  és  14.927  eFt  adózott  eredménnyel 
elfogadja.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 14.927 eFt adózott eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  elrendeli  az  1.  pont  szerinti 
adózott  eredménnyel  kiegészített  szabad  rendelkezésű  eredménytartalék  terhére  30.000  eFt 
osztalék kifizetését.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. november 30.

7.) b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

67/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 10.008 ezer Ft 
adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. december 31.

Fekete  Zsolt: Megköszönte  a  Salgó  Vagyon  2016.  évi  rendkívül  fegyelmezett  gazdálkodását, 
amivel Salgótarján Megyei Jogú Város költségvetését is nagy mértékben segítette. Reményét fejezte 
ki aziránt, hogy 2017-ben ez ugyanígy megvalósul.

8.) a) Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Tóth Zoltán, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

Fekete Zsolt: Köszöntötte a Kft. könyvvizsgálóját, és megállapította, hogy a felügyelő bizottság 
elnöke nincs jelen az ülésen. 

A Gazdasági  Bizottság  6  igen,  1  tartózkodás  mellett;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  1  nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

68/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő 

Kft.  2016.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  az  I-V.  melléklet  szerint  13.126  eFt  mérleg 
főösszeggel és -3.874 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a -3.874 eFt adózott eredmény 
eredménytartalékkal szembeni elszámolását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató

8.) b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti tervére
   Előterjesztő: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató

A Gazdasági  Bizottság  5  igen,  2  tartózkodás  mellett;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  1  nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

69/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 
2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 10.058 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató

9.) a) A Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Stark Lászlóné, a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Miklós Mária, a nonprofit kft. könyvvizsgálója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Igazgató Urat, Stark Lászlónét a felügyelőbizottság 
elnökét. Megállapította, hogy a Kft. könyvvizsgálója nincs jelen az ülésen.

A Gazdasági Bizottság 7 igen; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; a Népjóléti Bizottság  
9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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70/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit  Kft.  2016.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint 
529.819 e Ft mérlegfőösszeggel és 899 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 899 e Ft adózott eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

9.) b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; a  
Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

71/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.529 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. december 31.

10.) a)  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2016.  évi 
egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Pál Kovács Margit, a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Németh József Tibor, a nonprofit kft. könyvvizsgálója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent igazgató urat, a Kft. felügyelőbizottságának elnökét 
és könyvvizsgálóját.

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 nem; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem; a Népjóléti Bizottság 9  
igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I - V. számú melléklet szerinti 254.927 
e Ft mérleg főösszeggel és –28.354 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

10.) b) Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üz
leti terve
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A Gazdasági Bizottság 7 igen; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás; a Népjóléti Bizottság 9  
igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

73/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott 
eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

11.) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2016. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Bata János, a kft. könyvvizsgálója

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent igazgató urat, és a Kft. könyvvizsgálóját.

A Gazdasági  Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

74/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Csatornamű 

Szolgáltató  Kft.  2016.  évi  beszámolóját  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint  373.510  eFt 
mérlegfőösszeggel és 48.341 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

13



2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 48.341 eFt adózott eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  elrendeli  az  1.  pont  szerinti 
adózott  eredménnyel  kiegészített  szabad  rendelkezésű  eredménytartalék  terhére  45.000  eFt 
osztalék kifizetését.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: 2017. június 30.

12.) Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2016. évi beszámoló
 Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Huszár Máté, a kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

75/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és 

Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 2016. évi éves beszámolóját az I-V. sz. 
mellékletek szerint 274.210 eFt mérleg főösszeggel és 36.489 eFt adózott eredménnyel fogadja 
el.

2. A Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű Kft.  taggyűlésének  a  36.489  eFt 
adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Megköszönte a cégek, intézmények 2016. évi munkáját.

13.) Javaslat a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárá
sára a Beszterce tér és környékét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a Közgyűlés  2017.  márciusi 
határozata  alapján  eljárás  indult  a  településrendezési  eszközök  módosítására  a  Beszterce  tér  és 
környékét  érintően.  A módosítást  a  „Zöld  város  kialakítása”  című  TOP pályázat  indokolta.  A 
tervdokumentációt  a  város  honlapján  lett  közzétéve  társadalmi  egyeztetésre.  A véleményezési 
dokumentációra beérkezett  leveleket  és  a  válaszokat  az előterjesztés  melléklete  tartalmazza.  Az 
állami főépítész záró szakmai véleményezéséhez a közgyűlés elfogadó határozata szükséges.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

76/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján,  2695/1  hrsz.-ú 
Beszterce  tér  és  a  2400  hrsz.-ú  területet  érintő  településrendezési  eszközök  módosítása 
véleményezési  szakaszában beérkezett  véleményeket  az  1.  melléklet  szerint  megismerte,  azokat 
elfogadja,  és  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  záró  szakmai  véleményezésre  az  állami 
főépítésznek küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

14.) Javaslat távközlési adótorony építésével kapcsolatos döntések előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
A napirend tárgyalásához meghívott:
1. dr. Oláh Péter Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
2. Drexler Szilárd Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.

Fekete  Zsolt:  Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a Közgyűlés  2017.  márciusban 
döntött  arról,  hogy a  Magyar  Telekom által  a  Salgóbánya  városrész,  12190  hrsz.-ú  ingatlanon 
tervezett távközlési adótorony megépítését nem támogatja. A Közgyűlés utasította a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon  a  településrendezési  eszközök  felülvizsgálatával  kapcsolatos  döntési  javaslatról 
2017. április 30. napjáig. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a hivatal felé 2017. március 31-
én  kelt  levelében  felhívta  a  figyelmet  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  törvény,  az  országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló miniszteri rendelet betartására. A határozati 
javaslat  a  településrendezési  eszközök  módosítását  előkészítő  megalapozó  vizsgálat  tervezésére 
vonatkozó árajánlatok bekérésére, valamint azok pénzügyi fedezetének megteremtésére irányul.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

77/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármes tert, 

hogy a településrendezési eszközök módosítását előkészítően az elektronikus hírközlési be
rendezések elhelyezésére vonatkozó megalapozó vizsgálat elkészítésére a tervezési ár ajánla
tok bekérésére irányuló eljárást megindítsa, lefolytassa, és a tervezési szerződést meg kösse.

2. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  foglaltakkal  összefüggésben  a 
költségvetési  rendelet  módosítására  irányuló  javaslatot  terjessze  be  a  Közgyűlés  soron 
következő ülésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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15.) Javaslat az ,,Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 7.” című 
projekt  keretében  aláírt  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  technikai 
módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2017. március hó 22. napján az NFP 
Nemzeti  Fejlesztési  Programiroda  Nonprofit  Kft.  megkereste  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatát az "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés" című projekt 
keretében  korábban  aláírt  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  ismételt  technikai 
módosításának ügyében. A módosításra azért van szükség, mert a Konzorciumi Partnereknél nem 
voltak  egyformán  allokálva  a  lokálisan  meghatározott  fejlesztésekre  vonatkozó  támogatási 
összegek,  továbbá egyes  Önkormányzatoknál  szükség volt  a korábban összevont  tevékenységek 
külön sorra történő szétbontására.

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 nem; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

78/2017. (IV. 25.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  az 

„Észak-Magyarországi  szennyvízelvezetési  és  –kezelési  fejlesztés  7.”  című  projekt 
megvalósításához  kapcsolódó,  az  1.  melléklet  szerinti  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodást, és annak polgármester által történő aláírását.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi  a 
235/2016.(XII.15.) Öh. sz. határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

16.) Javaslat  fenntartható  városi  közlekedésfejlesztésre  irányuló  támogatási  kérelem 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy az előterjesztésben az  elfogadott 
Intregrált  Területi  Program megvalósítása érdekében a fenntartható városi közlekedésfejlesztésre 
irányuló  támogatási  kérelem  benyújtására  tett  javaslatot.  A  TOP-6.4.1-15  pályázati  kiírásra 
benyújtandó  projektben  három  közlekedési  útvonal  kerékpárosbaráttá  alakítása  történik  meg 
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével. A Petőfi úton nyitott kerékpársáv kialakítására kerül 
sor 2.526 méteres szakaszon. A Camping úton 560 méteren, a Csokonai úton pedig 1.702 méteren 
kerékpárosnyom kijelölése történik meg a projektben. A pályázati  keretből megvalósításra kerül 
még a helyi közösségi közlekedés tervező, forgalomirányító és utastájékoztató rendszer is, melynek 
célja a helyi autóbuszközlekedés menetrendi tervezése és vezénylése, valamint a járművek valós 
idejű nyomon követése. A fő belvárosi megállóhelyeken összesen 20 darab utastájékoztató kijelző is 
telepítésre kerül.  A fizikai  helyszíneken felül pedig bárhol elérhető lesz a projektben kialakított 
webes utastájékoztatási szolgáltatás. A projekt tervezett összköltsége 348.489.555 Ft, a támogatás 
mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
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A Gazdasági  Bizottság  7  igen;  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  1  nem  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

79/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-6.4.1-16 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívás alapján 
Salgótarján fenntartható városi közlekedésfejlesztésére irányuló támogatási kérelem benyújtására és 
a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

17.) Javaslat  a  Salgótarján,  észak-déli  irányú kerékpárút  III.  ütemével  érintett  3064/1 
hrsz.-ú ingatlanból kialakuló 3064/5-6 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a Salgótarján, észak – déli irányú kerékpárút III. ütem megvalósítása 
kapcsán  használati  jogcímet  biztosító  blankettaszerződést  kötött  az  Önkormányzat  a  Magyar 
Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  építéssel  érintett  állami  tulajdonban  lévő  ingatlan 
igénybevételére.  Az  önkormányzat  vállalta  a  szerződésben,  hogy  a  kerékpárút  által  elfoglalt 
területrészeket  tulajdonba átveszi. Az ingatlanok természetben: Füleki út bal oldalán lévő járda a 
Salgó út Móricz Zs. út közötti szakaszon. A kerékpárút építése befejeződött, forgalomba helyezése 
megtörtént, a változási vázrajz elkészült. A tulajdonjog rendezéshez szükséges költség (várhatóan 
850 e Ft.) a költségvetésben a „Kerékpárút III. ütem területrendezés” című előirányzaton szerepel. 
Az ingatlanrészek egyebekben térítésmentesen kerülnek az önkormányzat tulajdonába. Az eljárást a 
Magyar Közútnál kell kezdeményezni.

A Gazdasági Bizottság 7 igen; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

80/2017. (IV. 25.) határozat
1.a) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ST – SZERPENTIN BT. 

által M-9/2016 munkaszámon készített, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala által 114/2016. számon záradékolt 1. melléklet szerinti változási vázrajzot jóváhagyja, 
és kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál a 
Magyar Állam tulajdonában lévő, a 2. mellékletben felsorolt ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az 1988. évi I. törvény 32. §-ának (3) 
bekezdése szerint. A tulajdonba vétel célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pont szerinti településfejlesztés, 
településrendezés, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés 
a.) pont szerinti közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, mint önkormányzati feladat.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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1.b) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek viselését, ideértve az átminősítés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeit is. A 
Közgyűlés a kapcsolódó eljárások költségeit a „Kerékpárút III. ütem területrendezés” című 
előirányzaton biztosítja azzal, hogy kifizetési kötelezettség csak a hitel rendelkezésre állása 
esetén vállalható.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

1.c) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átadás - átvétellel és a hatósági átminősítéssel 
kapcsolatos feladatok teljes körű és teljes jogkörben történő lebonyolítására, a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok által előírt előzetes 
megállapodást és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodást 
terjessze be a Közgyűlés ülésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

18.) Javaslat  a  2017.  évi  lakossági  víz-és  csatornaszolgáltatás  támogatási  pályázatának 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- ÉRV Zrt. képviselője

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a belügyminiszter 2017. március 30-
án  kihirdetett  pályázati  kiírása  alapján  a  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak 
csökkentését  szolgáló  állami  támogatás  igénylésére  a  települési  önkormányzat  jogosult,  mely 
támogatás pályázati igénybejelentés útján igényelhető. A pályázathoz szükséges adatszolgáltatást és 
kalkulációt az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. készíti el, a támogatási igényt 
pedig az önkormányzatnak kell a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez benyújtani. A 
pályázathoz az önkormányzatnak nyilatkoznia kell a támogatási igény bejelentéséről szóló határozat 
meghozataláról, az adó-, és járulék-, illeték- és vámtartozás mentességről, továbbá a víziközmű-
szolgáltatás módjáról. Az előterjesztés a támogatási pályázat benyújtására tesz javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 7 igen; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

81/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatok 

számára  meghirdetett  2017.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  című 
pályázati  kiírásra történő támogatási  igény benyújtását  a  szolgáltatás magas önköltsége miatt 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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2. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megbízza a szolgáltató ÉRV. 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-t, hogy a belügyminiszter a 2017. évi lakossági 
víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  kiírt  pályázata  alapján  készítse  el  a  pályázathoz 
szükséges adatszolgáltatást, kalkulációt, és azt küldje meg az önkormányzat részére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:  Bakondi  György  Patrik  az  ÉRV.  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  ZRt. 
vezérigazgatója

19.) Javaslat  a  KEHOP-5.3.1-17  Távhő-szektor  energetikai  korszerűsítése  c.  pályázati 
felhívás alapján a Salgó Vagyon Kft. pályázata benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés márciusi határozatával 
jóváhagyta a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító 
vezetéknek a korszerűsítésére vonatkozó, 268 millió Ft értékű beruházás megvalósítását. Időközben 
megjelent a KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás. 
Lehetőség nyílik vissza nem térítendő támogatás igénylésére, melynek mértéke maximum 50 % 
lehet.  Mivel  a  projekt  a  távhőszolgáltató  szektort  érintő,  energiahatékonyság  növelésére  és  a 
megújuló  energiaforrások  alkalmazására  irányuló  beruházások  megvalósításáról  szóló 
kormányrendelet  hatálya  alá  tartozik,  a  támogatási  kérelem  benyújtásához  konzorciumi 
megállapodást  kell  kötni  a  Nemzeti  Fejlesztési  Programiroda  Nonprofit  Kft.-vel.   A 
Kormányrendelet értelmében a Programiroda látja el a konzorciumvezetői feladatokat. A támogatás 
végső kedvezményezettje a Salgó Vagyon Kft. Nyertes pályázat esetén - a projekt megvalósítására a 
Feleknek újabb konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni. További feltétel a projekt 
befejezését  követő  legalább  5  naptári  évre  szóló  közszolgáltatási  szerződés  megkötése  az 
Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között.

A Gazdasági  Bizottság  7  igen;  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen;  az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

82/2017. (IV. 25.) határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  a  Salgó 

Vagyon Kft. a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel létrehozott konzorcium 
tagjaként pályázatot nyújtson be a KEHOP-5.3.1.-17 ’Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” 
című pályázati felhívás alapján vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére.
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  a  Salgó 
Vagyon Kft. az 1. melléklet szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást megkösse a 
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel a támogatási kérelem elkészítésére és 
benyújtására.
Határidő: 2017.06.30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

3.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja,  hogy az 1.  pont 
szerinti  pályázati  kérelem  támogatása  esetén  a  Salgó  Vagyon  Kft.  a  2.  melléklet  szerinti 
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Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást  megkösse  a  NFP  Nemzeti  Fejlesztési 
Programiroda  Nonprofit  Kft.-vel  „A  salgótarjáni  Beszterce  lakótelep  távhőrendszerének 
fejlesztése” című projekt megvalósítására.
Határidő: 2017. 12.31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgó 
Vagyon  Kft.  között  „Közszolgáltatási  szerződés”  megkötését  a  -  3.  sz.  melléklet  szerint  - 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2017.05.31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20.) Javaslat az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címmel kapcsolatos együttműködési 
megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Andóné Angyal Mária óvodavezető

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Oktatási  Hivatal  pályázatot 
hirdetett  a  Nógrád  megyében  működő  köznevelési  intézmények  részére  az  „Oktatási  Hivatal 
Bázisintézménye” cím elnyerésére. A pályázati felhívás célja a köznevelési intézmények pedagógiai 
eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával,  melyek készek megosztani a már 
működő  jó  gyakorlataikat  és  bázisintézményi  tevékenységükkel  segítik  a  pedagógiai  szakmai 
közélet fejlődését. A Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodája 2017. januárban 
benyújtotta  pályázatát  a  bázisintézmény  cím  elnyerésére,  az  Oktatási  Hivatal  köznevelési 
elnökhelyettese  pedig  a  Mackóvár  Tagóvodát  érdemesnek  ítélte  az  „Oktatási  Hivatal 
Bázisintézménye”  cím  viselésére.  A  bázisintézményi  program  keretében  egy  háromoldalú 
együttműködési megállapodás megkötésére került sor az Oktatási Hivatal, a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda Mackóvár Központi Óvodája és a fenntartó között 2017. március 21. napján. Fentiek alapján 
szükséges az együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyása.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

83/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Tagóvodája „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” 
címmel  kapcsolatos,  az  Oktatási  Hivatal,  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Mackóvár  Központi 
Tagóvodája  és  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között  létrejött  Együttműködési 
megállapodást az 1. melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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21.) Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társasággal 
megkötendő fenntartói megállapodás jóváhagyására, valamint a további működéséhez 
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit  Kft.,  mint  nyilvántartásba  vett  előadó-művészeti  szervezet,  2016.  augusztus  31-én 
kezdeményezte a kiemelt előadó-művészeti szervezetté való minősítés eljárásának lefolytatását. Az 
előadó-művészeti  törvény  szerint  központi  költségvetési  támogatás  önkormányzati  fenntartású 
előadó-művészeti  szervezet  számára  abban  az  esetben  nyújtható,  ha  az  az  önkormányzattal  a 
támogatás folyósításakor hatályos, legalább hároméves fenntartói megállapodást kötött. A fenntartói 
megállapodás  tartalmi  elemeiről  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások  rendelkeznek.  Javasolta  a 
határozati  javaslat  1.  mellékletét  képező  fenntartói  megállapodás  jóváhagyását.  Tájékoztatta  a 
Közgyűlést,  hogy az előterjesztéshez  kiegészítés  készült,  amelyet  az  ülés  megkezdése  előtt  lett 
kiosztva a Közgyűlés tagjai részére.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem; az Ügyrendi Bizottság 6 igen; a Népjóléti Bizottság 9 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

84/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság között kötendő fenntartói megállapodást az 1. melléklet szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

22.) Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az önkormányzat  a  vonatkozó 
jogszabályok alapján hajléktalan személyek átmeneti szállását köteles biztosítani. Az önkormányzat 
feladat-ellátási kötelezettségének társulási formában, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása keretében tesz eleget. A Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás keretében lehetőség 
van arra, hogy a Társulás férfi átmeneti szálló kialakítására nyújtson be pályázatot. Tekintettel arra, 
hogy az ellátás biztosítása az önkormányzat feladata, illetve a működési költségeket is kizárólag az 
önkormányzat fizeti meg a Társulás részére, célszerű, ha az intézmény Salgótarján Megyei Jogú 
Város  területén  kerül  kialakításra.  A  jogszabályi  rendelkezéseknek  és  a  modern  kor 
követelményeinek  megfelelő  épület  kialakítására  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  3100 
Salgótarján, Salgó út 24. szám alatti ingatlanon kerülne sor. A beruházáshoz szükséges ingatlant, 
valamint az előkészítéshez szükséges forrást az önkormányzat biztosítaná a Társulás részére. Az 
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon megvalósított beruházással összefüggésben, illetve az 
előkészítési  költségekkel  és  fenntartási  kötelezettséggel  járó  kiadások,  valamint  a  tulajdonjog 
tekintetében szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem; az Ügyrendi Bizottság 6 igen; a Népjóléti Bizottság 9 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.
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Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Kérdése volt, hogy a Salgó út 24. számú ingatlan a gyakorlatban a korábbi „kis 
Amerika” környékének, a fölső sornak a befalazott ingatlan visszabontásával kapcsolatos ingatlan 
épületét  jelenti-e.  Tudomása  szerint  ezen  a  soron  vannak  magánlakások.  Ha  ugyanarról  az 
ingatlanról van szó kérdése,  hogy a tulajdonosokkal egyeztetett-e az önkormányzat a szándékot 
illetően? További kérdése volt, hogy a kialakításra kerülő átmeneti szálló kiléptető ház lenne, vagy 
konkrétan a hajléktalan szálló átköltöztetéséről van szó?

Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót.

dr. Romhányi Katalin:  Tájékoztatta a Közgyűlést  arról,  hogy magántulajdonú lakás ebben az 
ingatlanban nincs.  Valóban a  hajléktalan  szálló  átköltöztetése  történne meg a  projekt  keretében 
megvalósuló ingatlan felépítésével, illetve átalakításával.

Turcsány  László: Elmondta,  hogy  tudomása  szerint  jelenleg  40  egynéhány  férőhely  van  a 
hajléktalan szállón. Kérdése arra irányult, hogy ez a szám bővül-e az új szálló építésével, illetve a 
köztisztasági és egyéb feltételek milyen szintűek, adottságúak lesznek?

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy fontosnak tartja tisztázni, hogy kik azok a hajléktalanok, 
akik  igénybe  veszik  a  hajléktalan  szálló  adta  lehetőséget,  és  kik  azok,  akik  ettől  mereven 
elzárkóznak. Kik azok, akik ideiglenesen lesznek hajléktalanok. Tájékoztatásul elmondta, hogy az 
elmúlt  időszakban  több kiléptető  program is  megvalósult  már  a  hajléktalanok részére.  A város 
tulajdonában lévő hajléktalan szálló kialakításával és igénybevételével kapcsolatban több szakmai 
probléma is  van.  Az új szálló megépítésével ezeket a hiányosságokat próbálják kiküszöbölni.  A 
szálló befogadóképessége 36 fős lesz.

Turcsány  László: Véleményként  megfogalmazta,  hogy  csökken  a  hajléktalan  szálló  befogadó 
képessége. Kérdése volt, hogy a pálfalvai téli átmeneti szálló megmarad-e, hiszen ott is igen rossz 
körülmények vannak, valamint  hogy szabadtér kialakítására lesz-e lehetőség az új szállón?

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatnak nem az a célja, 
hogy intézményrendszert építsen ki a minél nagyobb számú hajléktalanok ellátására. A cél az, hogy 
a   hajléktalanságot  minél  rövidebb  időre  korlátozzák,  és  kivezető  utat  hagyjanak  ezeknek  az 
embereknek.  A  hajléktalanság  problematikáját  operatív  programokkal  próbálják  megoldani. 
Természetesen  felkészülnek  arra  a  helyzetre  is,  amikor  csúcsidőben  akár  2-3-4  hétre  kell 
elszállásolni, ellátni embereket. Nem fognak az utcán maradni, hogyha erre vonatkozott a kérdés.

Turcsány  László: Véleményében  megállapította,  hogy  alapvető  gondok  vannak  a  szálláson  a 
házirenddel. Kérése volt, hogy a hajléktalanok körülményei mindenképp javuljanak.

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a körülmények javulni fognak, hiszen az építési feltételeknek is meg 
kell  felelni.  Ugyanakkor egy olyan szakmai programot is  le kell  tenni,  ami a hajléktalanságból 
kivezetést és a hajléktalan napok igénybevételét csökkenti. A jelenlegi szálló helye az óvoda mellett 
nem szerencsés.

Pataki  Csaba: Aggályát  fejezi  ki  amiatt,  hogy  a  tervezett  hajléktalan  szálló  közvetlen 
szomszédságában van a Petőfi Sándor Általános Iskola. Véleménye szerint a helyszín kiválasztása 
nem optimális, ezért nem támogatja az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Megkérdezte, hogy kíván-e még valaki hozzászólni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tájékoztatta  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy két  határozati  javaslatról,  külön  kell  döntést  hoznia   a 
Közgyűlésnek.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

85/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja, hogy a 
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása az EFOP-2.2.3-17 kódszámú, „Átmeneti és 
rehabilitációs  intézmények  korszerűsítése”  című  felhívásra  pályázatot  nyújtson  be  az  alábbiak 
szerint:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás mértéke: 100 %
Igényelt támogatás: 100.000 e Ft
Önerő: 0 FT
A  Közgyűlés  a  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  forrást,  legfeljebb  1.500.000  Ft-ot  az 
Önkormányzat  2017.  évi,  a  fenntartásához  és  működtetéshez  szükséges  forrás  fedezetét  a 
tárgyévekre vonatkozó költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulása Társulási Tanácsát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

86/2017. (IV. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 10. számú módosítását a 1. melléklet 
szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosítás  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási 
Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23.) Javaslat  a  szenvedélybetegek  részére  nyújtott  alacsony  küszöbű  ellátás 
finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása a fenntartásában működő Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti 
keretein  belül  működteti  az  Önkormányzat  számára  a  szenvedélybetegek  részére  nyújtott 
alacsonyküszöbű  ellátást.  A  szolgáltatás  pályázati  forrásból  finanszírozott.  A  társulás  által 
fenntartott  szolgáltató  esetén  a  finanszírozási  szerződést  a  társulás  székhelye  szerinti  helyi 
önkormányzatnak kell  megkötnie.  A Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság megküldte  az 
önkormányzat részére a finanszírozási szerződés módosítását. Figyelemmel arra, hogy a támogatás 
folyósítása csak aláírt szerződés alapján történhet, a szerződés módosítása aláírásra került.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

87/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  között  a 
szenvedélybetegek  részére  nyújtott  alacsonyküszöbű  ellátás  finanszírozására  vonatkozó,  1. 
melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt finanszírozási szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  A  Közgyűlés  jóváhagyja  az  Önkormányzat,  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak 
Társulása, valamint az Egészségügyi-Szociális Központ között 2013. november 1. napján létrejött, a 
szenvedélybetegek  részére  nyújtott  alacsonyküszöbű  ellátásra  vonatkozó  működési  támogatás 
átadásáról szóló Megállapodás módosítását a 2. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

24.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak 
jutalmazására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú 
gazdasági  társaságok  javadalmazási  szabályzatai  szerint  a  társaság  legfőbb  szerve  a  vezető 
tisztségviselő  részére  az  adott  időszakban  végzett  eredményes  munkája  elismeréseként  jutalmat 
állapíthat meg. A vezető tisztségviselő adott időszakban végzett munkájának értékelése, a jutalom 
megállapítása  és  a  kifizetésről  szóló  döntés  meghozatala,  a  felügyelőbizottság  előzetes 
véleményének  kikérésével  a  kizárólagos  önkormányzati  tulajdonú  cégnél  a  közgyűlés, 
többszemélyes cégeknél a legfőbb szerv hatásköre. A jutalom éves mértéke nem haladhatja meg a 
vezető tisztségviselő havi  személyi  alapbérének háromszorosát.  A cégek ügyvezető igazgatói  és 
felügyelőbizottságai  a  döntéshozatalhoz  szükséges  értékeléseket  és  határozatokat  megküldték, 
melyek  alapján  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  nevezett  cégek  ügyvezető  igazgatói  a  2016.  év 
vonatkozásában tevékenységüket maximális hozzáértéssel, és szakmaisággal látták el, hozzájárulva 
ezzel  az  önkormányzati  feladatellátás,  a  lakosság  közszolgáltatásokkal  való  ellátásának 
biztosításához.  Erre  való  tekintettel  javasolta  a  cégek  ügyvezető  igazgatóinak  a  2016.  évi 
teljesítményük  alapján  –  a  2017.  április  25.  napján  irányadó  munkabér,  megbízási  díj  alapján 
számítva - 1 havi személyi alapbérnek, megbízási díjnak megfelelő összegű jutalom kifizetését.

A Gazdasági  Bizottság  6  igen,  1  nem;  a  Pénzügyi  Bizottság  4  igen,  2  tartózkodás  mellett  
támogatta az előterjesztést.

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

Pataki Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy nem szerencsés valamennyi ügyvezető igazgatót 
egységesen értékelni, hiszen van akinek nem telt le az 1 éves ciklusa, valamint a beszámolók szerint 
nem minden cég eredményes, és nincsenek egyformán leterhelve a cégvezetők.

Tolnai Sándor: Tájékoztatásul elmondta, hogy fejtörést okozott ez a napirend. Egyrészről elismerik 
a vezetők munkáját és az erőfeszítéseiket, másfelől a bizottsági ülésen is felmerült, és van olyan 
felügyelő bizottsági vélemény is, amely nem ért egyet az egységességgel. Szavazásnál a tartózkodás 
nem az intézményvezetők szakmai munkájának szól, hanem az elbírálási alapelveknek.
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Turcsány László: Egyetértett  Tolnai  Sándor képviselő úr véleményével,  ugyanakkor nem értett 
egyet azzal, hogy a 2016-os munkának a 2017-es javadalmazás az alapja.

Fekete  Zsolt: Javasolta,  hogy  le  kell  ülni,  és  át  kell  gondolni  a  javadalmazási-  és 
prémiumrendszert.  Szándéka  szerint  valamelyik  bizottság  hatáskörébe  adja  a  cégek  jutalmazási 
rendszerének kidolgozását. Úgy értékelte, hogy 2016-ban minden cégvezető kihozta a maximumot 
a saját cégéből. Mindenki saját tudását, habitusát tette bele ebbe a munkába. Azon valóban lehetne 
vitatkozni,  hogy  mindezt  mennyi  idő  alatt  tette  meg  és  mennyi  hasznot  hozott.  Kérte  a 
Közgyűléstől, hogy ezt a javaslatot fogadja el.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

88/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatója, Méhes András részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 
2016.  évi  teljesítményére  tekintettel  1  havi  személyi  alapbérnek  megfelelő  összegű  jutalom 
kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Licskó Bálint részére a cég javadalmazási szabályzata alapján 
az ügyvezető igazgató 2016. évi teljesítményére tekintettel 1 havi személyi alapbérnek megfelelő 
összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére a cég javadalmazási szabályzata alapján 
az ügyvezető igazgató 2016. évi teljesítményére tekintettel 1 havi személyi alapbérnek megfelelő 
összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő 
Kft.  ügyvezető  igazgatója,  dr.  Oláh  Péter  részére  a  cég  javadalmazási  szabályzata  alapján  az 
ügyvezető  igazgató  2016.  évi  teljesítményére  tekintettel  1  havi  személyi  alapbérnek  megfelelő 
összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  cég  ügyvezető  igazgatója,  Fekete  Zoltán  részére  a  cég  javadalmazási 
szabályzata  alapján az ügyvezető igazgató 2016.  évi  teljesítményére tekintettel  1  havi  személyi 
alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.
Határidő: a cég soron következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

25



6.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és 
Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a cég ügyvezető igazgatója, Barta András részére a cég 
javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2016. évi teljesítményére tekintettel 1 havi 
megbízási díjnak megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá .
Határidő: a cég soron következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

25.) Javaslat  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  ügyvezetőinek 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű 
Kft.,  valamint  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  ügyvezető  igazgatója,  Barta  András 
tisztsége mindkét cég esetében 2017. április 30. napján lejár, ezért szükséges új ügyvezető igazgató 
megválasztása. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ügyvezető igazgató az elmúlt években kiemelkedő 
színvonalon látta el a cégek vezetéséből adódó feladatait, ezért javasolja, hogy a Közgyűlés hozza 
meg a szükséges döntéseket ahhoz, hogy Barta András 2017. május 1. napjától 2022. április 30. 
napjáig terjedő időre az ügyvezető igazgatói tisztséget továbbra is elláthassa. Javasolja továbbá, 
hogy a többi önkormányzati céghez hasonlóan a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető 
igazgatójának megbízási díja bruttó 600.000 Ft/hó összeg legyen.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

89/2017. (IV. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy a Salgótarján 

és Környéke Vízmű Kft.  ügyvezető igazgatójának mandátuma 2017. április 30-án lejár, ezért 
javasolja a társaság taggyűlésének, hogy 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napján, 5 éves 
időtartamra a társaság ügyvezető igazgatójának Barta Andrást (szül.: …...................................., 
an: …........................, lakik: …................................) válassza meg, havi megbízási díját bruttó 
600.000 Ft összegben határozza meg. A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy a társasági 
szerződés módosítását az 1. melléklet szerint, és az ügyvezető igazgató megbízási szerződésének 
módosítását a 2. melléklet szerint fogadja el.
A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy utasítsa az 
ügyvezető  igazgatót,  hogy  a  társaság  jogi  képviselőjén  keresztül  kezdeményezze  a 
változásbejegyzési  eljárás  lefolytatását  a  cégbíróságnál  a  szükséges  intézkedések  megtétele 
érdekében.
Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Salgótarjáni Csatornamű 
Szolgáltató  Kft.  legfőbb  szerve  megállapítja,  hogy  a  társaság  ügyvezető  igazgatójának 
mandátuma 2017. április 30-án lejár, ezért a társaság ügyvezető igazgatójának 2017. május 1. 
napjától 2022. április 30. napjáig terjedő 5 éves időre Barta Andrást (szül.: ….............................., 
an:  …..................................,  lakik:  …......................................)  választja  meg.  Az  ügyvezető 
igazgató a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el. A Közgyűlés az alapító okirat módosítást 
a 3. melléklet szerint, az ügyvezető megbízási szerződésének módosítását a 4. melléklet szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására.
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Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés  utasítja  az  ügyvezető  igazgatót,  hogy  a  társaság  jogi  képviselőjén  keresztül 
kezdeményezze  a  változásbejegyzési  eljárás  lefolytatását  a  cégbíróságnál  a  szükséges 
intézkedések megtétele érdekében.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

26.) Javaslat Prémium Magyar Államkötvény vásárlás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy az önkormányzat  az átmenetileg 
szabad pénzeszközeit jelenleg nem hasznosítja megfelelő hatékonysággal. Az önkormányzat fizetési 
számláján lévő összeg után a számlavezető bank rendkívül szerény mértékű 0,06% kamatot fizet, 
amely 100 millió forintra vetítve éves szinten 60 ezer forint hozamot jelent. Az MKB Bank Zrt. 
ajánlatot  tett  az  önkormányzat  számára,  amely  fogyasztói  árindex-változásához  kötött  változó 
kamatozású,  a  Magyar  Állam által  kibocsátott  Prémium Magyar  Államkötvény megvásárlására 
irányul. Ez esetben az elérhető kamatmérték 4,05%, ami 100 millió forintra vetítve éves szinten 
4.050 ezer forint hozamot jelent. Egyértelmű tehát, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeinek 
államkötvény vásárlásán keresztül történő befektetése jelentős hozamot eredményez, ezért kérte a 
Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

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

Tolnai  Sándor: Elmondta,  hogy az  előterjesztés  elméleti  hátterével  egyetértenek,  de  tisztában 
vannak vele, hogy miből adódik ez a maradvány. Az előző évben megadóztatták a vállalkozásokat 
és a lakosságot. Furcsának tartotta, hogy az ebből származó megmaradt, fel nem használt forrást 
kamatoztatja  az  önkormányzat.  Ezek  alapján  úgy  ítélte  meg,  hogy  nem  voltak  szükségesek  a 
megtett intézkedések.

Turcsány László: Elmondta, hogy kufárkodásnak tartja az előterjesztésben leírtakat. Nyilvánvalóan 
fontos,  hogy  egy  összeg  után  mennyi  kamatot  kap  az  önkormányzat.  A városnak  bevétel  a 
vállalkozóktól beszedett 114 millió Ft ingatlanadó, 25 millió Ft építményadó, valamint - bár az 1. 
napirendi pont lekerült a tárgysorozatból, így nem tárgyalta a közgyűlés, de abban szerepelt, - a 
Salgó Vagyon eredménytartalékából 30 millió Ft.  Közel 170 millió Ft érkezik a városnak a cégektől 
és a lakosságtól, amit az önkormányzat kamatoztat.  Mindez pénzügyileg érthető, de nem etikus. 
Véleménye szerint átgondolandó, ha 226 millió Ft eredménnyel zár a város és még a cégektől is van 
az eredménytartalék terhére bevétel, hogy szükséges-e a vállalkozások és a lakosság megadóztatása. 
Felül kell vizsgálni ezeket a bevételeket és ha lehetséges akkor csökkenteni vagy visszavonni az 
építményadót. 

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  populista  hozzászólásnak  tartja  a  képviselő  úr  által 
elmondottakat. Szerinte még mindig nem egyértelmű, hogy miből adódik a pénzmaradvány, miért 
van  rá  szükség,  és  hogyan  kerül  felhasználásra.  Kérdésként  feltette,  hogy 2012-ben,  2013-ban 
amikor a városnak majdnem 1,5 milliárd Ft pénzmaradványa volt, akkor etikus volt-e akármilyen 
adót kivetni a lakosságra? Tájékoztatásul elmondta, hogy pénzmaradványnak azért kell lennie, mert 
januárban is fizetni kell a kiadásokat, amikor még nincs bevétele a városnak. 
Ez  a  lekötés  plusz  bevételt  hoz  a  városnak.  A város  működéséhez szükség lesz további  állami 
támogatásra  is.  Azzal  egyetértett,  hogy  meg  kell  vizsgálni,  hogyan  lehet  az  adóbevételből 
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visszaosztani azon vállalkozóknak, akik fejleszteni akarnak, új munkahelyeket létrehozni. Nagyon 
kevés  olyan  megyei  jogú  város  van,  ahol  a  lakosságtól  nem  kérnek  hozzájárulást  a  város 
működéséhez. Ugyanakkor példaként hozta fel Somost, ahol hasonló nagyságú lakáshoz magasabb 
adót  kell  fizetni,  mint  Salgótarjánban.  Reményét  fejezte  ki  aziránt,  hogy  a  fejlesztések 
megvalósulása után olyan helyzetben lesz a város, hogy ezeket az intézkedéseket vissza lehet vonni. 

Tolnai Sándor: Emlékeztetőül elmondta, hogy az elmúlt évben a város vezetése azzal indokolta az 
adók  bevezetését,  hogy  nincs  elég  pénze  a  városnak,  ugyanakkor  ők  már  jelezték,  hogy 
pénzmaradvány fog képződni, ami a következő évben felhasználható. A 2016. évi költségvetésben 
az  olvasható,  hogy ez  226 millió  Ft  szabad  rendelkezésű  forrás.  Számos  plusz  bevétele  van a 
városnak a működési oldalon. Így például a kormányzati feladat átvállalás 300 millió Ft, a TOP-os 
személyi ráfordítások több 10 millió Ft-ot tesznek ki. Látszik, hogy számos plusz bevételhez jut a 
működési oldal, és ezzel szemben áll az újfajta adóztatási elképzelés. A napirendet támogatni fogják 
az 1 millió Ft plusz bevétel miatt. 

Turcsány  László: Elmondta,  hogy támogatni  fogják  a  napirendet,  mert  minden fillér  számít  a 
városnak. Kérdése volt,  hogy mi az a bevételi  forrás,  ami még mindig hiányzik a városnak? A 
működéshez  milyen  segítséget  remél  még  a  város?  Megadóztatta  a  lakosokat,  megadóztatta  a 
vállalkozókat,  ugyanakkor  számos  kormányzati  segítség  érkezett  a  városnak.  Az iskolarendszer 
átvállalása 300 millió Ft, és kapott a város 1,5 milliárd Ft-ot. Mi lenne, ha ezek a pénzek nem 
lennének?  Ezek  az  összegek  mind  a  város  fejlődését  szolgálják,  terhet  vesznek  le  az 
önkormányzatról. 
A továbbiakban megjegyezte, hogy az internetet böngészve olvasta, hogy baloldali karaktert adtak 
az építményadónak. Nem értette, hogy mi az a baloldali karakter, de valószínűsítette, hogy azzal a 
jelentéssel  bír,  hogy  azokkal  a  szavazókkal  apelláltak,  akik  a  baloldalon  vannak.  Nekik 
könnyebbséget okoznak azzal,  hogy nem kell  adót  fizetni.  Véleményében megfogalmazta,  hogy 
ilyet nem célszerű  mondani, vagy egyformán kell szétosztani a terheket.
Az építményadóval kapcsolatban problémaként fogalmazta meg, hogy 140 m2-es ingatlanig 0 Ft, 
140 m2 fölött  14.000 Ft-ot kell fizetni. Ezt visszaosztva 100 Ft-ot jelent m2-enként, amit a 140 m2 

fölötti ingatlanoknál ki kell fizetni. Azaz a 141 m2-rel rendelkező ingatlantulajdonos visszamenőleg 
meg van adóztatva 140 m2-re.  Tisztában van azzal, hogy az önkormányzat így is kivethet adót. 
Kérte a városvezetést erre figyeljen oda. Reményét fejezte ki aziránt, hogy 2019-re, a választások 
évére a város vezetése visszavonja az adókat.
 
Molnár Károly: Röviden reagált  arra,  hogy „az  építményadó esetében a  baloldali  karakter  azt 
jelenti, hogy a baloldaliaknak nem kell fizetni”. Egyrészről az ő pártjuk nem rendelkezik Kubatov 
listákkal, ami alapján besorolják az embereket a szerint, hogy ki jobboldali, ki baloldali. Másrészről 
a baloldali karakter alatt az Alpolgármester úr azt értette, hogy pont nem szeretnék azt az elméletet  
támogatni, hogy egységesen adóztassák a lakosságot. 
Tolnai  képviselő  úr  felvetésére  elmondta,  hogy  a  fejlesztési  források  bevétel  növekedése  nem 
bevétel  növekedést  jelent,  hanem  kiadás  csökkentést,  ami  nem  ugyanaz.  Nem  kell  kavarni  a 
fejlesztési forrásokat a működési forrásokkal, mert a kettő nem használható ugyanúgy. A fejlesztési 
forrás nem használható szabadon. Példaként említette azt, amikor fejlesztési forrást vonnak be egy 
iskola építésére, vagy óvoda felújítására, azt nem lehet felhasználni a „Józsi” megfinanszírozására, 
vagy a Sportcsarnok működésére.
 Az előterjesztésre visszatérve elmondta, hogy van időszakosan felhasználható szabad forrása az 
önkormányzatnak,  amelyet  nem akar  a  bankszámláján parkoltatni  minimális  kamatért,  hanem a 
magyar állam által a piacra dobott államkötvény formájába időszakosan befekteti. Azért nem lesz 
egész évre lekötve, mert az önkormányzat nem egész évre rendelkezik többlettel. Nem egész évre 
vonatkozóan rendelkezik szabad forrással.  Ebből  adódóan Tolnai  képviselő úr  megfogalmazása, 
miszerint  az  önkormányzat  többlettel  rendelkezik,  nem  igaz,  a  valóság  elferdítése.  Az 
önkormányzatnak csak időszakosan, 2-3 hónapra áll rendelkezésére plusz forrás, mert a bevételek, 
kiadások  bizonyos  szintű  állandóságot  mutatnak,  az  ellenkező  oldal  viszont  nem  mutat  ilyen 
állandóságot.  Tehát  a  többletet  nem  kell  keverni  az  időszakosan  szabadon  használható  pénz 
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fogalmával, mert a kettő teljesen más. Érti a populista megfogalmazásokat, de megtévesztőek ezek 
a  mondatok.

Tolnai  Sándor: Elmondta,  hogy véleménye  szerint  Molnár  képviselő  úr  úgy beszél  ezekről  a 
dolgokról  részinformációkat  felhasználva,  hogy  magáról  az  egészről  elfeledkezik.  Ha  a 
költségvetési oldalon túl van tervezve a dologi kiadás, akkor ez a helyzet áll elő, mintha nem lenne 
pénz. Év végére kiderül, hogy mégis van, mert nem lett elköltve. Emiatt a költségvetés nagyon 
sokszor  nem a  valós  számokat  mutatja.  Javasolta,  hogy ezt  a  vitát  a  beszámoló  tárgyalásakor 
folytassák. Zárásként elmondta, hogyha van pénzmaradvány, ami a költségvetésben leírtak szerint 
szabad felhasználású, mindenkinek azt jelenti, hogy szabad felhasználású.

Fekete  Zsolt: A vitát  lezárta.  Megállapította,  hogy a  Közgyűlés  13  igen szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozza: 

9  0  /2017. (IV. 25.) határozat  
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Prémium  Magyar 

Államkötvény 430 millió Ft összegben történő vásárlását – 2017. június 30. napjával történő 
visszaváltási kötelezettség mellett – jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötvényvásárlással kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az MKB Bank Zrt-
nél értékpapír számlát nyisson.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett.  Kérte, hogy a 
Közgazdasági Iroda vezetője javasoljon egy időpontot, amikor a képviselőkkel együtt  kötetlenebb 
formában  tudnak  a  költségvetésről  egyeztetni,  beszélni.  Szintén  képviselői  egyeztetést 
kezdeményezett a lakossági fórumok tapasztalatairól, az összesített jegyzőkönyv elkészültekor. Úgy 
érzékelte, hogy visszatérő problémák merültek fel a fórumokon, melyeket kezelni kell. 

Turcsány László: Kérte  jegyző asszonyt,  hogy amennyiben visszakerül  a  Közgyűlés  napirendi 
pontjai közé a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő megállapodás 
módosítása, a KLIK vezetője is legyen meghívva a napirend tárgyalásához. 

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

Szabó  Csaba: Megindultak  a  1,5  milliárdos  fejlesztésből  az  útépítések,  illetve  megtörténtek  a 
közmű kiváltások. A kivitelezési munkák ütemezéséről kért tájékoztatást. 

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy a  jelenleg  zajló  munkálatok  nem az  önkormányzat, 
hanem a Közút kivitelezései. Természetesen, ha önkormányzati kivitelezések lesznek a tájékoztatót 
rendelkezésre bocsátják. 

Tolnai  Sándor: Megemlékezett  Szabó  Zoltánról,  az  Arany  János  Tagiskola  igazgatójáról,  a 
Salgótarján Közoktatásáért Díj birtokosáról. 

A közgyűlés néma felállással adózott emlékének.
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