
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. július 17-i rendkívüli üléséről.

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

Huszár Máté: Köszöntötte a rendkívüli 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 11 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Huszár  Máté:  Elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési 
szabályzatának 15. § (1) bekezdésében foglalt szerint  rendkívüli ülést tart.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

Napirend:
1. Javaslat  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségével  a  kárpátaljai  magyar  családok  

támogatására megkötött megállapodás 2. számú módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat  az  EFOP-2.2.3-17  kódszámú,  „Átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények  
korszerűsítése” című pályázattal összefüggő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat  a  "Pitypang  Tagóvoda  felújítására" és  az  "Eszközfejlesztések  a  salgótarjáni  
bölcsődékben" című támogatási kérelmek benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat  családi  bölcsődék  fenntartóival  történő  ellátási  szerződések  megkötésének  
jóváhagyására
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Oroszvári Éva, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
- Antal Éva intézményvezető, a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány  
  képviselője

5. Javaslat  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program  keretében  beérkező  kérelem  
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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6. Javaslat az SBTC Sport Kft. társasági szerződés módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Huszár Máté: Előzetesen tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy mivel rendkívüli ülésről van szó, az 
előterjesztéseket bizottságok nem tárgyalták. 
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N A P I R E N D E K

1. Javaslat  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségével  a  kárpátaljai  magyar  családok 
támogatására megkötött megállapodás 2. számú módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Huszár Máté: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
2015. novemberében kinyilvánította azon szándékát, hogy együttműködik a kárpátaljai magyarok 
megsegítésére szervezett segélyprogramban, és a megyei jogú városok vállalták, hogy városonként 
5.000.000,-  Ft  támogatást  biztosítanak  a  Szövetségnek  ezen  cél  megvalósítása  érdekében.  A 
kezdeményezéshez természetesen Salgótarján is csatlakozott. A Szövetség elnöke a közelmúltban 
levélben  fordult  az  Önkormányzathoz,  melyben  kérte  az  Önkormányzat  és  a  Szövetség  között 
megkötött  támogatási  megállapodás  módosítását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint annak 
érdekében, hogy a megyei jogú városok felé a Szövetség teljes körű végelszámolást tehessen.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

144/2017. (VII.17.) határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a 221/2015. (XI.27.) határozata 
alapján az Önkormányzat és a Megyei Jogú Városok Szövetsége között - a kárpátaljai magyarok 
megsegítésére szervezett segélyprogramban való közreműködés érdekében, 5 millió Ft vissza nem 
térítendő  támogatás  átadására  vonatkozóan  –  létrejött,  és  a  228/2016.  (XI.24.)  határozatával 
módosított támogatási megállapodás 2. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat  az  EFOP-2.2.3-17  kódszámú  „Átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények 
korszerűsítése” című pályázattal összefüggő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Huszár Máté: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés korábbi határozataival 
jóváhagyta az EFOP-2.2.3-17 kódszámú, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” 
című pályázat  Társulás  általi  benyújtását.  A közgyűlési  döntést  követően,  a támogatási  kérelem 
előkészítése  folyamán  tudomásra  jutott  információk  szükségessé  teszik  az  abban  foglaltak 
kiegészítését, módosítását. A férfi átmeneti szálló kialakítására az Önkormányzat tulajdonában lévő 
3100  Salgótarján,  Salgó  út  24.  szám  alatti  ingatlanon  került  volna  sor,  a  jelenlegi  épület 
lebontásával,  új  építésével.  A pályázati  felhívásban  foglaltak  szerint  2.000.000,-Ft/férőhely  a 
támogatható  összeg,  amely  magában  kell  hogy  foglalja  az  építési  költségen  kívül  az 
eszközbeszerzést is.  A saját erő csökkentése érdekében, a bontási költségek megtakarítása végett 
javasolom a fejlesztés helyszínének módosítását, a hajléktalanok átmeneti szállásának kialakítására 
a Salgótarján Hősök út 33. szám alatti ingatlant. 

A projekt megvalósításához szükséges saját erő, a bontási költségek, berendezések, felszerelések 
nélkül 22.998.072,- Ft, mely az Önkormányzat 2018. évi költségvetését terheli. A pályázat pozitív 
elbírálását  követően  az  intézmény  működéshez  szükséges  hiányzó  eszközöket,  felszereléseket 
maximum 10 millió Ft erejéig, szintén az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséből szükséges majd 
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biztosítani.  Jelenleg a hajléktalanok átmeneti  szállása a tárgyi  feltételek hiánya miatt  ideiglenes 
hatályú  bejegyzéssel  rendelkezik.  A mostani  ingatlanon  a  hiányzó  feltételek  kialakítására  nincs 
lehetőség.  Mindezek  alapján  a  projektben  tervezett  korszerűsítést  új  építéssel,  fenti  helyszínen 
javasolta megvalósítani. 

Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai  Sándor:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  pálfalvai  képviselőként  lakossági  észrevételt 
továbbít a Közgyűlés felé. Az ott lakók kérése, hogy nem épüljön ott meg ez az intézmény. Jelezték 
az ott lakók, hogy aláírásgyűjtésre, de akár népszavazási kezdeményezésre is sor kerülhet ennek 
érdekében. Többen jelezték felé, hogy a körzet képviselőjének Dudás Nándor képviselő úrnak is 
szóltak már ez ügyben. Leginkább azt kifogásolták, hogy erről őket nem kérdezték. Elmondták, 
hogy mivel ott több problémás élethelyzet is van, nem kellene azokat tovább súlyosbítani. Attól 
tartanak az ott lakók, hogy elértéktelenednek az ingatlanok és a közbiztonság is jelentősen romlani 
fog. 

Huszár Máté: Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó  Csaba:Kérdésként  tette  fel,  hogy  volt-e  hatásvizsgálat  az  intézménynek  a  Hősök  útján 
történő  elhelyezésével  kapcsolatban.  További  kérdésként  tette  fel,  hogy  ténylegesen  hány  fős 
kapacitással tervezik a hajléktalan szálló megvalósítását, illetve az önkormányzatnak valóban 35 
millió forintot kell hozzátennie a projekthez? 

Huszár Máté: Válaszában elmondta, hogy nincs tudomása arról, hogy készült volna hatásvizsgálat. 
Ugyanakkor ismert, hogy az utcában közvetlenül a beruházás helyszíne mellett működik már Női 
Átmeneti Szálló. 

dr. Romhányi Katalin irodavezető asszonynak adta meg a szót. 

Dr. Romhányi Katalin: Hozzászólásában elmondta, hogy nem készült hatástanulmány, minthogy 
az előterjesztésből is kiderül eredetileg nem erre a helyszínre szánták ezt az épületet. Az új helyszín 
kiválasztásában  elsősorban  a  szociálpolitikai  koncepcióra  támaszkodtak,  amelyben  az  a  cél  lett 
megfogalmazva,  hogy az  ilyen  jellegű  intézmények  egy komplexum keretében,  egy ingatlanon 
helyezkedjenek el,  amelyek később még esetleg pályázati forrásból tovább fejleszthetők, esetleg 
rehabilitációs intézménnyel vagy más intézményekkel a hajléktalan ellátáson belül. 
A kapacitással  kapcsolatban elmondta,  hogy jelenleg  42 fős  az  Acélgyári  úton  lévő hajléktalan 
szálló és ez maradna is.  Az új  ingatlan,  a hajléktalan szálló 40 főre lett  tervezve,  plusz 2 fő a 
kiléptető  lakásokra,  ami  a  hajléktalan  szállón  belül  értendő.  A önerő  22.998.000  forint,  ami  a 
pályázaton belül feltétlenül szükséges, a maradék 10 millió forint, ha szükség lesz rá, csak a 2019-
es költségvetést fogja terhelni. Ez egy maximum összeg, ami lehet kevesebb is attól függően, hogy 
milyen bútorokat vagy milyen eszközöket kell vásárolni.

Huszár Máté: Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai Sándor: Dudás Nándor képviselő úrtól kérdezte, hogy személy szerint támogatja-e ennek a 
szállónak a megépítését. 

Dudás Nándor: Hozzászólásában elsőként reagált Tolnai Sándor képviselő úr által mondottakra. 
Elmondta, hogy nem keresték meg választópolgárok a szálló építésével kapcsolatban. Elmondta, 
hogy támogatni  fogja  a  szálló  megépítését.  Egyrészt  az  irodavezető  asszony által  is  elmondott 
koncepció miatt,  másrészt pedig azért már valóban működik a területen egy hasonló intézmény, 
amely nem okozza a térségben lévő lakóházak elértéktelenedését. 
További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés  7 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot 
hozta:

145/2017. (VII.17.) határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  „A  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása pályázata benyújtásának támogatása az EFOP-2.2.3-17 kódszámú, 
„Az  átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények  korszerűsítése”  című  felhívásra”  tárgyú,  85/2017. 
(IV.25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  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  -  amennyiben  a  Társulás 
valamennyi pályázati feltételnek megfelel - az alábbiak szerint: 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
A támogatás mértéke: 100 % 
Igényelt támogatás: 100.000.000,-Ft 
Önerő: 22.998.072,- Ft 

A  Közgyűlés  a  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  forrást,  legfeljebb  1.500.000  Ft-ot  az 
Önkormányzat 2017. évi, a fenntartáshoz és működtetéshez szükséges forrás fedezetét a tárgyévekre 
vonatkozó költségvetésben biztosítja.

A Közgyűlés  a  pályázat  megvalósításához  szükséges  önerőt,  legfeljebb  23.000.000,-Ft  -ot  az 
Önkormányzat 2018.évi költségvetésében biztosítja.

A Közgyűlés a pályázat keretében kialakított intézmény működéséhez szükséges berendezésekre, 
felszerelésekre  legfeljebb  10.000.000,-Ft-ot  biztosít  az  Önkormányzat  tárgyévi  költségvetése 
terhére.
A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntéséről  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsát tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester”

2. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási  időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
támogatást  igénylő  aktiválásához,  valamint  nyilatkozik,  hogy a Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 6874 hrsz-ú, természetben 3100 Salgótarján, Hősök 
út 33. szám alatti ingatlan, illetve a 3893/A/12 hrsz-ú, természetben 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 
2.  szám  alatti  ingatlan  2  db  lakása  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 6874 hrsz-ú ingatlan,  és a 
3893/A/12  hrsz-ú  ingatlan  2  db  lakása  ingyenes  használatba  adására  vonatkozó  szerződés 
előkészítésére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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4.  A Közgyűlés  jelen  határozat  elfogadásával  egyidejűleg  hatályon  kívül  helyezi  a  Közgyűlés 
EFOP-2.2-3-17  kódszámú,  „Az  átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények  korszerűsítése”  című 
pályázati  felhívás  alapján  a  férfi  átmeneti  szálló  korszerűsítésére benyújtott  támogatási  kérelem 
megvalósításáról szóló 97/2017. (V.25.) határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3 . Javaslat  a  "Pitypang Tagóvoda felújítására" és  az "Eszközfejlesztések a salgótarjáni 
bölcsődékben" című támogatási kérelmek benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Huszár Máté: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország Kormánya a Terület- 
és  Településfejlesztési  Operatív  Program  "Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése"  című konstrukció  keretében pályázati  felhívást  tett  közzé,  melyre 
2017.  május  31-én  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzat.  Az  Irányító  Hatóság 
állásfoglalása szerint támogatási  kérelmet külön szükséges benyújtani az óvoda felújítására és a 
bölcsődei  eszközök  beszerzésére  vonatkozóan,  ezért  a  TOP-6.2.1-16-ST1-2017-00002 
azonosítószámú pályázatot visszavonta az önkormányzat, melyet két külön projekt keretében újra 
támogatásra terjesztett elő az Irányító Hatóság felé. 
Az  egyik  projekten  belül  a  Pitypang  Tagóvoda  felújítására  kerülne  sor,  valamint  a  Mackóvár 
Központi Óvoda óvodai ellátásához szükséges további eszközök beszerzése is megvalósítható. A 
másik  projekten  belül  a  salgótarjáni  bölcsődék  eszközbeszerzése  valósulna  meg.  A benyújtott 
projekt címében történt változás miatt szükséges a korábban megkötött konzorciumi megállapodást 
megszüntetni és újra megkötni. Tekintettel arra, hogy a 2017. június 26-án és 2017. július 11-én 
megkötött  ellátási  szerződésben  is  szerepel  a  projekt  megnevezése,  ezért  szükséges  az  ellátási 
szerződésben szereplő adatok módosítása is.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

146/2017. (VII.17.) határozat 

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TOP-6.2.1-16 
kódszámú,  „Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése” 
elnevezésű pályázati felhívás alapján a „Pitypang Tagóvoda felújítása” című támogatási kérelem 
benyújtását, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TOP-6.2.1-16 
kódszámú,  „Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése” 
elnevezésű pályázati felhívás alapján az „Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben” című 
támogatási  kérelem  benyújtását,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére,  valamint  a  konstrukcióra  történő  támogatási  kérelem  benyújtásához  szükséges,  a 
határozat  1.  mellékletét  képező  Reménység  Gyermeksegély  és  Rehabilitációs  Alapítvánnyal 
továbbá  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft-vel  kötendő  „Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodás Támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy  a  TOP-6.2.1-16 kódszámú,  „Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények, 
közszolgáltatások  fejlesztése” elnevezésű  pályázati  felhívás  alapján  az  „Eszközfejlesztések  a 
salgótarjáni bölcsődékben” című támogatási kérelemhez kapcsolódó ellátási szerződéseket a projekt 
címének megfelelően módosítsa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 114/2017.(VI.27.) határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2017. július 17.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4 . Javaslat  családi  bölcsődék  fenntartóival  történő  ellátási  szerződések  megkötésének 
jóváhagyására
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Oroszvári Mária, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
- Antal Éva intézményvezető, a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány  
képviselője

Huszár Máté: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy az  előző  napirendként  tárgyalt 
„Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése”  megnevezésű 
felhívásra  benyújtott  „Eszközfejlesztések  a  salgótarjáni  bölcsődékben”  című  projektben 
konzorciumi tagként vesz részt a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. és a Reménység Gyermeksegély 
és  Rehabilitációs  Alapítvány.  A Szolgáltatók  a  Projekt  megvalósítása  során  eszközfejlesztésben 
részesülnek.  A Salgótarján Megyei  Jogú Város  Integrált  Területi  Programjában vállalt  indikátor 
teljesítéséhez szükséges a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számának bővítése, 
ezáltal a két Szolgáltató által működtetett családi bölcsődék férőhelyeinek bevonása. A férőhelyek 
bevonása  ellátási  szerződés  útján  biztosítható.  Ez  alapján  az  Önkormányzat  ellátási  szerződést 
kötött  a  Szolgáltatókkal,  2017.  szeptember 1.  napjától  a  Projekt  fenntartási  időszak hónapjának 
utolsó napjáig. Az ellátási szerződések a Szerződő Felek részéről aláírásra kerültek. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

147/2017. (VII.17.) határozat 

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/A. §-ában meghatározott 
gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó  családi  bölcsőde  feladatának  ellátására  a 
Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között 
megkötött ellátási szerződést az 1. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés jóváhagyja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI.  törvény  44/A.  §-ában  meghatározott  gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó 
családi bölcsőde feladatának ellátására a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány 
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és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  megkötött  ellátási  szerződést  a  2. 
melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Az Önkormányzat az ellátási szerződések 1-2. pontban meghatározott teljesítéséhez szükséges 
forrást az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében biztosítja. 
A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy az  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  szóló 
6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítását a soron következő ülésére terjessze be.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program  keretében  beérkező  kérelem 
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Huszár Máté: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „Szakembereket Salgótarjánba!” 
program  célja,  hogy  a  piacképes  szakmával  és  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  szakemberek 
szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztathassák. A program 
keretében  önkormányzat  meghatározott  időtartamra,  de  legfeljebb  öt  évre  90%-os  mértékű 
kedvezményes bérleti díjjal történő bérbeadással önkormányzati bérlakást biztosít a pályázók számára.  
2017.  június  19.  napján  Vas  Szabina a  programról  szóló  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően 
benyújtotta  pályázatát.  A  pályázati  anyagához  csatolta  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal 
Salgótarjáni  Járási  Hivatala  által  kiállított  kinevezését  az  állami  szolgálati  jogviszonyáról.  A 
benyújtott  pályázat  a  rendelet  előírásainak  megfelel.  A Bizottság  javaslata  alapján  javasolta  a 
Közgyűlésnek a pályázat elfogadását. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

148/2017. (VII.17.) határozat 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe  véve  –  Vas  Szabina  (szül.:  …............................,  an.:  …......................)  …............ 
….................................. szám alatti lakos a „Szakembereket Salgótarjánba!” program keretében 
benyújtott pályázatát támogatja, valamint jóváhagyja Vas Szabina 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 
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