
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

14. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 26-i 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

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 napirendek elfogadása előtt  az  országos  versenyhelyezett  diákok,  diákcsoportok  és  felkészítő 
tanáraik részére adományozható elismerő címek átadására került sor.

Fekete Zsolt: Gratulált a díjazottnak és további jó munkát kívánt nekik.

A tárgysorozattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:
Javasolta  új,  8.  napirendi  pontként  felvenni  a  „Javaslat  a  Forgách-telepi  komplex  programok 
megvalósítására irányuló támogatási kérelem benyújtására” című előterjesztést; valamint technikai 
okok  miatt  levételre  javasolta  a  18.  napirendi  pontként  szereplő  „Szakembereket  Salgótarjánba 
program keretében beérkező kérelem elbírálására” című előterjesztést.

Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  javaslatok  elfogadása  esetén  a  napirendek  sorszáma 
értelemszerűen változik.

A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

Napirend:

1. Tájékoztató  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni  
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  középmagas  és  magas  lakóépületek  vonatkozásában  
végzett ellenőrzéseinek tapasztalatairól
Előterjesztő: Garai Levente tű. őrnagy

2. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésről 
szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására irányuló 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  
13/2013. (II.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6. Javaslat a víziközmű-rendszer (2018-2032.) gördülő fejlesztési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

8. Javaslat  a  Forgách-telepi  komplex  programok  megvalósítására  irányuló  támogatási  
kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9. Tájékoztató a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit  Kft.  2016. évi  beszámolójáról  és  
2017. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Oláh Péter, Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek Salgótarján zöldfelületei 2017. 
évi kezeléséről szóló beszámolója elfogadására
Előterjesztő: Licskó Bálint, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

11. Javaslat a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötendő  
együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatti volt II. Rákóczi Ferenc Általános  
Iskola  udvara (hrsz:  3908)  Nógrád Megyei  Kormányhivatal  részére  történő ingyenes  
használatba adásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13. Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes  
létesítményhasználat biztosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat önkormányzati  tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Salgótarjáni  
Tankerületi Központ részére
Előterjesztő: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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15. Javaslat önkormányzati lakás Salgótarján Strandépítők Kézilabda Club részére történő 
ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16. Javaslat a salgótarjáni labdarúgással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-
2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Megkérdezte, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz van-e kérdés, észrevétel. A jelzés 
alapján Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy a tájékoztatóban olvasta, hogy tárgyalások voltak a 
Palóc Nagykereskedelmi Kft-vel üzletnyitás,  illetve egyes  városrészek ellátása érdekében.  Ezzel 
kapcsolatban konkrétumok, fejlemények felől érdeklődött.

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  kiemelt  figyelemben  részesíti  a 
peremkerületeken található, korábban a Palóc Nagykereskedelmi Kft. által működtetett, majd bezárt 
üzletek sorsát.

Az Önkormányzat tárgyalási lehetőséget keresett, mind a Palóc Nagykereskedelmi Kft-vel, mind a 
felszámolóval annak érdekében, hogy mielőbb kinyissanak ezek az üzletek. Tárgyalások folytak az 
Acélgyári  úti  ingatlan,  Kemerovón  lévő  ingatlan  ügyében.  Tájékoztatásként  elmondta,  hogy 
napirenden van az üzletek újranyitása a felszámolást  követően. A felszámolás megakadt,  mert a 
Kormányhivatal  még  törvényességi  szempontból  vizsgálja  az  ügyet.  Amennyiben  ez  lezárul, 
reményei szerint minél korábban tudnak nyitni az üzletek. Mindezt fontosnak tartja, mert egyrészt 
munkahelyeket  biztosítanak,  másrészt  pedig  a  térség  élelmiszerrel  való  ellátottsága  ismételten 
biztosított lehetne.

A polgármesteri tájékoztatóhoz további 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. Tájékoztató  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  középmagas  és  magas  lakóépületek  vonatkozásában 
végzett ellenőrzéseinek tapasztalatairól
Előterjesztő: Garai Levente tű. őrnagy
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Angyal Tibor tü. alezredes, a Kirendeltség vezetője

Fekete Zsolt: Üdvözölte az ülésen megjelent, Garai Levente tű. Őrnagy urat, és Angyal Tibort, a 
Kirendeltség vezetőjét. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján lakosságának 
jelentős  része  él  panellakásokban,  ezen  belül  a  lakótelepekre  jellemző  középmagas,  magas 
épületekben.  A  lakók  biztonsága  érdekében  szükséges  a  rendszeres  tűzvédelmi  ellenőrzések 
végrehajtása, az esetleges veszélyeztető tényezők feltárása. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Salgótarjáni  Kirendeltségének  Hatósági  Osztálya  által  elvégzett  ellenőrzések 
tapasztalatai hozzájárulnak a tűz következtében kialakuló tragédiák megelőzéséhez, az anyagi javak 
védelméhez. A Közgyűlés elé terjesztett tájékoztató hiteles adatokat tartalmaz az épületek jelenlegi 
helyzetéről, feltárja a hiányosságokat, melyek megszüntetése az önkormányzat feladatainak egyik 
kiemelt területe. Javaslom a tájékoztató elfogadását.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Garai Levente úrnak adta meg a szót.

Garai Levente: Az előterjesztéssel kapcsolatban kiemelte a legfontosabb dolgokat. Elmondta, hogy 
a  Katasztrófavédelem  kiemelten  kezeli  a  középmagas,  magas  épületeket.  Részben  azért,  mert 
viszonylag  szűk  helyen  nagyon  sokan  laknak,  illetve  a  kivonuló  tűzoltó  egységnek  is  több 
nehézséget  okoz  a  magas  épületeknél  történő  beavatkozás.  A magas  épületeket  2  évente,  a 
középmagas  lakóépületeket  3  évente  folyamatosan  ellenőrzik,  illetve  a  társasházaknak  évente 
tájékoztatót tartanak, ahova a lakókat, a közös képviselőket várják.

Elmondta továbbá, hogy szeptember 18-20. között országosan, és Salgótarjánban is megtartották a 
társasházak napját. A 3 nap alatt fogadták a közös képviselőket, lakókat, bérlőket, ahol a felmerülő 
kérdésekre választ adtak.

Bár  a  középmagas  épületeknél  2-3  évente  tartanak  ellenőrzéseket,  de  megállapodtak  a 
lakásszövetkezetekkel,  hogy  a  ciklusok  alatt  szúrópróbaszerűen  is  kimennek  az  épületekbe. 
Amennyiben  hiányosságokat  tapasztalnak  hatósági  felhívásokat  adnak  ki.  Tűzvédelmi  bírsággal 
abban  az  esetben  élnek,  amikor  a  jogszabály  kötelezően  állapítja  meg,  azaz  nincs  mérlegelési 
lehetőségük.
 
A legtöbb tűzvédelmi bírságot  a  tárolások miatt  szabják ki,  ezek  a  legsúlyosabb hiányosságok. 
Amennyiben menekülésnél, vagy a tűzoltók beavatkozása során bútorok, éghető anyagok vannak a 
közlekedőkben, a közös tároló helységekben óriási problémát okozhat. Elmondható, hogy az utóbbi 
10 évben jelentős változás történt ezen a téren. Zárásként elmondta, hogy a közös képviselőket, 
lakókat bármikor szívesen várják konzultációra a Katasztrófavédelemnél.

Fekete Zsolt: Megköszönte a Katasztrófavédelem munkáját. Felhívta a lakosság figyelmét arra, 
hogy ezek az ellenőrzések a saját vagyoni és testi épség védelméről szólnak. Szükség esetén minél 
gyorsabban meg tudják közelíteni a tűzoltók az érintett ingatlant, épületet, és minél hatékonyabban 
megoldják az élet-, illetve vagyonvédelmet.
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További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megköszönte a tűzoltóság munkáját,  a  jövőre vonatkozóan eseménymentes szolgálatot kívánt.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

2. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  könyvvizsgáló  asszonyt.  Az  előterjesztéssel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  vezetése  fontosnak  tartja,  hogy  a  Közgyűlés 
időszakonként  tájékoztatást  kapjon  az  önkormányzat  pénzügyi  helyzetéről,  az  intézmények, 
gazdasági  társaságok  által  elvégzett  feladatokról.  Ennek  megfelelően  készült  el  a  tájékoztató  a 
költségvetés I. féléves teljesítéséről.

Elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés kialakításánál a fő cél az volt, hogy mind a bevételek, 
mind a kiadások megtervezése reális legyen. Figyelembe lett véve és be lett építve a tervszámokba a 
költségvetés készítésekor ismert jogszabályi változások hatása, a költségvetési szervek és gazdasági 
társaságok alaptevékenységével, illetve az önkormányzatnak végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadásai. A kiadásokhoz hozzá lettek rendelve azok a források, amelyek biztosították és biztosítani 
fogják a II. féléves működést.

A továbbiakban tényszerűen elmondta, az önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítését.

Bevételek:

Önkormányzati szinten a likviditási hitellel korrigált bevételek az I. félévben 47,5 %-ra, a kiadások 
21,0 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A  bevételeken  belül  a  működési  bevételek  45,7  %-ra,  a  felhalmozási  bevételek  24,0  %-ra 
teljesültek. A finanszírozási bevételek közül az előző évi pénzmaradvány – a jogszabályi előírásnak 
megfelelően – 100 %-ban igénybe lett véve. A hosszú lejáratú hitelből az I. félévben nem történt 
felhasználás.

A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott működési támogatás teljesítése 
időarányos.  A központi  költségvetésből többlet  forrást  kapott  az önkormányzat bérkompenzáció, 
különböző ágazati pótlékok címen, valamint a minimálbér emelés hatásának kompenzálására.
A közhatalmi bevételekből 715,9 M Ft folyt be, ami a módosított előirányzathoz képest 40,8 %-os 
teljesítésnek felel meg. Ezen belül az építményadó 49 %-os, a helyi iparűzési adó 36,9 %-os, a  
gépjármű adó 55 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest. A közhatalmi bevételek 
összességében előző év hasonló időszakának megfelelően teljesültek. Az építményadónál a tavalyi 
év I. féléves számaihoz viszonyítva 5,3 %-os többlet, a helyi iparűzési adónál 1,3 %-os elmaradás 
mutatkozik.

Az un. intézményi  működési bevételek teljesítése 447 M Ft,  amely a módosított  előirányzathoz 
képest 41,5 %-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül meghatározó a szolgáltatási és a tulajdonosi 
bevétel. A szolgáltatási bevételek teljesítése 53,9 %-os, a tulajdonosi bevételek teljesítése 36,0 %-os 
a  módosított  előirányzathoz  képest.  A bevételek  közel  egyharmada  a  KIGSZ  fejezeten  belül 
jelentkezett,  mint  étkezési  térítési  díj,  bérbeadás,  illetve  továbbszámlázott  szolgáltatás.  A 
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bevételeken belül a parkolási díj bevétel 35,9 %-ra, a sírhely értékesítés 92,7 %-ra teljesült.  Az 
önkormányzati  bérlakások  bérlői  befizetései  alapján  a  tervezett  bevétel  teljesítése  54,3  % volt 
féléves szinten. Az ÉRV által fizetett bérleti díj és elszámolási különbözet az I. félévben 77,9 M Ft 
összegben realizálódott.

A  felhalmozási  célú  bevételek közül  az  I.  félévben  meghatározó  volt  az  1,5  milliárd  Ft 
felhalmozási célú költségvetési támogatás realizálása.

Kiadások:

A kiadások féléves teljesítése nem érte el az időarányos szintet. Ez a tény követi a korábbi évek 
tendenciáját. A folyószámla hitellel korrigált összes kiadás 3,38 milliárd Ft volt, amely a módosított 
előirányzat 21 %-a. Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 2,49 milliárd Ft volt, 
amely a módosított előirányzat 46,0 %-a. Ugyanez 2016. I. félévében 45,8 % volt.

A felhalmozási kiadások teljesítése 414,6 millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 4,3 %-a.
Ezek az önkormányzati szintű mutatószámok összevontan tartalmazzák az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit, a szociális és városfenntartási kiadásokra és 
a folyamatban levő projektekre fordított összegek alakulását.

A továbbiakban ismertette az egyes fejezetek I. féléves teljesítési mutatóit, a kötelező és önként 
vállalt feladatok ellátását.

A KIGSZ fejezeten belül jelennek meg a könyvtár, a múzeum az óvoda a vásárcsarnok bevételei és 
kiadásai, az ezen intézmények gazdasági feladatait ellátó szervezet, valamint az iskolai és az óvodai 
gyermekétkeztetés bevételei és kiadásai.

Pénzügyi vonatkozásban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár eredményes félévet zárt, takarékosan, 
költséghatékonyan gazdálkodott.  Az üzemeltetési  bevételei  féléves szinten 63,7 %-ra a kiadások 
60,3 %-ra teljesültek. A szakmai bevételek 75,5 %-ra a kiadások 47,6 %-ra teljesültek. A bevételek 
időarányoshoz képest magasabb teljesítésének oka, hogy a könyvtárellátó szolgálat tevékenységre 
kapott éves költségvetési támogatási összeg év elején átutalásra került. Szakmai vonatkozásban a 
könyvtár  biztosítani  tudta  Salgótarján  város  lakosai  számára,  hogy magas  szintű  szakmai  szint 
biztosításával juthattak hozzá a kulturális, könyvtárszakmai szolgáltatásokhoz. A látogatók közel 
2000  db  könyvvel  kölcsönöztek  többet,  majdnem  10.000-rel  több  a  helyben  használt 
dokumentumok száma is, mint előző év ilyen időszakában volt. A Palócföld irodalmi, művészeti,  
közéleti folyóirat a könyvtárral együtt sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és 1 MFT 
támogatást kapott.

A Dornyay Béla Múzeum a 2017. I. félévére meghatározott ellátandó feladatok és a rendelkezésre 
álló  források összhangját  megteremtette.  Az üzemeltetési  bevételei  féléves  szinten  60,9  %-ra  a 
kiadások 44,8 %-ra teljesültek. A szakmai bevételek 73,9 %-ra a kiadások 54,9 %-ra teljesültek. 
Szakmai vonatkozásban a múzeum ebben a félévben elérte az eddigi legmagasabb látogató számot. 
Szakmai tevékenységük kiterjed többek között a kiállítások, különböző rendezvények szervezésére, 
régészeti, restaurátori tevékenységre, kiadványok megjelentetésére. Több sikeres pályázatuk is volt, 
amely segítette a szakmai munkát.

A  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda gazdálkodása  az  I.  félévben  kiegyensúlyozott  volt.  Az 
üzemeltetés bevételei 63,8 %-ra, a kiadások 55,9 %-ra, a szakmai tevékenység bevételei 47,6 %-ra a 
kiadások 46,9 %-ra teljesültek. Az Óvoda életében az idei év a felújítások éve. A Vadvirág tagóvoda 
felújítása már befejeződött, és folyamatban van a Baglyasi, a Hétszínvirág, a Körúti, a Gyermekkert 
és a Mackóvár felújítása, illetve infrastrukturális fejlesztése. Az Óvoda vezetése mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a tagóvodákban folyó szakmai munka a felújítások miatt ne sérüljön.
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A Csarnok-és Piacigazgatóság a saját bevételeiből fedezi a kiadásait. A bevételek teljesítése 38,2 
%-os, a kiadásoké 31,6 %-os volt az I. félévben.

A  KIGSZ, mint  gazdasági  szervezet  ellátja  a  hozzá  tartozó  intézmények  pénzügyi-gazdasági 
feladatait,  valamint  a  gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  szervezési,  pénzkezelési  és  elszámolási 
feladatokat. A kiadási előirányzatok teljesítése az általános feladatok tekintetében 37,8 %-os. Az 
állami fenntartású iskolákra fordított kiadások teljesítése az étkeztetési kiadással együtt 59,5 %-os, a 
bevételek teljesítése 62,8 %-os.

A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül a kiadások 43,7 %-ra, a bevételek 49,6 %-ra teljesültek. 
Az egyes  szakmai  irodák ellátták  a  közgyűlés,  az  önkormányzat,  nemzetiségi  önkormányzatok  
működésével  kapcsolatos  feladatokat.  Részt  vettek  a  döntés  előkészítés  és  végrehajtás 
folyamatában.

Az önkormányzati fejezeten belül az I. félévben saját forrás terhére 44,8 M Ft-ot fizetett ki az 
önkormányzat ellátottak juttatása címen, amely a módosított előirányzat 55,4 %-a. Ez a támogatás a 
gyógyszer  kiadásokhoz,  lakhatáshoz,  rendkívüli  élethelyzetek kezelésére,  valamint  a  helyi  járati 
tanulói bérlet vásárláshoz nyújtott segítséget.

Az államháztartáson belülre adott működési támogatásként az önkormányzat az I. félévben 426,4 
millió forintot fizetett ki, amely a módosított előirányzat 60,0 %-a. Itt jelenik meg többek között a 
két  nemzetiségi  önkormányzat  támogatása,  a  térfigyelő  kamerák  működésének  támogatása, 
valamint a Társulásnak átadott pénz.

Az önkormányzat a szociális feladatok jelentős részét társulásban, illetve a társulás költségvetési 
szervén  a  Salgótarjáni  Egészségügyi  Szociális  Központon  keresztül  valósítja  meg.  Itt  kerülnek 
ellátásra  továbbá  az  egyes  egészségügyi  alapellátáshoz  kapcsolódó  feladatok  is.  A társulásnak 
átadott pénz az I. félévben 378 M Ft volt, ami a módosított előirányzat 59,3 %-a.

Az önkormányzat  a  városfenntartási  és  egyéb kötelező feladatait  közvetlenül  vagy szerződés 
alapján  a  gazdasági  társaságaival  látja  el.  Az  ellátott  feladatok  jellemzően  a  helyi  utak,  hidak 
fenntartása,  parkok,  zöld  területek  rendben  tartása,  köztisztasági  feladatok ellátása,  közvilágítás 
biztosítása,  bérlakások és  nem lakás  célú  helységek kezelése.  Az önkormányzatnál  közvetlenül 
megjelenő városfenntartási és egyéb feladatok kiadásaira az I. félévben 239,2 M Ft-ot fordított az 
önkormányzat, ami a módosított előirányzat 35,4 %-a.

A  gazdasági  társaságok közül  a  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  az  általa  végzett  helyi  utak, 
közterületek,  parkfenntartás,  temető  fenntartási  feladatokra  71,9  M  Ft-ot,  közfoglalkoztatási 
programokhoz saját erő címen 32,4 M Ft-ot, a Kft. működéséhez 21,5 M Ft-ot kapott.

A  sportlétesítmények,  közösségi  terek fenntartására,  működtetésére,  Salgótarján  kulturális 
életének szervezésére a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 119 M Ft támogatást kapott az 
I. félévben.

Ezen felül a város kulturális és idegenforgalmi területen működő szervezeteinek az önkormányzat 
támogatást adott a működéshez, illetve a város életét színesítő rendezvények megvalósításhoz.

 Az önkormányzat lakás és nem lakás célú helységeit a Salgó Vagyon Kft. kezeli. 2017. június 
30-án 962 db eltérő komfortfokozatú lakással rendelkezett az önkormányzat. A Kft. ellátta többek 
között  az  önkormányzati  tulajdonú  bérlakások  általános  hibaelhárítással,  karbantartással 
kapcsolatos feladatait. Ezen feladatokra szánt előirányzat teljesítése féléves szinten 38,9 % volt.
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2017-ben  folytatódott  az  előző  évről  áthozott,  illetve  az  újonnan  érkezett  eu-s  és  központi 
költségvetési fejlesztési források felhasználása. A költségvetésben szereplő céloknak megfelelően az 
első félévben a felhalmozási kiadások közül a beruházásokra 58,9 millió forint, a felújításokra 330,2 
millió forint került kifizetésre. Ezek az összegek a módosított előirányzat 2,2, illetve 5 %-a.

A  Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  Program (TOP)  keretén  belül  megvalósuló 
beruházások közül az I. félévben átadásra került a Vadvirág Tagóvoda felújított épülete; hamarosan 
befejeződik a Hétszínvirág Tagóvoda, a Baglyasi Tagóvoda, megkezdődött a Bátki J. Művelődési 
Ház  felújítása,  valamint  a  Nagymező  út-  Kálmán  Imre  út  közötti  terület  vízrendezésének 
kivitelezése.

A TOP-ból  támogatásban  részesült  többi  fejlesztés  esetében  az  I.  félévben  a  projektfejlesztési 
szakaszban, a tervezési és közbeszerzési feladatok zajlottak. Az 1,5 MRD Ft-os állami támogatásból 
megvalósuló  fejlesztések  előkészítése  megkezdődött.  Útfelújítások esetében  -  ahol  releváns  -  a 
tervezés az I. félévben megtörtént.

Az önkormányzat a költségvetésben rendelkezik általános és céltartalékkal. Az általános tartalék 20 
M Ft-os keretéből 1,6 millió forint került felhasználásra az I. félévben. A felhasználás megfelelt a 
költségvetési rendeletben meghatározott korlátnak.

A működési  célú  tartalékok állománya  június  30-án  63,3  M Ft,  a  felhalmozási  célú  tartalékok 
állománya 308,8 M Ft.

A költségvetés I. féléves teljesítéséről összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat biztosította 
a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. A feladatellátáshoz a fedezet rendelkezésre állt.  Cél, 
a  bevételi  lehetőségek  folyamatos  keresése,  kiadások  vizsgálata  a  megtakarítások,  tartalékok 
feltárása érdekében.

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen,  1 tartózkodás; a Gazdasági  Bizottság 4 igen,  2 tartózkodás; a  
Pénzügyi  Bizottság 5 igen,  3  nem szavazattal;  a  Népjóléti  Bizottság 5 igen,  3  tartózkodással  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

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

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2017.  évi 
költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  szeptember  havi  módosítására  a  következő  főbb 
okok miatt  kerül sor.  A központi  költségvetésből többletforrást  kapott  az önkormányzat,  többek 
között  könyvtári  érdekeltségnövelő  támogatásra;  a  Jó  adatszolgáltató  önkormányzatok 
támogatására; a szociális ágazati összevont pótlékra; a kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékára; az 
óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatásra; a bölcsőde kiegészítő támogatására. 
Ehhez szükséges mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok rendezése.

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen,  1 tartózkodás; a Gazdasági  Bizottság 4 igen,  2 tartózkodás; a  
Pénzügyi  Bizottság 4 igen,  2  tartózkodás;  a  Népjóléti  Bizottság 5 igen,  3  tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
A 28/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására irányuló 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat július hónapban 
támogatási  kérelmet  nyújtott  be a  helyi  önkormányzatok működőképessége megőrzését  szolgáló 
rendkívüli támogatására, azonban az önkormányzatnak továbbra is nagy szüksége van a központi 
költségvetésből  nyújtott  támogatásra,  ezért  szükséges  az  újabb  támogatási  kérelem benyújtása. 
Figyelemmel  arra,  hogy  Magyarország  Kormánya  számára  is  fontos  az  önkormányzatok 
kiegyensúlyozott  működési  feltételeinek,  valamint  a  kötelező  feladatok  finanszírozásának 
biztonsága, a központi támogatással jelentősen csökkenthető a feladatok pénzellátási feszültsége.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

170/2017. (IX. 26.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  belügyminiszter  és  a 
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklete I.  7. pontja és a III.  1. pontja alapján a megyei önkormányzatok  
rendkívüli  támogatására és  a  települési  önkormányzatok rendkívüli  önkormányzati  költségvetési 
támogatására közzétett pályázati kiírás alapján a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására pályázatot nyújt be.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2017. szeptember 30.,  de legkésőbb a már korábban benyújtott  pályázat elbírálását 
követő 30 napon belül.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  
13/2013. (II.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  a  napirend  tárgyalásánál  megjelent  vendégeket.  Az  előterjesztéssel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke javaslatot tett nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság létrehozására. 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezik arról,  hogy a helyi  önkormányzat képviselő-
testülete  a  települési  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete  kezdeményezésére  a 
nemzetiségek  ügyeivel  foglalkozó  bizottságot  hoz  létre,  vagy  e  feladattal  megbízza  valamely 
bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a települési nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testület kijelölt tagja részt vehet és a napirendi pontokhoz hozzászólhat.

A  kezdeményezésnek  eleget  téve  javasolta  a  közgyűlés  Népjóléti  Bizottsága  feladatkörének 
bővítését  a  nemzetiségi  ügyekben való  javaslattételi  és  véleményezési  jogkörrel.  Az SZMSZ 6. 
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melléklete rögzíti a Népjóléti  Bizottság feladat-  és hatáskörét,  melyet ezen a kiegészítésen felül 
szükséges  összhangba  hozni  a  Közgyűlés  átruházott  hatásköreinek  felsorolását  tartalmazó  10. 
melléklet tartalmával is.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
A 29/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

6. Javaslat a víziközmű-rendszer (2018-2032.) gördülő fejlesztési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 
éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 
tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll. 2016. július 4-től a felújítási és pótlási tervrészt 
minden  esetben  a  víziközmű-szolgáltatónak,  a  beruházási  tervrészt  pedig  az  ellátásért  felelős 
önkormányzatnak kell elkészítenie, és benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz  minden  év  szeptember  30-ig.  Jelen  előterjesztés  az  Északmagyarországi  Regionális 
Vízművek ZRt. által elkészített, a városi és a térségi víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével 
való, észrevétel nélküli egyetértésre tesz javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

171/2017. (IX. 26.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  víziközművek  2018-2032. 
időszakra vonatkozó – felújítási és pótlási tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervével az 1. 
melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  a  Salgótarján  és  Környéke  Önkormányzatainak  Vízmű  Tulajdonközössége 
tulajdonában  álló  víziközművek  2018-2032.  időszakra  vonatkozó  –  felújítási  és  pótlási 
tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervével a 2. melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan 
észrevételt nem tesz.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés  a  Salgótarján  Önkormányzat  és  Térsége  Szennyvízközmű  Tulajdonközössége 
tulajdonában  álló  víziközművek  2018-2032.  időszakra  vonatkozó  –  felújítási  és  pótlási 
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tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervével a 3. melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan 
észrevételt nem tesz.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 4-7. mellékletek szerinti nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés korábbi határozatában 
jóváhagyta az „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című pályázat – családok 
átmeneti otthonának korszerűsítésére vonatkozó - Társulás általi benyújtását, illetve rendelkezett az 
előkészítés  költségeiről  és  a  felújítást  érintő  ingatlanról.  A  közgyűlési  döntést  követően,  a 
támogatási  kérelem  előkészítése  folyamán  tudomásra  jutott  információk  szükségessé  teszik  az 
abban foglaltak kiegészítését, módosítását.

A családok átmeneti otthona kialakítására az Önkormányzat tulajdonában lévő Salgótarján, Forgách 
Antal út 16. szám alatti ingatlanon került volna sor, a jelenlegi épület lebontásával, új építéssel. A 
saját  erő csökkentése érdekében,  a  bontási  költségek megtakarítása végett  javasolta  a  fejlesztés 
helyszínének módosítását, a családok átmeneti otthonának kialakítására a Salgótarján 4924 hrsz.-ú, 
természetben a Forgách A. út 110/c számú ingatlannal szomszédos terület megosztásával keletkező 
új  ingatlant.  A projekt  megvalósításához szükséges  saját  erő,  berendezések,  felszerelések nélkül 
41.445.675,- Ft, melyet az Társulásnak az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolnia, azaz 
az  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetését  terheli.  A pályázat  pozitív  elbírálását  követően  az 
intézmény  működéshez  szükséges  hiányzó  eszközöket,  felszereléseket  maximum  5.000.000  Ft 
erejéig  szintén  az  Önkormányzat  2018.évi  költségvetéséből  szükséges  biztosítani.  A támogatási 
kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28. Mindezek alapján a projektben tervezett 
korszerűsítést  új  építéssel,  fenti  helyszínen  javasolta  megvalósítani.  A  Társulási  Tanács  a 
módosításokat a 2017. szeptember 25-ei ülésén elfogadta.

A Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  1  nem,  2  tartózkodás;  a  Népjólét  Bizottság  6  igen,  1  nem,  1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megadta a szót Szabó Csaba képviselő úrnak.

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta,  hogy szükség  van ezekre  az  anyaotthonokra,  sajnos 
létjogosultsága  van  ennek  az  ellátási  formának.  Ugyanakkor  az  előterjesztést  előkészítetlennek 
tartja, és a szükséges egyeztetéseket is hiányolta. Magát az anyaotthont új helyre, szegregátumba 
építené. Ezzel kapcsolatban nem keresték meg sem a terület képviselőjét, sem a lakosságot, hogy 
kikérjék a véleményüket. 

Kérdésként tette fel továbbá, hogy az eredetileg a Forgách út 16. szám alá tervezett anyaotthonnál 
megvizsgálták-e, hogy az épületet feltétlenül le kell-e bontani, vagy esetleg felújítással megőrizhető 
lenne? 

Fekete Zsolt: Irodavezető Asszonynak adta meg a szót. 
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dr. Romhányi Katalin: Válaszában elmondta, hogy mind a tervező, mind a műszaki szakemberek 
megvizsgálták az épületet, az épület állapota miatt javasolták annak lebontását. 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta,  hogy minden fejlesztésnél,  a  szakmai  érveket  veszik 
figyelembe.  A családok,  és  a  gyermekek átmeneti  otthona alapellátásban ez  azt  jelenti,  hogy a 
családokat  és  a  gyermekeket  lehetőség  szerint  minél  kevésbé  vegyék  ki  az  adott  természetes 
lakókörnyezetéből, hisz náluk nem az a probléma, hogy nem szeretnek adott helyen élni, hanem az, 
hogy  a  család  olyan  helyzetbe  került,  ami  miatt  nem  tud  gondoskodni  az  önfenntartásáról. 
Hasonlóan szakmai kérdés az is, hogy a családok, és gyermekek az átmeneti támogatás után milyen 
környezetbe  kerülnek  vissza.  Ezekre  a  szakmai  kérdésekre,  a  szakma  adott  választ,  és  tartotta 
elfogadhatónak ezt a helyszínt. 

Elmondta,  hogy  a  szakmai  kérdések  után  az  önkormányzat  anyagi  helyzetének  vizsgálata 
következik. Az, hogy racionálisan és optimálisan mi az az anyagi ráfordítás, amivel megoldhatók 
ezek a problémák. Harmadrészt vizsgálják, hogy amennyiben egy adott területre bekerül egy új 
építésű, új intézmény, az rontja-e az adott lakóterület képét, esetleg javítja? Összefoglalva elmondta, 
hogy ezt a hármast figyelembe véve a  családok átmeneti  otthonának a helyszínét megfelelőnek 
tartja. 

Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy szakmailag megközelítve a dolgot mindez igaz is 
lehet.  Ugyanakkor  valószínűsíthető,  hogy  nem  a  Forgách  telepről  érkeznek  az  anyák  és  a 
gyermekek ebbe az ideiglenes ellátó központba, így egy teljesen idegen környezetbe csöppenhetnek 
adott  esetben.  Aggályosnak  tartja  egy  ilyen  intézmény  szegregátumba  történő  helyezését. 
Véleménye szerint egy szociálisan, illetve gazdaságilag megfelelő környezetben jobb példát lehet 
mutatni az ott élő vagy felnövő gyermekeknek. 

Kérdésként  tette  fel,  hogy az önkormányzat  vizsgálta-e  annak lehetőségét,  hogy saját  tulajdonú 
ingatlanban alakítsák ki az anyaotthont. Salgótarjánban rengeteg önkormányzati ingatlan van, ami 
felújítással használható lenne.  Igaz,  hogy jelen terület  is  önkormányzati  tulajdon, de nincs rajta 
épület. A pályázat 100%-os támogatást élvez, amiből tulajdonképpen az önkormányzat azzal, hogy 
a  nulláról  teljesen  új  ingatlant  épít,  egy  60%-os  pályázatot  csinál,  mert  jelentős  önerőt  kell 
hozzátennie. Kérdésként tette fel, hogy mindez meg volt-e ez vizsgálva?

Fekete Zsolt: Irodavezető Asszonynak adta meg a szót. 

dr. Romhányi Katalin: Válaszában elmondta, hogy valamennyi ingatlant megvizsgálták. Felvették 
a kapcsolatot a Salgó Vagyon Kft-vel, de nem találtak olyan ingatlant, amely mind nagyságban, 
mind elrendezésben megfelelt  volna,  illetve felújítással  meg lehetett  volna oldani  az intézmény 
kialakítását.

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

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy ezt a választ már sokszor hallották, hogy igen 
megvizsgálták és nem találtak megfelelő ingatlant, de szerinte vannak ilyen ingatlanok. Példaként 
említette  a  volt  tüdőgondozó  épületét.  Ha  nem is  az  önkormányzat  tulajdona,  de  azzá  tehető. 
Véleménye szerint az épület felújítással alkalmassá tehető ilyen funkciókra.
Problémának tartja, hogy a hivatal belenyugvó álláspontot képvisel és nem látszik a kreativitás, a 
megoldás keresése. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy bízik a Salgó Vagyon Kft-ben, a szakirodákban. Biztos 
benne, hogy az ingatlan keresésnél megnéztek minden lehetséges megoldást. 
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Elmondta,  hogy  a  régi  Népjóléti  Képzési  Központban  az  Óbudai  Egyetemmel  közösen  egy 
felsőoktatási intézmény, oktatási központ kialakítását tervezik.  Maga a Tüdőgondozó épülete vizes, 
salétromos,  az  Óbudai  Egyetemnek  sem  felelt  meg  az  épület,  amikor  labor,  kutatási  központ 
kialakítására kerestek ingatlant. Mindezzel együtt állami tulajdon, és ehhez a komplex programhoz 
az Óbudai Egyetem kérte vagyonkezelésbe. Ismeretei szerint folyamatban van az eljárás. 

Véleménye szerint a belváros egységben bármilyen szociális  intézmény,  alapellátás testidegenné 
válhat. Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy nem ért a gyermekvédelmi problémákhoz, de 
véleménye szerint,  akik a családi otthonokba bekerülnek, olyan körülmények közül jönnek, ami 
indokolttá teszi, hogy izolált környezetbe kerüljenek a gyerekek.

A városban több szegregátum van. Például Forgách telep, a Jónásch telep, Salgó Kapu. Ezek akkor 
is szegregátumok maradnak, ha megvalósul a Salgó úti komplex program. 

Kitérőként  elmondta,  hogy  a  komplex  program  lényege  az,  hogy  ezeken  a  területeken  olyan 
feltételeket teremtsenek, ahová szociálisan rászorult  embereket költöztethetnek, illetve a lakások 
felújításával,  terület  rendezésével,  közösségi  tér  létrehozásával  a  lakhatásra  alkalmatlan 
ingatlanokból az embereket odaköltöztetik. 

Egyetért  Szabó Csaba képviselő úrral  és  átgondolásra javasolja,  hogy valóban ide épüljön-e az 
anyaotthon. 

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

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy kizártnak tartja azt, hogy Salgótarjánban csak ez az 
egy hely alkalmas az intézmény kialakítására. Elmondta, hogy egy ilyen döntés meghozatalakor 
elvárná,  hogy  a  terület  önkormányzati  képviselőjével,  a  hivatal  illetékes  irodájával,  a  Salgó 
Vagyonnal közösen állapodnak meg, illetve a lakosság véleményét is kikérik. Jelen előterjesztést 
koncepciótlannak tartja. 

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

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  a  területkérdést  forszírozta.  Javasolta,  hogy  amennyiben  a 
Tüdőgondozó  épülete  nem  megfelelő,  Idegérben  a  bontásra  került  kolóniák  területén,  vagy 
Pálfalván  a  Nagymező  út  elején  a  magtár  mellett  üresen  álló  építési  telkeken  alakítsák  ki  az 
anyaotthont.  Idegérben  buszközlekedés  is  van,  illetve  ezek  a  telkek  a  Salgó  Vagyon,  a  város 
tulajdonában vannak. 

Hozzászólásában elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére saját erőből 41 millió Ft-ot 
tenne az önkormányzat ebbe a projektbe. 

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  a  Salgó  Vagyon,  illetve  a  Hivatal  illetékes  irodája 
végignézte a szabad ingatlanokat, az esetleges fejlesztési terveket. Példaként említette Idegért, ahol 
információi  szerint  CSOK-nak  kijelölt  építkezési  területek  vannak.  Az  önrésszel  kapcsolatban 
elmondta,  hogy  bárhol  épülne  az  ingatlan,  mindenhol  bele  kellene  tenni  ezt  az  összeget  a 
megvalósításba.  Elmondta, hogy a város kötelező feladatellátása miatt kell megoldani a Családok 
Átmeneti Otthonának a kérdését. 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta,  hogy az  előterjesztéssel  egyetértenek,  a  helyszín 
kiválasztásával azonban nem. 
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A Salgó Vagyon igazgatójától  kérdezte,  hogy az  Idegéri  telkekre  hány CSOK-os  bejelentkezés 
érkezett. Információi szerint eddig egy sem. Véleménye szerint a városban rengeteg üres ingatlan 
van, amik, ha nincsenek is a város tulajdonában, 10-15 millió Ft-ért megvásárolhatók. 

Fekete Zsolt: Megköszönte képviselő úrnak, hogy úgy támogatja a programot, hogy önrészen felül, 
még  vásárlással  is  toldja  meg  azt  az  önkormányzat.  Legalább  abban  egyetértenek,  hogy  az 
intézménynek van létjogosultsága. Elmondta, hogy az önkormányzat azon dolgozik,hogy Forgách 
telep  szegregátum  arculatát  megváltoztassa.  Ehhez  szükségesek  a  fejlesztések,  szükségesek  a 
különböző komplex programok. 

Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.  

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy az intézménynek létjogosultsága van. Ugyanakkor 
a döntés módja, mikéntje okoz neki problémát. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

172/2017. (IX. 26.) 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  98/2017. 
(V.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  családok  átmeneti 
otthona 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: 58.823.529,-Ft
Önerő: 41.445.675,- Ft
A Közgyűlés  a  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  forrást,  legfeljebb  1.500.000  Ft-ot  az  
Önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza.
A  fenntartáshoz  és  működtetéshez  szükséges  forrás  fedezetét  az  adott  évre  vonatkozó  
költségvetésben biztosítja.
A Közgyűlés a pályázat megvalósításához szükséges, a pályázat előkészítéséhez meghatározott 
1.500.000  Ft  feletti  önerőt,  legfeljebb  40.500.000,-  Ft-ot  az  Önkormányzat  2018.  évi  
költségvetésében biztosítja.
A  Közgyűlés  a  pályázat  keretében  kialakított  intézmény  működéséhez  szükséges  
berendezésekre, felszerelésekre legfeljebb 5.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat a 2018. 
évi 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  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  telekalakítási  eljárás  
lefolytatására  a  4924  hrsz-ú  ingatlanra  vonatkozólag  és  a  telekalakítási  eljárás  
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eredményeképpen  létrejövő,  1176  m2  nagyságú  új  ingatlan  ingyenes  használatba  adására  
vonatkozó szerződés előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

3. 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 2. pontban meghatározott új ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó 
ingyenes használati szerződés aláírására és a pályázattal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok  
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  a  Forgách-telepi  komplex  programok  megvalósítására  irányuló  támogatási  
kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az elfogadott  Integrált  Területi 
Program  alapján  jelen  előterjesztésben  a  Forgách-telepi  szociális  városrehabilitációt  előkészítő 
komplex programok megvalósítására irányuló támogatási kérelem benyújtására tesz javaslatot. A 
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium 
vezetője  kizárólag  az  Önkormányzat  lehet.  A  pályázati  felhívás  által  elérni  kívánt  célok 
megvalósítása érdekében az alábbi konzorciumi partnerek bevonására tett javaslatok:

– Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
– Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
– Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület
– Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

A  támogatási  kérelem  benyújtásának  feltétele  a  „Konzorciumi  együttműködési  megállapodás 
támogatási  kérelem  benyújtására”  című  dokumentum  aláírása,  melyet  a  határozati  javaslat  1. 
melléklete tartalmaz. Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a közgyűlés tagjai részére.

A Gazdasági Bizottság 6 igen; a Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 nem; a Népjóléti Bizottság 8 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Szabó Csaba: Hozzászólásában megköszönte,  hogy  az iroda munkatársai a projekt előkészítése 
során kikérték a véleményét. Partnerként kezelték, és partnerként kezeltek olyan szervezeteket, mint 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hisz őket is bevonták a projektbe. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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173/2017. (IX. 26.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TOP-6.9.1-16 
kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című 
konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtását, felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, valamint a konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges, az 1. melléklet szerinti „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására.

Határidő: 2017. december 29.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

9. Tájékoztató a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit  Kft.  2016. évi  beszámolójáról  és  
2017. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Oláh Péter, Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  Közgyűlés  2017.  június  27-i 
ülésén elfogadott 2017. II. félévi munkaterve alapján a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 
ügyvezetője elkészítette tájékoztatóját a Kft. 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi üzleti tervéről, 
melyet az előterjesztés tartalmaz.

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

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

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  májusi  közgyűlésen  tettek  javaslatot  a 
napirend tárgyalására, hiszen az önkormányzat 41%-ban tulajdonosa a Kft-nek. Véleménye szerint 
az előterjesztés több sebből vérzik, de elfogadhatónak tartják. 

Az indoklásban szerepel, hogy a Kft. tulajdonosi szerkezetében a bátonyterenyei és szécsényi tagok 
befizetései  elmaradtak,  emiatt  úgy döntött  a  Kft.  hogy a  bátonyterenyei  és  szécsényi  üzletrészt 
áruba bocsájtja, ami meg is történt a Salgó Tour Kft., valamint a Mik Pénzügyi Kft. részére. Kérte 
ügyvezető igazgató urat, hogy mondjon néhány szót ezekről a cégekről. Kérdésként tette föl, hogy a 
Közgyűlés hozzájárulása kellett volna-e az értékesítéshez? 

Véleménye  szerint  a  Geopark  Kft-nek  egyedüli  támogatója  Salgótarján  maradt.  A  Geopark 
nemzetközi szervezet által támogatott, és a turizmus egy nagyon speciális területi részét fedi le. Úgy 
látja, hogy az önkormányzat  szeretné megtartani ezt  a nevet,  szeretné megtartani ezt  a státuszt, 
amiért évek óta semmi nem drága. Ezt az előző önkormányzatra is érti, hiszen évek óta fenntartják 
azt a látszatot,  hogy a Geopark működik. Elmondta továbbá, hogy a tavalyi vezetőváltás óta látja a 
próbálkozásokat,  amik  arra  irányulnak,  hogy a  Kft.  tevékenységét  nyereségessé,  vagy legalább 
nullszaldóssá tegyék. 

A bizottsági üléseken elhangzott, hogy ezt úgy kell felfogni, mint egy társadalmi szerepvállalást, 
ami a megyei  jogú város önkormányzatának kötelessége.  Mindezt úgy,  hogy évről évre milliós 
veszteséget termel a Kft. Ez a veszteség 2016-ban közel 15 millió Ft volt, amit a város mindig 
megpróbál valamilyen segítséggel áthidalni. 

Véleménye  szerint  a  város  bizonyos  szerepköröket  megpróbál  átadni  a  Geoparknak,  ilyen  lesz 
például a hamarosan megszűnő TDM Iroda szerepkörének az átvállalása. 
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A tájékoztatóban  megfogalmazottak  szerint  2-3  éves  időnek  el  kell  telnie  ahhoz,  hogy  a  Kft. 
szolgáltatásai ismertté váljanak, és stabil működést biztosítsanak. 

Emlékeztetőül elmondta, hogy született egy olyan önkormányzati  döntés, amely értelmében egy 
felülről nyitott támogatást biztosít az önkormányzat a Geopark működéséhez. Ez a támogatás 2017-
ben 21 millió Ft-ot tesz ki, amin felül további támogatást biztosít a város. Az ellenzék ezt az ötletet 
átgondolásra  javasolta,  de  a  Közgyűlés  úgy döntött,  hogy ezt  kézben  tudja  tartani,  és  mind  a 
képviselők, mind a város lakossága látni fogja mennyi támogatásban részesül a Geopark. 

A  látogatóközpont  menedzsment  előteremti  a  Gyerektábor  nyereséges  működtetése  mellett  a 
Geocsodák Háza bevételeit.  Kérdésként fogalmazta meg hogy van-e erre esély, illetve a vezetés 
milyen szolgáltatások bővítésével próbál erre fókuszálni. 

További  kérdésként  tette  fel,  hogy  milyen  rendezvényeket  menedzsel,  milyen  rendezvényeket 
szervez  a  Kft.,  a  város  életében,  ezek  hol  találhatók.  Ennek alátámasztására  elmondta,  hogy a 
költségvetés  6  millió  Ft-os  rendezvényeket  és  azok  költségeit,  valamint  4  millió  Ft-os 
rendezvényszervezést tartalmaz.   

Jelezte továbbá, hogy az éves programokban szerepel az Autizmus Világnap, amihez a Geopark 
valószínűleg terület átadással, vagy terem biztosításával hozzájárult, de ezt az autista szervezetek 
rendezték. Ennek ellenére szerepel a tájékoztatóban. 

A tájékoztató szerint szakértői munkára 6 millió Ft-os kiadása volt a városnak. Azaz  21 milliós 
támogatáson túl még 6 millió Ft-ot kapott  a Geopark szakértői díjakra.  Mindez 27 millió Ft. A 
bevételek és kiadások között mintegy évi 300 ezer Ft nyereséget realizált a cég. 67.310 ezer Ft 
bevételt, és 67.010 ezer Ft kiadást prognosztizáltak. 

Kérdésként tette fel, hogy a Főtéren megrendezett Palóc Pálinka Verseny és a Városi Bányásznap 
rendezvényét a Geopark szervezte-e? Ez korábban a Közművelődési Nonprofit Kft. feladata volt. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az előző önkormányzat egy félholt szervezetet hagyott a 
városra, aminek a működtetése államilag volt finanszírozva az EGTC-n keresztül, illetve a TDM 
különböző  pályázati  forrásokból  működött.  Az  elmúlt  időszakban  Salgótarján  közigazgatási 
területén két létesítmény épült pályázati pénzből. Az egyik a Látogatóközpont, a másik a Geocsodák 
Háza,  de  ezek  működtetését  nem  gondolta  át  senki.  A  Novohrad-Nógrád  Geoparkban  az 
önkormányzat 41%-ban tulajdonos. Mindkét intézmény Salgótarján közigazgatási területén van, és 
a városnak kell fenntartani. Több olyan turisztikai szervezet volt, amik működtek ugyan, de igazán 
kézzel  fogható  eredményt  nem produkáltak.  A város  vezetés  ezeket  a  turisztikával  foglalkozó 
cégeket szerette volna Salgótarján érdekében egy kalap alá terelni. 

A TDM-ről elmondta, jelen pillanatban kifutóban van a cég, a várossal kötött szerződés meg fog 
szűnni, ugyanakkor az általa végzett feladatokra, mint például turisztikai tájékoztatás, propaganda 
anyag szórás, nagy szükség van. 

Elmondta, hogy az Igazgató úr, a Kft. átvételekor azt a megbízást kapta, hogy azt a pénzt, amit az 
előző önkormányzat beletett a működtetésbe, ha lehet tovább ne fokozza, és  idővel próbálja meg 
visszaszerezni a város részére. 

A Novohrad-Nógrád Geopark megkereste a tulajdonosokat, hogy ki hogyan járul hozzá a Geopark 
fenntartási  költségeihez,  de  voltak  akik  semmit  nem  fizettek  be,  nem  tartották  fontosnak  a 
Magyarországon  egyedülálló,  határon  átnyúló  nemzetközi  minősítéssel  rendelkező  Geopark 
működését. 
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Elmondta,  hogy  amikor  a  turisztikai  decentralizációkat  létrehozták,  nem  szerepelt  benne  a 
Novohrad-Nógrád Geopark és támogatást sem kapott. Azt sem tudta eddig elérni az önkormányzat, 
hogy  például  Somos,  Eresztvény,  Szilváskő,  vagy  akár  más  peremkerületen  szállásfejlesztés 
történjen meg. 

A város vezetés úgy gondolta, hogy a meglévő két attrakciót fenn kell tartania, ha kell, erő felett is, 
mert ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani. Ugyanakkor azért kell harcolni, hogy több hátralék, 
adósság  ne  keletkezzen.  Szerették  volna  a  beletenni  a  modern  városok  programba  is,  hogy 
szálláshelyeket  lehessen  fejleszteni.  Véleménye  szerint  az  elmúlt  időszakban  beindult  az  élet. 
Beindult egy olyan attrakció, amit már nem csak helyiek támogattak, hanem szívesen jöttek ide a 
vonzáskörzettől egészen Pestig, de az ország más területéről is. A fő problémát a szálláshely hiánya 
jelenti. 

A kisebbségi tulajdonban lévő Fülek, Szécsény, Bátonyterenye Önkormányzata a többszöri fizetési 
felszólításra is nemet mondott, aminek a jogi következménye az volt, hogy a cégen belüli, azaz a 
Novohrad-Nógrád  Geopark  Kft.  tulajdonosi  szerkezetén  belül  lévők  tehettek  ajánlatot  a 
megvásárlásra. Tehát nem a Geopark jelölte ki, hogy el kell adni a Kft-t, hanem ez a törvényi út.  
Elmondta  továbbá,  hogy a Novohrad-Nógrád Geopark része az Ipoly Erdő is,  akik  működtetik 
Károlyin a Látogatóközpontot, illetve a célterületen van az Ipolytarnóci Látogatóközpont is.

dr. Oláh Péter igazgató úrnak adta meg a szót.

dr.  Oláh  Péter: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  az  üzletrészeket  tekintve  némi  keveredést 
tapasztal. Két üzletrész van, amelyik a PTK-ban szabályozott eljárási rend keretében értékesítésre 
került cégbírósági felszólítás után. Ez egy szigorúan szabályozott jogi útja volt a dolgoknak. Itt 
érvényesült az, hogy a volt tulajdonos megállapodást kötött a társasággal az értékesítés módjáról. 
Egyik esetben ez megtörtént, a másik esetben nem. Az árverés abban az esetben történik meg, ha 
nem születik megállapodás. Ez a közös üzletrészre vonatkozik, ahol volt partnerek egyáltalán nem 
reagáltak.  Sem a  szécsényi,  sem a  bátonyi  kistérség  nem válaszolt  formális,  illetve  informális 
megkeresésekre.  A  nyilvános árverésen az üzletrészt Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása vásárolta meg, tehát nem a Salgó Tour, vagy a Mik Kft.

A Salgó  Tour  Kft.  üzletrésszel  rendelkezett  a  Kft-ben,  és  megállapodás  alapján  kérte,  hogy 
értékesíthesse  tulajdonrészét  azon  a  vételáron,  melyet  ő  el  tud  érni  egy  másik  szereplőnél. 
Természetesen a vételárnak az a része, ami a Geoparkot illeti, mint pótbefizetés, az a tranzakció 
folyamán rögtön a  céghez  került,  így sikerült  a  cég  érdekeit  érvényesíteni.  Tehát  egyik  magán 
szereplőtől  egy  másik  magán  szereplőhöz  került  ez  az  üzletrész,  a  cég  pedig  hozzájutott  a 
pótbefizetéshez. Ezt történt az üzletrészek kapcsán. 

A  TDM-  mel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  jelenleg  is  ellátják  a  turisztikai  információs 
tevékenységet. A TDM helyett külön finanszírozást jelenleg nem kapnak. 

Rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Városi Bányásznap és Palóc Pálinka Ünnep volt a 
legnagyobb rendezvény, amit szerveztek. Ezen kívül családi napot tartottak Eresztvényben, illetve 
fotós rendezvény lesz még ebben az évben. Ezt a 3 rendezvényt vállalta erre az évre a Geopark Kft. 

A szakértői  munkával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  ezt  a  szakértői  tevékenységet  nem  csak 
Salgótarján Megyei Jogú Városnak lehet végezni, és nem azt jelenti, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város állja ennek a költségét.  Ez egy piaci tevékenység. Jelenleg az Európai  Uniós pályázatok 
nyilvánosság  biztosítása  tevékenységének  körében  a  fotó  dokumentációkat  kifejezetten  erre 
feljogosított fotós végezheti. 

Elmondta, hogy a cégben ezt a tevékenységet Drexler Szilárd végzi és hálásak neki, hogy ezt a piaci 
tevékenységet nem saját maga, hanem a cég javára végzi. 
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Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  egyrészről  a  Geopark  fogadott  gyermek, 
amikor támogatásra,  vagy pénzügyi segítségre van szüksége mindent megtesz az önkormányzat, 
másrészről  amikor  arról  van szó,  hogy tulajdonrészek cserélnek benne gazdát,  hirtelen mindent 
eladnak. Nyilván ezt kötelezővé teszi a Kft. működése, de véleménye szerint egyeztetési szinten 
erről kellett volna tudniuk. 

A  szakértői  munkákkal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  anyagban  az  alábbiak  szerepelnek: 
„Szakértői  munkák  között  szerepel  például  3  darab  óvoda,  1  darab  művelődési  ház,  1  darab  
útfelújítás nyilvánosság biztosítása. 2 darab orvosi rendelő, és 1 darab szenvedélybeteg gondozó  
felújítási pályázat megalapozó dokumentumai, 1 darab szemlélet formáló kampány.”

Mindebből kitűnik számára, hogy a Geoparkot bevételhez akarják juttatni. Ennek érdekében már 
olyan feladatokkal bízzák meg a szervezetet, aminek semmi köze a turizmushoz. 

Hozzászólásában visszatért a polgármester által elmondottakra, miszerint az előző önkormányzat 
összelapátolta a tartozást. Az előző önkormányzat ideje alatt megépült két épület működtetése most 
az  önkormányzat  feladata.  Jelezte,  hogy  egyik  mondatában  problémaként,  a  másikban  pedig 
lehetőségként vázolta föl az eresztvényi Látogatóközpont létrejöttét.

Elmondta  továbbá,  hogy egy ideig  Lóska János végezte  a  Kft.  vezetését,  majd  Molnár  Katalin 
követte őt. Kérdésként tette fel, ha az előző önkormányzat nem felelt meg az elvárásoknak, csak 
problémát halmozott fel, akkor mit tett Molnár Katalin ez idő alatt, mert sok mindent nem lehet a 
nevéhez kötni. 

Összefoglalásként elmondta a frakció véleményét, mely szerint szükség van a Geoparkra, de legyen 
önálló  szervezet.   Azt  a  társadalmi  szerepvállalást,  amit  a  városnak  be  kell  vállalnia  ennek 
érdekében  azt  tegye  meg  a  város,  az  legyen  nyilvános  transzparens.  Ne  legyenek  elbújtatva  a 
támogatási  összegek,  szakértői  vélemények,  rendezvények  strukturális  szervezése,  fotó, 
dokumentáció mögé. 

Fekete  Zsolt: Hozzászólásába  elmondta,  hogy képviselő  úrral  egyet  gondolnak.  Úgy gondolja, 
hogy  az  előző  önkormányzat  a  két  épületet  kialakította,  csak  nem  gondolta  át  a  fenntartását, 
működtetését.

Véleménye szerint  maga az attrakció kezd a  turizmusba beépülni,  melyhez szálláshelyekre lesz 
szükség, amik feltételezhetően nullszaldóra, vagy pozitív irányba befolyásolják a működtetését. . 
Elmondta továbbá, hogy a képviselő úr által említett úriember az EGTC-n keresztül állami pénzből 
működtette  ezt  a  szervezetet,  nem volt  bevétele  a  szervezetnek.  Amikor  az  EGTC  szervezete 
hiányokat  halmozott  fel,  kb.  7-8  millió  Ft-os  hiányt,  mely  EGTC  szervezetnek  Salgótarján 
polgármestere és Fülek polgármestere volt a jegyzett tagja, akkor úgy gondolták, hogy sem Fülek, 
sem Salgótarján nem tudja megfizetnie ezt a tartozást. Ekkor indult el a város azon az úton, melyet 
képviselő úr is helyesnek tart. 

dr. Oláh Péter: Hozzászólásában elmondta, hogy képviselő úr véleménye úgy hangzik, mintha nem 
lenne teljesítmény az egyes történetek mögött, illetve azt hánytorgatja fel képviselő úr, hogy rosszul 
gazdálkodik az emberekkel, vagy nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy kihozza belőlük a 
maximumot. Azzal van megbízva,  hogy próbálja meg a maximumot kihozni mindenből. Tehát ez 
nem ajándék pénz, meg bújtatott finanszírozás, hisz ezt mindenképp beszerezné az önkormányzat a 
piacról.  Itt  az  a  lényeg,  hogy  az  általa  megbízott  például  Drexler  Szilárd  gyakorlatilag  sokkal 
olcsóbban produkál, és a fennmaradó rész, mint haszon a városnál marad közvetve. 
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Az üzletrészre visszatérve elmondta, hogy jogilag leszabályozott kérdésekről van szó. A Ptk. előírja 
a  teendőket,  határidőket.  A  Kft.  taggyűlése  mindent  jóváhagyott.  A  szerződés  tervezetet  is, 
amelyikben  a  tulajdonostárs  átruházza  a  tulajdonát  másra.  Itt  döntéshozó  szerv  a  taggyűlés.  A 
taggyűlésnek tagja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is, nem többségi tulajdonnal. A 
taggyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Fekete Zsolt: Turcsány Lászlónak adta meg a szót. 

Turcsány  László: Kérdésként  tette  fel,  hogy  a  piacról  hány  szakértői  megbízás  érkezett? 
Informácioi szerint egy sem, csak az önkormányzattól érkezett. Ezzel nincs probléma, de úgy tűnik, 
mintha a Geoparkot olyan feladatokkal bíznák meg, amire más szervezete van a városnak. 

A Pálinkafesztivált,  vagy  a  Bányász  Napot  eddig  a  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  szervezte. 
Mindemellett  egy 21 millió  Ft-os  támogatást  is,  és  egy fölülről  nyitott  támogatási  rendszert  is 
biztosít a város a Kft-nek. A Geoparkra szükség van, de a visszásságokat, anomáliákat fel kellene 
számolni, nyilvánossá tenni.
 
Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
az az érdeke, hogy a feladatokat önkormányzati cégek, intézmények lássák el.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

Fekete Zsolt: 10 perces szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy dr. Bercsényi Lajos nincs jelen az ülésen, a közgyűlés 12 fővel 
folytatja munkáját. A közgyűlés határozatképes. 

10. Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek Salgótarján zöldfelületei 2017. 
évi kezeléséről szóló beszámolója elfogadására
Előterjesztő:  Licskó  Bálint,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 

igazgatója

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  városunkban  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  végzi  a  közszolgáltatási  szerződésben rögzített  városüzemeltetési 
feladatokon belül a zöldfelületek kezelését. Jelen előterjesztésben a Kft. a 2017. évben elvégzett 
parkfenntartási feladatokról számol be.

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Tolnai  Sándor: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  korábbi  évekhez  képest 
lényegesen több probléma van a városban. Hiányolja  a cégvezetés  részéről,  hogy a megszokott 
ügymenet  követésén  túl  nincsenek  újítások,  új  ötletek,  új  fölvetések,  új  megközelítések.  Úgy 
gondolja, ha nincs elég ember a feladatra, akkor meg kell szólítani a lakosságot, civil szervezeteket, 
hiszen a lakóknak sem mindegy, hogy hogy néz ki a környezetük. Véleménye szerint az elmúlt 
időszakban a város el volt kényeztetve, hiszen olyan területeken is elvégezték a fűkaszálást, ami 
nem önkormányzati  tulajdonú.  Jelenleg  nincs  annyi  emberi  erőforrás  amennyire  szükség  lenne 
ahhoz, hogy a város környezete normálisan nézzen ki.
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Visszautalva egy korábbi napirendre, amely a TDM helyzetét elemezte elmondta, hogy  éppen az 
ellentétes mozgásokra buzdítja a  város vezetőit, az irodavezetőket, illetve a cégek vezetőit,  arra, 
hogy a kiszervezéssel igenis élni kell. 

Elmondta,  ha  egy cég  egy feladatot  nem tud  önerőből  megoldani,olyan  partnereket  kell  hozzá 
találni, akikkel ezt meg lehet valósítani. Kiemelte a civil szervezeteket, azokat a lakóközösségeket, 
akiknek fontosak ezek a kérdések. Hiányolta azokat a felhívásokat, amelyekkel ezeket az embereket 
megszólítják, vagy összehívják például a közös képviselőket egy adott lakóterületről és megvitatják 
hogyan lehetne a felmerült problémát közösen megoldani. 

A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban elmondta, ha egy nonprofit szervezet üzemeltetné 
azokat,  akkor 100%-os finanszírozást kapna a cég a  munkaügyi  központtól.  Azaz már 10%-kal 
beljebb lennének. Nyilván nem az egész céget kellene átszervezni, de ahol ilyen problémák vannak, 
be kell vetni az egyéb alternatív megoldásokat is. 

Elmondta továbbá, hogy Pálfalva halmozottan hátrányos helyzetbe került, mert a gyakorlat szerint, 
a városban északról haladnak lefelé a fűnyírással. Mire Pálfalvára érnek, már térd feletti fű van a 
területen. Véleménye szerint Pálfalváról kellene kezdeni a fűnyírást, hiszen ez a város kapuja. A 
városba  érkezők  ezzel  a  résszel  találkoznak  először.  Úgy gondolja,  a  gyárakat  is  meg  kellene 
szólítani  fűkaszálás  miatt.  Összefoglalásként  elmondta,  hogy kreativitásra,  és  partner  keresésre 
ösztönözné a felelősöket.

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy az elmondottakat megszívlelik, ugyanakkor a saját 
lakókörnyezetében mindenki gondoskodhat a fűnyírásról.  Példaként említette Eperjest,  ahol ő is 
lakik, ott mindenki levágja a füvet, eltolja a havat a saját háza előtt.

Az önkormányzat erőn felül beleállt ebbe a munkába, azzal együtt, hogy az újítások nagy részéhez 
pénz kell, forrást kell biztosítani.

Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  cégvezetők  részére  megbeszélést  hívott  össze  amiatt,  hogy 
jövőre hogyan lehetne az idén felmerült problémákat kezelni, mert még nehezebb lesz közmunka 
keretében ezeket a feladatokat ellátni. Ez összefügg azzal, hogy a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az 
elmúlt évekre visszamenőleg hathatós és eredményes munkát végzett. 

Ugyanis  akiket  a  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  bevont  a  munkaprogramokba,  kiképezte, 
alkalmassá  tette  piaci  alapú munkavégzésre,  azok nem a közmunkaprogramban vágták  a  füvet, 
hanem olyan magasabban fizető cégeknél, vagy vállalkozóknál, aki egy hét alatt kifizette az egész 
havi közmunka díját. Ezzel a programmal elsősorban a városban élő, dolgozni akaró férfiak váltak 
alkalmassá a munkavégzésre.
 
Elmondta, hogy a városban, megyében lévő fejlesztésekhez rengeteg kétkezi munkaerő kell. Mind 
segédmunka, mind szakképzett  munkaerő.  Ugyanakkor az emberek elmentek máshová dolgozni 
ebből a térségből.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

174/2017. (IX. 26.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft-nek  a  2017.  évi  zöldfelület  kezelési  feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolóját 
elfogadja.

21



Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Mindezzel együtt megköszönte a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. vezetésének, hogy 
mindent megtesz azért, hogy ezekkel a nehézségekkel megbirkózva a város arculata, virágosítása, 
közterei, parkjai, temetői azért jól nézzenek ki.

11. Javaslat a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötendő  
együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a Magyar  Agrár,- 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Nógrád megyei szervezete 2017. júliusában azzal a 
megkereséssel  fordult  az  önkormányzathoz,  hogy  lehetőség  szerint  nyújtson  szakmai-személyi 
segítséget  a  Kamara  Nógrád  megyei  választásának  2017.  november  3-ai  lebonyolításában.  A 
szakmai-személyi  segítségnyújtást  egy  együttműködési  megállapodás  megkötése  révén  kívánja 
biztosítani  a  Kamara  és  az  Önkormányzat,  amelyben  többek  között  lefektetésre  kerül  a 
megállapodás  célja,  tárgya,  tartalma,  időtartama,  a  Felek  jogai  és  kötelezettségei,  valamint  a 
kapcsolattartás módja és a kapcsolattartók.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

175/2017. (IX. 26.) határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Agrár-, 
Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési  Kamarával  (nyilvántartási  száma:  01-03-0000031, 
székhelye:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  89-95.)  való  együttműködést  és  felhatalmazza  a 
polgármestert az 1. melléklet szerinti együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatti volt II. Rákóczi Ferenc Általános  
Iskola  udvara (hrsz:  3908)  Nógrád Megyei  Kormányhivatal  részére  történő ingyenes  
használatba adásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
„Nógrád Megyei Kormányhivatal  épületeinek energetikai fejlesztése” című pályázat keretében a 
Megyeháza energetikai korszerűsítést végez. A korszerűsítési munkák kezdete 2017. szeptember 10. 
a projekt zárása a kezdést követően 12 hónappal várható.A beruházás megfelelő lebonyolításához az 
épület  mögötti  parkoló  rész  átadásra  kerül  a  kivitelező  részére,  mint  építési  terület.  A parkoló 
jelenleg  közel  35  autó  napi  elhelyezését  biztosítja  a  Kormányhivatal,  valamint  az  épületben 
található szervezetek részére.

A Kormányhivatal azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévő volt II. Rákóczi 
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Ferenc Általános Iskola udvarát parkolás céljából 2017. szeptember 08. napjától a felújítási munkák 
végéig  térítésmentes  használattal  számára  biztosítsa.  A  Kormányhivatal  által  parkolónak 
használandó  terület  az  ott  dolgozók  parkolási  lehetőségét  szolgálná,  így  az  hozzájárul  az 
államigazgatási  feladat,  mint  közfeladat  ellátásához.  Javasolta  az  érintett  udvarrész  ingyenes 
használatba adását.

Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen;  a  Gazdasági  Bizottság  5  igen;  a  Pénzügyi  Bizottság  8  igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

176/2017. (IX. 26.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  salgótarjáni  3908  hrsz-ú, 
tennészetben Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatti volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
udvarát a Nógrád Megyei Kormányhivatal részére ingyenes használatba adja 2017. szeptember 8. 
napjától a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti épület felújításának végéig, várhatóan 2018. 
szeptember 10. napjáig.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti ingyenes 
használati szerződés aláírására.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. szeptember 30.

13. Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes  
létesítményhasználat biztosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 
törvény  alapján  2013.  január  1-jétől  „az  állam  gondoskodik  az  óvodai  nevelés  kivételével  a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Salgótarjánban a fenntartói feladatokat- az egyes szakképzési 
feladatot ellátó intézmények kivételével - a Salgótarjáni Tankerületi Központ látja el. A Tankerület 
fenntartásában  lévő,  egyes  köznevelési  intézményeknek  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezéséhez  szükséges  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  szervezeti  keretében 
működtetett sportlétesítmények használata. A salgótarjáni köznevelési intézmények közül azoknak 
az  intézményeknek,  amelyek  infrastrukturális  gondokkal  küzdenek,  kedvezményes  létesítmény 
használat biztosítását javaslom a fenntartó útján a mindennapos testnevelés megszervezéséhez és a 
magas színvonalú nevelő-oktató munkához.

A Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft-vel  és a  Tankerülettel  történt  egyeztetés alapján a 
sportlétesítmények  használatára  vonatkozó  kedvezményt  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint 
javasolta meghatározni.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással; a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal támogatta  
az előterjesztést. 

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

177/2017. (IX. 26.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezésével összefüggő sportlétesítmények használatára vonatkozó kedvezményes bérleti 
díjat a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
Városi Sportcsarnok konditerem: 1.000,- Ft/óra
Városi Sportcsarnok kis konditerem: 1.000,- Ft/óra
Városi Tanuszoda: 80.000,- Ft/turnus (1 turnus=12 alkalom/osztály)

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
az 1. pontban meghatározott kedvezményes bérleti díjjal kösse meg a Salgótarjáni Tankerületi 
Központtal a létesítményhasználatról szóló bérleti szerződést.
Felelős: Simon Lajos, igazgató
Határidő: értelemszerűen

14. Javaslat önkormányzati  tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Salgótarjáni  
Tankerületi Központ részére
Előterjesztő: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a közgyűlés 2016-ban 1 db lakást 
biztosított ingyenes használatra 1 éves időtartamra 2017. szeptember 30. napjáig a KLIK részére, a 
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárának lakhatása biztosítása céljából, valamint a 
2014-ben  további  2  db  lakást  2017.  október  31.  napjáig  a  nyelvi  lektorok  lakhatásának 
biztosításához.
A Tankerület  igazgatója  kérelmezte,  hogy az Önkormányzat  a  Tankerület  részére adja  ingyenes 
használatba egyrészt a zenetanárának, másrészt a nyelvi lektoroknak a lakhatása biztosítása céljából 
2017.  október  1.  napjától  2020.  szeptember 30.  napjáig,  3  éves  időtartamra az előterjesztésben 
meghatározott lakásokat. A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag  közfeladat  ellátása  céljából  adható  használatba,  a  közfeladat  ellátásához  szükséges 
mértékben. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy továbbra is támogassa a lakások biztosítását.

A Gazdasági  Bizottság5  igen;  a  Pénzügyi  Bizottság  8  igen,  1  nem szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

178/2017. (IX. 26.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011.  évi  CXCVI.  törvény 11.  §  (13)  bekezdése  alapján  2017.  október  1.  napjától  -  2020. 
szeptember  30.  napjáig  3  éves  időtartamra  ingyenesen  használatba  adja  a  Salgótarjáni 
Tankerületi  Központ  (116009) részére a  -  Salgótarjáni  Általános Iskola és  Kollégium nyelvi 
lektora lakhatásának biztosítása céljából a Salgótarján, Alagút út 10. 3/12. szám alatti lakást a 
közüzemi költségek használó általi megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.
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Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011.  évi  CXCVI.  törvény 11.  §  (13)  bekezdése  alapján  2017.  október  1.  napjától  -  2020. 
szeptember 30. napjáig 3 éves időtartamra ingyenesen használatba adja Salgótaijáni Tankerületi 
Központ (116003) részére a - Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium nyelvi lektora lakhatásának 
biztosítása céljából a Salgótarján, Erzsébet tér 2. XIII./6. szám alatti lakást a közüzemi költségek 
használó általi megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011.  évi  CXCVI.  törvény 11.  §  (13)  bekezdése  alapján  2017.  október  1.  napjától  -  2020. 
szeptember 30. napjáig 3 éves időtartamra ingyenesen használatba adja Salgótarjáni Tankerületi 
Központ (116005) részére a - Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára lakhatásának 
biztosítása céljából a Salgótarján, Erzsébet tér 2. IX/8. szám alatti lakást a közüzemi költségek 
használó általi megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

15. Javaslat önkormányzati lakás Salgótarján Strandépítők Kézilabda Club részére történő 
ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club elnöke azzal kereste meg 
az  önkormányzatot,  hogy egy,  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  Garzonházban  lévő  lakást  a 
2017/2018.  évi  bajnoki  idény időtartamára ingyenes  használattal,  a  közüzemi díjak megfizetése 
mellett  biztosítsa  az  Egyesület  számára.  Az  Egyesület  kérését  azzal  indokolta,  hogy  nem 
rendelkeznek olyan anyagi háttérrel, amivel biztosítani tudnák játékosuk lakhatását. 

Javasolta a közgyűlésnek, hogy az Egyesület részére 2017. október 1. napjától 1 éves időtartamra 
ingyenesen adja használatba  a  Salgótarján,  Erzsébet  tér  2.  7/1  szám alatti  lakást  azzal,  hogy a 
közüzemi költségeket az Egyesület fizeti meg.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen; a Gazdasági Bizottság 5 igen; a Pénzügyi  Bizottság 7 igen,  1  
tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

179/2017. (IX. 26.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  között  kötendő 
együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Erzsébet tér 2. 7/1 
szám alatti  29 mf alapterületű önkormányzati  tulajdonú ingatlant  a Salgótarjáni  Strandépítők 
Kézilabda Club részére 2017. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig, 1 éves határozott 
időtartamra ingyenes használatba adja a közüzemi költségek Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda 
Club általi megtérítése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. szeptember 30.

16. Javaslat a salgótarjáni labdarúgással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy az önkormányzat,  a Borsodsport 
Invest Kft, valamint a Salgótarján Barátok Torna Club által került megalapításra az SBTC Sport 
Kft.  Ennek  megfelelően  a  három fél  között  született  Együttműködési  Megállapodás  alapján  az 
Önkormányzat és a Borsodsport Invest Kft. vállalta, hogy évi 8.500.000,- Ft összegű támogatást 
nyújt az SBTC Sport Kft. részére. 
A nagyobb számú utánpótlás csapatok versenyeztetési költségeire, a Tó-strandi sporttelep nagyfokú 
igénybevétele  miatt  a megnövekedett  karbantartási  és állagmegóvási  költségekre való tekintettel 
javaslom az Önkormányzati támogatás 10.000.000 Ft-ra történő emelését 2018. január 1-jétől. A 
megemelt támogatást a másik fél is vállalja.
Az Építők KC Forgách Sport Club azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 4931/1 és a 
4931/2 hrsz. alatti sportpályát ingyenes használatba kívánja venni a közüzemi díjak megfizetése 
mellett. A sportpálya jelenleg az SBTC Sport Kft. ingyenes használatában van, a Kft. azonban nem 
használja  és  nem tart  igényt  rá,  így az  Építők  KC Forgách Sport  Club kérésének megfelelően 
javaslom a sportpályát a Club ingyenes használatába adni.

Az előterjesztéshez kiegészítés lett küldve a Közgyűlés tagjai részére.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy szeptember 25-én Szabó Csaba önkormányzati képviselő módosító 
javaslatot nyújtott be az előterjesztéshez. Az önkormányzat a javaslatot áttekintette, pontosította, és 
ez alapján javasolta  a határozati  javaslat  4.  mellékletét  képező használati  szerződés V. pont 10. 
alpontját az alábbi második bekezdéssel kiegészíteni:

„Használatba vevő – a mérkőzések, edzések, és egyéb zártkörű rendezvények idején kívüli időben  -  
lehetővé teszi a focipálya rendeltetésszerű és házirendnek megfelelő használatát a lakosság részére  
szabadidősport  és  tömegsport  céljából.  Ennek  érdekében  a  használatba  vevő  a  pályára  való  
szabad- és ingyenes bejutást biztosítani köteles.”

Fekete Zsolt: Megkérdezte Szabó Csaba képviselő urat, hogy a szövegszerű módosítással egyetért-
e?

Szabó Csaba: A módosítást elfogadta.  
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Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  3  tartózkodással;  a  Népjóléti  
Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

180/2017. (IX. 26.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata, a Borsodsport Invest Kft. és a Salgótarjáni Barátok Torna Club között 
2015. július 6-án létrejött együttműködési megállapodás 1.sz. módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés az önkormányzat és az SBTC Sport Kft. között 2015. szeptember 25-én létrejött 
használati  szerződés  2.  sz.  módosítását  a  2.  mellékelt  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A  Közgyűlés  az  önkormányzat  és  az  Építők  KC  Forgách  Sport  Club  között  kötendő 
együttműködési megállapodást a 3. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A  Közgyűlés  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Salgótarján  4931/1.  és  4931/2.  hrsz.-ú 
ingatlanokat  az Építők KC Forgách Sport  Club ingyenes  használatába  adja  2017.  október  1. 
napjától 2032. szeptember 30. napjáig. A Közgyűlés az önkormányzat és az Építők KC Forgách 
Sport  Club  között  kötendő  használati  szerződést  a  4.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-
2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  a  vonatkozó 
jogszabályok és a város sportfejlesztési koncepciója alapján az kiemelten támogatja a kosárlabda 
sportágat.  Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Beszterce Kosárlabda Klub részére a 2017-2018-as 
bajnoki  szezonra  az  Önkormányzat  10  m  Ft  támogatást  nyújtson,  melyből  2  m  Ft-ot  az 
önkormányzat 2017. évi, 8 m Ft-ot pedig a 2018. évi költségvetése terhére biztosít.

A  támogatás  célja  nemcsak  a  felnőtt  csapat  versenyeztetése,  hanem  az  egyesület  utánpótlás 
csapatainak  felkészítése,  versenyeztetése.  A vissza  nem térítendő  pénzbeli  támogatáson  felül  a 
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javaslat alapján az Önkormányzat a Klub részére a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel 
kötött megállapodás alapján térítésmentes létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban.

Ezen felül 2017. október 1-től 2018. szeptember 30-ig 10 db bérlakás használatát is térítésmentesen 
biztosítja úgy, hogy a közüzemi költségeket az egyesület fizeti meg.

Az Egyesület  a  TAO sportfejlesztési  programba pályázatot nyújtott  be egyrészről a Salgótarjáni 
Általános Iskola és  Kollégium udvarán egy kosárlabda pálya kialakítására,  másrészről  a  Városi 
Sportcsarnok teljes padlójának cseréjére. Továbbá az Egyesület a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége támogatásával a Városi Sportcentrumban is egy kosárlabda pálya kialakítását tervezi. A 
beruházásokhoz  kéri  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának,  mint  tulajdonosnak  a 
hozzájáruló nyilatkozatát, amelyeket a határozati javaslat mellékletei tartalmaznak.

Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  3  tartózkodással;  a  Népjóléti  
Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

181/2017. (IX. 26.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat  10.000  e  Ft  önkormányzati  költségvetési  támogatást  nyújtson  a  Beszterce 
Kosárlabda Klub (továbbiakban: Egyesület) részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és az 
U11-12,  U14,  U21,  U23-as  kosárlabda csapatainak a  2017-2018-as  kosárlabda bajnokságban 
való indulásához, illetve szerepléséhez a határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés 
szerint. Az önkormányzat 2.000 e Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetése, 8.000 e Ft-ot 
pedig a 2018. évi költségvetés terhére biztosít.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  támogatási  szerződés 
aláírására.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. A Közgyűlés  az  önkormányzati  tulajdonú  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  szám  alatt  található 
Garzonházban  10  db  bérlakást  2017.  október  1.  napjától  2018.  szeptember  30.  napjáig  -  a 
közüzemi  költségek  Egyesület  által  történő  megfizetése  mellett  -,  az  Egyesület  részére 
ingyenesen használatba ad.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlanok használatba 
adásához szükséges szerződéseket kösse meg.

Felelős: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a Beszterce Kosárlabda Klub (3100 Salgótarján, Medves Krt. 86.) által „a látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI. 
30.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Magyar  Kosárlabdázók  Országos  Szövetségéhez  benyújtott 
sportfejlesztési  program  keretében  Önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon  tervezett,  alábbi 
beruházás, felújítás megvalósítását támogatja:

- 4159  hrsz.  természetben  Salgótarján,  József  Attila  út  2.  a  Salgótarjáni  Általános  Iskola  és 
Kollégium udvarán egy kosárlabda pálya megépítése,
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- 1877 hrsz. természetben a Salgótarján, Kassai sor 54., a Városi Sportcsarnok nagy termének 
teljes padló cseréje.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2-3.  melléklet  szerinti  tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Beszterce Kosárlabda Klub 
részére  2017.  augusztus  15-tól  2018.  augusztus  15-ig,  heti  15  óra  térítésmentes 
létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban.
Amennyiben a  3.  pontban körülírt  sportfejlesztési  program keretében az  Egyesület  a  Városi 
Sportcsarnok nagy termének teljes padló cseréjét megvalósítja, abban az esetben a térítésmentes 
létesítményhasználat 2022. augusztus 15. napjáig meghosszabbodik.
A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
térítésmentes létesítmény használatról szóló szerződést kösse meg.

Felelős: Simon Lajos a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerű

5. A Közgyűlés támogatja a Beszterce Kosárlabda Klub (3100 Salgótarján, Medves Krt. 86.) által a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének támogatásával a 1877 hrsz-ú., természetben a 
Salgótarján, Kassai sor 54. szám alatti Sportcentrumban egy kosárlabda pálya kialakítását.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  4.  melléklet  szerinti  tulajdonosi  hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírására.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett, majd Turcsány 
László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy egy aláírás címpéldányt ad át polgármester úr 
részére. A kérést az alábbiakban szó szerint felolvasta. :
 
„Salgótarján autóbusz helyi járat menetrend megváltoztatása iránti kérelem. 

Tisztelt Polgármester úr!

Salgótarján  tömegközlekedés  javítása  érdekében  az  alábbi  lakossági  kéréssel  fordulok  Önhöz.  
Zagyvaróna belváros vonatkozásában kérnénk, hogy a 14-es járatban, a 18:05 és 20:15 közé eső  
időszakban  egy  járatot  biztosítani  szíveskedjenek,  a  késő  délutáni  műszakvégzést  követően  
kereskedelem, vagy egészségügy a hazajutást biztosítani lehessen. Valamint a hétvégi piaci járat  
indulási idejét megváltoztatni, hogy szombaton a járat korábban 10:45-ös 14-es, 07:45-ös indulási  
időpontra áthelyezhető legyen, mert a késői indulás miatt ez a járat nincsen kihasználva.
Köszönettel a 3. számú választókerület lakossága nevében 104 darab aláírással Turcsány László  
önkormányzati képviselő támogatásával. „

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

Molnár Károly: Jelezte, hogy választókerületének somoskői részén évek óta komoly probléma a 
víznyomás kérdése. A magasabb területeken rendszeresen előfordul, hogy víznyomás probléma van, 
illetve nincs víz. Ez régen 2-3 havonta fordult elő, majd hetenként, jelenleg pedig egy héten kétszer, 
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