
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

7. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 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.

A tárgysorozattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:

Javasolta új,  10.  napirendi  pontként felvenni a „Javaslat  a „Salgótarjáni Sportlövész Egyesület” 
részére névhasználathoz való hozzájárulás megadására” című előterjesztést, valamint 11. napirendi 
pontként  a  „Javaslat  az  EFOP-2.23-17  kódszámú  „Átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények 
korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést.

A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetési 
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

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

3. Javaslat egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Beszterce tér és környékét érintően, 
valamint hibajavítások átvezetésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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5. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadására (2017-2019.)
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

6. Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

7. Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató

8. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató

9. Tájékoztató  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Peleskei-Balázs  Rita,  a  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi-Szociális  Központja 
igazgatója

10. Javaslat  a  ,,Salgótarjáni  Sportlövész  Egyesület”  részére  névhasználathoz  való  
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

11. Javaslat  az  EFOP-2.23-17  kódszámú  ,,Átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények  
korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

12. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Szatmáry Zsolt, a Városüzemeltetési Iroda vezetője

13. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  orvosi  rendelők  felújítására  vonatkozó  támogatási 
kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat  a  Mackóvár Központi  Óvoda energetikai  fejlesztése  című támogatási  kérelem 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat  a  Dornyay  Béla  Múzeum  szakmai  támogatására  irányuló  pályázatok 
benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
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Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója

18. Javaslat  az  „Esélyteremtő  Óvoda”  projekthez  kapcsolódó  együttműködési 
megállapodások utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Andóné Angyal Mária, Salgótarjáni Összevont Óvoda óvodavezetője

19. Javaslat a Salgótarján testvérvárosaiból meghívott művészek részvételével megrendezett 
XXII. Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat  befejezetlen  beruházások  analitikus  és  a  főkönyvi  nyilvántartásból  történő 
kivezetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

22. Javaslat díszsírhelybe történő temetés utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23. Javaslat  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  könyvvizsgálóinak 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

24. Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására
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  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetési 
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Fekete  Zsolt: Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  Mesterné  Berta  Ildikó  egyéb  elfoglaltságára 
hivatkozva, korábban jelezte távolmaradását az ülésről. Elmondta, hogy a költségvetési beszámoló 
részletesen  tartalmazza  az  önkormányzat  2016.  évben  végzett  gazdálkodásának  bemutatását.  A 
táblázatok, mellékletek elemző részeiből, a szöveges indokolásból kiolvasható, hogy hogyan alakult 
az egyes kiadások és bevételek teljesítése az előző évi tényszámokhoz, illetve a tervezett adatokhoz 
képest.  Az  önkormányzat  kötelező  és  önként  vállalt  feladatainak  ellátását,  akár  az  ellátás 
színvonalát, akár a mennyiségi mutatókat nézve, meghatározza a realizált bevételek nagysága. A 
bevételek volumene mellett legalább olyan fontos a bevételek összetételének alakulása. Kívánatos 
cél  a  közeli  és  távolabbi  jövőben  az  önkormányzat  saját  bevételeinek  növelése,  a  gazdálkodás 
biztonságának  megteremtése.  A  2016.  évi  költségvetés  készítésekor  megfogalmazott  célokat 
takarékos gazdálkodással, a bevételek növelésével, az előző évi maradvány és nem utolsó sorban 
rendkívüli  települési  támogatás  segítségével  sikerült  megvalósítani.  A 2016.  évi  összes  bevétel 
önkormányzati  szinten  9252  millió  forint  volt.  Ezen  belül  a  működési  bevételek  5765  millió 
forintot, a felhalmozási bevételek 2844 millió forintot, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
643 millió forintot tett ki. A működési bevételek realizálása évről-évre csökkenő tendenciát mutat. 
2016-ban a működési bevételek a működési célra igénybe vett pénzmaradvánnyal együtt összesen 
6163 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 5 százalékkal 326 millió forinttal csökkent az előző évi 
bevételhez  képest.  A csökkenést  a  következő  főbb  tényezők  változása  idézte  elő.  A működési 
bevételek több, mint 40 százalékát kitevő normatív alapon folyósított állami támogatás 90 millió 
forinttal csökkent. Az intézményi működési bevételek 150 millió forinttal csökkentek. Az előző évi 
pénzmaradvány működési célú igénybevétele 360 millió forinttal volt kevesebb, mint előző évben. 
A közhatalmi bevételek növekedése 160 millió forinttal,  a rendkívüli települési támogatás pedig 
209,4 millió forinttal növelte összességében a működési bevételeket.
A  felhalmozási bevételek teljesítése  évről-évre  igen változó  képet  mutat.  A bevételek  nagysága 
elsősorban attól  függ, hogy milyen nagyságú fejlesztési  támogatás érkezik az önkormányzathoz. 
2016-ban  a  felhalmozási  bevételek  a  felhalmozási  célra  igénybe  vett  pénzmaradvánnyal  együtt 
összesen 3089 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 76,7 százalékos növekedést mutat az előző 
évhez  képest.  Az  egyes  európai  uniós  pályázatokhoz  kapcsolódó  támogatási  összegek 
előfinanszírozásként 2649 millió forint jelent meg az önkormányzat számláján. Emellett a tárgyi 
eszköz értékesítésből 15 millió forint bevétel származott. A hosszúlejáratú hitelfelvétel 90,7 millió 
forint  volt.  Az  előző  évi  maradványból  a  felhalmozási  célú  igénybevétel  mintegy  245  millió 
forinttal  növelte  a  bevételeket.  A  működési  célú  kiadásokra összességében 5270 millió  forintot 
fordított az önkormányzat 2016-ban. Ez 13,3 százalékos csökkenés az előző évi teljesítéshez képest. 
A működési kiadásokat tételesen vizsgálva elmondható, hogy a költségvetésben meghatározott, a 
takarékosságra,  hatékonyabb  költséggazdálkodásra  ösztönző  feltételrendszer  következményeként 
szinte  minden  jogcímen  csökkenés  történt.  A személyi  juttatások  42  millió  forinttal,  a  dologi 
kiadások 261 millió forinttal, a működési célú támogatások 179 millió forinttal és a működési célú 
pénzeszköz átadás 189 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A felhalmozási célú kiadások 
összességében 442 millió forintra teljesültek. Ez az összeg a tavalyi évi kiadásoknak mintegy 29,2 
százaléka. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a 2014-20-as időszak európai uniós projektjei még 
nem kerültek a megvalósítás szakaszába. A beruházási és felújítási kiadásokra összességében 355 
millió forint, a felhalmozási célú támogatásokra 42 millió forint, a hosszúlejáratú hitel törlesztésére 
31,6 millió  forint  került  kifizetésre.  Összességében az önkormányzat  a 2016. évi  költségvetését 
eredményesen teljesítette. A 2016-os évet 3541 millió forintos maradvánnyal zárta. A maradványból 
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kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3315 millió forint, a szabad maradvány 226 millió forint 
volt. A maradvány összegéből a 2017. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg 3257 millió 
forint volt. Az előző adatok az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő számait tartalmazták. 
Külön-külön bemutatta az egyes fejezetek tevékenységének teljesítési adatait és azok alakulását. Az 
önkormányzati fejezetben megjelenő bevételek meghatározó elemei a költségvetési támogatások, a 
közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek, és a felhalmozási célú támogatások. Az 
önkormányzat működési költségvetési támogatása 2016-ban 2641,9 millió forint volt. Ez az összeg 
az eredeti  előirányzathoz képest  15,1 százalékkal  nőtt,  az  előző évi  teljesítéshez képest  viszont 
csökkent  3,3  százalékkal.  A  működési  költségvetési  támogatás  alakulását  vizsgálva  több  év 
viszonylatában csökkenő tendencia figyelhető meg.  Jelen esetben 2015-ről 2016-ra a csökkenés 
mintegy 90 millió forintot jelent. Ennek fő oka a város népességének csökkenése, valamint az, hogy 
a  szociális  ágazatban  meghatározott  egyes  segélyezési  feladatok  kikerültek  az  önkormányzati 
feladatellátásból. A közhatalmi bevételek 2016-ban összesen 1723,6 millió forintban realizálódtak. 
Ez az összeg az eredeti előirányzatnál 14,7 százalékkal alacsonyabb, viszont az előző évhez képest 
10,2 százalékos növekedést mutat. Közhatalmi bevételek címen 2013 óta folyamatosan kismértékű 
növekedés figyelhető meg.  2015-ről  2016-ra a  helyi  adók 178,9 millió  forinttal  növekedtek,  az 
átengedett  bevételek  8,5  millió  forinttal  csökkentek.  A  bírságok,büntetések  és  egyéb  sajátos 
bevételek  is  csökkentek  mintegy  10  millió  forinttal.  Az  önkormányzati  fejezeten  belül  az 
úgynevezett intézményi működési bevételei jogcímen 2016-ban összesen 623,9 millió forint folyt 
be.  Az előző  évi  bevételhez  képest  14,1  százalékos  csökkenés  mutatkozik,  amely 102,2  millió 
forintot  jelent.  Az  eredeti  előirányzathoz  képest  viszont  37,5  százalékos,  170,2  millió  forintos 
növekedés tapasztalható. A jelentősebb bevételi források közül kedvező változást mutat az előző 
évhez  képest,  hogy az  önkormányzati  bérlakások,  és  nem lakás  célú  helységek  bérleti  díjából 
származó bevétel nőtt az előző évhez képest 5,7 illetve 8,2 százalékkal. Ez ténylegesen 156,5 és 
129,8 millió forintos bevételt jelentett. A közterület használati díjbevétel 8,5 millió, a Vásárcsarnok 
befizetése  13  millió  forint  volt  az  elmúlt  évben.  Az ÉRV a  salgótarjáni  víz  és  csatornahálózat  
használata után 57,5, a víz és csatorna tulajdonközösség hálózatának használata után 54,2 millió 
forint bérleti díjat fizetett. A VGÜ a hulladéklerakó és az állati hulladék megsemmisítő bérleti díja 
címen 68 millió forintot fizetett 2016-ban. Önkormányzati szinten az összes működési bevétel 915,4 
millió forint volt. Az előzőekben felsorolt bevételeken felül ez az összeg tartalmazza a projektekből 
származó, valamint a költségvetési szerveknél teljesített bevételeket is. Ezek közül a legjelentősebb 
a KIGSZ fejezeten belül realizált 273,1 millió forint.
A 2016. évi felhalmozási bevételek önkormányzati szinten, az előző évi maradvány nélkül 2753 
millió  forintot tettek ki.  Ennek jelentős részét,  mintegy 2547 millió  forintot a pályázati  pénzek 
megjelenése jelentette. Ezen felül jelentősebb bevétel volt a múzeumok szakmai támogatásra kapott 
14,5 millió forint, az eu. fejlesztés saját forrás kiegészítés 42,9 millió forint és az önkormányzati  
lakás és egyéb helység értékesítésből befolyt 10,9 millió forint. Az önkormányzat 2016-ban 90,7 
millió forint hosszú lejáratú hitelt vett fel azokra a beruházási és felújítási kiadásokra, amelyeket 
saját forrásból, illetve pályázati pénzből nem tudott finanszírozni.
A 2016.  évi  összes  kiadás  5711  millió  forint  volt.  Ebből  a  működési  célú  kiadás  5191  millió 
forintot, a felhalmozási célú kiadás 410 millió forintot tett ki. A működési kiadások 5191 millió 
forintos teljesítése az előző évi teljesítéshez képest 13,6 százalékkal, 819,3 millió forinttal csökkent.
Az  önkormányzat  működési  kiadásai  között  jelennek  meg  a  képviselő-testület  működésével, 
tagjainak  díjazásával  kapcsolatos  kiadások,  az  önkormányzati  feladatellátásra,  valamint  a 
projektekből működési kiadásként elszámolt összegek. Az önkormányzati feladatellátások között 
jelentős szerepet tölt be a városfenntartási és egyéb feladatok. Ezen a jogcímen 2016-ban 679 millió 
forint került felhasználásra. Ebből a pénzből a helyi utak, hidak fenntartására 63,2 millió, a temető 
fenntartási feladatokra 24,5 millió, parkfenntartásra 48,1 millió, vízgazdálkodási feladatokra 37,4 
millió,  köztisztasági  feladatokra  93,5  millió,  közvilágításra  84  millió,  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakások  fenntartási  költségeire  196,8  millió,  a  nem lakás  célú  helységek  fenntartására  71,4 
millió,  a  vagyonhasznosítási  kezelési  feladatok  ellátására  21  millió,  a  fizető  parkolók 
üzemeltetésére  28,3  millió  forintot  költött  az  önkormányzat  közvetlenül,  illetve  a  gazdasági 
társaságokon keresztül.
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Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátására 253 millió forintot fordított. Ezen összeg 
meghatározó részét a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-n keresztül költötte el. A Kft-nek 
adott  támogatás tartalmazta az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási  költségeit  is többek 
között az Újévi Hangverseny, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, Salgótarján várossá 
nyilvánításának 94. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség költségeit. Az önkormányzat a 
sport feladatok  ellátását  a  város  sportlétesítményeinek  fenntartását  szintén  a  Közművelődési 
Nonprofit Kft-n keresztül valósította meg. A fenntartási feladatokon felül mintegy 21,8 millió forint 
került  felhasználására  a  salgótarjáni  székhelyű  sportszervezetek  támogatására,  valamint  a 
Salgótarjánban  megrendezésre  kerülő  nemzetközi,  országos  és  városi  sport  rendezvények 
lebonyolítására. Ennek keretében 22 sportszervezet és 17 rendezvény támogatására került sor.
Az önkormányzat az ifjúsággal kapcsolatos feladatait a középtávú gyermek és ifjúsági koncepció és 
a 2015-2016. évekre szóló cselekvési terv határozza meg. Az ifjúsági feladatok ellátására 1,6 millió 
forint  került  felhasználásra  2016-ban.  Ebből  az  összegből  került  finanszírozásra  több  városi 
gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például a Városi Gyermeknap, vers és novellaíró pályázat, a 
Tanévnyitó Fesztivál.
Az oktatási feladatokra az önkormányzat – azon túl, amelyek a KIGSZ-nél kerültek elköltésre – 
14,3  millió  forintot  használt  fel.  Ebből  került  kifizetésre  többek  között  a  Bursa  Hungarica 
ösztöndíjban részesülő tanulók számára 865 ezer forint, az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” 
ösztöndíj  pályázatban  részesülőknek  9,9  millió  forint,  valamint  támogatásban  részesült  a 
„Salgótarján  jövőjéért”  Közalapítvány,  a  pedagógusnapi  rendezvény  és  az  országos  verseny 
helyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepség.
Az  önkormányzat  a  civil koncepció  alapján  támogatja  a  Salgótarján  területén  működő  civil 
szervezetek tevékenységét, az általuk szervezett programokat, a civil szervezetek együttműködését. 
Ennek  megfelelően  2016-ban  57  civil  szervezet  részesült  támogatásban.  Ezen  kívül  az 
önkormányzat  támogatta  a  „Civil  kavalkád”  elnevezésű  rendezvénysorozatot,  valamint  a 
Salgótarjáni Civilekért  Közhasznú Alapítvány által a Civil Közösségek Házában használt  irodák 
rezsiköltségét.  A szervezetek működésének és rendezvényeinek támogatására 2016-ban összesen 
3,3 millió forint került kifizetésre.
A szociális-és  egészségügyi feladatok  ellátására  877,1  millió  forint  kiadás  teljesült.  Ebből  az 
összegből  a  Magyar  Vöröskereszt  által  fenntartott  MENEDÉK  Családok  Átmeneti  Otthona 
fenntartására, valamint a Semmelweis nap és a Szociális munka napja ünnepség megrendezésére 
nyújtott  támogatás  került  kifizetésre  összesen  4,1  millió  forint  összegben.  Az  önkormányzat 
támogatta az alapellátásban dolgozó háziorvosokat 18,7 millió forint összegben. A Salgótarján és 
Térsége  Önkormányzatainak  Társulás  által  ellátott,  valamint  az  önkormányzat  megbízásából  az 
Egészségügyi  Szociális  Központ  által  ellátott  feladatokra  összesen  637,4  millió  forint  került  a 
Társulásnak  átadásra.  A  Társulás  által  Salgótarján  részére  ellátott  szociális  feladatok 
finanszírozására  95  millió  forint  került  átadásra.  A támogatásból  többek  között  a  bölcsőde,  az 
átmeneti szállások, a népkonyha, a család és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek 
ellátása, étkeztetés valósult meg. Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához 15,1 millió 
forint folyósítására került  sor.  Az önkormányzat megbízásából az ellátottak juttatására 2016-ban 
104,7 millió forint került kifizetésre. Ez az összeg az előző évi tényszámhoz képest 56,4 %-kal 
csökkent.  Ennek oka,  hogy jogszabályi  változás  következményeként  az önkormányzati  szociális 
juttatás csupán az önkormányzat saját erőforrásaiból finanszírozott jogcímekre vonatkozóan jelenik 
meg.  Ennek  megfelelően  a  szociális  támogatások  közül  rendkívüli  települési  támogatásra  30,2 
millió, lakhatásra 40,1 millió, köztemetésre 4,7 millió rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó természetbeni ellátásra 22,7 millió és a helyi járati tanulói bérlet támogatásra 5,6 millió 
forint került kifizetésre.
A  KIGSZ, mint  gazdasági  szervezettel  rendelkező  költségvetési  szerv,  a  munkamegosztásra  és 
felelősségvállalásra  vonatkozó  megállapodás  szerint  ellátta  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda,  a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum a Csarnok- és Piacigazgatóság pénzügyi-
gazdasági feladatait, valamint működtette az állami fenntartásba vett oktatási intézményeket. Ezzel 
összefüggésben a KIGSZ-nél jelentek meg az előbb felsorolt intézmények dologi kiadásaiból az 
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üzemeltetési  költségekre  fordított  összegek  többek  között  a  karbantartók,  takarítók  személyi 
juttatásai és járulékai, a közüzemi és a karbantartási költségek. Év végén a KIGSZ-nél felmerült 
általános költségek nagy része a hozzá tartozó költségvetési szervek között felosztásra került.
A KIGSZ költségvetésében az óvodai működtetési feladatokra 218,5 millió forintot költöttek 2016-
ban. A teljesítés az előző évhez képest másfél millió forinttal csökkent. A kiemelt előirányzatok 
közül a személyi juttatásokra 11 fő karbantartó bérét és egyéb juttatásait tervezték és számolták el.  
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 86 %-os lett. A dologi kiadások közül a közüzemi 
díjak  a  módosított  előirányzatok  körül  alakultak.  A felhasználási  kötöttségű  élelmezési  kiadás 
teljesítése 122,6 millió forint volt. Ez az összeg alatta maradt a tervezett előirányzatnak. Ennek oka, 
hogy csökkent az étkezői létszám.
A KIGSZ költségvetésében a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetési  feladataira 33 millió 
forintot költöttek. Ez az összeg 12,7 millió forinttal magasabb a 2015. évi teljesítéstől. A személyi 
juttatásokra  1  fő  karbantartó  és  két  fő  6  órás  takarító  bérét  és  egyéb  juttatásait  tervezték  és 
számolták el. Az előirányzat teljesítése 99 százalékos volt. A dologi előirányzatok közül a közüzemi 
díjak teljesítése a tervezett előirányzat szerint alakult, a karbantartási előirányzatból 2,1 millió forint 
került felhasználásra, ami a tervezett összeg 44 százaléka.
A Dornyay Béla Múzeum működtetési kiadásaira összesen 51,1 millió forintot költöttek. Ebből a 
személyi  juttatásokra  tervezett  összeg  3  fő  karbantartó  1  fő  takarító  és  1  fő  adminisztratív 
munkakört betöltő bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. A kiemelt előirányzatok közül a személyi 
juttatások teljesítése 97,6 a dologi előirányzatoké 96,7 százalékos volt. A Múzeum tekintetében a 
KIGSZ-nél  megtervezett  működtetési  kiadások  tartalmazták  a  Bányamúzeum  üzemeltetéséhez 
szükséges fedezetet is.
A költségvetési szervek gazdasági pénzügyi feladatainak ellátásán túl 2016-ban a KIGSZ látta el az 
állami  fenntartású  köznevelési  intézmények  működtetését  is.  Az  év  során  felmerült  költségek 
finanszírozása összesen 702,7 millió forintba került. Ez az összeg fedezetet nyújtott 7 fő gondnok, 
12 fő karbantartó és 54 fő takarító személyi juttatásaira, valamint az épületek fűtés, világítási, egyéb 
üzemeltetési és karbantartási kiadásaira is. A dologi kiadások több, mint felét, 358,4 millió forintot a 
gyermekétkeztetésre fordított kiadások tették ki. A gyermekétkeztetési feladatok ellátása, kezdve a 
támogatás  igényléstől,  a  dokumentáláson  át  a  felhasznált  összeggel  való  elszámolásig,  és  nem 
utolsó sorban a gyakorlati lebonyolításig, nagy szervező készséget és együttműködést igényelt a 
KIGSZ-től a Klebersberg Intézményfenntartó Központtól és a Polgármesteri Hivatal több irodájától.
Az egyes költségvetési szervek az üzemeltetési kiadásokon túl szakmai kiadási előirányzatokkal is 
rendelkeznek.  A  szakmai  kiadások  között  kerülnek  elszámolásra  a  költségvetési  szervek 
alapfeladatainak ellátásával kapcsolatos személyi jellegű, dologi, valamint felújítási és felhalmozási 
kiadások.  A  következőkben  ismertette  az  egyes  költségvetési  szervek  2016.  évi  szakmai 
tevékenységének főbb mutatóit.
Az  önkormányzat  az  óvodai  nevelés feladatát  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  11 
intézményegységében látta el.  A 2015/16-os nevelési  évben 43, a 2016/17-es nevelési évben 41 
óvodai csoporttal kezdték az évet. A szakmai feladatok ellátásához a megfelelő óvodapedagógus, 
dajka  és  pedagógiai  asszisztens  létszám rendelkezésre  állt.  A 2016/2017-es  nevelési  év  kiemelt 
céljai többek között  az óvodába kerülő gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztése, valamint az 
iskolaérettségi  kritériumok  áttekintése.  Megvalósult  a  környezettudatos  nevelés  szemléletének 
erősítése,  a  „Zöld  Óvoda”  pályázat  benyújtása,  megújítása.  Valamennyi  intézményegység 
rendelkezik  olyan  civil  szervezettel,  amelyik  alapítványi  vagy  egyesületi  formában  az  óvodák 
pedagógiai  munkáját  támogatja.  Az  óvodai  szakmai  feladatok  ellátása  2016-ban  615,3  millió 
forintba került. Ez az összeg 4,1 százalékkal magasabb az előző évitől. A Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár a szakmai feladatok ellátására 143,9 millió forintot fordított 2016-ban. Ez az összeg 8,1 
százalékkal kisebb az előző évitől. A Könyvtár ellátta a Salgótarján területén lévő fiókkönyvtárak 
működtetését, helyt adott és segítette a Palócföld szerkesztőségét, továbbá szerződés alapján 118 
Nógrád megyei település könyvtárát  látta el a KSZR rendszer segítségével.  2016-ban jelentősen 
gyarapodott  a  könyvtár  gyűjteménye,  folyamatosan  bővült  a  Salgótarjáni  értéktár.  Pályázati 
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segítséggel  sor  került  a  Nógrád Megyei  Hírlap digitalizálására,  amelynek eredményeként  2016. 
januártól elérhetővé váltak a Nógrád Hírlap 1948-2005. közötti számai.
A  Dornyay Béla  Múzeum szakmai  célkitűzése  2016-ban  a  Családok  éve  jegyében  családbarát 
rendezvények szervezése volt. Ennek keretében a vasárnapi nyitvatartáson kívül családi hétvégéket, 
programokat  szerveztek.  Több  nagy  sikerű  kiállítást  rendeztek  a  bábjátszás  emlékére.  Kiemelt 
esemény  volt  a  Bányászati  kiállítóhelyen  Múzeumok  éjszakája  program.  Összesen  42 
közművelődési  rendezvényre  került  sor  5123  fő  résztvevővel.  A Múzeum  az  év  során  1899 
műtárggyal gazdagodott és 3671 db műtárgy leltározása történt meg. A szakmai kiadásokra fordított 
összeg 2016-ban összesen 97,4 millió volt.
A Csarnok-  és  Piacigazgatóság a  saját  bevételeiből  fedezi  a  kiadásait,  ezért  a  tevékenységében 
kulcsfontosságú a bevételek realizálása. 2016-ban a bevételek a tervhez képest alacsonyabban 82,7 
százalékra  teljesültek.  A bevétel  kiesés,  illetve  a  bevételek  növelésére  új  marketing  eszközöket 
alkalmaznak, jelen vannak és hirdetnek a facebookon, igénybe veszik a sajtó és a városi televízió 
adta lehetőségeket is. Továbbra is szervezik az állati jó vasárnapokat. A belépőjegyekből befolyt 
összeg már lehetőséget ad arra, hogy a rendezvényre érkezőket színvonalas műsorral várják.
A felhalmozási kiadásokra 2016-ban összesen 410 millió forint történt.  Ez az összeg jelentősen 
elmarad  az  előző  évi  teljesítéstől.  Ennek  oka,  hogy az  európai  uniós  forrásokból  megvalósuló 
beruházások forrása döntő részben az év második felében, illetve év vége felé érkezett meg, így a 
projektek megvalósítását csak korlátozott mértékben lehetett megkezdeni.
A felhasznált 410 millióból 119,9 millió forint volt a beruházási kiadás, amelynek többsége tárgyi 
eszköz  beszerzés.  A  felhalmozási  kiadások  tételes  kimutatását  a  beszámoló  2.  melléklete 
tartalmazza.  A  projektekből  2016-ban  megkezdődött  a  Csokonai  út,  Karancs  és  Bányász  út 
felújításának előkészítése, a tervezési,  tervkészítési szakaszban van többek között az Észak-Déli 
kerékpárút IV. üteme, a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása, a Baglyasi tagóvoda, a Bátki József 
Közösségi Ház, a Beszterce tér felújítása. A megvalósítás szakaszában van, sőt időközben átadásra 
is  került  a  felújított  Vadvirág  Tagóvoda.  Az  Önkormányzat  éven  túli  felhalmozási  célú 
hitelállománya 2016. év végén 325,9 millió forint volt. 2016-ban a hitel törlesztésére és a kamataira 
43 millió forint került kifizetésre.
Az önkormányzat vagyonának a 2016. év végi mérleg szerinti értéke 25.713 millió forint. Az előző 
évhez  képest  a  vagyon  13,1  százalékkal,  2  978  millió  forinttal  növekedett.  Az  önkormányzat 
vagyonának  84,5  százalékát  a  nemzeti  vagyonba  tartozó  befektetett  eszközök  tették  ki,  összes 
értékük 21.725 millió forint. A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest 0,3 százalékos 
növekedést mutat. Ezen belül az immateriális javak állománya csökkent az előző évhez képest, a 
tárgyi eszköz állomány, mind az ingatlanok, mind a gép berendezések tekintetében növekedett.
A befektetett pénzügyi eszközök állománya 100,1 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. 
Ennek fő oka, hogy a VGÜ Kft. esetében a Közgyűlés 90,1 millió forint tőkeleszállításról döntött. A 
pénzeszközök állománya 3462,7 millió forint volt év végén. Ez az összeg az előző évi tényszámhoz 
képest  2832,5  millió  forintos  növekedést  mutatott.  A növekedés  oka  az,  hogy a  projektek  egy 
részének  támogatási  összegeit  már  2016-ban  folyósították.  Itt  kell  megjegyezni,  hogy  ezek  a 
források, sőt a realizált kamat is, a támogatási szerződés szerint csak a projektekre fordíthatók.
A 2016. évi beszámoló alapján elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt 
feladatait  teljesítette.  A  könyvvizsgálói  jelentés  a  beszámolót  hitelesnek  és  a  jogszabályi 
előírásoknak megfelelőnek minősítette.  Kérte  a  közgyűlést  a  2016.  évi  költségvetési  beszámoló 
elfogadására és jóváhagyására.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvi kivonata az ülést megelőzően 
lett kiosztva. Megkérte Tolnai Sándor képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a Pénzügyi Bizottság határozatát.
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Tolnai Sándor:  Elmondta, hogy a  Pénzügyi Bizottság a május 18-ai ülésén Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetési  beszámolóját  megtárgyalta,  3  igen,  3  nem 
szavazat  mellett  az  alábbi  határozatot  hozta:  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 
Pénzügyi  Bizottsága  Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi 
költségvetési beszámolójának elfogadására című előterjesztéssel nem ért egyet. A Közgyűlés 2017. 
25-ei ülésén megtárgyalásra javasolja.”

Fekete Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; a Gazdasági Bizottság 5 igen,1 nem 
2 tartózkodással; a Népjóléti Bizottság 7 igen, 5 tartózkodással támogatta; a Pénzügyi Bizottság 3  
igen, 3 nem szavazattal nem támogatta az előterjesztést.

Tolnai Sándor: Tájékoztatásul elmondta,  hogy a frakció nem támogatja a 2016. évi beszámoló 
elfogadását.  Nem szakmai,  hanem tartalmi kifogásuk van.  Nem értenek egyet  a város  lakóinak 
megadóztatásával,  a  vállalkozók  építményadó  terheinek  növelésével,  a  vállalkozók  bérleti 
díjkedvezményeinek eltörlésével, és olyan kifizetésekkel sem, amik a hivatalban év végén történtek. 
A beszámoló kérdésként veti fel, hogy egyáltalán szükség volt-e azokra az intézkedésekre, amiket a 
lakossággal,  vagy a  vállalkozókkal  szemben lépett  meg az önkormányzat.  A pénzmaradvánnyal 
kapcsolatban  elmondta,  hogy 226  millió  szabadon  felhasználható  maradvány képződött  és  237 
millió plusz rendkívüli támogatás érkezett a városba. Ez alapján kijelenthető, hogy a kormányzat 
működési oldalon is támogatta a várost, illetve év végén plusz másfél milliárdos extra fejlesztési 
támogatást is kapott a város. Azok a félelmek, mely szerint a város bármiféle hátrányt szenvedne, 
nem igazolódtak be.

Molnár  Károly: Tájékoztatásul  elmondta  a  frakció  álláspontját.   A  2016.  év  költségvetés 
szempontjából nem volt egyszerű. Tájékoztatást kaptak a Közgazdasági Irodától arra vonatkozóan, 
hogy  milyen  gondokkal  és  nehézségekkel  terhelt  a  működési  oldal.  Többek  közt  központilag 
átalakításra került  az önkormányzatok működésének támogatása, mely nehézséget jelent a város 
számára. Csökkentek a normatívák, és sokkal inkább eltolódott az önkormányzatok finanszírozása 
egy adhoc jellegű működési finanszírozássá, amit pofapénznek hívnak. Egy ilyen nehéz helyzetben, 
és ilyen sok problémával terhelt városban, mivel előre nem kiszámítható és nem tudatos a normatív 
finanszírozás,  nehezebb a működtetés.  Ismert,  hogy a bevételek nem fedezik az éves működési 
kiadásokat, ráadásul a rendkívüli állami támogatások mértéke 6-800 millió Ft-tal elmaradt az előző 
önkormányzati ciklusban kapott pofapénzek összegétől. Ennek ellenére sikerült felszínen tartani az 
önkormányzat  költségvetését,  működését,  intézményeit  és  cégeit.  Megköszönte  a  hivatal 
dolgozóinak, az intézmények, cégek vezetőinek, munkatársainak az erőfeszítését, amikor is sokszor 
pénz szűkében, lehetőségek hiányában is megtették azokat a feladatokat, ami a város működéséhez 
szükségesek.  Véleményében  kifejtette,  hogy az  intézményekben,  cégekben  dolgozóknak  sokkal 
több  erőfeszítést  és  áldozatot  kell  tenniük  más  városokhoz  képest  azért,  hogy a  város  életben 
maradjon és elindulhasson a fejlődés útján. Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy azok a 
fejlesztési  források,  amik  az  elkövetkező  években  várnak  a  városra,  illetve  a  már  említett 
erőfeszítés, meghozza majd a gyümölcsét.

Tolnai Sándor: Molnár képviselő úr hozzászólására reagált, miszerint a kiadásokat nem fedezik a 
bevételek. A 2016. évi költségvetési mérleg alapján a működési bevétel 5 milliárd 689 ezer Ft, míg 
a kiadási 5.191 millió Ft. Véleményében elmondta, hogy ez 500 millió Ft körüli többletet jelent,  
ami igenis fedezi a kiadásokat.

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2016-os 
költségvetését a takarékos gazdálkodással, a bevételek növelésével, az előző évi pénzmaradvánnyal, 
valamint a rendkívüli települési támogatással sikerült megvalósítani. 2016. évre vonatkozóan nem 
tettek olyan kijelentést, hogy nem érkezett kormányzati támogatás, ez 2014-re és 15-re vonatkozott. 
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Véleménye  szerint  2016-ban  egy  új  politikai  párbeszéd  indult  el,  aminek  következményeképp 
realizálódnak azok a fejlesztési támogatások is, amitől mind az önkormányzat, mind a kormányzat 
azt várja el, hogy a fejlesztések megvalósulását követően az önkormányzat saját lábára tud állni.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
A 19/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Fekete Zsolt: Ismertette Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
szóló  önkormányzati  rendelet  május  havi  módosításának lényegi  elemeit,  melyek a  következők 
voltak:  a  Közgyűlés  által  jóváhagyott  2016.  évi  pénzmaradvány  felosztása;  a  központi 
költségvetésből bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék és egyes projektekhez 
kapcsolódó  támogatások  előirányzati  rendezése;  a  polgármester  hatáskörébe  tartozó  előirányzat 
módosítások átvezetése.

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; a Gazdasági Bizottság 5 igen, 3 nem szavazattal;  
a Népjóléti  Bizottság 7 igen, 5 tartózkodással támogatta; a Pénzügyi Bizottság 3 igen, 3 nem  
szavazattal nem támogatta az előterjesztést.

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  jelezte,  hogy  probléma  van  a  költségvetés  módszertani 
elkészítésével.  Véleménye  szerint  vannak  olyan  megoldások,  amik  az  átlagemberek,  a  kevésbé 
szakirányú végzettséggel rendelkezők számára is átláthatóbbá, érthetőbbé tennék a költségvetést. 
Kérte,  hogy  a  pénzmaradványt,  a  tervezett  pénzforrásokat,  a  hiányt  külön  kimutatható  soron 
jelenítsék meg, annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a költségvetés. Példaként említette, hogy 
azoknál a tételeknél, ahol eddig játszani kellett a számokkal - például a helyi adóbevételek a korábbi 
években túl lettek tervezve annak érdekében, hogy egyensúlyossá váljon a költségvetés -, már a 
reális számok jelenhetnének meg.

Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  vállalkozóként  sokáig  tartott  számára  megismerkedni  a  város 
költségvetésével. Furcsának tartja, hogy például a költségvetési kiadásokban nem tényleges számok 
szerepelnek, hanem az előző évi tervezések, amikhez később viszonyítanak. Így fordulhat elő olyan 
értelmezési probléma, hogy ami a tavalyi bázishoz képest nőtt, arról azt állítják az anyagban, hogy 
csökkent,  mert  az  előirányzathoz  történik  a  viszonyítás.  Javasolta  ennek  a  problémának  az 
áttekintését.  Örömmel  nyugtázta,  hogy  lát  fogadókészséget  a  probléma  megoldására,  hiszen 
Polgármester  úr  egyeztetést  hívott  össze  a  téma  kapcsán.  Hangsúlyozta,  hogy  átláthatóbbá  és 
érthetőbbé kell tenni a költségvetést mindenki számára. 
Megemlítette  a  közoktatási  intézmények  feladatátvállalását,  ami  nagyságrendileg  300  milliós 
feladatátvállalás.  Ebből  levonva a 29 millió  Ft normatív támogatást,  még mindig 270 milliós a 
költségvetés könnyítése. 

A  költségvetéshez  kapcsolódóan  ismételten  megemlítette  a  költségvetési  maradványt.  Az 
előterjesztés 18. oldalán szereplő maradvány működési célú igénybevétele 488 millió Ft-ról 677 
millió  Ft-ra  változott,  ami  azt  jelenti,  hogy  megjelent  egy  újabb  maradványösszeg  a 
költségvetésben, aminek nyilvánvalóan van feladattal terhelt része. Irodavezető asszony felé intézett 
kérdésében arról érdeklődött, hogy ebből a körülbelül 188 milliós növekedésből mennyi a szabadon 
használható?  Számításai  szerint  184  millió  Ft-os  többlettel  szabadon  gazdálkodhat  az 
önkormányzat. Véleményében megfogalmazta, hogy a költségvetés folyamatosan változó terv, vagy 
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vízió,  ami  mindig  változik.  Az  adott  körülmények  befolyásolják,  milyen  bevételek,  milyen  új 
elképzelések érkeznek, de fontosnak tartja, hogy mindenki számára érthető legyen. 

Egyed  Andrásné: Válaszában  elmondta,  hogy  a  költségvetés  érthetőségére  vonatkozóan 
javaslatokat várnak. Hol legyenek módosítások, milyen táblázatok legyenek beszúrva, vagy milyen 
plusz információk legyenek megjelenítve annak érdekében, hogy érthetőbb legyen a költségvetés. 
Az,  hogy  a  költségvetésben  jelentkező  működési  hiány  hol  van  kimutatva,  döntés  kérdése.  A 
további felvetésekre reagálva elmondta, hogy két oka van annak, hogy a költségvetés készítésekor 
miért az előző évi tervszámhoz viszonyítanak. Egyrészt almát az almával, körtét a körtével kell 
összevetni, másrészt a költségvetést február 15-ig kell elfogadni, amihez az anyagot legalább január 
közepéig el kell készíteni. A decemberi könyvelés ekkor még nincs meg teljes egészében. Tehát 
januárban  még  nem  lehet  korrekt  számokat  adni,  amihez  pontosan  lehetne  viszonyítani  a 
költségvetés  számait,  és  tudnák  elemezni  az  előző  évi  tényszámokat  a  következő  évi 
tervszámokhoz.
A  továbbiakban  elmondta,  hogy  188  millió  Ft-os  maradvány  nem  egy  rendeletmódosítás 
eredménye. Ugyanis ez már márciusban  lett módosítva 45.227 ezer Ft-tal a projektek működési 
kiadása miatt.  Ami a  jelen  költségvetési  rendeletben megjelent  az a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági  Szolgálatánál  mintegy  52  millió  Ft,  amiből  körülbelül  32  millió  Ft  az,  ami  nincs 
kötelezettségvállalással terhelve egyenlőre. 
A rendeletmódosításban a Polgármesteri  Hivatalnál 48 millió  Ft jelent meg,  amiből a projektek 
miatt a kötelezettségvállalással terhelt 24.500 ezer Ft, ami egyenlőre nem kötelezettségvállalással 
terhelt az 23 millió. Az önkormányzatnál 87 millió Ft jelent meg, amiben benne van a 45 millió Ft 
is, tehát azt levonva mintegy 42 millió Ft az, ami a mostani rendeletmódosításban szerepel, és ebből 
szabad felhasználású volt a személyi juttatás, járulék mintegy 7 millió Ft. 

Turcsány László: A 19. oldalon a módosított előirányzat személyi juttatásoknál van egy 130 millió 
Ft-os emelkedés, és a dologi kiadásoknál egy 300 millió Ft-os emelkedés az eredeti előirányzathoz 
képest. Valószínűsítette, hogy  a személyi juttatásnál a minimálbér emelés játszott szerepet, hogy 
ennyivel emelni kellett az előirányzatot. Ugyanakkor kérdésként tette fel irodavezető asszonynak, 
hogy mire fordítja a város ezt a nagyjából 300 millió Ft-ot.

Egyed Andrásné: A 300 milliós maradvány döntő része a projektek miatti működési maradvány. 
Pontos adatot nem tudott mondani, mert ez halmozott adat, tehát ebbe benne van a korábbi rendelet-
módosításokkal módosított összeg is. Felajánlotta, hogy írásban részletezik, hogy a 300 millió Ft-ot 
melyik rendeletmódosítással és hogyan módosították. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
A 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Javaslat egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  megyei  jogú  város 
szmogriadó  tervéről  szóló  önkormányzati  rendelet,  valamint  a  Környezetvédelmi  Alapról  szóló 
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatával  kapcsolatban  módosítások  váltak  szükségessé.  A 
szmogriadót érintően a módosítás kétirányú. Egyrészt a tájékoztatási küszöbérték, illetve a riasztási 
küszöbérték  elérése  esetén  a  gépjárműforgalom önkéntes  korlátozására  a  továbbiakban  a  jármű 
környezetvédelmi osztályba sorolása alapján kerül sor, másrészt a Szmog Intéző Munkacsoportra 
(SZIM) vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek. A Környezetvédelmi Alapról 
szóló  rendelet  jelenlegi  felülvizsgálata  során  a  magasabb  szintű  jogszabályokkal  való  összhang 
megteremtése  érdekében  volt  indokolt  a  módosítás.  A rendelettervezet  társadalmi  egyeztetésre 
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bocsátása megtörtént. A tervezettel kapcsolatban vélemény, javaslat nem érkezett. A Nógrád Megyei 
Kormányhivatal  Salgótarjáni  Járási  Hivatala  a  módosításokkal  egyetértett.  Nógrád  Megye 
Önkormányzata  a  módosító  rendelkezésekkel  összefüggésben  érdemben  észrevételt  nem  tett. 
Mindezek alapján javasolta a rendelet elfogadását.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
A 21/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslat  a  településrendezési  eszközök  módosítására  a  Beszterce  tér  és  környékét 
érintően, valamint hibajavítások átvezetésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Közgyűlés 2017. márciusi határozata alapján eljárást 
indult  a  településrendezési  eszközök  módosítására  a  Beszterce  tér  és  környékét  érintően.  A 
véleményezési  szakasz  lezárását  a  Közgyűlés  áprilisi  ülésén  elfogadta.  A véglegesített 
tervdokumentáció meg lett küldve az állami főépítésznek záró szakmai véleményre, aki a tervezet 
ellen kifogást  nem emelt.  A határozati  javaslat  a  településszerkezeti  terv  műszaki  leírásának és 
egyes  tervlapjainak  módosítását  tartalmazza.  A  rendelettervezet  a  helyi  építési  szabályzat 
módosításáról szól.

Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen;  a  Gazdasági  Bizottság  8  igen  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy először a rendelet-tervezetről, majd a határozati javaslatról 
kell külön döntést hozni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
A 22/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

91/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017. (II. 14.) határozat (a továbbiakban: Határozat)
a) 1. mellékletét az 1. melléklet szerint,
b) 2. mellékletét a 2. melléklet szerint
módosítja.
Határidő: 2017. június 9.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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5. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  középtávú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadására (2017-2019.)
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a közgyűlés 2017. április 25-i ülésén tárgyalta és döntött Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017-2026.  időszakra  vonatkozó  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási  tervéről,  egyben  felkérte  a  polgármestert,  hogy  a  2017–2019.   évekre 
vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervet a Közgyűlés 2017. májusi ülésén terjessze elő. Az 
előterjesztés mellékleteként csatolt  2017–2019. évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási 
terv a hosszútávú tervhez illeszkedik,  az ott megfogalmazott  elvek, célok alapján és jogszabályi 
keretek között kerülnek meghatározásra a középtávú vagyongazdálkodás célkitűzései. A középtávú 
terv  fogalmazza  meg  azokat  a  célokat,  amelyeknek  a  részterületeken  meghatározott  konkrét 
feladatok  során  érvényesülnie  kell  az  önkormányzati  közfeladatok  minél  eredményesebb, 
színvonalasabb, költségtakarékosabb ellátása érdekében.

A Gazdasági Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással támogatta; a Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 nem, 2  
tartózkodással nem támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

92/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  2017  –  2019.  évekre  vonatkozó  középtávú  vagyongazdálkodási  tervét  az  1. 
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6. Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a VGÜ Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, mely a 
társaság jövőbeni elképzeléseit foglalja össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzi. 
Tartalmazza mindazon információkat, amelyek egy vállalkozás működtetéséhez szükségesek.

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

Pataki Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy a Felügyelő Bizottsági döntéseket nem ismerték 
meg. Kérdése volt ügyvezető igazgató úr felé, hogy erről tud-e tájékoztatást adni?
 
Fekete  Zoltán: Válaszában  elmondta,  hogy  a  felügyelő  bizottsági  döntéseket  eljuttatták  az 
önkormányzathoz, nem tudja miért nem sikerült betekintést szerezni. Tájékoztatásul elmondta, hogy 
a felügyelő bizottság egyhangúlag támogatta az üzleti tervet. 
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Tóthné  dr.  Kerekes  Andrea: Ígéretet  tett  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Felügyelő  Bizottsági 
jegyzőkönyveket az ülést követően rendelkezésre tudják bocsájtani az irodán.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

93/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2017. évi üzleti tervét a melléklet 
szerint 1.000 ezer Ft adózott eredménnyel fogadja el.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése

7. Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt:   Tájékoztatásul elmondta, hogy az  előterjesztés a Salgótarján és Környéke Vízmű 
Kft.  üzleti tervét tartalmazza.

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

Turcsány László: Az előterjesztéshez kapcsolódva elmondta, hogy a frakció támogatja az üzleti 
tervet, azonban néhány kérést megfogalmazott a napirend kapcsán. Az elmúlt napok esőzései miatt 
számos  csatornával  kapcsolatos  probléma jelent  meg.  Megkereste  a  Városüzemeltetési  Irodát  a 
csatornatisztítások, esővíz elvezető árkok tisztítása, a csatornahálózat duguláselhárítása miatt. Ott, 
ahol az útburkolat sérült szó szerint a felszínre kerülnek a hibák, balesetveszélyes helyzetek jönnek 
létre.  Kérdést  intézett  Igazgató úr felé  arra  vonatkozóan,  hogy a hibaelhárításokat,  a vis  maior 
helyzeteket  tudnák-e gyorsabban kezelni?  Az esetek nagy részében nem a város,  nem az iroda 
hanyagsága miatt alakulnak ki ezek a helyzetek, hanem a hálózat elhasználódása miatt. 

Barta  András: Válaszában  elmondta,  hogy  a  salgótarjáni  csapadékhálózatot  részben  az 
Önkormányzat,  részben pedig  a  Magyar  Állam,  a  Magyar  Közút  révén üzemelteti.  Véleménye 
szerint a Csatornamű Kft-nek, aki ezekben a munkákban a város részéről vállalkozóként vesz részt, 
illetve a városnak és a közútnak közösen egyeztetéseket kellene folytatni arról, hogy ezekben az 
esetekben hogyan lehetne gyorsítani az operatív munkát,  illetve az eljárásokat.  Elmondta,  hogy 
tárgyalást fog kezdeményezni erre vonatkozóan a Városüzemeltetési Irodánál. 

Turcsány  László: A korábban  elhangzottakat  kiegészítette  azzal,  hogy  sokszor  a  megkezdett 
munkálatok befejezésénél az aszfaltozás, a visszabetonozás, a talaj tömörítése nem megfelelő, vagy 
nem elég gyors. Példaként említette a Táncsics utat, ahol szennyvíz kiváltás történt, és nem fedték 
be  a  gödröt.  Hasonlóan  az  új  temetőnél,  ahol  főnyomócső  kiváltást  végeztek  és  szintén  nincs 
betemetve a gödör. Szeretné, ha ezeknek nagyobb jelentőséget tulajdonítanának. 

Pataki Csaba: Technikai kérést vetett fel. Jelezte, hogy ehhez az előterjesztéshez sem kapták meg 
a Felügyelő Bizottsági állásfoglalásokat. Kérte, hogy ezt pótolják a jövőben. 

dr. Varga Tamás: Hozzászólásában elmondta, hogy  jogos a képviselői észrevétel atekintetben, 
hogy  a  három  üzleti  tervhez  nem  kapták  meg  a  közgyűlés  tagjai  a  Felügyelő  Bizottsági 
véleményeket. Elmondta, hogy a cégvezetők az üzleti tervekkel kapcsolatos Felügyelő Bizottsági 
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véleményeket  megküldték,  és  valószínű  a  technika  ördöge  szólt  közbe  akkor,  amikor  az 
előterjesztések mellől  ezek  lemaradtak.  Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy mindhárom üzleti 
terv esetében az adott cég Felügyelő Bizottsága támogatta az üzleti terveket. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

94/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  társaság  2017.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  24.904  eFt  adózott 
eredménnyel fogadja el.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az a  Salgótarjáni Csatornamű Kft. 
üzleti tervét tartalmazza.

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

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

95/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2017. évi 
üzleti tervét a melléklet szerint 44.277 eFt adózott eredménnyel fogadja el.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tájékoztató  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Peleskei-Balázs Rita, a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja igazgatója

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Lászlók  Katalint,  a  Gyermekjóléti  Központ 
megbízott  vezetőjét.  Felvezetőjében  elmondta,  hogy  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben foglaltak értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  minden  év  május  31-ig  átfogó  értékelést  készít.  A 
jogszabályban előírtaknak megfelelően a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, 
a Hatósági Iroda, valamint a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda munkatársai a saját, valamint a 
társhatóságoktól bekért  adatok felhasználásával elkészítették a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 
feladatok  2016.  évi  ellátásáról  szóló  tájékoztatót.  A tájékoztatóban  -  statisztikai  adatokkal  is  - 
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alátámasztva  bemutatásra  került  2016-ban  a  gyermekjóléti  területen  végzett  hatósági  munka  és 
szolgáltató tevékenység is.

A Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi. 

10. Javaslat  a  „Salgótarjáni  Sportlövész  Egyesület”  részére  névhasználathoz  való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület 
elnöke  levélben  kereste  meg  az  önkormányzatot,  és  kérte  az  Önkormányzat  hozzájárulását  a 
„Salgótarjáni”  névhasználat  engedélyezéséhez,  valamint  az  önkormányzati  tulajdonú,  3100 
Salgótarján, József A. u. 2. sz. alatti ingatlan (Gagarin iskola pincelőtere) székhelyhasználatának 
engedélyezését.  Az egyesület  célja,  hogy az egyesület  keretén belül szervezett  sporttevékenység 
feltételeit  megteremtse,  továbbá  az  egyesület  feladatának  tekinti,  hogy  az  egyesület  tagjai 
versenyszerű sporttevékenységét előmozdítsa, a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez, illetőleg az 
utánpótlás neveléshez szükséges feltételeket biztosítsa, a lövészsportot népszerűsítse. Az Egyesület 
Balassagyarmati Törvényszék általi bejegyzéséhez szükség van a Közgyűlésnek a névhasználathoz 
és székhelyhasználathoz való hozzájáruló határozatára is. Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a 
Közgyűlés tagjai részére.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

96/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület (székhely: 3100 Salgótarján, József A. u. 2., képviseli: Kolláth 
Zoltán elnök) elnevezésében a „Salgótarjáni” megjelölést használja, valamint, hogy a Salgótarján, 
József A. u. 2. sz. alatti ingatlan (pincelőtere) az Egyesület székhelyeként bejegyzésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat  az  EFOP-2.23-17  kódszámú  „Átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények 
korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Peleskei-Balázs Rita, a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja igazgatója

Fekete  Zsolt: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy a  Közgyűlés  2017.  áprilisi  ülésén  jóváhagyta  az 
„Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című pályázat Társulás általi benyújtását. 
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A közgyűlési  döntés  óta  eltelt  időszakban  a  pályázati  felületen  megjelenő  információk  alapján 
lehetőség van határozatlan szolgáltatási nyilvántartásba történő bejegyzéssel rendelkező intézmény 
korszerűsítésére  irányuló  pályázat  benyújtására.  Javasolta  a  pályázat  benyújtását  a  családok 
átmeneti  otthona  korszerűsítésére  is,  amennyiben  az  Irányító  Hatóság  válasza  alátámasztja  a 
pályázati  felületen  található  információkat.  A jogszabályi  rendelkezéseknek  és  a  modern  kor 
követelményeinek megfelelő épület kialakítására a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 4684 hrsz. alatti, természetben a 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. szám 
alatti  ingatlanon kerülne sor.  A pályázat  benyújtásához szükséges a Társulás,  mint fenntartó,  az 
Önkormányzat,  mint  tulajdonos  jóváhagyó  döntése,  valamint  a  hajléktalan  átmeneti  szálló 
korszerűsítése  vonatkozásában  az  ingatlanról  való  rendelkezés.  Az  előterjesztés  pótlólag  lett 
megküldve a Közgyűlés tagjai részére.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Tájékoztatta  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy  két  határozati  javaslatról,  külön  kell  döntést  hoznia  a 
Közgyűlésnek.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

97/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 85/2017. (IV.25.) sz. határozatában 
foglaltak szerint hozzájárul a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által az EFOP-
2.2-3-17  kódszámú,  „Az átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények  korszerűsítése”  című pályázati 
felhívás  alapján  a  férfi  átmeneti  szálló  korszerűsítésére  benyújtott  támogatási  kérelem 
megvalósításához  és  a  támogatási  időszak  során  megvalósuló  infrastrukturális  fejlesztések 
támogatást  igénylő  aktiválásához,  amennyiben  a  Társulás  valamennyi  pályázati  feltételnek 
megfelel.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2.  A  Közgyűlés  nyilatkozik  arról,  hogy  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező 3117 Hrsz-ú, természetben a 3100 Salgótarján, Salgó út 24. szám 
alatti ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 3117 Hrsz-ú, természetben a 
3100  Salgótarján,  Salgó  út  24.  szám  alatti  ingatlan  ingyenes  használatba  adására  vonatkozó 
szerződés előkészítésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  a 3. pontban meghatározott  ingatlanra vonatkozó 
ingyenes  használati  szerződés  aláírására  és  a  pályázattal  kapcsolatos  egyéb  jognyilatkozatok 
megtételére.  
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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98/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja és jóváhagyja, hogy a 
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása az EFOP-2.2-3-17 kódszámú, „Az átmeneti 
és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című felhívásra - amennyiben a Társulás valamennyi 
pályázati feltételnek megfelelő 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 működtetéséhez szükséges forrás fedezetét a 
tárgyévekre vonatkozó költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulási Tanácsát tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés hozzájárul a Társulás által az EFOP-2.2-3-17 kódszámú, „Az átmeneti és 
rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívás alapján a családok átmeneti 
otthona korszerűsítésére benyújtott támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak 
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő aktiválásához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező 4684 hrsz-ú, természetben a 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. 
szám alatti ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 4684 Hrsz-ú, természetben a 
3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó 
szerződés előkészítésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó 
ingyenes használati szerződés aláírására és a pályázattal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok 
megtételére.  
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Szatmáry Zsolt, a Városüzemeltetési Iroda vezetője

Fekete Zsolt: Tájékoztatásul elmondta,  hogy  Magyarország 2017. évi központi  költségvetéséről 
szóló  törvényben  foglaltak  alapján  támogatás  igényelhető  a  helyi  közösségi  közlekedés 
támogatására.  Az  előterjesztés  a  támogatási  kérelem  benyújtására  és  a  szükséges  döntések 
meghozatalára vonatkozó javaslatot tartalmazza.  Az anyagküldést követően 2017. május 17-én a 
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Hivatalos Értesítőben közzétételre került a Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium 2017. évi pályázati 
kiírása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Turcsány László: Hozzászólásában felvetette, hogy összegszerűen kérné megadni az igényelhető 
összeget, mert az előterjesztés %-ban adja meg mindezt. Számításai szerint ez 130 millió Ft + 25%, 
vagy 130 millió Ft. 

Szatmáry Zsolt: Válaszában elmondta, hogy ezt jelen pillanatban nem lehet megmondani, hiszen a 
minisztérium  fogja  pontosan  meghatározni  különböző  szorzókkal,  számítási  módokkal. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy 66 millió Ft körüli összegre tehető az a semmilyen bevétellel nem 
fedezett összeg, amely várhatóan a plafonja lehet ennek a támogatásnak. Tavaly hasonló összegben 
mozgott, és 20 millió Ft-ot kapott Salgótarján ezen a pályázaton. 

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

99/2017. (V. 25.) határozat
1.  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés 

támogatására  vonatkozó  kérelmet  nyújt  be,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
A Közgyűlés vállalja,  hogy az önkormányzat  a helyi  személyszállítási  közszolgáltatást  2017. 
január 1-től 2017. december 31-ig folyamatosan fenntartja.
Határidő: pályázat benyújtására: 2017. június 12., közszolgáltatás fenntartására: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  nyilatkozik  arról,  hogy  az 
önkormányzat  a  helyi  közlekedés  működtetéséhez  2016.  évre  vonatkozóan  2016.  évben  a 
KMKK  Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  részére  nettó  130.000  ezer  Ft 
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást fizetett meg.
Határidő: 2017. június 12.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  pályázati 
eljárás  nélkül  a  közszolgáltatással  közvetlenül  megbízva  kötötte  meg  a  szolgáltatóval  a 
közszolgáltatási szerződést.
Határidő: 2017. június 12.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  szociális  támogatás  igényléséhez 
történő pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Tájékoztatásul elmondta, hogy a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter a 
költségvetési törvény alapján pályázati kiírást tett közzé a települési önkormányzatok rendkívüli 
költségvetési támogatására, a települési támogatások 2017. évi kifizetéséhez.  Támogatásra azok a 
települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége 
nem haladja meg a 32.000 forintot. Salgótarján esetében ez az összeg 21.562 forint. A települési 
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önkormányzatok rendkívüli  szociális  támogatására  a  pályázatot  a  pályázati  kiírás  alapján az év 
során  legfeljebb  egy  alkalommal,  2017.  július  15-éig  nyújthatják  be  2017.  január  1.  –  2017. 
december  31. közötti  önkormányzati  kifizetésekhez.  A támogatás  formája  vissza  nem térítendő 
költségvetési támogatás, amely kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.

A Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

100/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi  XC.  törvény  3.  melléklete  I.7.  pont  és  a  III.  1.  pontja  szerinti  települési  önkormányzatok 
rendkívüli  önkormányzati támogatására, ennek keretében a rendkívüli  szociális  támogatásra kiírt 
pályázat  benyújtását,  2017.  január  1.  –  2017.  december  31.  közötti  települési  támogatások 
önkormányzati kifizetéseihez.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. július15.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Tájékoztatásul elmondta, hogy a mezőgazdasági földterületek és a közutak között 
fekvő területek tisztán tartására irányuló közfoglalkoztatási  programhoz kapcsolódó feladatokról 
szóló  kormányhatározat  alapján  a  Kormány felhívta  a  belügyminisztert  és  a  nemzeti  fejlesztési 
minisztert,  hogy  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.,  mint  közfoglalkoztató  bevonásával  a 
mezőgazdasági  földterületek  és  az  állami  fenntartású  közutak  között  külterületen  fekvő,  állami 
tulajdonban  lévő  területek  tisztán  tartására  közfoglalkoztatási  programot  szervezzen,  továbbá 
vizsgálják  meg  a  közfoglalkoztatási  program  során  kitermelt  faanyag  szociális  célú  tűzifaként 
történő  kiosztásának  lehetőségét.  A  Közútkezelő  a  kormány  határozatában  foglaltak  szerint 
közfoglalkoztatási  mintaprogramot  indított.  A  közfoglalkoztatási  programok  során  kitermelt 
faanyagot  a  Közútkezelő  a  telephelyein  összegyűjti,  deponálja,  majd  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.  engedélyével rendelkező önkormányzatok részére szociális célú hasznosítására 
átadja.

A Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy a januári, februári rendkívül hidegben sokan 
szorultak volna szociális tűzifára, amit a közfoglalkoztatási cég nem tudott kielégíteni, mivel nem 
gyűlt össze annyi fa a programokban. Jelen program részeként 43 m3 fa a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság  telephelyén  van,  ami  azt  jelenti,  hogyha  ezt  a  pályázatot  a  város  megnyeri,  ezzel 
rendelkezik. Kérdésként fogalmazta meg, hogy milyen paraméterek alapján lehet igényt benyújtani 
és hol lehet hozzájutni a fához?

dr. Tajti Anita: Válaszában elmondta, hogy ez egy újszerű pályázat. A város lakosságára kivetítve, 
csekély  mennyiségű  fáról  van  szó.  Ugyanakkor  minden  lehetőséggel  élni  kell,  hogy  a 
legrászorultabbakat  támogathassa  az  önkormányzat.  A  Munkaügyi  Központból  Tamási  Ildikó 
főosztályvezető asszony támogatását bírja az önkormányzat, akitől részletes tájékoztatást kaptak. 
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Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy ezzel a mennyiséggel kizárólag Salgótarján fog rendelkezni.

További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

101/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak,  valamint az állami vagyonról  szóló 2007. évi  CVI. 
törvény  36.  §  (2)  bekezdésének  c)  pontja  alapján  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-nél 
kezdeményezi  a  Magyar  Állam  tulajdonában  és  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt. 
vagyonkezelésében  lévő  (természetben  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt  Salgótarjáni 
Üzemmérnökségének  telephelyén  tárolt)  43,950  m3  kezelhető  méretű  keményfa  (értéke: 
439.500.-Ft) és 4,1 m3 kezelhető méretű puhafa (értéke: 25.420.-Ft) ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását.

2. Az  ingóságokat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8a.)  pontjában 
meghatározott  „szociális  szolgáltatások  és  ellátások,  amelyek  keretében  települési  támogatás 
állapítható  meg”  feladatainak  ellátása  érdekében  kívánja  tulajdonba  venni  és  szociális  célra 
kívánja felhasználni.

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  ingóságok  ingyenes  önkormányzati 
tulajdonba adásával  kapcsolatos  eljárás  során  az  MNV Zrt.  felé  teljes  jogkörben  eljárjon  és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen, az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítására vonatkozó támogatási 
kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  elfogadott  Intregrált  Területi  Program 
megvalósítása érdekében az előterjesztésben önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújításával 
kapcsolatos  támogatási  kérelem  benyújtására  tett  javaslatot.  A projekt  keretében  egészségügyi 
alapellátást  nyújtó  szolgálatok  fejlesztése  valósul  meg.  Megtörténik  a  jelenlegi  feladat-ellátási 
helyek  felújítása,  valamint  az  alapellátáshoz  szükséges  eszközök  beszerzésére  is  sor  kerül.  A 
felújítás  tervezett  összköltsége:  141.550.904  Ft.  A támogatás  mértéke  az  összes  elszámolható 
költség 100%-a. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2017. május 31.

A Gazdasági Bizottság 8 igen; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta; a Pénzügyi  
Bizottság 3 igen, 1 nem 2 tartózkodással nem támogatta az előterjesztést. 

Pataki  Csaba: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdezte,  hogy  mely  ingatlanokra  kíván  az 
önkormányzat 141 millió Ft-ot költeni?
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dr.  Kaszás  László: Válaszában  elmondta,  hogy a  Városfejlesztési  Iroda,  a  Humánszolgáltatási 
Iroda munkatársainak a bevonásával jelenleg felméri a lehetséges ingatlankört, illetőleg azokat az 
eszközbeszerzéseket, amelyekre adott esetben sor fog kerülni, illetőleg amelyek ebbe a felújítási 
keretbe beleférnek. Pontos tájékoztatást nem tud adni arról, hogy a beadandó pályázatnak mi lesz a 
végleges  tartalma,  viszont  amint  ez  tisztázódik  a  két  iroda  vállalja,  hogy  írásban  részletesen 
tájékoztatást ad.

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

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  bár  az  anyagban  nem  szerepel,  de  nagy 
valószínűséggel a TOP-os programban az Acélgyári  Rendelőnek az áthelyezése, új rendelőnek a 
létrehozása szerepel. Ennek kapcsán megkereste az acélgyári rendelőben praktizáló Kocsis doktor 
urat.  Bár  az  ügyben  már  történtek  lépések,  javaslatok  doktor  úr  személyes  találkozót  kért 
polgármester úrtól annak érdekében, hogy tisztázzák a jelenlegi helyzetet. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a rendelő az Acélgyár tulajdonában volt, majd a gyár felszámolását 
követően  2  millió  Ft-ért  valaki  megvette.  Az  ingatlan  társasházként  működik,  amiben  Kocsis 
doktornak  saját  rendelője  van,  Oláh  doktor  úrnak  saját  rendelő  része  van,  és  talán  az 
önkormányzatnak is van benne ingatlan része. Kocsis doktortól kapott  információk szerint egyre 
nehezebb a betegek ellátása, mert időközben újabb ingatlanrészeket is megvásároltak. Bár ezek nem 
a  tulajdonában  csak  használatában  voltak.  Ilyen  például  a  váróteremben  lévő  WC,  illetve  az 
öltözőrész, ami az orvosi munkához való felkészülést szolgálta. Doktor úr kérését tolmácsolta, ami 
szerint  Kocsis  doktor  úr,  akinek  a  felesége  a  Kemerovón  háziorvos,  konszenzusra  törekszik  a 
várossal. Elmondta, hogy az ellátási körzetébe 4000 fő tartozik és 200-300 fő beteget lát el havonta. 
Doktor úr kéri polgármester urat, hogy vegye fel vele a kapcsolatot, annak érdekében, hogy ez az 
ellátás  megmaradjon  addig  is,  amíg  az  új  rendelő  megépül.  Véleményében  elmondta,  hogy ez 
emberi  számítások  szerint  is minimum egy  év.  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  város 
„Szakembereket  Salgótarjánba” programot indít,  ugyanakkor  javasolja,  hogy tartsa  meg a város 
ezeket a  szakembereket. Nem örülne annak, ha egy orvos házaspárral szegényebb lenne a város. 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy több egyeztetésen vannak túl mind Kocsis doktor 
úrral, mind Oláh doktor úrral.  Ebben a társasházi felépítményben nekik és az önkormányzatnak is 
van tulajdona. Az épület fejlesztése azért hiúsult meg, mert társasházat nem lehetett felújítani, csak 
önkormányzati tulajdont, és mivel abban az időszakban az önkormányzatnak nem sikerült 100%-os 
tulajdonba  kerülni,  ezért  jött  a  „b”  terv,  mely  szerint  az  önkormányzat  más  ingatlanon  fogja 
kialakítani az Acélgyár és környéke lakóinak az orvosi ellátását. 

Sajnos ebbe az épületbe, mind az önkormányzat, mind a két tiszteletben álló doktor úr is beszorult. 
Az önkormányzat keresi a lehetőségeket, az ingatlanból szeretné kimenekíteni a tulajdonát, mert az 
épülettel  nem  tud  mit  kezdeni.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  országosan  is,  de  különösen 
Salgótarjánban nehéz helyzetben van az orvos ellátás.  Ezt  az önkormányzat  komplexen kívánja 
kezelni,  nem  egyéni  alkuképpen.  Olyan  rendező  elvet  akarnak  elfogadni,  természetesen  a 
Közgyűlés támogatásával, amivel elkerülhető egy ilyen ingatlanvásárlásnál az a zsarolási helyzet, 
amibe  az  önkormányzat  került  az  épület  felújítása  kapcsán.  Mind  a  városvezetésnek,  mind  a 
városnak  az  az  érdeke,  hogy orvosok  jöjjenek,  és  az  itt  lévő  orvosok  ne  menjenek  el.  Ennek 
érdekében,  a  2016-os  költségvetési  beszámolóban  is  szerepelt,  a  vállalkozó  orvosok  pénzügyi 
támogatást  kapnak  a  rendelőik  fenntartására,  és  fejlesztéséhez.  Zárásként  elmondta,  hogy 
természetesen keresni fogja doktor urat, annak ellenére, hogy jó pár egyeztetésen már túl vannak. A 
továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy Dr. Oláh Sándorral vette fel a kapcsolatot, aki 
elmondta,  hogy  az  ő  problémája  már  régóta  húzódik.  Durván  4  tárgyaláson  vannak  túl,  és 
gyakorlatilag együtt  érző bólogatáson kívül nem sok minden történt.  Azzal a kéréssel fordult  a 
városvezetés felé, hogy tegyenek meg mindent az ügy érdekében. Véleményében elmondta, hogy 
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nagyon  nem  mindegy,  hogyan  indul  az  építkezés.  Toronyóra  kell  lánccal,  jégcsarnok,  vagy 
egészségügyi alapellátás. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az utolsó 3 mondatot nem igazán értette. 

Pataki Csaba: Válaszában elmondta, hogy Oláh doktornak a praxisa veszélyben forog amiatt, hogy 
nehezen tudja fenntartani a saját ingatlanját,  azaz a saját tőkéjével  felújított orvosi rendelőt.  Azon 
gondolkodik, hogy visszaadja a praxisát.   Információi szerint,  ezzel kapcsolatban levelet  fog írni 
polgármester úrnak, illetve jegyző asszonynak, amiben ecseteli majd a múlt történéseit, a kialakult 
helyzetet,  amit még az önkormányzat  nem tudott  kezelni. Ezzel kapcsolatban a  következő évek 
nagy kihívása az,  hogy mire is költi a város  azt a pénzt, amit a TOP programokon belül, illetve 
egyéb  támogatáson  belül,  megkap.  Sportuszodára  van  szükség,  vagy  alapvető  ellátásra? 
Véleményében  elmondta,  hogy az  alapvető  ellátással  kell  kezdeni,  mert  az  öltözködést  sem a 
kalappal kezdjük, hanem a fehérneművel.
 
Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az önkormányzat az adott támogatásokat arra költi, amire 
kapja. A két érintettel természetesen tárgyalni fognak. Egyikük praxisa sincs veszélyben, hiszen 
felajánlották nekik az új orvosi rendelőben a felújított eszközállománnyal a praxis folytatását. Az 
ingatlan értékesítése őket is,  és az önkormányzatot is érinti,  mint tulajdonosokat.  Tolnai Sándor 
képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  az  is  kérdés,  hogy  az  átmeneti  időszakban 
hogyan lesz a működés biztosítva.  A doktor úr szeretné,  ha visszavásárolná tőle  a város ezt  az 
ingatlant.  Korábban  volt  már  erre  precedens.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  korábban  egy 
jogszabályi helyzet miatt megvásárolták ezt az ingatlant. Elmondta, hogy a doktor úr véleménye 
szerint ezen nem nyerészkedni akar, hiszen annak is örülne, ha azt kapná vissza, amibe került. A 
vásárlást követően a közgyűlés olyan döntést hoz, ami szerint az ellátást máshol kívánja ellátni, 
mert van egy elképzelés, egy fejlesztési lehetőség, és így tovább. Doktor úrnak ott van a rendelője, 
és ott vannak azok az orvosi eszközök, amik több millió Ft-ba kerültek. Tudomása szerint doktor úr 
már ezzel nem is nagyon akar foglalkozni, mert nyilván nem a legújabb gépekről van szó. A kérése 
arra irányulna, hogy az ingatlant vásárolja vissza a város. 

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  egészségügyi 
ellátása , ezen belül az, hogy a városban lévő orvosokkal milyen döntéseket hoznak meg, túlnyúl 
ezen a két doktor úron, és túlnyúl ezen a két rendelőn is. Az álláspontot a közgyűléssel együtt 
fogják kialakítani. Véleményében elmondta, hogy a praxisuk nincs veszélyben. Elmondta továbbá, 
hogy az önkormányzat nem azért, nem ott valósította meg az elképzeléseit, mert más ötletek jöttek, 
hanem azért, mert az élet ebbe kényszerítette bele a várost. Az önkormányzat sem akarta otthagyni a 
tulajdonát, de arra kényszerítette az élet, hogy ott kell hagyni, mert sem az önkormányzatot, sem a 
közgyűlést  nem akarja  beleszorítani  egy  zsarolható  állapotba.  És  ebben  a  zsarolható  állapotban 
kelljen olyan jellegű döntéseket hozni, amely egy lavinát indíthat el. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

102/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-6.6.1-16  kódszámú,  „Egészségügyi  alapellátás  infrastrukturális  fejlesztése”  című  pályázati 
felhívás  alapján  önkormányzati  tulajdonú  orvosi  rendelők  felújítására  vonatkozó  támogatási 
kérelem benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt polgármester úr 10 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete Zsolt: A szünetet követően megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a 
Közgyűlés határozatképes.

16. Javaslat a Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése című támogatási kérelem 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az elfogadott  Integrált  Területi  Program 
megvalósítása  érdekében  jelen  előterjesztésben  a  Mackóvár  Központi  Óvoda  energetikai 
fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtására tesz javaslatot. Magyarország Kormánya a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.1-16 azonosító számú „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció keretében pályázati kiírást jelentetett meg. A 
felhívás célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a 
globális  erőfeszítésekhez.  Ennek keretében a Mackóvár  Központi  Óvoda épületének energetikai 
fejlesztése  valósul  meg  a  meglévő  falszerkezetek,  homlokzat  és  födémszerkezetek  utólagos 
hőszigetelésével,  illetve  a  nyílászárók  cseréjével.  A projektben  az  épület  akadálymentesítése  is 
megtörténik, a tetőn pedig napelemes rendszer kerül telepítésre, továbbá a fűtés szabályozása is 
korszerűsítésre kerül. Mindezzel az épület fenntarthatósága jelentősen javul.

A Gazdasági Bizottság 8 igen; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5  
igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

103/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-6.5.1-16  kódszámú,  „Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  elnevezésű 
pályázati  felhívás  alapján  a  Mackóvár  Központi  Óvoda  energetikai  fejlesztése  című támogatási 
kérelem benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős  :   Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat  a  Dornyay  Béla  Múzeum  szakmai  támogatására  irányuló  pályázatok 
benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója

Fekete  Zsolt:      Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az emberi  erőforrások  minisztere  pályázatokat 
hirdetett  a  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  törvény  alapján  muzeális 
intézmények szakmai támogatására. A pályázati kiírás hivatalosan 2017. május 3-án érkezett meg, a 
benyújtás  határideje  2017.  május  24.  volt.  A  pályázatokon  vissza  nem  térítendő  központi 
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költségvetési  támogatás  volt  igényelhető.  A  szakmai  támogatásokban  a  múzeumot  fenntartó 
települési  önkormányzat  részesülhet.  A pályázati  feltételeket  figyelembe  véve  és  egyeztetve  a 
Dornyay Béla Múzeum igazgatójával,  pályázat  benyújtásának utólagos jóváhagyását  javasolta  a 
„Járásszékhely  múzeumok  szakmai  támogatására”  című  pályázati  felhívásra  a  „Közvetlen 
műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” pályázati alcélra. A pályázati támogatásból igényelt összeg 
6 millió Ft, amelyhez nem szükséges saját forrást biztosítani. Javasolta továbbá a Kubinyi Ágoston 
Program  elnevezésű,  a  „Muzeális  intézmények  szakmai  támogatására”  meghirdetett  pályázati 
felhívásra pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyását a Bányászati Kiállítóhely állandó kiállítása 
teljes körű felújításának és korszerűsítésének II. ütemére. A tervezett beruházás összköltsége 33,5 
millió Ft,  amelynek legalább 10%-át az önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania. Erre 
tekintettel a pályázati támogatásból igényelt összeg 31,5 millió Ft.  A 3,5 millió Ft saját forrást az  
önkormányzat a 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

104/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az 

emberi  erőforrások  minisztere  által  meghirdetett,  a  Magyarország  2017.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.  melléklet  II.  4.  b)  pontja  szerinti,  a 
„Járásszékhely  múzeumok  szakmai  támogatására”  című  pályázati  felhívásra  pályázat 
benyújtását az 1. c), a „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” pályázati alcélon 
belül a ca), cb), valamint cc) pontokban meghatározott tevékenységekre az alábbiak szerint:
A pályázat megvalósítója: a Dornyay Béla Múzeum (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.)

A pályázat forrásösszetétele:
Források Összeg (Ft)
A pályázati támogatásból igényelt összeg 6.000.000
Önkormányzati saját forrás 0
A pályázat szerinti összes költség 6.000.000

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett, a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
II. 4. c) pontja szerinti, a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 
Program)”  című  pályázati  felhívásra  pályázat  benyújtását  az  1.  a)  Múzeumok  szakmai 
támogatása ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése pályázati alcélra az 
alábbiak szerint:
A pályázat megvalósítója: a Dornyay Béla Múzeum (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.)
A pályázat  megvalósítási  helye:  a  Bányászati  Kiállítóhely (3100 Salgótarján,  Zemlinszky 
Rezső u. 1.)
A pályázat forrásösszetétele:
Források Összeg (Ft)
A pályázati támogatásból igényelt összeg 30.000.000
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Önkormányzati saját forrás 3.500.000
A pályázat szerinti összes költség 33.500.000

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés a 2. pontban meghatározott 3.500.000 Ft saját forrást a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatának  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2017.  (II.14.) 
önkormányzati  rendelet  Helyi  önkormányzat  fejezet,  Céltartalékok  cím,  a  „Bányászati 
Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő” előirányzatból biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázatokkal  kapcsolatos  további 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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18. Javaslat  az  „Esélyteremtő  Óvoda”  projekthez  kapcsolódó  együttműködési 
megállapodások utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
-  Andóné Angyal Mária, Salgótarjáni Összevont Óvoda óvodavezetője

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  a  közgyűlésen  megjelent  Andóné  Angyal  Mária  óvodavezetőt. 
Tájékoztatásul  elmondta,  hogy az  Oktatási  Hivatal  valósítja  meg az  EFOP-3.1.3-16 Társadalmi 
felzárkózási  és  integrációs  köznevelési  intézkedések  támogatása  „Esélyteremtő  Óvoda”  kiemelt 
projektet annak érdekében, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodák mindennapi 
munkájába beépülő integrációs pedagógiai rendszer megvalósítását támogassa. Az Oktatási Hivatal 
együttműködő partnernek kérte fel a Salgótarjáni Összevont Óvodát az „Esélyteremtő óvoda” című 
projekt  megvalósításában.  Az  „Esélyteremtő  óvoda”  projekt  célja,  hogy  országszerte  közösen 
létrejöjjön  egy  olyan  intézményhálózat,  melynek  tagjai  az  esélyteremtő  nevelési  eljárásokat 
eredményesen alkalmazzák és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. A programhoz a 
Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  7  tagóvodája  csatlakozott.  Az  együttműködési  megállapodások 
aláírására 2017. május 3. napján került sor. Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerültek 
a  tagóvodák,  az  önkormányzat  és  az  oktatási  hivatal  vállalásai  és  feladatai.  Elmondta,  hogy a 
fentiek alapján szükséges az együttműködési megállapodások utólagos jóváhagyása.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

105/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az Oktatási 
Hivatal, a Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között  az  EFOP-3.1.3-16-2016-00001  Társadalmi  felzárkózási  és  integrációs  köznevelési 
intézkedések támogatása „Esélyteremtő óvoda” című kiemelt projekttel kapcsolatos, a Salgótarjáni 
Összevont Óvoda hét tagóvodájára vonatkozó Együttműködési megállapodásokat az 1-7. melléklet 
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat  a  Salgótarján  testvérvárosaiból  meghívott  művészek  részvételével  
megrendezett XXII. Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  a  „Salgótarján  95  éve  város” 
emlékév  során  számos  kulturális  programmal  kíván  megemlékezni  a  jeles  évfordulóról.  Ennek 
keretében felvette a kapcsolatot az ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesülettel, amely 2017-
ben 22. alkalommal rendezi meg a Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelepet. Az önkormányzat és 
az Egyesület együttműködésének eredményeként az idei év augusztusában lehetőség nyílik arra, 
hogy a Salgótarján testvérvárosai  által  delegált  professzionális  művészek meghívást  kapjanak a 
Művésztelepre. Javasolta, hogy az önkormányzat 500.000 Ft támogatást nyújtson ezen Művésztelep 
lebonyolítására.  A  támogatás  fedezete  a  2017.  évi  költségvetésünkben  rendelkezésre  áll.  Az 
önkormányzat a pénzbeli támogatás mellett, az alkotómunkához szükséges alapanyagokkal segíti a 
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Művésztelepet,  továbbá  lehetőséget  biztosít  a  záró  kiállítás  megrendezésére  a  fenntartásában 
működő Dornyay Béla Múzeumban. Javasolta, hogy a 2017 februárjában megkötött megállapodás 
hatályon  kívül  helyezésével  az  önkormányzat  új  együttműködési  megállapodást  kössön  az 
Egyesülettel, amely tartalmazza a 22. Művésztelep támogatásának feltételeit, továbbá a korábban 
jóváhagyottak alapján a Gorkij körúti önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítását a Művésztelep 
archív anyagának és gyűjteményének raktározásához.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

106/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja az ARS 
LONGA Nonprofit Művészeti Egyesület (székhely: 3123 Cered, Kossuth u. 28.; a továbbiakban: 
Egyesület)  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő  együttműködési 
megállapodást az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat  befejezetlen  beruházások analitikus  és  a  főkönyvi  nyilvántartásból  történő 
kivezetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2016. évi beszámoló befejezetlen 
beruházásokra  vonatkozó  analitikus  nyilvántartás  felülvizsgálata  során  megállapították,  hogy az 
előterjesztés  mellékletében  megjelölt,  befejezetlen  beruházások  elavultak,  tovább  nem 
hasznosíthatók, értékük lecsökkent. A tételek túlnyomó többsége beruházások előkészítését szolgáló 
dokumentum,  melyek  több  éve  készültek,  azóta  a  jogszabályi  módosítások,  valamint  műszaki 
előírások  módosítása  miatt  elavultak,  rendeltetésüknek  megfelelően  nem  használhatók,  így 
szükséges azokat a beruházások közül kivezetni.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

107/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  mellékletben  szereplő 
befejezetlen  beruházások kapcsán  elkészült  dokumentumokat,  azok  elavultsága  miatt  a  jövőben 
nem kívánja hasznosítani, ezért a felsorolt befejezetlen beruházásoknak a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény előírásai szerinti kivezetését rendeli el.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

28



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

Fekete  Zsolt: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program célja, 
hogy  a piacképes szakmával  és  felsőfokú végzettséggel  rendelkező szakemberek szellemi tőkéjüket 
Salgótarjánban  letelepedve  a  város  fejlődése  érdekében  kamatoztathassák.  A program keretében  az 
önkormányzat meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre 90%-os mértékű kedvezményes bérleti  
díjjal történő bérbeadással önkormányzati bérlakást biztosít a pályázók számára. 2017. május 3. napján 
Kovács Richárd a programról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően benyújtotta pályázatát. A 
pályázati anyagához csatolta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 
szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy műszaki projektmenedzser munkakörben alkalmazni 
kívánja.  A  Bizottság  javaslata  alapján  támogatta  Kovács  Richárd  pályázatát,  és  javasolta  a 
Közgyűlésnek a pályázat elfogadását.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

108/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 

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

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

22. Javaslat díszsírhelybe történő temetés utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  által  1978-ban  Ozsvárt  Ferencnek  adományozott 
díszsírhelybe  lánya,  Ozsvárt  Edit  eltemetésének  utólagos  jóváhagyására  tesz  javaslatot  az 
előterjesztés.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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109/2017. (V. 25.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  Ozsvárt  Editnek 
(….....................................), az édesapja, Ozsvárt Ferenc részére 1978. évben adományozott – a régi 
központi  temető  2-es  parcellában  található  177.  számú  –  díszsírhelybe  történő  eltemetését 
utólagosan jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23. Javaslat  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  könyvvizsgálóinak 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.,  a 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a VGÜ 
Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.,  és  a  Salgótarján  és 
Környéke  Vízmű  Kft.  könyvvizsgálóinak  megbízatása  2017.  május  31.  napján  lejár,  így  a 
jogszabályok  értelmében  szükséges  gondoskodni  a  társaságok  új  könyvvizsgálóinak 
megválasztásáról.  A cégek  jelenlegi  könyvvizsgálói  feladatukat  az  elmúlt  években  kiemelkedő 
hozzáértéssel, az elvárt színvonalon látták el. A cégek ügyvezetői javaslatukat megküldték, melyek 
a jelenlegi könyvvizsgálók újraválasztására irányultak. A felügyelőbizottságok véleményezték az 
ügyvezető igazgatók javaslatait, azokkal egyetértettek. Az ügyvezető igazgatók javaslata, valamint 
a  felügyelőbizottságok  véleménye  alapján  kezdeményezte,  hogy a  Közgyűlés  döntsön  a  cégek 
jelenlegi könyvvizsgálóinak újraválasztásáról 2017. június 1. napjától 2019. május 31-ig.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

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

110/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Csatornamű 

Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft.-t (1144 
Budapest, Füredi utca 19. D. ép. 4.em.16., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Bata János, 
szül:  …....................................,  an:  ….................,  lakik:  …...................................................., 
kamarai tagsági száma: 000132) választja meg 2017. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig 
terjedő  időre.  A könyvvizsgáló  díjazását  114.000  Ft+ÁFA/hó  összegben  határozza  meg.  A 
Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal, bejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2017. június 24. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának  Németh  József  Tibort  (szül:  ….................................,   an: 
….................;  lakik:  …...................................................;,  kamarai  tagsági  száma:  000195) 
választja meg a 2017. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időre. A könyvvizsgáló 
díjazását  95.300  Ft+ÁFA/hó  összegben  határozza  meg.  A Közgyűlés  felkéri  az  ügyvezető 
igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal, bejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2017. június 24. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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3. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a Majut-E Könyvelő, Gazdasági és Tanácsadó Bt.-t (3100 
Salgótarján,  Kővirág  út  6.,  a  könyvvizsgálatért  személyében felelős:  Miklós  Mária  Erzsébet, 
(szül:  …......................,  an:  …...................,  lakik:  ….............................................),  kamarai 
tagsági száma: 000153) választja meg 2017. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő 
időre.  A könyvvizsgáló  díjazását  95.300 Ft+ÁFA/hó összegben határozza  meg.  A Közgyűlés 
felkéri  az  ügyvezető  igazgatót,  hogy  a  változásbejegyzési  eljárás  kezdeményezéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal, bejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2017. június 24. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  társaság 
könyvvizsgálójának  Szőllősi  Sándort  (szül:   …...............................,  an:  …............;  lakik: 
….......................................);,  kamarai  tagsági  száma:  000223)  válassza  meg  2017.  június  1. 
napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időre. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 114.000 
Ft+ÁFA/hó összegben javasolja meghatározni. A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy kérje 
fel az ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon. 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

5. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és 
Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálójának Szőllősi Sándort (szül: 
…..............................., an: …............; lakik: ….......................................), kamarai tagsági száma: 
000223)  válassza  meg  2017.  június  1.  napjától  2019.  május  31.  napjáig  terjedő  időre.  A 
Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 119.100 Ft+ÁFA/hó összegben javasolja meghatározni. A 
Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy kérje fel az ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzési 
eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon. 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

24. Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete   Zsolt  : Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény, valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján alakuló ülésén létrehozta állandó bizottságait, 
meghatározta a tagok számát, megválasztotta a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjait. Az 
önkormányzat megrendülten értesült arról, hogy életének 59. évében, 2017. február 17-én elhunyt 
Ozsvárt Henrikné, a Pénzügyi Bizottság nem települési képviselők közül választott tagja. Fentiekre 
tekintettel szükséges új tag megválasztása. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Pénzügyi Bizottság új, 
nem települési  képviselők  közül  választott  tagjává  2017.  május  25.  napjával  Plachy Krisztinát 
válassza meg.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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111/2017. (V. 25.) határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57-58. §-aiban foglaltak,  valamint az 
Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  13/2013.  (II.21.) 
önkormányzati rendelet 58. §-ának (3) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság nem települési 
képviselők  közül  választott  tagjává  Plachy  Krisztina,  ….................................................  szám 
alatti lakost megválasztja 2017. május 25. napjával.

2. A Közgyűlés a 178/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Pénzügyi Bizottság (9 fő):

Elnök: Tolnai Sándor
Elnökhelyettes: Molnár Károly

Települési képviselők közül választott tagok:  Fekete Tamás
 Kovács Zsolt Béla

Turcsány László
 
Nem települési képviselők közül választott tagok:  Czibik Tiborné

Macsuda Andrásné
Plachy Krisztina
Hulitka István”

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést,  hogy a Közgyűlés ülésének zárásaként „Salgótarján új 
településképi arculati kézikönyv” tervezetét Angyalné Wilwerger Józsa főépítész asszony ismertetni 
fogja.  Elmondta,  hogy a Közgyűlés ülésére interpelláció nem érkezett.  Tolnai Sándor képviselő 
úrnak adta meg a szót. 

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  több  lakossági  megkeresés  érkezett  felé  az 
állattartásból, haszonállat tartásból eredő problémák miatt.  Kéréssel fordult a Jegyzői Iroda felé, 
hogy tekintsék át milyen jogi lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy  normalizálni lehessen ezt 
a helyzetet. Emberek olyan körülmények között tartanak haszonállatokat, hogy a környéken nem 
lehet megmaradni a szag miatt. További kérdésként fogalmazta meg, hogy a nagy esőzések miatt 
gyorsan  növő  füvet,  mikor  vágják  le  mindenütt.  Konkrétumként  megemlítette,  hogy  a  volt 
Öblösüveggyárral  szemben lévő területen térdig ér  a  fű.  Bár  nem tudja,  hogy a  Szatmári-CBA 
üzletek előtti rész magánterület-e. 

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

Turcsány László: Hozzászólásában felolvasta a Pintér-telepiek által írt levelet, melyben játszótér 
építését kérik a telepre. A program támogatói 136 aláírást gyűjtöttek össze. A felmérés alapján 40 db 
14 év alatti gyermek él Pintér-telepen. Azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy támogassa 
a programot az ott élő lakosság és a gyerekek kulturált szabadidő eltöltésének érdekében. 

Fekete Zsolt: Tolnai Sándor kérésére reagálva elmondta, hogy a lakossági fórumok tapasztalatai 
összegezve lettek, már majdnem teljesen feldolgozták őket. A város több területéről merültek fel 
hasonló jellegű gondok, problémák. Egyrészt állattartás kapcsán, ezen belül különös tekintettel a 
kutyatartásra.  Elmondta,  hogy  kezdeményezni  fogja  a  Hatósági  Irodánál  ezek  átvizsgálását. 
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