
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-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 14 fő van jelen. Megállapította, hogy a Közgyűlés  
határozatképes.

Ezt  követően  a  tárgysorozattal  kapcsolatban  javasolta  új,  17.  napirendi pontként  felvenni  a 
„Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismerésére” című előterjesztést;  18. 
napirendi pontként  felvenni  a  „Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  részére 
folyószámlahitel  szerződés megkötéséhez történő jóváhagyás megadására” című előterjesztést  és 
19. napirendi  pontként felvenni a „Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére 
folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő jóváhagyás megadására című előterjesztést.

Javasolta továbbá a 3. napirendként szereplő „Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet módosítására” című előterjesztés levételét 
a tárgysorozatból.

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

A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

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

2. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  …/2017.  (…) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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3. Javaslat  a  távhőszolgáltatásról szóló  27/2006.  (IX.14.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

4. Javaslata a  Salgótarján és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjairól szóló 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6. Javaslat  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  21/2014.(X.2.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat  a  közterületek  használatáról  szóló  15/2012.(III.29.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat  a  térfigyelő  kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. 
közötti, utasvárók telepítésére és felújítására vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat a 6902 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésére vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

12. Javaslat a  Salgótarján, Zöldfa utca 2. fsz/8. és a Salgótarján, Zöldfa utca 4. 2/24. szám 
alatti lakások értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

13. Javaslat a Salgótarján, Forgách Antal út 104/a fsz. 4. szám alatti lakás nem lakás céljára 
történő bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

14. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

15. Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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16. Beszámoló Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2017.  évi  
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

 17. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismerésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

19. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

20. Javaslat a  Salgótarjáni  Közm vel dési  Nonprofit  Kft.ű ő -vel  kötött  közszolgáltatási 
szerz dés módosításáraő
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

21. Javaslat a Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár,  valamint a Dornyay Béla Múzeum alapító 
okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

22. Javaslat a Skorpió Sport Egyesület 2018. évi támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

23. Javaslat  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Klub  sportegyesület  kézilabda 
csapatainak 2018. évi támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

24. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. I. félévi 
munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

25. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  belső  ellenőrzési 
tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

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

27. Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  Kuratóriuma,  valamint 
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

28. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntető cím, 
kitüntető emlékérmek és díjak adományozására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

1. Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város 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  december  havi  módosítására  milyen  okok  miatt 
kerül  sor.  Például   Magyarország 2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  törvény alapján  az 
önkormányzatok  2017.  május  15.  és  október  5.  időpontokkal  módosíthatják  az  önkormányzat 
működési  költségvetési  támogatását  megalapozó  adatokat,  melyből  az  októberi  lemondások 
eredményeként összesen 8,8 MFt-os előirányzat rendezése szükséges; az Önkormányzat a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítását 
tervezi,  amelyhez kapcsolódó 137,5 MFt előirányzat  megnyitása szükséges; illetve a rendeleten 
átvezetésre kerülnek a sport, ifjúsági, civil feladatokat és az általános tartalékot érintő változások. 
Elmondta továbbá, hogy az előterjesztéshez kiegészítés lett küldve a Közgyűlés tagjainak.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás  
mellett;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  2  nem  szavazattal;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen,  3  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  az  előterjesztés  34.  oldalán  lévő  táblázatban  szereplő 
„fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés  kialakítása  Salgótarjánban  projekt  előkészítéséhez 
szükséges műszaki szakértői szolgáltatás QuickFish Kft.-vel kötött megállapodás 5. 350 ezer Ft.” 
szerződés tartalmára kérdezett rá, mivel a mai Közgyűlés több napirendi pont kapcsán foglalkozik a 
város tömegközlekedésével. Többnyire az a válasz érkezik az ügyben, hogy a Volánnal nem nagyon 
tudnak  mit  kezdeni,  ehhez  képest  itt  5  millió  Ft-ot  fizetnek  közlekedésfejlesztésről  szóló 
tanulmányra, szakértői szolgáltatásra.

Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót.

Gyetvai Mónika: Válaszában elmondta, hogy a „fenntartható városi tömegközlekedés fejlesztése” 
TOP-os pályázat,  ami  két  részre  tagolódik.  Egyik  a  tömegközlekedési  eszközfejlesztés.  Ez  egy 
olyan  forgalomtechnikai  és  irányítási  rendszer  kialakításáról  szól,  ami  a  tömegközlekedési 
buszokon  utasszámlálást,  kilométer  számlálást  végez,  és  ezt  egy  központi  szoftver  rögzíti.  Így 
látható lesz, hogy a helyi tömegközlekedésnek milyen konkrét, mérhető mutatószámai vannak.

A másik  része  ennek  a  pályázatnak  a  kerékpáros  nyomvonalak  kialakítására  irányul.  A  tárgyi 
szerződés -, amelyre Képviselő úr is hivatkozott - ennek a műszaki tartalmának a kidolgozására, 
illetve  ebben  való  segítségre  irányul.  Konkrétan  a  közbeszerzési  eljárás  műszaki 
dokumentációjának előkészítésében fog ez a szakértő szervezet segítséget nyújtani.

Fekete Zsolt: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
A 37/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  …/2017.  (…) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Köszöntötte az ülésen megjelent Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló asszonyt. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az  államháztartási törvény felhatalmazása alapján a 
Közgyűlés  az  átmeneti  gazdálkodásról  rendeletet  alkothat,  amelyben  felhatalmazást  ad,  hogy a 
helyi  önkormányzat  és költségvetési  szervei a jogszabályok szerinti  bevételeiket folytatólagosan 
beszedhessék,  és a rendeletben meghatározott  kiadási előirányzatok keretei  között  a  kiadásaikat 
időarányosan  teljesítsék.  Elmondta  továbbá,  hogy  az ülést  megelőzően  az  előterjesztéshez 
kiegészítés  lett kiosztva.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás  
mellett;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  2  nem  szavazattal;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen,  3  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Elmondta,  hogy  a  9.  pontban  szereplő  „Mikóvölgyi  út  területrendezésével” 
kapcsolatos  szolgáltatástípusú  költségek fedezésére  legfeljebb 300 ezer  Ft  van  tervezve.  Ennek 
részben  örül,  mert  végre  megjelenik  a  Mikóvölgyi  út  egy  költségvetési  tételként,  részben 
elkeseredett, mert csak 300 ezer Ft-tal van tervezve, és nincs előrelépés a területszerzés ügyében. 
Régi problémája ez az ott élőknek, hiszen a forgách-telepi szociális városrehabilitációs projektből is 
kimaradtak.

Afelől érdeklődött, hol tart az ügy, konkrét tájékoztatást kért arra vonatkozóan mikor valósul meg a 
területszerzés Salgótarjánban?

Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót.

Gyetvai Mónika: Válaszában elmondta, hogy a Mikóvölgyi út területrendezésének folyamata el 
lett indítva. A hatóság felé jelezték ezt a szándékot, de visszajelzés még nem érkezett. Az átmeneti 
gazdálkodásban erre terveztek, mely összeg az eljárási díjakat is tartalmazza.

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

Szabó Csaba: Kérte Polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonos Ipoly Erdővel. 
Információi szerint várják az önkormányzat megkeresését.

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az önkormányzat többször kereste az Ipoly Erdő Zrt.-t 
ez ügyben. Nem az önkormányzat miatt húzódik az ügy. Örül annak, hogy képviselő úrnak így 
nyilatkoztak.  Előrelépés akkor  fog történni,  ha az önkormányzat  kéréseire,  jelzéseire  határidőre 
írásban válaszolnak.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
A 38/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. Javaslat  a  távhőszolgáltatásról szóló  27/2006.  (IX.14.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a közgyűlés  távhőszolgáltatásról 
szóló   önkormányzati  rendelete  tartalmazza  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási 
területén biztosított távhőszolgáltatás helyi szabályait. Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatásra 
vonatkozó jogszabályok változtak,  ezért  szükséges  a  változások átvezetése  a  helyi  rendeletben, 
figyelemmel a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletben foglaltakra.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 39/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslata a  Salgótarján és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a Közgyűlés 2017. március 30-i 
ülésén döntött a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati  rendelet  módosításáról.  Az  intézményi  térítési  díjak  és  az  alkalmazandó 
kedvezmények  2017.  április  1.  napjától  hatályba  léptek.  A  Társulási  Tanács  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal,  mint  működést  engedélyező hatóság  észrevételei  alapján  2017.  november  28-i 
ülésén  módosította  a  ceredi  Idősek  Otthonában  megállapított  intézményi  térítési  díjat  és  az 
alkalmazott  kedvezmény  mértékét.  A  módosításra  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint  tett 
javaslatot.

Az  Ügyrendi  Bizottság  8  igen;  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen;  a  Népjóléti  Bizottság  11  igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 40/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjairól szóló 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Maruzs  Viktóriát,  a  KIGSZ  igazgatóját.  Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény alapján a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja az általa fenntartott 
köznevelési  intézményben és a közigazgatási  területén a tankerületi  központ, valamint az állami 
szakképzési  és  felnőttképzési  szerv  által  fenntartott  köznevelési  intézményekben.  Jelenleg  a 
közétkeztetést, amely magában foglalja a gyermekétkeztetést és az intézményben foglalkoztatottak 
étkeztetését,  a Hungast Vital  Kft.  biztosítja a Salgótarjáni Költségvetési  Intézmények Gazdasági 
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Szolgálatával kötött Vállalkozási szerződés alapján. A szerződés lehetőséget biztosít a Vállalkozó 
részére a szolgáltatási árak újra tárgyalására.

A Vállalkozó a KSH által közzétett inflációs mutatókat, valamint a szolgáltatásukra kiemelten ható 
munkaerőköltségek alakulását figyelembe véve 8,5 %-os mértékű infláció követésre tett javaslatot. 
Az önkormányzat a KSH adatait figyelembe véve 4,1%-os mértékű infláció elismerését javasolta, 
amelyet a Vállalkozó elfogadott. A fentieket figyelembe véve 2018. január 1-jétől az önkormányzat 
által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozóan 4,1 %-os mértékű emelés 
elfogadását javasolta a Közgyűlésnek.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással; a  
Népjóléti Bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy megnézte a KSH adatait és a KSH 3,5% körüli 
inflációs mutatóval  számol.  Ehhez képest, már  az induló szám is nagyon magas volt,  valószínű 
alkupozíciót  akartak erősíteni  ezzel a 8,5%-kal,  amiből  végül 4,1 % lett.  Jelezte,  ha  a javaslat 
meghaladná  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  által  adott  %  arányt,  azt  nem  tudnák  támogatni. 
Véleménye  szerint  így  is  elég  nehéz  helyzetben  vannak  a  családok,  emiatt  csak  a  3,5%-ot 
támogatják.

Fekete Zsolt: Igazgató asszonynak adta meg a szót.

Maruzs Viktória  :   Válaszában elmondta, hogy 5 évvel ezelőtt, közbeszerzési eljárás útján nyerte 
meg a Sodexo Kft. a gyermekétkeztetést Salgótarjánban, azóta nem volt áremelés. A tavalyi évben 
1,4%-os inflációkövető emelés volt. Ismert, hogy hogyan alakult a minimálbér az előző évben.
Ezt próbálta a 8,5%-os javaslattal a szolgáltató elérni. Ehhez képest a 4,1-es a közétkeztetésnek az 
inflációs rátája és erre készültek a számítások. Ez körülbelül a családoknak havi szinten 300 Ft-os 
többletkiadást jelent, ami a családoknak nem annyira megterhelő.

Fekete Zsolt: Hozzászólásában megerősítette, hogy a 4,1%, a közétkeztetés területén lévő infláció, 
a képviselő úr által  mondott  % pedig a globális  inflációt jelenti.  Véleménye szerint a 4,1 %-os 
módosítás  elfogadható,  ráadásul  a minimálbér  emelésből  adódó terhek még így is  a vállalkozót 
sújtják.

A gyermek közétkeztetés biztonságos jó színvonalú ellátása érdekében javasolta a Közgyűlésnek az 
előterjesztésben szereplő 4,1%-os mértékű emelés elfogadását. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
A 41/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  21/2014.(X.2.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2014. októberi ülésén 
megalkotta  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  önkormányzati  rendeletét.  A rendelet 
többször  módosításra  került,  hogy ezáltal  az érintett  tanévekben biztosítva legyen a folyamatos 
bérlettámogatás.  Tekintettel  arra,  hogy  Salgótarján  egyes  városrészei  és  a  kötelező  felvételt 
biztosító  tagiskolák  közötti  nagy távolság  miatt  csak tömegközlekedés  igénybevételével  tudnak 
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eljutni a gyermekek a tanintézménybe és a szociálisan rászorult  családoknak a bérlet  kifizetése 
nagy terhet jelent, javasolta a  Közgyűlésnek, hogy önként vállalt szociális feladatként a 2017/2018. 
tanévben,  2018.  január  –  2018.  június  hónapjaiban  a  rendeletben  meghatározott  feltételekkel 
továbbra is biztosítsa a helyi járati tanulói bérletek megvásárlását.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen; a Gazdasági Bizottság 8 igen; a Pénzügyi Bizottság 8 igen; a  
Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 42/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Javaslat  a  közterületek  használatáról  szóló  15/2012.(III.29.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  a  közterületek 
használatáról  szóló rendeletét  2012-ben alkotta  meg.  A jelenlegi  módosítási  javaslat  összhangot 
kíván teremteni a reklámozással kapcsolatos magasabb szintű jogszabályokkal és a településkép 
védelméről szóló önkormányzati rendelettel. A 2016. évi településképi törvény és a végrehajtásáról 
szóló  kormányrendelet  a  reklámozási  tevékenységet  újraszabályozta,  erősen  korlátozta. 
Közterületeken  csak  a  kormányrendeletben  előírt   kialakítású,  méretű  reklámok  és 
tartóberendezéseik  jelenhetnek  meg.  Minden  közterületi  reklámhoz  településképi  bejelentésről 
szóló,  elfogadó  tartalmú határozat  szükséges.  A javasolt  módosításban  fogalmi  pontosítások  és 
korrekciók kerülnek átvezetésre, a díjövezetek mértéke nem változik. Elmondta továbbá, hogy az 
ülést megelőzően az előterjesztéshez kiegészítés lett kiosztva.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
A 43/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Úti Csaba urat, a KMKK Zrt. vezérigazgatóját. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat és a közszolgáltató között érvényben 
lévő Közszolgáltatási Szerződés rögzíti, hogy 2018. évre vonatkozóan a menetrend szerinti helyi 
közlekedés ellátása során felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésének 
mértékéről felek megállapodnak, melyre vonatkozó javaslatot tartalmazza az előterjesztés.
A 2017. évi lakossági fórumokon elhangzott észrevételek, valamint az elmúlt időszakban beérkezett 
kérések alapján a közszolgáltató elkészítette a menetrend módosítási javaslatát, mely évi 16 ezer 
kilométer  futásteljesítmény  növekményt  tartalmaz.  A  menetrend  módosítással  összefüggésben 
szükséges a közszolgáltatási szerződés 2. és 3. számú mellékletének módosítása.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett; a Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás  
mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.
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A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  áttanulmányozva  a  menetrendet  valóban 
mennyiségnövekedés  látható  mind  járatszámban,  mind  kilométerszámban,  vagy  kilométer 
futásteljesítményben. Azonban továbbra is vannak aggályai.
A kimutatásban, 291 járatszám van iskolai előadási napokon, és 278 tanszünetben. Ez a korábbi 
menetrendekhez viszonyítva 6 darab járatszám plusz növekedést eredményezett. Az új menetrend, 
ami 2018. január 1-jétől érvényes átszámolva, csak 4 darab plusz járatot tartalmaz, ami úgy áll 
össze, hogy 17 új járat, és 13 törölt járat van. Itt a különbség egyszerű matekkal számolva 4 darab. 
Valószínűleg a 2 darab járat amit nem számolt, az amiatt maradt ki, hogy a Somlyó és Forgách felé 
közlekedő buszok valamiért nem szerepelnek benne. Azonban a  lakossági fórumok kérték a lakók, 
hogy plusz járatokat állítsanak be. Ezért kérte, hogy a két járatot – Somlyó és Forgách felé - tegyék 
be az új menetrendbe.

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

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy pálfalvai képviselőként azt a következtetést vonta 
le, hogy a Pálfalvaiakat szinte nem is érinti ez a változás, hiszen elvesznek egy 3C-s járatot, és 
helyette egy 36-os lesz beiktatva egy későbbi időpontra. Gyakorlatilag a Pálfalvaiaknak semmiféle 
pozitív változás nem történik.  Felhívta a figyelmet a lakossági fórumokon elhangzottakra,  mely 
szerint a legtöbbet  említett  probléma a reggel  8 óra előtti  időszak volt.  Ennek ellenére itt  nem 
történt semmiféle előrelépés.

Véleménye szerint a változásoknak két nyertese van. Az egyik a besztercei északi városrész, ahol 3 
járat is megjelenik pluszban. A 3C-nek a 36-ra cserélése miatt eleve egy plusz járat van.  Betettek 
egy új  6-os  járatot  erre  a  területre,  illetve  a  11B Somoskőről,  Salgóbányáról  érkező buszok is 
átmennek  ezen  a  területen.  Itt  látszik,  hogy  a  tárgyalások  folyamán  kinek  volt  annyi 
érdekérvényesítő képessége, hogy ezt el tudja érni. A másik nyertes terület a Zagyvaróna-Baglyas 
közötti  szakasz,  ahol  egy  plusz  járat  került  be.  Véleménye  szerint  a  pálfalvaiak  problémáját 
egyáltalán nem oldotta meg ez a látszólagos változás. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az emberek 
munkába, iskolába ilyen körülmények között kell, hogy utazzanak. Azzal a kéréssel fordult a Volán 
képviselői felé, hogy gondolják át újra a reggeli menetrendet.

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

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  részt  vett  a  legutóbbi  bizottsági  ülésen 
meghívottként, amit ezúton is megköszönt. Zagyvarónát egy járatban valóban sikerült megerősíteni, 
a 18:05 és a 20:15 közé eső járat bővítésével. Megköszönte ezt a járatot, viszont az új menetrenddel 
nincs megelégedve. Látszik, hogy a város részéről mekkora anyagi ráfordítást, többletet igényel. 
Bizonytalan, hogy vajon jövőre elég lesz-e a pénz. Véleménye szerint a jövőben egyeztető fórumot 
kellene összehívni.

Öregszik a város, egyre több idős ember van, egyre kevesebb bérlet befizetés van, a gyerekeket is 
támogatja  az  önkormányzat,  és  egyre  kevesebb  ember  közlekedik  buszon,  mégis  mindenkinek 
megmaradt az elvárása. Főleg Pálfalva, Somlyóbánya, Forgách tekintetében van olyan lyuk, ami 
még mindig nincs megoldva.

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  egyáltalán  nincs  megelégedve  ezzel  a 
tömegközlekedéssel.  Sem  a  járatszámmal,  sem  a  sűrűséggel,  sem  az  itt  közlekedő  buszok 
minőségével, sem azzal, hogy sajnos Salgótarján megyei jogú város csak ennyit tud erre fordítani. 
Mert  ha kétszer  ennyit  tudna ráfordítani  az önkormányzat,  akkor  feltételezhetően kétszer  ennyi 
kilométerben, kétszer ilyen járatszám mennyiségben tudna menni.
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Ennek ellenére a város jövőre erő felett, még több pénzt tesz a tömegközlekedésbe. A  legfontosabb, 
hogy elsősorban a városban élő, itt megöregedett szépkorúak ki legyenek szolgálva,  és az itt élő 
fiatalság legalább a tanulóbérlettel legyen támogatva.

Felgyorsult az élet,  muszáj más tömegközlekedést is igénybe venni. És azt is el kell, és be kell 
ismerni, hogy sajnos 2018. január 1-től nem tudott a város minden lakossági kérést teljesíteni, pont 
ezek miatt a gátak miatt. Innen kért elnézést azoktól, akiknek át kell szervezni az életüket, hogy a 
meglévő járatokhoz, az indulási időkhöz, a tömegközlekedéshez alkalmazkodjanak.

Képviselő úr is ott ült, amikor a volán képviselői elmondták, hogy 2017-ben milyen ellenőrzéseket, 
milyen felméréseket végeztek a járatokon, amiből az vonható le, hogy Salgótarjánra egy nagyon 
nagy, de nagyon kedves teher hárul, amikor a szépkorúak ingyenes tömegközlekedését a városnak 
kell biztosítania. Ha ez a szép és szívet melengető teher nem a városé lenne, hanem a mindenkori 
kormányé, akkor egy kicsit beljebb lennénk a történetben.

Igazából azt kell látni, hogy a tömegközlekedést pont azok veszik igénybe, akik a leghátrányosabb 
helyzetben vannak, hiszen a képviselőtársak is megfogalmazták, hogy azok, akik Salgótarjánban 
munkahellyel,  biztos  egzisztenciával  rendelkeznek,  azok  többsége  gépjárművel  közlekedik,  ami 
viszont a városban parkolási gondokat okoz.

Ugyanakkor  Salgótarján  megyei  jogú  város  vezetése  komolyan  gondolta  a  tömegközlekedés 
átszervezését, aminek egyik állomása volt a március 21-i miniszterelnöki látogatás, ahol tárgyaltak 
a tömegközlekedésről, annak más alapokra helyezéséről. Miniszterelnök úr megerősítette, hogy ez 
nem  csak  Salgótarjánban  probléma.  Azonban  a  lakosság  összetétele  miatt   súlyosabb  teher  a 
városnak, mint egy olyan városban, ahol nincs ekkora munkanélküliség, és a város összetételében a 
hátrányos  helyzetű  családok  száma  is  jóval  kevesebb.  Közösen  keresik  a  megoldást,  hiszen  a 
Modern  Városok  Programban  még  van  egy  nyitott  kérdés,  hogy  hogy  lehet  ezen  alakítani  és 
változtatni. Kérte frakcióvezető urat, hogy ezeken a tárgyalásokon vegyen részt.

Tolnai Sándor képviselő úrnak mondta, hogy ha egy busznak van egy kiindulópontja, és van egy 
végállomása,  és  a  kiindulópontot  vesztesnek,  a  végpontot  pedig  nyertesnek hozzák  ki,  az  elég 
érdekes megközelítése a dolognak. A járatszámoknál a volán azt is nézte, hogy milyen leterheltsége 
van a tömegközlekedésnek. Hiszen számtalanszor látható olyan busz, amin vagy nem ül senki, vagy 
csak  2-3  ember.  Véleménye  szerint,  ha  egy  buszon  2,  3  vagy  4  ember  ül  az  számára  nem 
tömegközlekedés, még akkor sem, ha annak a 3, 4 embernek ez nagyon fontos.

Azokon a helyeken, ahol az induló járatokon csüngnek az utasok, van tömegközlekedés és azon 
segíteni kell. Megjegyezte, hogy az önkormányzat teherbírása eljutott egy olyan végső pontig, amit 
nagyon nehéz lesz 2018-ban teljesíteni, és lehet, hogy más ellátás rovására fog menni. Azt, hogy 
járatszámokon belül, vagy futott kilométeren belül lehet-e még finomítani ezen a menetrenden, nem 
tudja megmondani, ha lehet meg kell tenni.

A továbbiakban a Volán részéről Bucsok Lajos úrnak adta meg a szót.

Bucsok Lajos: Hozzászólásában elmondta, hogy érthetőek a képviselői hozzászólások, mindenki 
szeretne több járatot, de a meglévő mozgástérben ezeket a javaslatokat tudták a városvezetés felé 
tenni, ami részükről is indokolható.
Képviselő úr korábbi ülésen is kérte a Volántól a Baglyasalja-Zagyvaróna tekintetében a 18:05-ös 
járat után az új járatnak az indítását, ami most szerepel a menetrendi módosításban 19:05-kor és 
vissza 20:05-kor. Elmondta, hogy arra figyeltek a módosításnál, hogy ott ahol tulajdonképpen nagy 
időtáv van a járatkövetési időben, ott pótolják olyan járatokkal, amelyek  tapasztalatuk alapján is 
indokolt,  illetve lakossági fórumokon is elhangzott.  Így került vissza a menetrendbe a korábban 
kivett Salgótarján-Somoskő-Salgóbánya között közlekedő járatpár is, amely 8:25-kor megy, és 9: 
05-kor jön.
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A korábbi kéréseknek megfelelően, valamint ezeknek a felvetéseknek és elemzéseknek a hatására 
került be egy 36-os járatpár. Megvizsgálva a menetrendet, lehet látni, hogy 14:00 órakor van előtte 
egy 36-os. A következő járat 15:40-kor volt, és itt a Volán 14:40-re betett egy új járatot. 

Figyeltek arra is, hogy többlet autóbusz és többlet autóbusz-vezető a finanszírozás végett ne kelljen 
a  feladat  elvégzéséhez.  Nyilvánvaló,  hogy azokat  a  járatokat,  amiket  a  legutóbb  kivettek,  nem 
tudják visszatenni,  mert  az finanszírozási,  és nem menetrendi kérdés.  Még akkor is,  ha vannak 
benne esetleg  indokolható  kérések  is.  Elmondta,  hogy nem területi  szemmel  vizsgálták  a  most 
adható járatbővítéseket.  Példaként  említette  a 6-os busz betételét,  ahol  a  nagy járatkövetési  idő 
csökkentése miatt került be az új járat, figyelembe véve a budapesti járathoz történő csatlakozás 
biztosítását is.

A további  finomítások  lehetőségét  vizsgálva  elmondta,  hogy lehet  előre  lépni  a  menetrendben, 
mindez  finanszírozás  kérdése.  Megemlítette,  hogy  az  elmúlt  nyáron  elkészítették  az  ún. 
„tisztalapos” menetrend tervezetet.  Véleménye szerint érdemes volna áttekinteni,  bár nyilván ez 
nem  olyan  futásteljesítményt  tartalmaz,  mint  a  mostani  menetrend.  Természetesen  az  ahhoz 
kapcsolódó eszköz és finanszírozási igényt is tartalmazza, de akkor nem az volt a feladatuk, hogy 
azt előtérbe helyezzék, hanem az, hogy egy olyan tisztalapos, új menetrendi struktúrát állítsanak fel, 
ami a városnak jó lenne. Ezt megtették, és ha majd eljön az idő, amikor az erre fordítható összeg is 
meg lesz a városnak, akkor csak elő kell venni az archív anyagot és be lehet vezetni.

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

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  érzik  azt,  hogy  polgármester  úr  szociálisan 
érzékeny,  de továbbra is azt  mondja,  hogy az északi városrész 3 járatot kapott  pluszban, a déli 
városrésznél  nem  változott  semmi.  Tehát  nem  azt  mondta,  hogy  vesztes,  ezt  szeretné  újra 
hangsúlyozni,  hanem  azt,  hogy  nem  változott  a  szolgáltatás  színvonala.  A  nyertes  viszont 
egyértelműen az északi városrész illetve Turcsány képviselő úr körzete, ahova plusz járatot tettek 
be.  Jelezte  továbbá,  hogy  a  volán  képviselője  által  említett  „tisztalapos”  konstrukcióból  a 
képviselők nem kaptak.

A továbbiakban Bucsok Lajos úrnak jelezte, hogy azt a tájékoztatást kapják - nyilván csak szóban -, 
hogy nagyon sok járat közlekedik 4-5 fővel, vagy nagyon alacsony létszámmal.  Megvizsgálta-e 
már a Volán azt a lehetőséget, hogy ezeket a járatokat kisebb járművekkel kiváltsa?

Véleménye szerint jelentős megtakarításokat lehetne elérni azzal, ha ezeken a helyeken nem nagy 
buszok közlekednének a maguk nagy költségeivel, hanem kb. 5-10 millió Ft közötti beruházással 
olyan járművet vásárolnának, ami a legmodernebb műszaki feltételeknek megfelel,  de kevesebb 
személy szállítására alkalmas.

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

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  központi  szinten  alulfinanszírozott  a 
tömegközlekedés.  Az  is  ismert,  hogy  a  budapesti  közlekedés  támogatásának  rovására 
alulfinanszírozott  a  vidéki  tömegközlekedés.  Ennek ellenére az a  kérése,  hogy Polgármester  úr, 
amennyire csak lehet, ebben maradjon hajthatatlan, hiszen a 17 millió Ft-os támogatás ebben az 
esetben igen kevés.

Jelezte továbbá, hogy megpróbálnak a kormánypárti oldalról hatást gyakorolni a kormányzatra a 
támogatás növelése érdekében.
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Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  polgármesterként  mindent  megtesz  az  ügy 
érdekében. A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.

Molnár  Károly: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  nem  szeretné  a  vitát  kiélezni,  de  az 
elhangzottakra reagál,  mert  megint  előkerült  az „északi  városrész”.  Állandóan hasonlítgatják az 
északi  városrészt  a  délihez,  Zagyvát  Pálfalvához,  Baglyast  a  Besztercéhez.  Véleménye  szerint, 
ennek az ég világon semmi értelme, mert nagyjából arról szól a vita, hogy ki van rossz, meg nagyon 
rossz, meg még rosszabb helyzetben.

Arról kellene egyszer vitatkozni, hogy ki legyen nagyon jó, meg kevésbé jó helyzetbe. Az lenne 
örömteli, ha a vita arról szólna, hogy hová menjen be még az a plusz 10, vagy plusz 20 járat, ne 
pedig arról, hogy ez az 1-2, ami lehetőség és egyébként a nagyon rosszat csak kevésbé rosszá teszi, 
ez most hová megy. Ezt teljesen parttalan vitának látja. Semmivel nincs fényesebb helyzetben a 
Beszterce  Pálfalvánál,  vagy  Baglyas  Zagyvánál,  ugyanolyan  rossz  helyzetben  van  sajnos 
tömegközlekedési szempontból minden városrész.

Egyetért Turcsány frakcióvezető úr véleményével, ez az állapot valóban nem tartható hosszú ideig. 
A Volán különböző indokolt költségeire évről évre plusz 30, 40, 50, 60 millió Ft-os finanszírozást 
kér. Ennek nyilván meg van a magyarázata az ő oldalukról. A tavalyi évhez képest kérnek plusz 60 
millió Ft-ot, hogy finanszírozza le a város. Ezzel párhuzamosan az állami szerepvállalás az nem 
plusz 60 millióval nő, nem is 6 millióval nő, hanem a tavalyihoz képest 5 millióval csökkent. Ez így 
nagyon nem megy, pláne úgy, hogy igazából a valós „veszteséget” vagy problémát az okozza, hogy 
a város tömegközlekedésének finanszírozásába törvényileg megszabott kedvezményeket finanszíroz 
le a város.

Nem azzal van a probléma, hogy kedvezmények vannak, mert ezeket bevezették nagyon helyesen, 
nagyon jól,  csak amikor  az állami  szerepvállalás,  a  kedvezmények nyújtásában megnyilvánul  a 
lakosság felé, akkor ez a finanszírozási oldaláról sem lenne baj ha megnyilvánulna.

Ugyanez a szerepköre az államnak, és ebben is szerepet játszanak. Elmondta, hogy a megyei jogú 
városokon keresztül megteszik azokat a lépéseket a volánnal való tárgyalások alkalmával,  amik 
szükségesek. Ezt frakcióvezető úr is alá tudja támasztani, mennyire feszülnek egymásnak. Hol jobb, 
hol kevésbé jó hangulatú megbeszéléseken, de általában vérre menő vitát folytatnak akár 10 Ft-on 
is. Tehát az önkormányzat hatáskörébe tartozó lehetőségeket, lépéseket megteszik.

Kérte képviselő úr érdekérvényesítő képességét, hiszen nem csak Salgótarjánnak, hanem az összes 
nagyvárosnak  probléma  a  tömegközlekedés  finanszírozása.  A  továbbiakban  elmondta,  hogy 
tárgyalási  lehetőséget  kértek  a  parlamentben,  az  érintett  szakbizottsághoz  Alpolgármester  úr 
vezetésével, és az Aljegyző úr részvételével delegáció ment Salgótarján Önkormányzata részéről. 
Sarkosítás  nélkül,  nagyjából  azt  a  reakciót  kapták,  hogy  egyáltalán  mit  keresnek  ott,  hogy 
merészeltek egyáltalán ilyen kérdéssel oda fordulni, miközben a miniszterelnöki látogatást követő 
néhány hónapra  a  szakminiszter,  a  miniszterelnök elismerte,  hogy országos  feszítő  probléma a 
tömegközlekedés finanszírozása. Nem akarja, hogy eszkalálódjon ez a vita.

Mindenki látja, hogy mi a probléma. Véleménye szerint, ha ez országos szinten rendeződne sokkal 
kellemesebb vitát tudnának folytatni, nem pedig ilyen parttalan veszekedést.

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

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy valamennyi képviselő, az Önkormányzat erőn felül 
támogatja Salgótarján város tömegközlekedését, iszonyatos összegekről van szó. Emiatt arra kérte a 
Volán  társaság  helyi  vezetőit,  ne  forduljon  elő  olyan  idén,  ami  tavaly  télen  megtörtént,  hogy 
egyszerűen kimaradnak úgy járatok, hogy nem mennek föl peremkerületekbe. Például Salgóbányára 
vagy Somlyóra.
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Elmondta, hogy 2017. elején volt olyanra példa, hogy a volán éppen ügyeletes forgalomirányítója 
azt mondta az embereknek, hogy nem tud kimenni Somlyóra a busz, innentől fogva menjenek úgy, 
ahogy  tudnak.  Ez  elfogadhatatlan,  mert  ha  ilyen  komoly  pénzeket  fordít  az  önkormányzat  a 
tömegközlekedés működtetésére, akkor elvárható, hogy működjön. Tehát vagy a tájékoztatásban, 
vagy a buszok műszaki állapotában, úgy álljanak hozzá a kérdéshez ennyi pénzért, hogy minden 
lakó, minden egyes polgár hazajuthasson este, illetve bejuthasson a munkába.

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

Tolnai Sándor: Molnár frakcióvezető úr hozzászólására reagálva elmondta, hogy a tények makacs 
dolgok. Az északi városrész plusz 3 járatot kapott, Pálfalvánál nem változott a helyzet. Mindenki 
ítélje meg maga, hogy mennyire volt objektív ez a megközelítés, amit itt alkalmaztak. Elmondta 
továbbá, hogy várja Bucsok úr részéről a kis járművek beállítására vonatkozó válaszát.

Lakosság észrevételek alapján jelezte, hogy több busz nem tartja a menetidőt abból a szempontból, 
hogy esetleg 1-2 perccel hamarabb elmegy, mint ahogy a menetrendben van, így többen lemaradnak 
róla. Kérdésként tette fel, hogy mit lehet azért tenni, hogy ezek a buszok esetleg tartsák az időt? 
Állhatnak-e a megállóban, vagy van-e ennek valami más technikai megoldása?

Fekete Zsolt: Igazgató úrnak adta meg a szót. 

Bucsok Lajos: Hozzászólásában elmondta, hogy ők is kaptak jelzést arra vonatkozóan, hogy nem 
tartják a menetrendet. Elismerte, hogy időnként előfordul, de nem ez a jellemző. Az esti órákban, 
hétvégenként a kollégái nem tartják a menetidőt, és inkább korábban elmennek. De tekintettel arra, 
hogy GPS-sel van valamennyi városi autóbusz felszerelve, ezért ők maguk is látják az időt, és az 
elmúlt időszakban is megtették a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy igenis betartsák 
a menetidőt, ha kell, akkor a kijelölt megállóhelyen várakozzanak, és várják meg azt a körjárati 
indulási időt, amivel tudják biztosítani a csatlakozásokat. Kérte, hogy amennyiben ilyet észlelnek 
jelezzék a Volánnak, és akkor a renitens kollégákkal ezt megbeszélik.

A „mini” autóbusszal kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosan vizsgálják ennek a lehetőségét, de 
abban szerinte mindenki egyetért, hogy csúcsidőszakban nincs olyan autóbusz a jelenlegi teljesítés 
alatt, amin 5-6- utas lenne, tehát üzemkezdettől 8 óráig ilyen nincs. A csuklós, a szóló autóbusz 
folyamatosan tele van. Véleménye szerint az reális, hogy vannak olyan járatok 7-8 között, amelyek 
zsúfoltak.  Itt  a  mini  autóbusznak a beállítása nem indokolt.  Esetleg  a  Rokkanton lehetne ilyen 
járatot üzemeltetni, de ott is csak csúcsidőn kívül, amellyel igazán költségmegtakarítást nem tudnak 
elérni, mert csúcsidőszakban legalább 70-80 férőhelyes autóbuszt kell biztosítani. 

Elmondta továbbá, hogy meglátják az új programban milyen elektromos buszt fog kapni a város, 
mekkora  befogadóképességű  lesz.  Amint  megérkezik,  és  meg  lesznek  a  feltételei  az  üzembe 
helyezésének, akkor megvizsgálják annak az elhelyezését is, hiszen ezt a buszt majd futtatni kell,  
hogy valamilyen eredménye legyen az autóbusz üzembe helyezésének. Megtalálják majd a busz 
megfelelő  helyét  a  menetrendben,  és  a  teljesítmény  futás  következtében  esetleges 
költségcsökkentést lehet elérni a menetrendi struktúra teljesítése kapcsán.

A felvetett téli időjárással kapcsolatban elmondta, hogy amikor ilyen időjárási viszonyok vannak, 
előfordulnak vis major esetek, amikor a szolgáltató nem tud mit tenni. Konkrét példaként említette 
amikor csőtörés volt Somlyó irányába, és maga a hivatal értesítette a Volánt a teljes útzárról. Ekkor 
csak Forgách végéig közlekedtek az autóbusszal.

Vagy  vis  major  miatt,  vagy  esetleges  műszaki  beavatkozás  miatt  nem  tudnak  megközelíteni 
városrészeket.  De  természetesen  ez  nem  egy  hosszú  folyamat,  és  megpróbálják  minél  előbb 
visszaállítani a menetrend szerinti közlekedést.
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Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy a 2018. január 1-től életbe lévő menetrenddel egyik 
képviselő sem lehet elégedett. Ő maga is „nem”-mel, maximum „tartózkodás”-sal szavazna, de úgy 
gondolja,  hogy ez a menetrend jobb, mint  a tavalyi.  Emiatt  a  tömegközlekedést  igénybe vevők 
számára  mégiscsak  bővül  a  szolgáltatás,  ezért  kéri  a  képviselőtársait,  hogy  támogassák  az 
előterjesztést.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

214/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  helyi  közösségi  autóbusz-
közlekedés biztosítása érdekében a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-
vel  2004.  december  30-án  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosítását  2018.  január  01-i 
hatállyal az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: A továbbiakban  megköszönte  a  Volán  részéről  megjelent  Vezérigazgató  úr  és 
Igazgató úr jelenlétét.

9. Javaslat  a  térfigyelő  kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  térfigyelő  kamerarendszer 
működtetésére együttműködési megállapodás megkötésére került sor az Önkormányzat és a Nógrád 
Megyei  Rendőr–főkapitányság  között,  mely  alapján  2017.  évben  is  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság működtette a térfigyelő kamerarendszert,  az Önkormányzat által  a rendőrség 
részére juttatott  támogatásból. Az együttműködési megállapodás 2017. december 31.-én hatályát 
veszti,  ezért  annak 2018. január 1.  és 2018. december 31.  közötti  időszakra történő megújítása 
szükséges. Az Önkormányzat továbbra is a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság működtetésével 
kívánja  üzemeltetni  a  kamerarendszert,  ezért  az  együttműködési  megállapodás  módosítását  a 
Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

215/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nógrád Megyei  Rendőr-főkapitányság közötti,  a térfigyelő kamerarendszer 
2018.  évi  működtetésére  vonatkozó  együttműködési  megállapodás  módosítását  az  1.  melléklet 
szerint  jóváhagyja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás-módosítás 
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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10. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. 
közötti, utasvárók telepítésére és felújítására vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a JCDecaux Hungary Zrt. jogelődjei 
és  az  Önkormányzat  között,  reklámberendezésekkel  ellátott  fedett  utasvárók  telepítésére  és 
üzemeltetésére vonatkozóan megkötött megállapodások hatálya lejárt. A már kihelyezett utasvárók 
további működtetésére, illetve új utasvárók kihelyezésére vonatkozó új megállapodás megkötésére 
tesz javaslatot az előterjesztés.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Azzal a kéréssel fordult az iroda felé, hogy a buszvárók telepítés előtt legalább 1 
hónappal tájékoztassák az érintett képviselőket.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

216/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. között kötendő, utasvárók telepítésére és felújítására 
vonatkozó megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat a 6902 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésére vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján Közgyűlése 2014 évben 
értékesítette az önkormányzati tulajdonú 6902 hrsz.-ú, „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlant a 
Wamsler SE-nek 5.312.000,- Ft (áfamentes) vételáron. A Wamsler SE az ingatlant telephelybővítés 
(50  új  munkahely létrehozása,  ipai  termelési  tevékenység megkezdése)  céljából  vásárolta  meg, 
melyet Európai Uniós pályázati forrás igénybevételével kíván megvalósítani. A vételárat a vevő 
megfizette.  A  beruházás  megvalósításának  határideje  többszöri  módosítást  követően  2017. 
december 31. napja.
A Wamsler  SE  2017.  október  30.  napján  kérte  a  beruházás  megvalósítására  kikötött  határidő 
módosítást,  hivatkozva  a  16/2015.(V.29.)  NGM  rendeletre,  mely  értelmében  a  Nagyvállalatai 
Beruházási  Támogatás  programra  benyújtott  kérelmük nemzetgazdasági  miniszteri  jóváhagyásra 
javasolt, ami alapján a támogatási szerződéskötés folyamatban van, így a beruházás 2018. december 
31. napjáig realizálódik. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy mivel a beruházás megvalósítása a térség 
foglalkoztatási lehetőségeit bővíti, támogassa a megállapodás módosítását.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

217/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  25/2017.(II.14.)  Öh.  számú 
határozattal  elfogadott,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Wamsler  SE 
Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság közötti visszavásárlási jog és elidegenítési és terhelési 
tilalom megszüntetéséről szóló megállapodás 3. sz. módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. A 
Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti 
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

12. Javaslat a  Salgótarján, Zöldfa utca 2. fsz/8. és a Salgótarján, Zöldfa utca 4. 2/24. szám 
alatti lakások értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Javasolta a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztésben szereplő, üresen álló lakásokat 
értékesítésre  jelölje  ki  az  elkészült  értékbecslésekben  meghatározott  vételáron,  és  a  lakások 
értékesítését pályáztatás nélkül támogassa az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal;  a Pénzügyi Bizottság 7 igen,  1 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

218/2017. (XII. 14.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Zöldfa utca 2. 
fsz/8.  szám  alatti  (hrsz.:  6832/A/8,  40  m2)  ingatlant  az  értékbecslés  alapján  meghatározott 
460.000,-  Ft  forgalmi  érték  alapul  vételével  értékesítésre  kijelöli  Bambukné  Balog  Natália 
(…......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................)  vevő 
részére – az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI.6.) Ör. számú rendelet 3. § (1) bekezdés e.) 
pontja, 10. § (1) bekezdése, valamint 21. § (2) bekezdése szerint pályáztatás nélkül.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  adásvétel 
lebonyolítására, a vonatkozó szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Zöldfa utca 4. 
2/24.  szám alatti  (hrsz.:  6831/A/24,  38  m2)  ingatlant  az  értékbecslés  alapján  meghatározott 
560.000,-  Ft  forgalmi  érték  alapul  vételével  értékesítésre  kijelöli  Gagyi  Gergőné 
(…......................................................................................................................................................
...............................................................)  vevő  részére  –  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. 
(VI.6.) Ör. számú rendelet 3. § (1) bekezdés e.) pontja, 10. § (1) bekezdése, valamint 21. § (2) 
bekezdése szerint pályáztatás nélkül.
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A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvétel lebon
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

13. Javaslat a Salgótarján, Forgách Antal út 104/a fsz. 4. szám alatti lakás nem lakás céljára 
történő bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az Önkormányzat  Támogatási 
Kérelmet nyújt be a TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi  szintű  komplex  programok”  elnevezésű  felhívásra,  „Forgách-telepi  komplex  programok” 
címmel. A tárgyi felhívásban foglaltak szerint szükséges az ITS-ben lehatárolt akcióterületen belül 
olyan helyiség  kialakítása,  mely alkalmas  a  projekt  lebonyolításához  szükséges  ügyintézésre,  a 
szociális  munkások  feladatellátásához  tartozó  alapvető  infrastruktúra  biztosításához  és  napi 
feladatok ellátásához, valamint közösségi színtérnek is használható, az ún. „soft” tevékenységekhez 
kapcsolódóan. Erre alkalmas helyszín a telepen lévő Salgótarján, Forgách Antal út 104/a fsz. 4. 
szám alatti lakás. A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására 
vonatkozó  szabályokról  szóló  önkormányzati  rendelet  alapján  lakást  nem lakás  céljára  csak  a 
Közgyűlés adhat bérbe. Ezek alapján javasolta, hogy a Szövetség által használt lakás havi bérleti 
díja  50.000,-  Ft/hó  összegben  kerüljön  megállapításra  azzal,  hogy  a  lakás  közüzemi  díjait  a 
Szövetség fizeti meg.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 tartózkodással; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a  
Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Méhes András igazgató úrnak adta meg a szót.

Méhes András: Hozzászólásában elmondta, hogy bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy ezt 
a  munkát  egy konzorcium végzi,  ugyanakkor  a  szerződésben  egy szervezet  van  megjelölve.  A 
szerződés  8.  pontjában  szerepel  az,  hogy  bérlő  a  jelen  szerződés  előzményfejezetében 
meghatározott  projekt  megvalósításába  bevont  személyeket,  szervezeteket  az  ingatlanba 
befogadhatja, az ingatlant használatukba adhatja, amelyhez a bérbe adó jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

219/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. február 1.  napjától  2019. 
július 31. napjáig 50.000,- Ft havi bérleti díjon bérbe adja a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi 
Képviselők és Szószólók Szövetsége részére a Salgótarján, Forgách Antal út  104/a fsz. 4. szám 
alatti,  4923 hrsz.-ú,  40 m2 alapterületű  lakás  ingatlant  nem lakás  céljára  a  közüzemi  költségek 
Szövetség által történő megfizetése mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2018. január 31.
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14. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 
bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus nyilvántartásának felülvizsgálata során megállapítást 
nyert, hogy a hátralékos állományból 18.920.050,- Ft összegű követelés a vonatkozó jogszabályok 
alapján  behajthatatlannak  minősíthető.  A számvitelről,  valamint  az  államháztartás  számviteléről 
szóló  törvények  alapján  a  Salgó  Vagyon  Kft.  kéri  ezen  összegek  behajthatatlan  követelésként 
történő leírását, mivel a számvitelről szóló törvény értelmében behajthatatlan követelés a mérlegben 
nem  mutatható  ki.  Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló 
önkormányzati rendelet alapján a követelések leírásához a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

220/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény  65.  §  (7)  bekezdésében  foglaltak  alapján  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  ingatlanokkal  kapcsolatos  lakossági  lakbér-  és  közüzemi  díj,  illetve  közületi 
bérleti- és közüzemi díj hátralékos állományából – a mellékletben részletezett – 18.920.050,- Ft 
összegű behajthatatlan díjkövetelés leírásra kerüljön.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

15. Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  törvényben  foglaltak  szerint,  a  polgármester  a  jegyző  javaslatára 
előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának 
meghatározására. A Hivatal létszáma a 2017. évben történt nyugdíjazások, valamint a különböző 
pályázatokhoz,  projektekhez  kapcsolódó  feladatok  kapcsán  felülvizsgálásra  került.  A hatékony 
feladatellátás  érdekében,  a  Hivatal  létszámát  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint  módosítani 
szükséges.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

221/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezetei és Működési Szabályzatát az 1. melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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16. Beszámoló Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2017.  évi  
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése értelmében a jegyző  évente beszámol a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. A Közgyűlés tagjai a tevékenységük ellátása során nap, mint 
nap kapcsolatban vannak a Polgármesteri Hivatal munkatársaival, a bizottsági és testületi ülések 
napirendjeinek előkészítésekor, tárgyalásakor, azok végrehajtása során, ugyanakkor átfogó képet a 
Hivatal  munkájáról csak ezen éves beszámoló alkalmával kapnak. Az előterjesztésből a korábbi 
évek  gyakorlatát  követve  részleteiben  megismerhetőek  egy  naptári  év  eseményei,  a  hatósági 
ügyintézésen  és  a  gazdálkodáson  túl  a  szervező,  koordináló  tevékenységen  keresztül  a  térségi 
szerepvállalásig.

Az Ügyrendi  Bizottság 8 igen szavazattal;  a  Gazdasági  Bizottság 6 igen,  2  tartózkodással;  a  
Népjóléti Bizottság 8 igen, 3 tartózkodással támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

222/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Megyei Jogú Város 
Polgármesteri  Hivatala  2017.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismerésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy  Boros Sándor és Boros Sándorné 
bejelentették, hogy ők és jogelődeik (felmenőik) a tulajdonukat képező Salgótarján belterület 4299 
és 4300 hrsz.-ú ingatlanok melletti, Salgótarján belterület 4301. hrsz.-ú, természetben Salgótarján, 
Erdőalja  köz  1.  szám  alatt  található,  jelenleg  1/1  arányú  kizárólagos  önkormányzati  tulajdont 
képező, 589 m2 területű ingatlant 1956. óta sajátjukként, szakadatlanul birtokolják. Nevezettek a 
korábbi  tulajdoni  lapok,  dokumentáció  és  fotók  bemutatása  mellett  a  terület  elbirtoklásának 
elismerését kérték az Önkormányzattól.
Tekintettel  arra,  hogy  Boros  Sándorné  és  férje  1966.  december  31-ig  visszamenően  tudja 
bizonyítani  a  birtoklását,  és  a  továbbiakban  nem következtek  be  az  elbirtoklás  megszakadását 
jelentő jogi tények, így Boros Sándor és Boros Sándorné esetében a forgalomképes vagyoni körbe 
tartozó ingatlanon beálltak a tulajdonszerzésre vezető elbirtoklási tények, ezért javaslom, hogy az 
Önkormányzat ismerje el az elbirtoklást azzal a kikötéssel, hogy Boros Sándor és Boros Sándorné 
kötelezettséget vállalnak valamennyi, a tulajdonjog rendezéséhez szükséges költség viselésére.

A  tulajdonjogi  helyzet  rendezéséhez  szükséges  megállapodás  tervezetét  a  határozati  javaslat 
melléklete képezi. A tulajdoni helyzet rendezéséhez szükséges 2017. évi térkép az 1. függelékként, 
az 1966. évi térkép a 2. függelékként került csatolásra az előterjesztéshez.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

223/2017. (XII. 14.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  melléklet  szerinti 
megállapodásban kifejtett jogi indokolás alapján elismeri, hogy a Salgótarján belterület 4301. 
hrsz.-ú, 589 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadát 
Boros  Sándor  (…....................................................................)  …................................................. 
sz.  alatti  lakos,  valamint  további  1/2  tulajdoni  hányadát  Boros  Sándorné 
(…................................................................................................)  …............................................ 
sz. alatti lakos elbirtoklás jogcímén megszerezte.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a melléklet szerinti 
megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására, valamint a tulajdonjog 
rendezéshez szükséges eljárások kezdeményezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  folyamatos  működése,  a  Kft.  által  bonyolított  közfoglalkoztatási  programok 
biztosítása, az év közben esetlegesen felmerülő likviditási problémák elkerülése folyószámlahitel 
igénybevételével  biztosítható.  A  hitel  folyósításának  feltétele  az  önkormányzat  jóváhagyása, 
valamint a komfortlevél aláírása.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

224/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hozzájárul  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. K&H Banknál történő 20.000 eFt összegre szóló, 2018. december 
31.  napján  lejáró  folyószámlahitel  felvételéhez,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1. 
mellékletét képező komfortlevél aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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19. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft. széleskörű előadó-művészeti, közművelődési, ifjúsági és sport célú feladatellátásai, 
valamint a létesítmény üzemeltető tevékenysége folyószámlahitel igénybevételével biztosítható. A 
hitel folyósításának feltétele az önkormányzat jóváhagyása, valamint a komfort levél aláírása.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

225/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja,  hogy a Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Kft. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 35.000.000 Ft összegre szóló, 
2018. december 31. napján lejáró folyószámlahitel szerződést kössön A Közgyűlés felhatalmazza 
Fekete Zsolt polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező komfort levél aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat a  Salgótarjáni  Közm vel dési  Nonprofit  Kft.ű ő -vel  kötött  közszolgáltatási 
szerz dés módosításáraő
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az Apolló  Mozgókép Kft.  azzal 
kereste  meg  az  Önkormányzatot,  mint  tulajdonost,  hogy  az  Apolló  Centrum  javítási  és 
korszerűsítési munkáinak elvégzését hagyja jóvá. Az Apolló Mozgókép Kft. vállalta közel 20 millió 
forint  értékű  korszerűsítést  és  fejlesztést  a  cég  saját  költségén,  ideértve  a  fűtésrendszer  teljes 
felülvizsgálatát és a szükséges javítási munkák elvégzését. A fenti mértékű beruházásra tekintettel 
kérte  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  bérleti  szerződés  hatályának 
módosítását  a  szerződésmódosítás  aláírásától  számított  15  évre.  Figyelemmel  arra,  hogy  a 
közszolgáltatási  szerződés  alapján  az  Apolló  Centrum 2021.  június  30.  napjáig  van a  Társaság 
ingyenes használatában, a bérleti szerződés módosításához szükséges a közszolgáltatási szerződés 
módosítása is.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

226/2017. (XII. 14.) határozat

1. A Közgyűlés  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni 
Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között  2012.  május  23-án  létrejött 
közszolgáltatási szerződés VIII. sz. módosítását az 1. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés  jóváhagyja  az  Apolló  Centrum hasznosítására  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft. és az Apolló Mozgókép Kft. között 2015. május 28. napján létrejött bérleti szerződés 
megszüntetését a 2. melléklet, az új bérleti szerződés megkötését a 3. melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

21. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum alapító 
okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  jogszabályi  változások  több,  a 
közgyűjteményekre  vonatkozó  módosítást  tartalmaztak.  Ezért  indokolttá  vált  a  Balassi  Bálint 
Megyei  Könyvtár,  valamint  a  Dornyay  Béla  Múzeum  alapító  okiratának  módosítása.  Az 
intézmények  alapító  okiratában  elsődlegesen  a  jogszabályi  hivatkozások,  valamint  az 
alaptevékenységekre  vonatkozó  felsorolások  aktualizálására  került  sor.  Továbbá  az  alapító 
okiratoknál  szükséges  a  Magyar  Államkincstár  formanyomtatványának  történő  megfeleltetés  is. 
Mivel  az  alapító  okiratban  a  költségvetési  szerv  által  használt  ingatlanok  feltüntetésére  nincs 
lehetőség,  ezért  a  Könyvtár,  valamint  a  Múzeum esetében határozattal  szükséges  rendelkezni  a 
költségvetési  szervre  rábízott  vagyonról.  Az  előterjesztés  pótlólag  lett  megküldve  a  Közgyűlés 
tagjainak.

Az  Ügyrendi  Bizottság  8  igen  szavazattal;  a  Népjóléti  Bizottság  11  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

227/2017. (XII. 14.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Balassi  Bálint  Megyei 
Könyvtár alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot 2018. január 
1-jei hatállyal az 1. melléklet szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert 
az okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  a  Dornyay  Béla  Múzeum  alapító  okiratának  módosítását  és  az  egységes 
szerkezetű alapító okiratot 2018. január 1-jei hatállyal a 2. melléklet szerint elfogadja, ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 
igazgatóját,  hogy  az  intézményük  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  vizsgálja  felül  és 
nyújtsa be az irányító szervnek jóváhagyásra.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója

Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója
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A  Közgyűlés  felkéri  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjét,  hogy  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

4. A Közgyűlés az alábbiakban felsorolt,  a Balassi  Bálint Megyei  Könyvtár  feladatellátásához 
használt vagyont a feladatellátás időtartamára ingyenesen a költségvetési szerv (Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár) használatába adja az alábbiak szerint:
1. A költségvetési szervre bízott vagyon:
1.1. Ingatlan  vagyon:  a  1787/5  hrsz.-ú  (Salgótarján,  Kassai  sor  2.  sz.)  ingatlan  3383,3  m2 
alapterületű épületrésze
1.2. Ingóvagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

5. A Közgyűlés az alábbiakban felsorolt,  a Dornyay Béla Múzeum feladatellátásához használt 
vagyont a feladatellátás időtartamára ingyenesen a költségvetési szerv (Dornyay Béla Múzeum) 
használatába adja az alábbiak szerint:
1. A költségvetési szervre bízott vagyon:
1.1. Ingatlan vagyon:
1.1.1. 3896/A hrsz.-ú ingatlan (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.)
1.1.2. 3893/A/13.  hrsz.-ú  ingatlan,  tulajdoni  hányad  szerinti  600  m2–es  területe  (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 17.)
1.1.3. 1214 hrsz-ú ingatlan (3100 Salgótarján, Kun utca 1/E.)
1.1.4. 1233 hrsz-ú ingatlan (3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 1.)
1.1.5. 1254 hrsz.-ú ingatlan (3100 Salgótarján Ady E. út 3/B.)
1.2. Ingóvagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester 

22. Javaslat a Skorpió Sport Egyesület 2018. évi támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  Skorpió  Sport  Egyesület  női 
labdarúgó  csapat  évről  évre  az  NB  II  élmezőnyéhez  tartozik  és  meghatározó  csapata  a 
bajnokságnak.  A  2013-as  évtől  minden  szezonban  dobogós  helyezést  értek  el.  A  tavalyi 
eredményükkel  elnyerték  Salgótarján  Legeredményesebb  Csapata  díjat.  Jelenleg  az  első  helyen 
állnak az NB II-es futsal bajnokság keleti csoportjában.  Javasolta a Skorpió Sport Egyesület részére 
a 2018. évre, 1.200 e Ft költségvetési támogatás, valamint a Városi Sportcsarnokban heti 4,5 óra 
időtartamban, 4000 Ft/óra díj ellenében kedvezményes létesítményhasználat biztosítását.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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228/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2018.  évre,  1.200  e  Ft 
költségvetési támogatást, valamint a Városi Sportcsarnokban heti 4,5 óra időtartamban, 4000 Ft/óra 
díj  ellenében  kedvezményes  létesítményhasználatot  biztosít  a  Skorpió  Sport  Egyesület  részére 
2017-2018. évi bajnoki szezon tavaszi, valamint a 2018-2019. évi bajnoki szezon őszi fordulóira 
vonatkozó  szakmai  munkájához,  felnőtt  és  utánpótlás  csapatainak  a  bajnokságokban  való 
indulásához és szerepléséhez, a határozat 1. mellékletét képező támogatási megállapodás szerint. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadását követően
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23. Javaslat  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Klub  sportegyesület  kézilabda  
csapatainak 2018. évi támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgótarjáni  Strandépítők 
Kézilabda Club az elmúlt években egyrészről sportszakmai területen egyre jobb eredményeket ért 
el,  másrészről  a  sportlétesítmény fejlesztésre  is  nagy gondot  fordított  és  lehetőségeihez  mérten 
folyamatosan  bővíti  azt.  Hagyományosan  évente  megrendezik  a  SalgoCup  nemzetközi 
strandkézilabda tornát, mely mára az Európai Strandkézilabda Sorozat (EBT) egyik legjelentősebb 
hazai  állomásává  nőtte  ki  magát.  Javasolta  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda Club részére 
11.000  eFt  költségvetési  támogatás  biztosítását  a  2018.  évben  a  terem-  és  strandkézilabda 
csapatainak  a  2017-2018.  évi  tavaszi,  valamint  a  2018-2019.  évi  őszi  bajnokságban  való 
indulásához,  illetve  szerepléséhez,  valamint  a  SalgóCup  nemzetközi  strandkézilabda  torna 
megrendezéséhez.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

229/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  11.000  e  Ft  költségvetési 
támogatást biztosít a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub részére a 2018. évben a terem- és 
strandkézilabda csapatainak a 2017-2018. évi tavaszi, valamint a 2018-2019. évi őszi bajnokságban 
való  indulásához,  illetve  szerepléséhez,  valamint  a  SalgóCup  nemzetközi  strandkézilabda  torna 
megrendezéséhez a határozat 1. mellékletét képező támogatási megállapodás szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadását követően
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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24. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. I. félévi  
munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  17.  §-a  alapján  a  Közgyűlés  félévenként  jóváhagyott 
munkaterv alapján végzi munkáját. A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző 
állítja össze és a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A beérkezett javaslatokat figyelembe véve 
az előterjesztésben azok a napirendek szerepelnek, amelyek tárgyalását jogszabály teszi kötelezővé, 
illetve amely témákban a döntéshozatal időpontja a munkaterv készítésekor már ütemezhető. Ezen 
felül  a  közgyűlés  aktuális  ülésének  napirendjére  felvételre  kerülnek  azok  a  témák,  amelyek 
tárgyalása és a döntéshozatal a későbbiekben válik szükségessé. A munkaterv tervezetét szakmai 
egyeztetést követően nyújtotta be jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

Javasolta a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező munkatervben a Közgyűlés 
májusi 31-i ülésének napirendjei egészüljön ki 4. napirendként a „Tájékoztató az egyes települési 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 
1818/2016.(XII.22.) Kormányhatározattal megítélt 1,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról” című előterjesztéssel, a polgármester előterjesztésében. Kérte a Közgyűlést, hogy 
az előterjesztést a kiegészítés figyelembe vételével tárgyalja meg.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság  6  igen,  1  tartózkodással;  a  Népjóléti  Bizottság  11  igen  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

230/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. I. félévi munkatervét az 1. 
melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy a Közgyűlés munkájának 
előkészítésében  érdekelt  szerveket,  gazdálkodó  szervezeteket  és  személyeket  a  munkatervben 
foglaltakról tájékoztassa.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

25. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  belső  ellenőrzési  
tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztés  az  Önkormányzat  2018.  évi  belső  ellenőrzési  terv  javaslatát 
tartalmazza.  A  költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló 
kormányrendeket alapján a 1. melléklet a 2018. évi belső ellenőrzési tervet tartalmazza. Az éves 
terv  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  a  hatályos  jogszabályi  előírások,  és  a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiadott irányelvek alapján került kidolgozásra.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

231/2017. (XII. 14.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  alapján Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának  2018.  évre  szóló  belső  ellenőrzési  tervét  a  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

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

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a  „Szakembereket Salgótarjánba!” 
program célja, hogy a szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése 
érdekében  kamatoztathassák.  2017.  október  30.  napján  Nagy  Bálint  benyújtotta  pályázatát  az 
önkormányzathoz.  Nagy  Bálint  2017-ben  a  Szent  István  Egyetem  gépészmérnöki  alapképzési 
szakán  szerzett  diplomát,  mint  gépészmérnök.  Pályázatához  benyújtotta  a  Mitsuba  Automotive 
Systems of Europe Kft. által kiállított szándéknyilatkozatot, mely alapján 2018. január 8. napjától 
minőségbiztosítási  mérnök  pozícióban  kívánják  alkalmazni.  Nagy  Bálint  jelenlegi  lakóhelye 
Palotás.  A Bíráló  Bizottság  a  2017.  december  4-ei  ülésén  támogatta  a  pályázatot.  A Bizottság 
javaslata  alapján  támogatta  Nagy  Bálint  pályázatát,  és  javasolta  a  Közgyűlésnek  a  pályázat 
elfogadását.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

232/2017. (XII. 14.) határozat

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

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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27. Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Kuratóriuma, valamint 
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy aSalgótarjáni Néptáncművészetért 
Közalapítvány alapító okiratában meghatározottak szerint, a Közgyűlés a Kuratórium, valamint a 
Felügyelő  Bizottság  jelenlegi  tagjait  2014.  december  1.  napjától  2017.  november  30.  napjáig 
terjedő időszakra választotta meg. Javasolta a Közgyűlésnek mind a Kuratórium, mind a Felügyelő 
Bizottság tagjainak 2017. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő időtartamra 
történő  megbízását  az  előterjesztésben  szereplő  személyi  összetételben.  A  jelölt  személyek 
nyilatkoztak arról, hogy megbízásuk esetén a tisztséget elvállalják.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás előtt megállapította, hogy két képviselő elhagyta az üléstermet. A Közgyűlés 15 tagjából  
12 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. 

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

233/2017. (XII. 14.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni 
Néptáncművészetért Közalapítvány (székhelye: 3100 Salgótarján, Meredek út 7.) Kuratóriuma 
tagjainak, 2017. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő határozott időre, az 
alábbi személyeket bízza meg:
Boros Ilona 
dr. Egyed Ferdinánd 
Lőrincz Gyula 
Malomhegyi Nándor 
Murár Sándor 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (székhelye:3100 Salgótarján, 
Meredek út 7.) Felügyelő Bizottsága tagjainak, 2017. december 1. napjától 2020. november 30. 
napjáig terjedő határozott időre az alábbi személyeket bízza meg:
Czene Gyula 
Farkas Beáta 
Stark Lászlóné 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
alapító okirata módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának  aláírására  és  a  bírósági  változásbejegyzési  eljárás  megindításához  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: az alapító okirat módosítása hatályba lépését követő legkésőbb 60. nap
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: A továbbiakban elmondta, hogy a következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 
22. § (1) a) pontja alapján  ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor. Megkérte a napirendek tárgyalásában nem 
érintett meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok 
tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

NYÍLT ÜLÉS

Fekete Zsolt: Elmondta,  hogy a Közgyűlés  nyilvános ülésen folytatja  munkáját.  Tájékoztatta  a 
Közgyűlést arról, hogy a zárt ülésen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
kitüntető címek, díjak adományozásáról döntöttek.

Elmondta, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett, majd közérdekű bejelentések következtek. 

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  két  témában  szeretne  szólni.  Az  egyik 
technikai jellegű, amiben polgármester úr segítségét kéri, a másik pedig politikai jellegű. 
Elsőként jelezte,  hogy a Rudolfi  úton van egy rég elhagyott  vezetékhálózat,  ami Salgóbányáról 
forrásvizet vezetett az ottani kis patakba. A Rudolfi út elején lakók közül néhányan jelezték, hogy 
az épületek áznak csőtörés miatt. Információi szerint a Vízmű az önkormányzat segítségét kérve 
kapott  anyagi  támogatást  azzal,  hogy a  szükséges  munkálatokat  elvégzik.  A munkát  a  Vízmű 
elkezdte, alvállalkozóval szerződést kötött. Az alvállalkozó kiment, de probléma lépett fel. 

A terület tulajdonosa Czene úr Ceredben lakik. A területére nem akart a Vízmű alvállalkozója úgy 
bemenni,  hogy előtte  ne értesítsék őt.  A személyes  találkozón kérték őt,  hogy járuljon hozzá a 
vezeték  cseréjéhez.  Czene  úr  azt  mondta,  hogy  jogi  képviselőt  fog  megkérdezni,  illetve 
Polgármester urat fogja megkeresni, hogyan tovább. Valószínű, hogy kisajátítási eljárás fog indulni 
vagy valamilyen anyagi ellenszolgáltatást vár, vagy próbál kijárni az önkormányzatnál. A munkák 
leálltak, az épületek tovább áznak, tovább romlik az állapotuk, nincs előrelépés. Jegyző Asszony és 
Polgármester úr segítségét kérte az ügyben. 

A továbbiakban jelezte, hogy ismert a városban a Baptista Szeretetszolgálat támogatásával végzett 
ingyenes ételosztás, mellyel kapcsolatban kialakult egy polémia. Ugyanis az önkéntesek sajnálatos 
módon félreértették a helyzetüket, ami miatt politika lett az ételosztásból. 

Az ételosztást  a  Baptista  Szeretetszolgálat  végzi  az  önkormányzat  segítségével,  viszont  némely 
önkéntes arra hivatkozik, hogy az önkormányzat adja azt a rászorulóknak. Amikor jelezték nekik, 
hogy ez nem így van, akkor letorkolták őket. 

Elmondta, hogy az ételosztással nincs problémájuk, de kérte Polgármester urat, hogy helyezzenek 
ki egy táblát, hogy ki áll az ételosztás mögött, ki támogatja azt. Nagyon sok embernek szüksége van 
rá, de ezzel ne éljenek vissza, és ne csináljanak belőle politikát. 

Fekete Zsolt: Korponai Tamás képviselő úrnak adta meg a szót. 

Korponai Tamás: Hozzászólásában elmondta, hogy a 2017-es év költségvetésében a felhalmozási 
oldalon  szerepel,  a  baglyasaljai  temető  ravatalozó  előtetőjének  az  elkészítése.  Valószínű,  hogy 
ebben az évben ez a forrás nem állt rendelkezésre, ezért nem készült el, de bízik benne, hogy 2018-
ban meglesz.  Jelezte továbbá, hogy Baglyasalja buszvégállomásáról hónapokkal ezelőtt egy fedett 
buszmegállót elszállítottak. Kérdésként tette fel, hogy mikorra várható ennek visszaállítása?

Elmondta  továbbá,  hogy az  önkormányzat  sikertörténetként  értékeli  a  bitunovás  technológiával 
felújított  utakat.  Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy vannak olyan útszakaszok,  városrészek,  ahol  a 
kátyúkat nem sikerült rendbe tenni. 
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Jelezte, hogy a tegnapi nap a Petőfi út jelentős részén hibajavításokat végeztek. Fontosnak tartja, 
hogy ezeket  a  munkálatokat  folytassák  a  Temető  úton,  a  Frankel  Leó  úton.  A Frankel  Leó  út 
kapcsán elmondta, hogy a keskeny, aszfaltos utat alámossa az eső, ami emiatt folyamatosan megy 
tönkre. Ez a probléma az Erkel Ferenc út egyes szakaszát is érinti. Kérte a Hivatal és Polgármester 
úr segítségét, hogy amennyiben van rá mód a jövő évi költségvetésbe tervezzék be a vízelvezetést.

Örömét fejezte ki amiatt, hogy 2018-ban a Petőfi út első harmadát leaszfaltozzák. Reméli, ha az 
önkormányzatnak lehetősége lesz megcsinálja  a Petőfit út második harmadát is.
 
Fekete Zsolt: Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót.

Homoga  László: Korponai  képviselő  úr  hozzászólását  kiegészítette  azzal,  hogy  egy  régebbi 
probléma miatt kerül sor a temető előtti ravatalozónak a meghosszabbítására. Korábban volt ott egy 
fa, ami szinte helyettesítette a ravatalozó előtti területet azzal, hogy árnyékot adott, illetve védte az 
épületet.  Az elmúlt években olyan viharok voltak, aminek következtében a fa kettéhasadt, és az 
alatta lévő műemlék jellegű szobrokat veszélyeztette, amiért a fát meg kellett csonkolni. A kertészek 
biztatták őket, hogy valószínűleg ki fog hajtani a fa és biztosítva lesz az árnyékos rész. Információi 
szerint a hivatal több helyről kért ajánlatot arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a ravatalozó 
elkészítése. 

Ehhez tervrajzot kellett készíteni, ami hátráltatta a munkálatokat. Úgy tudja, hogy a jövő év elejére 
célegyenesbe érnek, és megtörténik az épület felújítása.

A buszmegállóval  kapcsolatban  elmondta,  hogy számos  problémát  felvet.  Véleménye  szerint  a 
Volánnak is lenne abban érdekeltsége, hogy fedett pályaudvart fenntartsanak, hiszen a sofőrök ott 
tartják a pihenőidők egy részét. 

Erős  fiúk  szétverték,  szétrugdosták  a  buszmegállót.  Kénytelenek  voltak  elszállítani  az 
életveszélyessé  vált  buszmegállót.  Tudomása  szerint  a  buszsofőrök  is  próbálták  megóvni  a 
buszmegállót, de a fiatalok és idősebbek is agresszíven léptek fel velük szemben. Így a sofőrök 
inkább kerülték konfliktust. 

Véleménye szerint olyan buszmegállót kell  kialakítani betonból, vagy acélból,  amit nem tudnak 
tönkretenni. Hasonló helyzet volt Idegérben is. Ott olyan buszmegállót sikerült kialakítani csővázas 
rendszerrel, amit nem tudnak tönkretenni. 

Fekete Zsolt: Válaszában először Korponai képviselő úr hozzászólására reagált. Elmondta, hogy 
Homoga  képviselő  úr  ennek  a  területnek  az  önkormányzati  képviselője.  Véleménye  szerint 
képviselő úr kimerítő választ adott a felmerült problémákra. 

A kátyúkkal kapcsolatban megjegyezte, hogy sajnos a kátyúk gyorsabban képződnek, mint ahogy 
utolérnék a befoltozását, de mindenki kátyúmentes Salgótarjánt szeretne. 

Turcsány László  képviselő  úr  felvetésére  elmondta,  hogy az  önkormányzat  már  hosszabb ideje 
tárgyalásban van az úriemberrel. Az általa birtokolt területet - amit valamikor 10 éve örökölt -, az 
ott lakók többsége jogtalanul használta. Eladási szándékkal élt az önkormányzat felé, de a vételárba 
még nem sikerült megegyezni. A jelenlegi hiba elhárítása miatt mindenképp megkeresik őt.

Az ételosztással kapcsolatban elmondta, hogy amikor jelezték neki ezt a problémát megnézte, hogy 
mi  történik.  Mindenhol  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  biztosítja  a  helyet  a  Baptista 
Szeretetszolgálat számára, a városban még négy helyen. Azt, hogy egyesek a neten generálnak vitát, 
mondvacsinált problémát, nem tudják kezelni. 
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