
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január 30-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 a kiküldött meghívóban 2. napirendi pontként 
szereplő  „Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013. (II.21.) rendelet módosítására” című előterjesztés levételét a tárgysorozatból. 

Javasolta új, 6. napirendi pontként felvenni a  „Javaslat a településrendezési eszközök módosítása 
előkészítésére a Salgótarján észak-déli kerékpárút IV. ütem szakaszát érintően” című előterjesztést.

Javasolta továbbá, hogy a meghívóban 13. napirendi pontként feltüntetett, „Javaslat a Salgótarján, 
Kassai  sor  4-6.  szám (hrsz.  1787/12)  előtti  területre  történő elektromos  töltőoszlop telepítésére 
irányuló  Együttműködési  Megállapodás  megkötésére”  című  előterjesztést  17.  napirendi  pont 
keretében tárgyalja a Közgyűlés.

Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  javaslatok  elfogadása  esetén  a  napirendek  sorszáma 
értelemszerűen változik. A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat érkezett. Turcsány 
László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában a „Javaslat a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtásának és a bevándorlásszervező irodák létrehozásának elutasítására” című előterjesztés 
felvételét javasolta a tárgysorozatba. 

Elmondta, hogy  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros terv és a kötelező 
felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását, egyidejűleg csatlakozik a betelepítést elutasító 
településekhez.  Nem  akar  sem  bevándorlást  szervező  irodákat,  sem  migránsokkal  teli  magyar 
településeket.  A Közgyűlés  támogatja  a  kormány  azon  törekvését,  melyet  a  betelepítési  kvóta 
végrehajtásának és a bevándorlást szervező irodák létrehozásának megakadályozása érdekében tesz. 
Kérte a Közgyűlést, hogy támogassa a javaslat napirendek közé történő felvételét.
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Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  2016.  február  11-én  hozott 
határozatot  szintén  e  tárgykörben  „Javaslat  a  kötelező  betelepítési  kvóta  elutasítására”  című 
előterjesztésében.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  elismeri  az 
ellenőrizetlen  bevándorlás  biztonsági  kockázatát,  és  felelősnek  tartja  a  magyar  kormányt  a 
Magyarország területére ellenőrizetlenül belépő menekültek problémájának kezelése miatt. Elismeri 
azt  is,  hogy különbség van az igazi  háborús  övezetből  érkező,  védelemre méltó menekültek és 
bűnözők, terroristák között.  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a kormány 
figyelmét,  hogy  Magyarország  határainak  megvédése  a  kormány  feladata,  egyben  kéri 
Magyarország kormányát,  hogy az eddig  is  rendelkezésére  álló  erőforrások és  jogi  lehetőségek 
kiaknázása  mellett  védje  meg  polgárait.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  jelen 
előterjesztés  kihirdetésével  vállalja  a  probléma  fontosságára  való  figyelemfelhívást,  és  egyben 
kezdeményezi,  hogy  a  magyar  kormány  ne  tegyen  annak  irányába  ható  lépéseket,  hogy  saját 
hatáskörében eljárva  menekültszállót,  vagy tábort  létesít  Salgótarjánban.  Ennek  elsődleges  oka, 
hogy a város,  mindenki  számára ismert  nehéz gazdasági és szociális  helyzete  nem bír  el  újabb 
negatív hatással járó intézkedéseket. 

Véleménye szerint  ez az önkormányzati  határozat a betelepítési  kvótákkal  és a bevándorlókkal, 
migránsokkal kapcsolatos kérdést 2016-ban elrendezte. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úr módosító javaslatáról döntött a Közgyűlés. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés  5 igen, 8 nem, 1 tartózkodás mellett NEM vette fel napirendi 
pontjai közé a javasolt előterjesztést.

A tárgysorozathoz további módosító javaslat nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen, 3 nem szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

1. Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésről 
szóló 38/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  belső  ellenőrzési  
tervének módosítására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

3. Javaslat  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi-Szociális  Központja  mérlegében  lévő,  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető követelések átvételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásra
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

5. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a 6082 hrsz.-ú ingatlant és környékét 
érintően, valamint hibajavítások átvezetésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

6. Javaslat a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére a Salgótarján észak-déli 
kerékpárút IV. ütem szakaszát érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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7. Javaslat a Salgótarján, Fáy András A. krt. 39. szám alatti ingatlan ingyenes használatba 
adására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

8. Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes 
bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat a Salgótarján, Fáy András krt. 39. (hrsz: 2070/A/1) szám alatti nem lakás célú 
helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat  a  Salgótarján  észak-déli  irányú  kerékpárút  III.  ütemmel  érintett  állami  
tulajdonú  ingatlanok  önkormányzati  tulajdonba  vételéhez  kapcsolódó  végleges  
megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat a Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban című támogatási  
kérelem benyújtására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat  a  Vásárcsarnok  és  piac  felújítása  Salgótarjánban  című  támogatási  kérelem  
benyújtására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat az EFOP 2.1.2.-16 kódszámú, Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 
című pályázat megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására  
vonatkozó döntések meghozatalára 
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló 
konzorciumi együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására, új 
tag megválasztására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat a 3100 Salgótarján, Kassai sor 4-6. szám (hrsz. 1787/12) előtti területre történő 
elektromos töltőoszlop telepítésére irányuló Együttműködési Megállapodás megkötésére
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 38/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetéséről 
szóló rendelet módosítására milyen okok miatt kerül sor. Például a központi költségvetésből kötött 
felhasználású  többletforrást  kapott  az  önkormányzat  mintegy 25 MFt összegben,  melynek főbb 
elemei az óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás; a szociális ágazati összevont 
pótlék; a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak 
részére  kötelezően biztosítandó műszakpótlék  támogatása;  továbbá a  „Járásszékhely múzeumok 
szakmai  támogatása”  című  pályázat  keretében  a  „Közvetlen  műtárgykörnyezet  feltételeinek 
javítása”  pályázatra  érkezett  6  MFt;  illetve  a  rendeleten  átvezetésre kerülnek a  közművelődési, 
sport,  civil  feladatokat  és  az  általános  tartalékot  érintő  változások,  valamint  a  Terület-  és 
Településfejlesztési  Operatív  Program  keretében  megvalósuló  projektek  kiadási  és  bevételi 
előirányzatainak tényleges teljesítéshez szükséges módosítások.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 6 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  belső  ellenőrzési  
tervének módosítására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete Zsolt: Az előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításának 
javaslatát  tartalmazza.  A költségvetési  szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló kormányrendelet alapján a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítását az indokolja, hogy az 
erőforrások korlátozottan álltak rendelkezésre.  A módosított  tervet  az előterjesztés 1.  melléklete 
tartalmazza. 

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

1/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi belső ellenőrzési terve 1-4. táblázatainak módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 
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3. Javaslat  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi-Szociális  Központja  mérlegében  lévő,  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető követelések átvételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Peleskei-Balázs Ritát, a Salgótarján 
és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ igazgatóját. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása,  az  Önkormányzat,  valamint  a 
Salgótarján és  Térsége Egészségügyi-Szociális  Központja  között  2014-ben létrejött  háromoldalú 
Megállapodás alapján az ESZK ellátja az Önkormányzat illetékességi területéhez tartozó, jegyzői és 
polgármesteri  hatáskörben  hozott  határozatok  alapján  a  gyermekvédelmi  és  szociális  ellátások 
kifizetését, nyilvántartását.

Az Önkormányzat megkereste az ESZK igazgatóját, hogy kezdeményezze Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak  Társulása  Társulási  Tanácsánál  az  elévült  követelések  behajthatatlan 
követelésként  2017.  december  30.  napjával  történő  leírását,  továbbá  a  Társulás  fenntartásában 
működő ESZK mérlegében lévő,  de az  Önkormányzatot  megillető el  nem évült  követelések  és 
kötelezettségek 2017. december 31. napjával történő átadását az Önkormányzat részére. 

Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy  az  előterjesztéshez  csatolt  melléklet  szerinti  követeléseket  és 
kötelezettségeket – melyek az ESZK mérlegében vannak, azonban az Önkormányzat követelései - 
az Önkormányzat 2017. december 31. napjával vegye át.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Hozzászólásában  elmondta,  hogy az  előterjesztés  1.  mellékletének  táblázatában 
szerepel a „jogtalanul felvett foglalkoztatást helyettesítő támogatás”, mely közel 6 millió 200 ezer 
Ft. Kérdésként tette fel, hogy korábban történt-e valamilyen hatósági eljárás annak érdekében, hogy 
ezeket  a jogtalanul  kifizetett  összegeket  valamilyen módon megpróbálják a jövőbe csökkenteni, 
illetve visszaszerezni?

Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót.

dr. Tajti Anita: Válaszában elmondta, hogy fő problémának azt tartja, hogy valaki igényli ezt az 
ellátást,  és  azt  követően  például  a  nyugdíjfolyósító  szerv  utólag  megállapítja  a  nyugellátásnak 
valamelyik formáját, vagy bármely más ellátást vesz igénybe, az  ügyfelek megfeledkeznek arról, 
hogy bejelentsék az illetékes hatósághoz a folyósításnak a megszüntetését. Amikor ez a hatóság 
tudomására jut, több hónap foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása történik meg. 

Ebből adódik, hogy az évek alatt ekkora összeg felhalmozódhat. Természetesen a hatóság mindent 
megtesz  annak  érdekében,  hogy  ezen  kötelezettségek  teljesítésére  rávegye  az  ügyfeleket. 
Visszafizetésre kötelező határozatot mindig kiadnak, majd további intézkedés történik a NAV felé a 
követelések behajtására.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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2/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  1.  melléklet  szerinti 
követeléseket  –  melyek  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi-Szociális  Központja  mérlegében 
vannak, azonban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata követelései – Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. december 31. napjával átveszi.

Határidő: 2018. január 30. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásra
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

Fekete Z  solt:   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi 
Jogi Személy fenntartásában működő Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény 2016-tól oszt 
meleg ételt Salgótarjánban.  A Közgyűlés 2017. októberi határozatában döntött arról, hogy 2017. 
október 30-tól 2018. január 31-ig, napi 3 óra időtartamban a város négy helyszínén oszthasson ételt 
az Intézmény. Az Intézmény képviselői ahhoz kérték az Önkormányzat hozzájárulását, hogy 2018. 
március 31-ig folytathassák az ételosztást.  Az Önkormányzat  vezetése örömmel nyújt  segítséget 
abban,  hogy  a  szolgáltatás  továbbra  is  biztosított  legyen  az  igénylők  számára.  Az  ingatlanok 
használóival az egyeztetések megtörténtek, az ingatlanok ilyen céllal történő hasznosításának nincs 
akadálya. Megköszönte az intézmény ezidáig végzett tevékenységét.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen; a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

3/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja,  hogy  a 
szociálisan  rászorult  személyek  2018.  február  1-től  2018.  március  31-ig  terjedő 
időtartamban  hétköznapokon  egy  tál  meleg  ételhez  jussanak  a  2.  pontban  megjelölt 
helyszíneken Salgótarjánban.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  hozzájárul,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  cél  megvalósításához  a 
Hegymenet  Klub  Térségi  Szociális  Intézmény  (3000  Hatvan,  Csaba  vezér  u.  6.) 
közreműködésével az alábbi ingatlanokban napi 3 óra időtartamban ételosztás valósuljon 
meg.
- 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 64.1.
- 3102 Salgótarján, Petőfi út 85.
- 3100 Salgótarján, Völgy út 1.
– 3100 Salgótarján, Acélgyári út 61.

Az ételosztás időtartama 2018. február 1-től 2018. március 31-ig terjed. Az ételosztáshoz 
szükséges tárgyi eszközöket az Intézmény biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon 
Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját, az Építők KC Forgách Sport Club vezetőjét, valamint a Salgótarján és Térsége 
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Egészségügyi-Szociális  Központja  igazgatóját,  hogy  a  helyszíneken  az  ételosztáshoz 
szükséges helyiségeket biztosítsa, és egyúttal felhatalmazza a vezető tisztségviselőket, hogy 
a cél megvalósításához szükséges jognyilatkozatokat tegyék meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a 6082 hrsz.-ú ingatlant és környékét 
érintően, valamint hibajavítások átvezetésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2017.  júniusi 
határozata  alapján  eljárás  indult  a  településrendezési  eszközök  módosítására  a  Rákóczi  út  – 
Csokonai út között húzódó 6082 helyrajzi számú, árok funkciójú ingatlant érintően.  A módosítási 
javaslatot  szabályozási  tervlapokon  lévő  rajzolástechnikai  hibák  kijavításai  egészítették  ki.  A 
véleményezési szakasz lezárására a novemberi ülésen került sor. A véglegesített tervdokumentáció 
meg lett küldve az állami főépítésznek záró szakmai véleményre, aki tervezet ellen kifogást nem 
emelt.  A határozati  javaslat  a településszerkezeti  terv műszaki  leírásának és egyes  tervlapjainak 
módosítását tartalmazza, a rendelettervezet pedig a helyi építési szabályzat módosításáról szól.

A  Gazdasági  Bizottság  8  igen;  az  Ügyrendi  Bizottság  8  igen  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két külön döntést szükséges hozni.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

4/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017. (II. 14.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 
a) 1. mellékletét az 1. melléklet szerint,
b) 2. mellékletét a 2. melléklet szerint
módosítja.

Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére a Salgótarján észak-déli 
kerékpárút IV. ütem szakaszát érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2017-ben 
egyeztetést folytatott az illetékes szervekkel az észak-déli kerékpárút IV. ütemének folytatására. A 
IV.  ütem a  Tarján  vendéglőtől  északra  vezet  a  városhatárig.  Az eredeti  nyomvonal  a  Füleki  út 
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mentén vezet, a módosuló nyomvonal a kerékpárutat bevezeti a Beszterce telepre, az Ybl Miklós út 
mentén. A módosuló nyomvonalnak meg kell jelennie a településszerkezeti és szabályozási terven, 
ezek miatt indokolt a módosításra irányuló településtervezési és egyeztetési folyamat indítása. A 
módosítási eljárás körülbelül 9 hónapos átfutási idővel tervezhető. A határozati javaslat a tervezési 
szerződés megkötéséről és az egyeztetési folyamat engedélyezésről szól.

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy örül a kerékpárút további építésének, azonban 
aggályosnak tartja amiatt, hogy a Beszterce lakótelepen megy végig. Ez a terület sűrűn lakott, sok 
pici gyerekkel, és szűk a hely. Véleménye szerint a Füleki út folytatásában, annak nyomvonalán 
jobb  helye  lenne  a  kerékpárútnak.  Kérdésként  tette  fel,  hogy  végig  lett-e  gondolva  ennek 
ésszerűsége, nem tartják-e túl balesetveszélyesnek itt a közlekedést? 

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

Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy vannak aggályaik a fejlesztéssel kapcsolatban. A 
bicikliutas történet évek óta zajló folyamat. Az eredeti terv a 21-es mentén vitte volna ezt az utat, 
azonban  az  engedélyezési  eljárási  szakaszt,  egészen  pontosan  a  pályázatnak  a  lebonyolítási 
szakaszában  a  Minisztériummal  kell  egyeztetni.  A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  egyik 
alosztályának  kell  auditálnia  a  terveket.  Lényegtelen,  hogy  a  fejlesztésre  korábban  volt-e  már 
engedély. 

Elmondta,  hogy  a  21-es  mentén  húzódó  bicikliúttal  kapcsolatos  minisztériumi  egyeztetésen 
személyesen  részt  vett,  ahol  megtárgyalták  azokat  az  észrevételeket,  és  kéréseket,  amiket  a 
Minisztérium fogalmazott meg az eredeti 21-es mentén húzódó bicikliút IV. ütemével kapcsolatban, 
ami a Beszterce mellett a 21-esen ment volna. 

Olyan előírásokat,  és olyan kéréseket fogalmazott  meg a Minisztérium, amik ellehetetlenítették, 
hogy a 21-es mentén húzódjon a bicikliút. Példaként említette, hogy a főút mellett, a Besztercén 
található  két,  nagy  forgalmú  buszmegállóból  az  egyiket  keresztbe  húzta  volna  ez  a  bicikliút, 
hasonlóan mint a Kórház bejáratánál. A Fácán kocsmánál lévő nagy buszmegállónál nem lehetett 
volna biztonságosan úgy elvezetni a bicikliutat, hogy a buszról leszállókat ne veszélyeztesse.

További problémát jelentett  a körforgalom. A körforgalomnál is olyan előírásokat tartalmazott  a 
bicikliút  vonalvezetésére  vonatkozó  a  minisztériumi  irányelv,  amit  lehetetlenség  teljesíteni.  A 
Minisztérium kérése  volt  –  sarkosítva -,  hogy körülbelül  2  méterrel  helyezzék arrébb az  egész 
körforgalmat, ha ez nem történik meg, akkor úgy oldható meg, hogy a körforgalomba lett volna 
bevezetve a bicikliút, ami  életveszélyes. 

A Minisztérium nyitott  volt  alternatív  útvonalakra,  a  Besztercére  bevezető  alternatív  útvonalat 
javasolták ők is. Maga a Minisztérium is előírta,  hogy a Besztercét fokozottabban kellett  volna 
bekötni a bicikliútba, mert a bicikliút eredeti funkciója a város két végén lévő nagy lakótelepnek az 
összekötése. Ez volt az eredeti terv is, meg az eredeti koncepció is. 

Összegezve  elmondta,  hogy  a  Minisztérium  is  azzal  az  alternatív  javaslattal  állt  elő,  hogy  a 
Besztercére vezessék be az utat, és olyan biztonsági táblákat és felfestéseket alkalmazzanak, amik 
egy lakótelepen belül biztonságossá teszik egy esetleges bicikliút kiépítését.

Egyetértett képviselő úr által felvetett aggályokkal. Elmondta, hogy próbáltak a Minisztériummal 
egy  olyan  konszenzusos  megoldást  találni,  amit  a  biciklis  szakma,  a  minisztérium,  az  építész 
szakma is hajlandó elfogadni. Nyilván ilyen áldozatok árán, és azzal a fejlesztési elképzeléssel, amit 
a Beszterce északi részére terveznek a Modern Városok Program keretében. Hiszen egy biciklis 
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körpálya  kialakítását  is  tartalmazza  a  terv,  és  ez  a  bicikliút  már  úgy  van  megtervezve,  hogy 
rácsatlakozzon arra a körpályára. 

Nyilvánvalóan a társadalmi egyeztetések lefolytatása az aktuális képviselő feladata lesz. Az előzetes 
egyeztetések már megtörténtek,  hiszen ezeket  a terveket  a  lakószövetkezetekkel  letárgyalták,  és 
megszületett  velük  a  megállapodás,  hogy  miket  építsenek,  miket  tervezzenek  úgy,  hogy  ez 
érdeksérelem nélkül a lakók komfortérzetét is növelje. 

További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

5/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy a Salgótarján észak-déli kerékpárút IV. ütem szakaszát érintően a településrendezési eszközök 
módosítását elindítsa és a településtervezési szerződést megkösse. A településtervezési szerződés 
fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében kerül megtervezésre.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat a Salgótarján, Fáy András A. krt. 39. szám alatti ingatlan ingyenes használatba 
adására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  város  Közgyűlése  2011-ben 
ingyenes használatba adta a tulajdonában lévő, Fáy András krt. 39. szám alatti ingatlan 59 m2-es 
részét határozatlan időtartamra postai szolgáltatás ellátása érdekében. A használati megállapodásban 
rögzítésre került, hogy a megállapodás a Magyar Posta Zrt. és a vállalkozó között létrejött szerződés 
lejártával megszűnik.  A Magyar Posta tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a vállalkozóval 
kötött szerződése 2018. január 11-én megszűnik, azonban a Kemerovó városrészen nem kívánja 
megszüntetni  a  postai  tevékenység  ellátását,  hanem  saját  üzemeltetésében  kívánja  tovább 
működtetni.  Ehhez  kérte  az  Önkormányzat  támogatását  abban,  hogy  a  helyiséget  ingyenesen 
használhassa azzal, hogy a közüzemi költségeket az Önkormányzat viselje, a postai szolgáltatáshoz 
szükséges eszközöket – ide nem értve a bútorzatot – a Magyar Posta biztosítja. A folyamatos ellátás 
érdekében kérte, hogy az ingyenes használatot 2018. január 12. napjától határozatlan időtartamra 
biztosítsa  az  Önkormányzat.  Az  egyetemes  postai  szolgáltatás,  mint  közérdekű  szolgáltatás 
elérhetőségének  elősegítése,  valamint  annak  érdekében,  hogy a  városrészen  postai  kirendeltség 
működhessen, támogatta a Magyar Posta kérését, elősegítve az ott élő lakosság postai szolgáltatás 
elérhetőségét. 2018. január 12-én a helyiség visszavétele a vállalkozótól, illetve a Magyar Posta 
részére történő átadása megtörtént annak érdekében, hogy a postai szolgáltatás folyamatos legyen. 
Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; az Ügyrendi Bizottság 8 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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6/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése visszamenőleges hatállyal 2018. 
január 12. napjától határozatlan időtartamra az önkormányzat tulajdonában álló Salgótarján, Fáy 
András  krt.  39.  (hrsz:  2070/A/l)  szám  alatti  ingatlan  59  m2 nagyságú  ingatlan  részét  postai 
szolgáltatás,  mint  állami  közfeladat  ellátásának  céljára  a  Magyar  Posta  Zrt.  (székhely:  1138 
Budapest,  Dunavirág  u.  2-6.,  Cg:  01-10-042463,  adószám:  10901232-2-44)  részére  ingyenes 
használatba adja azzal, hogy a közüzemi költségek megfizetése az Önkormányzat kötelezettsége. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

8. Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes 
bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: A SOARING MEDIA Kft. ügyvezetője azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy 
az  Alkotmány  út  9.  sz.  alatti  helyiséget  bérbe  kívánja  venni  számítástechnikai  gépek 
forgalmazásához szervizeléséhez. E mellett a Kft. saját és OKJ-s oktatásokat, képzéseket  indít több 
célcsoport  számára.  A  helyiség  egy  közösségi  térként  is  funkcionálna,  megszólítva  az 
infokommunikáció és számítástechnika iránt érdeklődő embereket.
A helyiség piaci alapú bérleti díja 1.000,- Ft/hó/m2 . A Kft-vel a Salgó Vagyon Kft. egyeztetéseket 
folytatott,  mely során  a Bérlő jelezte,  hogy számításai  szerint  100.000,-  Ft/hó bérleti  díjat  tud 
fizetni a felmerülő közüzemi díjak megfizetése mellett. 
A javasolt bérleti díj a helyiségre megállapított érték 33%-a, azonban figyelembe kell venni, hogy 
tapasztalat szerint egyetlen vállalkozás sem tudta eddig kitermelni a rendkívül magas rezsi és bérleti 
díjakat,  ezért  nem  véletlen,  hogy  sokáig  üresen  állt,  továbbá  azt,  hogy  oktatási  tevékenység 
folytatása mellett közösségi térként is funkcionál a helyiség, és ez egy új színfoltja lehet a városnak. 
Az  önkormányzati  rendelet  alapján  nem kell  pályázatot  kiírni,  ha  a  Közgyűlés  egyedi  döntése 
alapján ez alól felmentést ad.

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

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Kérdésként tette fel,  hogy a Salgó Vagyon ennél a szerződésnél miért tért el  a 
megszokott formától, miért engedélyez a szerződés további bérbeadást? 

Fekete Zsolt: Igazgató Úrnak adta meg a szót. 

Méhes  András: Válaszában  elmondta,  hogy  a  vállalkozó,  amikor  ilyen  tevékenységbe  kezd 
meglehetősen nagy összegű eszközbeszerzést tervez és végez el.  Annak érdekében, hogy legyen 
lehetősége az esetleges tovább bérlésnek, ezért ezt kezdeményezte. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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7/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám 
alatti, 300 m2 nagyságú ingatlant pályáztatás nélkül bérbe adja a SOARING MEDIA Kft. (székhely: 
3121 Somoskőújfalu, Kodály Zoltán köz 2., Cg: 12-09008945, adószám: 24972648-2-12, képviseli: 
Szabó  Aladár  ügyvezető)  részére  2018.  február  1.  napjától  2021.  január  31.  napjáig  határozott 
időtartamra 100.000,- Ft/hó bérleti díjon a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, 
hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata.

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

9. Javaslat a Salgótarján, Fáy András krt. 39. (hrsz: 2070/A/1) szám alatti nem lakás célú 
helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat egyeztetéseket 
folytatott az UNIÓ COOP Zrt.-vel annak érdekében, hogy a Fáy András körúton több mint egy éve 
üresen  álló  helyiségben  újból  élelmiszerbolt  üzemeljen.  A lakótelepen  lévő  helyiség  304  m2 

nagyságú, korábbi piaci alapú bérleti díja 199.252,- Ft/hó. A Zrt. képviselője a tárgyalások során 
elmondta, hogy számításaik szerint 50.000,- Ft/hó bérleti díjat tudnak fizetni a felmerülő közüzemi 
díjak megfizetése mellett, tekintettel arra, hogy az élelmiszerüzlet beindítása beruházási költséggel 
jár, és az ott lakók lakosságszáma alapján a megtérülés nem biztosított. 

A Zrt.  kérését méltányolva a javasolt  fizetendő bérleti  díj  a helyiségre megállapított  díj  25%-a, 
azonban figyelembe kell venni, hogy a Palóc Nagykereskedelmi Kft. csődhelyzete óta a helyiség 
üresen áll,  így az ott  élőknek élelmiszer  bolt  nem áll  rendelkezésükre az alapvető élelmiszerek 
beszerzéséhez. A város vezetése fontosnak tartja, hogy a lakótelepen élők számára élelmiszerbolt 
nyíljon, lehetővé téve számukra az élelmiszerek lakóhelyhez közeli boltból történő beszerzését. Az 
önkormányzati rendelet szerint nem kell pályázatot kiírni, ha a Közgyűlés egyedi döntése alapján ez 
alól felmentést ad.

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

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy örül az üzlet újra nyitásának, ugyanakkor a frakció 
az egész városban fontosnak tartaná a Palóc Nagyker Kereskedelmi Kft. csődhelyzete után bezárt 
üzletek megnyitását. 

Tájékoztatást  kért  Polgármester  Úrtól  arra  vonatkozóan,  hogy  hol  tart  a  Palóc  Nagyker  Kft. 
felszámolása, illetve mikor várhatóak a Palóc Nagyker tulajdonában lévő üzletek újranyitása.

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  mind  a  városvezetésnek,  mind  a  képviselő-
testületnek fontos, hogy a Palóc Nagyker tulajdonában lévő üzletek újra megnyíljanak. Elmondta, 
hogy a COOP Zrt-vel folytattak eredményesebb tárgyalásokat,  akik jelezték,  hogy a városban a 
Palóc Nagyker  boltjaiból  vásárolnának.  Sajnos a  felszámolás  alatt  a  megállapodás  nem jöhetett 
létre. Információi szerint az Acélgyári úti ingatlan lesz az első, amit a COOP Zrt. meg tud vásárolni, 
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és újra indítja az üzemeltetést. A Forgách-telepen lévő, volt Palóc Nagykeres ABC felszámolása 
még tart, ezért nem lehet értékesíteni.  

Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő döntés azért született meg, mert erre az üzletre nem 
volt érdeklődő, bár többször meg volt hirdetve. A Palóc Nagyker olyan mutatószámokat hozott, ami 
ennek az üzletnek a rentábilis üzemeltetését nem biztosíthatta volna, azonban a COOP Zrt. vállalta a 
bolt üzemeltetését az ott élők érdekében. Elmondta, hogy fél év múlva megvizsgálják, hogy van-e 
vásárlóerő, tudja-e tovább üzemeltetni a COOP az üzletet,  illetve lehet-e emelni az üzlet bérleti 
díját. Ezért azzal a kéréssel fordult a Kemerovó városrészben lakókhoz, hogy a legszükségesebb 
élelmiszereiket  az  újra  nyíló  üzletben vásárolják  annak érdekében,  hogy az  esetleges  veszteség 
miatt ne kelljen bezárni a boltot. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

8/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az UNIÓ COOP 
Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Fáy András krt. 
39. (hrsz: 2070/A/l) szám alatti, 304 m2 nagyságú ingatlant pályáztatás nélkül bérbe adja az  
UNIÓ  COOP Zrt.  (székhely:  3525  Miskolc,  Kossuth  u.  l.,  Cg:  05-10-000332,  adószám:  
11868992-2-05, képviseli: Tóth László vezérigazgató) részére 2018. február 1. napjától 2019. 
január 31. napjáig határozott időtartamra 50.000,- Ft/hó bérleti díjon a határozat 2. mellékletét 
képező szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját  a bérleti  szerződés  
megkötésére.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

10. Javaslat  a  Salgótarján  észak-déli  irányú  kerékpárút  III.  ütemmel  érintett  állami  
tulajdonú  ingatlanok  önkormányzati  tulajdonba  vételéhez  kapcsolódó  végleges  
megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  észak-déli  irányú 
kerékpárút III. ütemmel érintett állami tulajdonú ingatlanok, természetben a Füleki útnak a Zrínyi 
Miklós út - Kékkői út közötti szakasza  önkormányzati  tulajdonba vételéhez szükséges előzetes 
megállapodásokat  a  Közgyűlés 2017. júniusi  határozatával  jóváhagyta.  Egyben  felkérte  a 
polgármestert, hogy a végleges megállapodásokat az országos közutak helyi közutakká minősítését 
követően terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Az  érintett  ingatlanokat  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Salgótarjáni  Járási  Hivatala  jogerős 
határozatával helyi közúttá minősítette, ezért szükségessé vált az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas végleges megállapodás megkötése.
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A Gazdasági  Bizottság 8 igen; a Pénzügyi Bizottság 6 igen; az Ügyrendi  Bizottság 6 igen, 2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

9/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján 3064/5-6 hrsz.-ú 
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges, 1. melléklet szerinti 
megállapodást  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  aláírására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Határidő:
- megállapodás aláírására: azonnal
- jognyilatkozatok megtételére: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  3064/7-15, 
3064/17-18,  és  a  3064/20  hrsz.-ú  állami  tulajdonú  ingatlanok  önkormányzati  tulajdonba 
vételéhez  szükséges,  2.  melléklet  szerinti  megállapodást  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására és a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Határidő:
- megállapodás aláírására: azonnal
- jognyilatkozatok megtételére: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat a Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban című támogatási  
kérelem benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  elfogadott  Integrált  Területi 
Program  megvalósítása  érdekében  jelen  előterjesztésben  a  Pécskő  út  és  Meredek  út 
kereszteződésében  található  játszótér  felújítására,  illetve  egy  játszóház  kialakítására  vonatkozó 
támogatási kérelem benyújtására tett javaslatot.

Magyarország  Kormánya  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  „Zöld  város 
kialakítása” című konstrukció keretében pályázati kiírást jelentetett meg. 

A tervezett projekt két ingatlanon megvalósítandó fejlesztést tartalmaz. A projekt során megújulna a 
Pécskő út és a Meredek út által határolt területen lévő játszótér. A régi, elhasználódott játékeszközök 
lecserélésre  kerülnek.  Nagyobb  kapacitású,  korszerűbb,  a  gyermekek  számára  élvezetesebb, 
élményeket kínáló játszótéri eszközök, utcabútorok telepítése történik majd meg. 

A  projekt  másik  elemeként  a  Munkácsy  út  végén  található  volt  sporttelepen  egy  játszóház 
kialakítása történik. A telek adottságait figyelembe véve a jelenlegi aszfaltozott pálya helyén kerül 
kialakításra egy könnyűszerkezetes csarnok, melyhez egy kiszolgálóépület is csatlakozik. 

A közel 300 m2-es nagycsarnokban kap helyet maga a tematikus játéktér, mely elsősorban a 3-12 
éves korosztály igényeit szolgálja ki. Az épület előtt, szintén a pálya helyén, parkoló is épül, illetve 
egy olyan kültéri játszótér, melyet a játszóház szolgáltatásait igénybe vevők használhatnak. 
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Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban a terület helyrajzi száma tévesen került 
feltüntetésre, a helyes helyrajzi szám 4504. Kérte, hogy az előterjesztést ennek figyelembevételével 
tárgyalja a Közgyűlés.

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában a játszóházzal kapcsolatos aggályait fogalmazta meg. 

A játszóház egy zsákutcában lenne felépítve, ami eleve zsúfolt terület a parkoló autók miatt. Bár az 
előterjesztés tartalmazza, hogy új parkolókat alakítanának ki a területen, de véleménye szerint ez 
sem oldaná meg a problémát, mert a környéken viszonylag kevés a kisgyermekes család, és inkább 
az lesz a jellemző, hogy a város más részeiből fognak ott parkolni. 

Biztos van igény játszóházra, hiszen korábban is működtek a városban, de a legtöbb alapítványi 
támogatásból  vagy  Uniós  pénzből  működött,  és  amikor  elfogyott  a  pénz  bezártak. 
Összefoglalásként elmondta, hogy az  igény valós, a helyszínt viszont nem találja alkalmasnak. 

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

Pataki  Csaba: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  gyakorló  szülőként  elkötelezett  abban,  hogy 
legyen  Salgótarjánban  egy  ilyen  jellegű  intézmény.  Ugyanakkor  a  tervezett  328  millió  Ft-os 
bekerülési  költséget  soknak  tartja.  Kérdésként  tette  fel,  hogy  amennyiben  megvalósul  ez  a 
játszóház, ki fogja üzemeltetni?

Fekete Zsolt: Irodavezető Asszonynak adta meg a szót.

Gyetvai Mónika: Válaszában először Tolnai Sándor által felvetettekre válaszolt. Elmondta, hogy a 
területen jelentős számú parkoló lesz kialakítva.  Valóban -  a helyzetéből  adódóan -  nehézkes a 
megközelítése  ennek  a  területnek,  de  úgy  gondolták,  hogy  a  belvárosban  kell  kialakítani  a 
játszóházat. Az építők pálya területén jelentős számú parkolóhelyet biztosítanak. 

A költségeket tekintve elmondta, hogy 30-35 millió Ft az előkészítés költsége. Ez tartalmazza az 
egyéb járulékos költségeket a tervezéstől a műszaki ellenőrzésig,  illetve egyéb kötelezően előírt 
tevékenységekig. A játszóház becsült költsége körülbelül 250 millió Ft, amely tartalmazza a benne 
lévő eszközök költségét, és körülbelül 30-35 millió Ft a játszótér felújítása. Véleménye szerint a 
250  millió  Ft  nem  egy  túlzott  elvárás  tekintve,  hogy  a  területet  rendbetételének  is  meg  kell 
történnie.  Egy csarnok épül,  illetve  a  környezetében különböző kisebb játszóeszközök kerülnek 
kialakításra. 

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

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta,  hogy örül  a  játszóterek felújításának,  építésének, 
azonban ezen a területen, 500 méteren belül 4 játszótér van jelenleg. Ugyanakkor Zagyván van egy 
csonka játszótér, Pintéren pedig nincs is. 

Kérdéskén tette fel a továbbiakban, hogy a területen lévő épület felújítása megtörténik-e? Mi lesz a 
sorsa, ha nem kerül felújításra? Illetve ettől  a területtől  kb. 50 méterre lévő játszótérrel  mi fog 
történni? Megmarad, fel lesz újítva az is? 

Fekete Zsolt: Irodavezető Asszonynak adta meg a szót.
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Gyetvai Mónika: Hozzászólásában elmondta, hogy a Szerpentin úti játszótér megmarad, tekintettel 
arra, hogy az említett külső játszóeszközök a játszóházhoz fognak kapcsolódni. 

A területen  található  ingatlan  magántulajdon,  pályázati  forrásból  elbontani  nem  tudják,  tehát 
megmarad. 

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

Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy abban egyetértést tapasztal, hogy lesz kereslete 
az intézménynek. Mivel felvetődött a városrészi játszóterek igénye, kiegészítésként elmondta, hogy 
a városvezetés  eredeti elképzelése az volt, hogy 15-20 játszóteret építenek ebből a forrásból.

Megkeresték az irányító hatóságot, hogy ezt az Európai Uniós forrást   játszóterek megépítésére, 
felújítására fel lehet-e használni. A hatóság válaszában tájékoztatta őket, hogy a pályázati kiírás nem 
ad erre lehetőséget. Így a játszótér fejlesztési programot a sokkal szűkösebb önerőből lehet majd 
kivitelezni. 

Jogosnak tartja a felvetést, de nem kaptak engedélyt arra, hogy 20 külön játszótér épüljön a város 
különböző pontjain. 

Fekete Zsolt: Kiegészítésként elmondta, hogy nagy igény van fedett játszótérre a városban, amit 
rossz idő esetén lehet használni. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai Sándor: Kérdésként tette fel, hogy mit takar a „ jelentős számú parkolóhely” kialakítása? 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy több tucat hely kialakítását jelenti.

A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Jelezte, hogy nem kapott választ az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésére. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy valamelyik városi cég, vagy intézmény fogja üzemeltetni 
a játszóteret, és a játszóházat.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

10/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TOP-6.3.2-16 
kódszámú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázati felhívás alapján a 4158 hrsz-en található 
játszótér  felújítására,  illetve a 4505 hrsz-on található ingatlanon játszóház kialakítására irányuló 
„Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban” című támogatási kérelem benyújtását, 
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2018. január 30. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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12. Javaslat  a  Vásárcsarnok  és  piac  felújítása  Salgótarjánban  című  támogatási  kérelem  
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Jelen előterjesztésben a salgótarjáni Piac és Vásárcsarnok épületének és csatlakozó 
területeinek  megújítására  vonatkozó  támogatási  kérelem  benyújtására  tett  javaslatot.  Szintén  a 
„Zöld  város  kialakítása”  című  konstrukció  keretében  tervezett  projektben  a  vásárcsarnok 
energiahatékonysági felújítása, valamint fűtésének kiépítése történik meg. 

A  megújuló  energia  hasznosításához  az  épület  tetején,  a  lapostetőre  napelemek  kerülnek 
elhelyezésre.  Az  ivó-  és  szennyvízhálózat  teljes  cseréje,  illetve  szigetelése  is  megtörténik.  A 
villamosvezetékek  cseréje  is  része  a  tervezett  munkálatoknak,  továbbá  energiatakarékos 
lámpatestek kerülnek az épületben elhelyezésre. 

A beruházás során a csarnok projektarányos akadálymentesítésen esik át. Az 1245 helyrajzi számú 
területen lévő árusító és közlekedő terület jelenlegi beton és aszfalt térburkolata új beton térkőre 
lesz cserélve. A felújítás során a zöldfelületek teljes megújítása is megtörténik, új növények és új  
utcabútorok kerülnek telepítésre, melyekkel pihenőhelyek és kis parkos területek alakulnak ki. 

A  pályázati  felhívás  előírásainak  megfelelő  megvalósításhoz  szükséges  kisebb  mértékben  a 
Vásárcsarnok területén lévő, nem önkormányzati tulajdonú árusítóhelyiségek részleges megújítása 
is.  A pályázat  keretei  között  a  nem  önkormányzati  tulajdonon  megvalósított  fejlesztések  nem 
támogathatók, így ezen munkálatokhoz az Önkormányzat önerőt kell, hogy biztosítson. 

Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Jelezte,  hogy  Tolnai  Sándor  képviselő  úr  elhagyta  az  üléstermet.  Megállapította,  hogy  a  
Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

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

11/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TOP-6.3.2-16 
kódszámú,  „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázati  felhívás alapján a  1244 és a 1245 
helyrajzi  számokon  található  Piac  és  Vásárcsarnok  épületének  és  kapcsolódó  területeinek 
felújítására irányuló „Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban” című támogatási kérelem 
benyújtását, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2018. január 30. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
fejlesztés  megvalósításához  szükséges  önerőt  az  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében 
szerepeltesse.

Határidő: 2018. február 22. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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13. Javaslat az EFOP 2.1.2.-16 kódszámú, Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 
című pályázat megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak  Társulása  által  az  Önkormányzattal  konzorciumban  benyújtott  „Esély  a 
gyermekeinknek program infrastrukturális háttere” című pályázati konstrukcióra 2017. december 
11. napján érkezett támogatói döntés, melynek értelmében a Konzorcium 70.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a jelen határozati 
javaslat  1.  mellékletét  képező  „Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban 
részesített projekt megvalósítására” című dokumentum aláírása. Az aláírt Támogatási Szerződést és 
mellékleteit az előírt időpontig, 2018. január 18-ig az Irányító Hatóság részére meg lett küldve.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett; az Ügyrendi Bizottság 8 igen; a Népjóléti  
Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

12/2018. (I. 30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az EFOP-
2.1.2-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély a gyermekeinknek program infrastrukturális háttere” 
című  projekt  Támogatási  Szerződéséhez  kapcsolódó,  az  1.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodás  Támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című 
dokumentumot.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

14. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására  
vonatkozó döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat számára kötelező 
szociális alapszolgáltatásokat, többek között a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátást  is  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  a  fenntartásában  lévő 
Egészségügyi-Szociális Központja látja el.

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás pályázati forrásból finanszírozott, az 
állam a fenntartókkal  kötött  finanszírozási szerződések útján támogatja  a helyi  önkormányzatok 
társulása által fenntartott, szolgáltató esetén a finanszírozási szerződést a társulási megállapodásban 
meghatározott  helyi önkormányzatnak kell megkötnie. 

A feladatellátás  2018.  évi  finanszírozására  általános  pályázat  kiírására  nem került  sor,  a  2017. 
december  31-én  hatályos  finanszírozási  szerződések  hatálya  2018.  december  31-éig 
meghosszabbodik.  Elmondta,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  a  támogatás  folyósítása  csak  aláírt 
szerződés  alapján  történhet,  az  Önkormányzat  részére  megküldött  finanszírozási  szerződés 
módosítást aláírta. 

A Pénzügyi  Bizottság 6  igen;  az  Ügyrendi  Bizottság  8  igen;  a  Népjóléti  Bizottság 6  igen,  4  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

13/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólag jóváhagyja a Salgótarján 
Megyei  Jogú Város Önkormányzata,  valamint  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
között  megkötött  szenvedélybetegek részére nyújtott  alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására 
vonatkozó,  1.  melléklet  szerinti,  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  finanszírozási 
szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló 
konzorciumi együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2016.  májusi 
határozatával  döntött  a  Salgótarjáni  Helyi  Akciócsoportban  alapító  tagként  történő  részvételről, 
valamint jóváhagyta Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító tagként való 
részvételét. A Salgótarjáni Helyi Akciócsoport elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját 
és  2017.  május  23-án  benyújtotta  támogatási  kérelmét  ennek  megvalósítására,  a  felhívásban 
meghatározott maximális 800 millió Ft-os támogatási összegre.

Az Irányító  Hatóság 2017.  december  22-i  döntése  értelmében a  stratégia  megvalósítására,  és  a 
HACS  működésére  tervezett  költség  50%-os  mértékben  támogatásban  részesült  azzal,  hogy  a 
csökkentett megvalósításra fordítható összegnek megfelelően a stratégia átdolgozása szükséges.

A  Támogatási  Szerződés  megkötésének  feltétele  a  határozati  javaslat  1.  mellékletét  képező 
konzorciumi  megállapodás  aláírása.  Tekintettel  arra,  hogy a  támogatási  szerződéshez  szükséges 
dokumentumok benyújtási határideje lejárt, így a konzorciumi megállapodás aláírásra került, ehhez 
kérte a Közgyűlés utólagos jóváhagyását.

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  1  nem  szavazattal;  az  Ügyrendi  Bizottság  8  igen  szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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14/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-2017-00109  azonosító  számú  „Salgótarjániak  a  Salgótarjániakért  avagy  innovatív, 
fenntartható  közösségfejlesztés  salgótarjáni  színtereken”  című  projekt  Támogatási 
Szerződésének megkötéséhez szükséges, az 1. melléklet szerinti „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot és annak 
aláírását.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-2017-00109  azonosító  számú  „Salgótarjániak  a  Salgótarjániakért  avagy  innovatív, 
fenntartható közösségfejlesztés salgótarjáni színtereken” című projekt Támogatási Szerződéshez 
megkötéséhez szükséges, az 1. melléklet szerinti „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum Salgótarján Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala általi aláírását.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea, jegyző

16. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására, új 
tag megválasztására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2014.  novemberi 
ülésén választotta  meg a Salgótarjáni  Városfejlesztő Kft.  felügyelőbizottsági  tagjait.  Javasolta  a 
Közgyűlésnek, hogy Fürjész Lászlót a társaság felügyelőbizottsági tagságából hívja vissza, és 2018. 
január 30. napjától 2019. november 30. napjáig Ökrös Lászlót válassza meg. 

Elmondta,  hogy az  előterjesztés  pótlólag  lett  megküldve  a  Közgyűlés  tagjainak.  Tájékoztatta  a 
Közgyűlést,  hogy az előterjesztés határozati  javaslat  2.  pontjának 2.  mondata  tévesen került  az 
előterjesztésbe, kérte annak figyelmen kívül hagyását és az előterjesztés ezen kiegészítéssel történő 
megtárgyalását.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Pataki Csaba: Kérdésként tette fel Igazgató Úrnak, hogy mi az indoka annak, hogy  nevezett urat 
vissza kellett hívni a tisztségéből?

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  felügyelőbizottsági  tag  visszahívása  nem az 
Igazgató úr hatásköre, hisz az Önkormányzat és ezen belül a Polgármester tesz javaslatot bizottsági 
tagokra. Elmondta, hogy a polgármesteri döntése alapján hívja vissza Fürjész urat.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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15/2018. (I. 30.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése,  mint  alapító,  a  Salgótarjáni 
Városfejlesztő  Kft.  Felügyelőbizottságának  tagját,  Fürjész  Lászlót  (an.:  ….............,  szül.: 
…..................................................,  lakik:  ….........................................)  a  társaság 
felügyelőbizottsági tagságából visszahívja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés, mint alapító a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsági tagjának Ökrös 
Lászlót  (an.:  …....................,  szül.:  ….............................................,  lakik:  …......................... 
…...............................) a 2018. január 30. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időszakra 
megválasztja. 
A Közgyűlés  megállapítja,  hogy  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb 
működéséről  szóló  2009.  évi  CXXII.  törvény  6.  §-ának  (4)  bekezdése  értelmében  a 
felügyelőbizottsági tagot díjazás nem illeti meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A Közgyűlés  a  társaság  alapító  okiratának  módosítását  az  1.  melléklet  szerint  elfogadja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. A Közgyűlés  utasítja  a Salgótarjáni  Városfejlesztő Kft.  ügyvezető igazgatóját  a  társaság jogi 
képviselőjén keresztül a szükséges változásbejegyzési eljárás megindítására. 

Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató 

Fekete Zsolt:  Javasolta,  hogy a következő napirendi  pont tárgyalására az SZMSZ  22. §  (1) c) 
pontja alapján - mivel a nyilvánosság tárgyalása a megállapodó fél üzleti érdekét sértené –,  zárt  
ülésen kerüljön sor. 

A továbbiakban a közgyűlés zárt ülés tartásáról döntött.

Megállapította,  hogy a  Közgyűlés  13  igen  szavazattal  támogatta  a  napirendi  pont  zárt  ülésen 
történő tárgyalását. 

ZÁRT ÜLÉS

NYÍLT ÜLÉS

Fekete Zsolt: Elmondta,  hogy a Közgyűlés  nyilvános ülésen folytatja  munkáját.  Tájékoztatta  a 
Közgyűlést  arról,  hogy zárt  ülésen  elektromos  töltőoszlop  telepítésére  irányuló  együttműködési 
megállapodás megkötéséről született döntés. 
 
A továbbiakban elmondta, hogy a Közgyűlés ülésére interpelláció nem érkezett, majd Szabó Csaba 
képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Szabó Csaba: Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Közgyűlés a FIDESZ frakció javaslatát nem vette 
fel a napirendi pontok közé. 

Elmondta, hogy ebben a javaslatban azt kérték, hogy az önkormányzat támogassa a kormányzatnak 
azon törekvéseit – amire egyébként 2016-ban az önkormányzat felszólította a kormányt -, hogy ne 
telepítsen be migránsokat Salgótarjánba. Az előterjesztéstől csak azt várták, hogy az önkormányzat 
vállaljon felelősséget, és mondja ki, hogy  támogatja a kormány munkáját. 

Véleménye szerint politikai döntés született akkor, amikor a Közgyűlés nem vette fel tárgysorozatba 
a témát. Valós veszélynek tartja, hogy fölső korlát nélkül, ellenőrizetlen személyeket, ismeretlen 
papírokkal  beengednek  az  országba.  Nem akarnak  ellenőrizetlen  bevándorlást  Magyarországon. 
Nem akarják, hogy olyan emberek költözhessenek a városba, akikről nem tudni, hogy honnét és 
miért jöttek.

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

Turcsány László: Hozzászólásában csatlakozott  Szabó Csaba képviselő  úrhoz.  Elmondta,  hogy 
szolidaritást  vártak  volna  a  vezetéstől,  hiszen  2014-től  a  jelenlegi  városvezetés  folyamatos 
támogatást kap a kormánytól mind gazdasági, mind erkölcsi téren.

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

Pataki Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy Szabó Csaba képviselő úrhoz hasonlóan, szintén 
szomorú,  csak  más  okból.  Látva  a  kormányzati  kommunikációt,  illetve  a  mögöttes  dolgokat,  a 
cselekvéseket, egy óriási disszonancia látható, ami abban is megnyilvánul, hogy itt van előtte egy 
pályázati kiírás, melynek címe, „menekültügyi, migrációs és integrációs alap pályázati kiírás nyílt 
projekt  választás”.  Ez  a  projekt  a  harmadik  országbéli  állampolgárok  társadalmi  és  politikai 
aktivitásának növelését, annak segítését tartalmazza annak érdekében, hogy aktívabban éljenek a 
számukra az alaptörvényben biztosított jogokkal. Azaz a kormány 131 millió Ft-ot fordít arra, hogy 
harmadik országbéli polgároknak állampolgárságot adjon, vagyis szavazati joga lehessen. 

Kérdésként tette fel, hogy ki az aki ezek után elhiszi, hogy a FIDESZ frakció valóban meg akarja 
védeni  Magyarországot,  illetve  Salgótarjánt?  Az  emberek  feje  fölött  döntenek.  Látható  a  2300 
migráns  befogadása,  sőt  azóta  már  több is,  hiszen  bevallotta  az  Államtitkár,  hogy a  befogadás 
folyamatos. Lassan a kormánytól több pénzt kapnak a szervezetek, akik ezeket a bevándorlásokat 
segítik, mint a Soros tervből. 

Véleménye szerint ez egy inkorrekt lépés, az emberek félrevezetése, egy alantas politikai lépés. 

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

Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy miután a FIDESZ frakció megszólalt, a JOBBIK 
képviselője  megszólalt,  és  nyilvánvalóan  a  képviseletében  a  Baloldali  frakció  is  megszólal, 
polgármester úr zárja le a vitát. Ne hajtsa senki malmára a vizet azzal, hogy országos politikai , 
európai  politikai  kérdéseket  vitat  meg  és  generál  a  közgyűlés,  a  helyi  ügyeket  tárgyaló 
önkormányzati képviselő testületben.

Elmondta, hogy rövid felolvasással reagál a témára: „Az Európai Uniónak jelenleg a gyengeségei  
közé tartozik, hogy nehezen tud a saját maga által vallott értékeknek és elveknek érvényt szerezni.  
Egy országnak amíg csak törekszik az Unió tagjává válására komoly feltételrendszernek kell eleget  
tennie,  a  jogállamiság,  a  demokrácia,  az  emberi  és  kisebbségi  jogok  betartása  terén.  Tagként  
azonban már nincs ilyen szoros kontroll az országok felett. Ennek oka leginkább abban keresendő,  
hogy  az  Unió  intézményei  félnek  beavatkozni  egy-egy  kormány  belügyeibe.  Közös  értékeink  s  
elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell tehát ruházni az Európai  
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Uniót  olyan  eszközökkel,  hogy  tagjait  folyamatosan  az  értékek  képviseletére  és  az  alapelvek  
betartására késztesse. E nélkül nincs erős Európa. Az Uniónak rendelkeznie kell emberi- és jogi  
védelmi  rendszerrel.  Ellentmondás,  ha  elvárjuk  az  Uniótól,  hogy vegye  rá a  normakövetésre  a  
tagállamok  kormányait,  de  vonakodunk  attól,  hogy  ehhez  a  szuverenitásunkat  esetleg  csorbító  
felhatalmazást adjunk neki.” Elmondta, hogy ez az idézet a „Magyarország többre képes” FIDESZ 
programból származik.

Kérte a FIDESZ frakciót, hogy olvassák a saját programjukat, meg azt is amit most szajkóznak, és 
akkor ennek tükrében tiszta lelkiismerettel álljanak azon választópolgárok elé, akiket arra kérnek, 
hogy következetesen szavazzanak rájuk.

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  ezt  a  politikai  vitát  szerette  volna  elkerülni. 
Magyarország Kormánya nem pártokat támogat,  hisz ez esetben is Salgótarjánt támogatja, mert 
belátta, hogy Salgótarján milyen nehéz gazdasági helyzetben van. 

Elmondta, hogy 2016-ban hozott a Közgyűlés egy döntést. A Közgyűlés elítélte, elismerte, hogy 
milyen veszélyekkel járhat a betelepítés, különösen egy olyan település esetén, ami egyébként is 
hátrányos helyzetben van. 

Akkor a FIDESZ frakció ezt a veszélyeztetettséget nem ismerte el. Név szerinti szavazás volt, ahol 
a  fideszes  képviselők tartózkodtak.  Tehát  amit  most  mondanak,  azt  2016-ban még csak el  sem 
ismerték. 

Véleménye szerint ezt a politikai vitát nem kellene tovább folytatni. Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  a  migráns  ügyben  2016-ban  hozott  határozatával  elismerte,  és  Salgótarján 
érdekében meghozta azt a döntést, amire szükség van. Jelezte, hogy ezt a vitát nem szeretné tovább 
gerjeszteni. A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Elmondta,  hogy a tavalyi  lakossági  fórumon ígéretet  kaptak a  Jónásch-körút 
felújítására. Kérdésként tette fel, hogy ez mikor fog megvalósulni? Kérte továbbá, a Bugát Pál út 
felújítását, illetve rendbetételét.

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,hogy  a  Bugát  Pál  út  felújításáról  nincs  információja,  de 
utánajár. A Jónásch-körút 2018-ban fel lesz újítva. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó Csaba: Kérdésként tette fel, hogy a Kultúra Napja alkalmából megtartott városi ünnepségre 
milyen módon kerültek szétosztásra a belépőjegyek? Többen kértek tőle jegyet, de nem tudott adni. 
Korábban az volt a gyakorlat, hogy a képviselők kaptak jegyeket, hogy ismerősöknek adhassanak 
belőle. Telt ház volt a József Attila Művelődési Házban, de nem lehetett hozzájutni a jegyekhez. Ezt 
rossz gyakorlatnak tartja. Amennyiben ez városi ünnepség, és nem frakció rendezvény, akkor jó 
lenne ha minden képviselő kapna a jegyekből. 

A  továbbiakban  elmondta,  hogy  az  ünnepi  beszédben  elhangzott  a  Csokonai  út  felújítása. 
Kérdésként tette fel, hogy ez konkrétan mikor indul?

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta,  hogy a meghívottak köre a protokoll lista alapján történik. 
Sajnálja, ha képviselő úr kért és nem kapott jegyet. Szintén sajnálja, hogy több vezető beosztású, 
protokoll listán szereplő meghívott nem tudott részt venni a rendezvényen. Kérte, hogy hasonló 
rendezvényeknél jelezzék neki a jegyigényeket. A városvezetés arra törekszik, hogy telt ház legyen.

A  Csokonai  út  felújításával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  2018.  tavaszán  indul,  teljes 
közműkiváltással. Ezzel együtt megújulnak a buszmegálló beállószigetek is. 
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