
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 22-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.

Jelezte,  hogy Tolnai  Sándor képviselő úr  hivatalos  elfoglaltsága miatt  nem tud részt  venni a  
Közgyűlés ülésén. Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a Közgyűlés  
határozatképes. 

Ezt követően a  tárgysorozattal  kapcsolatban javasolta  a  kiküldött  meghívóban  18.  napirendként 
szereplő „Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására” című 
előterjesztés  levételét a  tárgysorozatból.  Javasolta  új,  5.  napirendi pontként  felvenni a  „Javaslat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési és állati hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  57/2013.  (XII.  19.)  önkormányzati 
rendeletének módosítására” című előterjesztést, valamint 13. napirendi pontként felvenni a „Javaslat 
a Salgótarján, Rákóczi út 16. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására” című előterjesztést.

Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  javaslatok  elfogadása  esetén  a  napirendek  sorszáma 
értelemszerűen változik. A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat nem érkezett. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 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 az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2021.  évekre  várható  összegének 
megállapítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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4. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési és 
állati  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  57/2013. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

6. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által az önkormányzat 
részére nyújtott feladatellátáshoz kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  2017.  évi 
feladatellátásáról szóló beszámoló jóváhagyására
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester 

8. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi működéséről 
szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  2017.  évi  működéséről  szóló 
elnöki beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

10. Javaslat  a  2018.  évi  lakás  juttatási  jogcímek sorrendjének meghatározására,  valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2017. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

11. Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  ingyenes  használatba 
adási szerződések módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

12. Javaslat  a  Salgótarján,  Mérleg  út  2.  szám  alatti  ingatlannal  összefüggő  döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

13. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 16. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

14. Javaslat az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli  szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. 
(XI.29.) Korm. rendelet végrehajtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat villamos energia beszerzést érintő közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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17. Javaslat a  Nógrád  Megyei  Cigány  Kisebbségi  Képviselők  és  Szószólók  Szövetségével 
kölcsönszerződés megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda 2018/2019.  nevelési  év  kezdéséhez  szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

19. Javaslat a  Nógrád  megyei  1.  sz.  Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi  Választási 
Bizottság megválasztására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző, OEVI vezető 

A továbbiakban  megállapította,  hogy  a  polgármesteri  tájékoztatóhoz  kérdés,  észrevétel  nem  
érkezett. 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 költségvetéséről 
szóló  rendeletének  február  havi  módosítására  mely  okok  miatt  kerül  sor.  Például  a  központi 
költségvetésből  az  önkormányzatok  rendkívüli  támogatása  címen  30.000.000  Ft  vissza  nem 
térítendő  támogatás  érkezett  az  önkormányzathoz,  melynek  előirányzati  rendezése  szükséges; 
illetve  az  államháztartásról  szóló  törvény  előírásainak  megfelelően  a  2017-ben  nem  teljesült 
bevételi  előirányzatok  rendezésre  kerültek  a  hozzá  kapcsolódó  kiadási  előirányzatokkal 
összhangban.  Kérte  a  Közgyűlést  az  előirányzat  módosítások  jóváhagyására,  illetve  tudomásul 
vételére.

A  Gazdasági  Bizottság  6  igen,  2  tartózkodás  mellett;  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen,  3  nem  
szavazattal;  az Ügyrendi Bizottság 5 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, 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 3/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Javaslat az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2021.  évekre  várható  összegének 
megállapítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete   Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény 
alapján  az  önkormányzatnak  határozatban  kell  megállapítani  a  saját  bevételeinek,  valamint  a 
Stabilitási  törvény szerinti  adósságot  keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét.  Az előterjesztés ennek a kötelezettségnek 
tesz  eleget.  Az  előterjesztés  melléklete  az  önkormányzat  2017.  december  31-én  fennálló 
adósságállományával, valamint a költségvetési rendeletben meghatározott hitelfelvételek tervezett 
adósságszolgálati kötelezettségeivel számol.

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal;  
az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen, 4 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerint állapítja meg
Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Magyarország gazdasági  stabilitásáról  szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott  felhatalmazás  alapján  kiadott  jogszabályban  meghatározottak  szerinti  saját  bevételeinek, 
valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a 2019-2021. évekre várható összegét.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló 

Fekete   Zsolt  :   Köszöntötte a napirend tárgyalásához meghívott, az ülésen részt vevő Mesterné Berta 
Ildikó  könyvvizsgáló  asszonyt.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  2018.  évi 
költségvetési  tervezés  folyamatát,  a  tervszámok  kialakítását  jelentősen  befolyásolták  és 
meghatározták a központi  jogszabályi  változások. Ilyen változás volt  a költségvetési  törvényben 
fajlagos  mutatók  jelentős  változása  a  minimálbér  és  garantált  bérminimum emelés,  valamint  a 
járulékok csökkentése. 

A 2018. évi előirányzatok kialakítására hatással voltak a 2017. év gazdálkodási eredményei is. Ezek 
közül a leglényegesebb eredmény az, hogy a 2017. évi költségvetési hiányt az előző évi maradvány 
felhasználásával  és  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  kiegészítő  támogatásával  sikerült 
kigazdálkodni.  A  rendkívül  fegyelmezett  és  takarékos  gazdálkodás  miatt  az  önkormányzat 
eredményes  évet  zárt.  Ez  kedvező  induló  tervezési  pozíciót  jelentett  a  2018.  évi  költségvetés 
kialakításához.  Ahhoz,  hogy  a  rendelkezésre  álló  források  a  lehető  legoptimálisabban, 
leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, a tervezési időszakban folyamatos párbeszéd volt  a 
Polgármesteri  Hivatal  szakmai  irodái,  valamint  a  gazdasági  társaságok és  költségvetési  szervek 
vezetői között. 

A továbbiakban a költségvetési tervezetből emelt ki néhány fontosabb és jellemző adatot.

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésének tervezett  kiadási  és 
bevételi főösszege 16 296 millió forint. Ez az összeg 56,2 %-kal magasabb a 2017. évi tervtől. Ezen 
belül  a  működési  szektor  tervezett  bevételi  főösszege  6788  millió  forint,  amely  22,8  %-kal 
magasabb  az  előző  évhez  képest.  A költségvetés  felhalmozási  szektora  bevételeinek  tervezett 
összege 9510 millió forint, amely 90,7 %-kal nőtt az előző évhez képest. A számok azt mutatják, 
hogy  a  költségvetés  főösszegének  növekedése  döntően  a  felhalmozási  bevételek  és  kiadások 
növekedésének eredménye. 

Bevételek
Az  Önkormányzat  2018.  évi  jellemző  bevételei  és  a  bevételek  összbevételen  belüli  arányai  a 
következők: általános működési és ágazati feladatok támogatása 16 %, közhatalmi bevételek 12,6 
%, intézményi működési bevételek 5,6 %, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
31,8 % , hosszú lejáratú hitel 4,4 %, és az előző évi maradvány igénybevétel 29,2 %. 

Az  önkormányzat  működésének  általános  támogatása  jogcímen  a  központi  költségvetés  2  264 
millió forint normatív forrást biztosít. A támogatás összességében 2,6 %-kal, 58,3 millió forinttal 
nőtt  az  előző  évhez  képest.  Ezen  belül  a  helyi  önkormányzat  működési  támogatása  14  millió 
forinttal csökkent. A csökkenés a lakosságszám csökkenésének eredménye. Az egyes köznevelési 
feladatok támogatása 5,3 millió forinttal, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok 
támogatása 47,8 millió forinttal, a kulturális feladatok támogatása 19,4 millió forinttal nőtt. 

A változások  figyelembe  vételével  a  településüzemeltetésnél  726  millió  forint,  a  köznevelési 
feladatoknál 568,7 millió forint, a szociális és gyermekjóléti feladatoknál 925,8 millió forint, illetve 
a  közművelődési,  könyvtári  múzeumi  feladatoknál  320,9  millió  forint  központi  költségvetési 
támogatással lehetett számolni. Az un. beszámítás összege 10,7 millió forinttal nőtt az előző évhez 
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képest, ami az adóerő képesség szerény mértékű növekedését mutatja. A központi költségvetésből 
kapott  támogatás  meghatározó  bevételi  elem,  mivel  ez  fedezi  az  önkormányzat  működési 
kiadásainak 2018-ban a 38,5 %-át. Szintén meghatározó bevétel az adó és adó jellegű bevételek. 

A  helyi  adó  befizetéséből 2018-ra  tervezett  előirányzat  1.963  millió  forint.  Ezen  belül  a 
legnagyobb volument a helyi iparűzési adó képviseli, amelynek tervezett összege 1510 millió forint. 
Az építményadó tervezett összege 450 millió forint, amely a tavalyi eredeti előirányzatnak felel 
meg.  Az  átengedett  központi  adók címen továbbra  is  a  gépjármű adó bevétel  szerepel.  Nem 
változott a központi költségvetés és az önkormányzat közti megosztási arány, a helyben maradó rész 
továbbra  is  a  teljes  gépjármű  adóbevétel  40  %-a.  A tervezett  összeg  75  millió  forint,  amely 
minimálisan magasabb az előző évi tervszámhoz képest.

Az un. intézményi működési bevételek tervezett összege közel 913 millió forint. Ez, az előző évi 
tervhez képest 2,7 %-kal csökkent. A bevételi jogcímen belül jelentősebb tételek a teljesség igénye 
nélkül a következők: önkormányzati  lakás és helység bérbeadásból származó bevétel 281 millió 
forint,  parkolóhelyek bevétele 42 millió  forint,  osztalék bevétel  75 millió forint,  hulladéklerakó 
bérleti díja 10 millió forint. 

A  felhalmozási  bevételek tervezett összege 5196 millió forint.  Ezen belül  a  felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről jogcímen együttesen 5178 millió forint tervezésére került 
sor. A növekmény több, mint 3 milliárd forint, amely az előző évben már folyósított forrásokkal 
együtt fedezi a tervezett projektek megvalósítását. 

A finanszírozási bevételek közül a hosszúlejáratú hitel tervezett összege 719 millió forint. Ebből 
94 millió forint nem új hitel, hanem a korábbi években felvett hitel kedvezőbb kamatozású hitellel  
való  kiváltása.  Az  új  hitelfelvétel  tervezett  összege  624  millió  forint.  Ebből  a  projektekhez 
kapcsolódóan többek között energetikai fejlesztésre, óvodák belső felújítására összesen 548 millió 
forint a tervezett hitel felvétel.

Előző  évi  pénzmaradvány igénybevételére 4764 millió  forint  összegben kerül sor.  Ebből 3594 
millió  forint  a  felhalmozási  maradvány.  Ez  az  összeg  tartalmazza  az  előző  évről  áthozott, 
folyamatban lévő projektek pénzügyi fedezetét 3300 millió forint összegben, valamint az ÉRV által 
kezelt  vagyon tervezett  felújítási  kiadásainak fedezetét 138 millió forint összegben. A működési 
pénzmaradvány igénybe vétele 1170 millió forint. Ebből 788 millió forint a projektekből származó 
bevétel.  Tartalmaz  továbbá 78,4  millió  forint  állami  támogatás  megelőlegezést  és  mintegy 208 
millió  forint  költségvetési  egyensúly  javító  tételt,  amely  az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri 
Hivatal költségvetési számla maradványból kerül felhasználásra.

Kiadások
A 2018.  évi  költségvetés  kiadási  oldalán  6596  millió  forint  működési  és  9700  millió  forint 
felhalmozási  kiadás  került  megtervezésre.  A 2017.  évi  tervszámhoz  képest  a  2018-ra  tervezett 
működési kiadások mintegy 21,1 %-kal, a felhalmozási kiadások 94,5 %-kal növekedtek. 

A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra összesen 4651 
millió forint lett meghatározva, amely az előző évhez képet 22,7 %-kal nőtt. A személyi juttatások 
tervezett  összege 1517 millió  forint.  Az előző évhez képest a növekedés 11,1 %. A tervszámot 
növelte  a  minimálbér,  a  garantált  bérminimum  növekedés,  valamint  a  projektekből  személyi 
juttatásra fordítható összeg hatása.

A munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 327 millió forint. A jogszabályi változásból eredő 
2,5  százalékpontos  csökkenés  a  2017.  évi  tervhez  képest  9  millió  forint  kiadás  csökkenést 
eredményezett a 2018. évi előirányzat kialakítása során.

A dologi  előirányzatok  2018-ra  tervezett  összege  2816  millió  forint.  Ez  az  összeg  718  millió 
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forinttal magasabb a 2017. évi tervezett összegtől. Ennek fő oka az, hogy a projekteknél 742 millió 
forinttal több dologi kiadás került megtervezésre 2018-ban, mint az előző évben.

A következőkben  az  Önkormányzat  által  ellátott  fő  területekre,  a  kötelező  és  önként  vállalt 
feladatokra tervezett összegekből emelte ki a lényegi elemeket.

Szociális és egészségügyi feladatok

Az önkormányzat  szociális  és egészségügyi  feladataira összességében a költségvetés 695 millió 
forintot biztosít, amely jelentős részben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán 
keresztül ellátandó feladatokra határoz meg forrásokat. A Társulás részére tervezett átadott pénz 
összesen 660 millió forint. Az összeg 99,6 millió forinttal nagyobb az előző évi tervszámtól. Ezek a 
források  az  intézményi  szolgáltatáson  keresztül  megvalósuló  feladatokra  irányulnak,  mint  pl. 
szociális  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  idősek  klubja,  hajléktalanok  átmeneti  szállása, 
családsegítés,  családok,  gyermekek  átmeneti  otthona.  A  Salgótarján  részére  ellátott  közös 
feladatokra tervezett átadott pénz 43,5 millió forint. Ez az összeg terv szinten 9,5 millió forinttal 
csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy nőtt a normatív támogatás összege.

A költségvetésben szociális segélyezésre és gyermekvédelmi feladatok ellátására 81 millió forint 
előirányzat áll rendelkezésre, amely megfelel az előző évben tervezettnek. A forrás biztosítja az 
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő rászorultak számára a megfelelő 
támogatást. 

A vállalkozó háziorvosok támogatására 18 millió forint a költségvetési előirányzat. A Közgyűlés 
döntése  szerint  a  háziorvosok önkormányzati  pénzügyi  támogatásban részesülnek,  kiegészítve  a 
részükre folyósított állami forrásokat annak érdekében, hogy a rendelők működéséhez megfelelő 
nagyságrendű források álljanak rendelkezésre.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-n keresztül ellátott feladatokra összességében 194 
millió  forintot  biztosít  a  költségvetés.  Ebből  97  millió  forint  alapvetően  a  különféle 
közfoglalkoztatási  programokban  résztvevő  munkavállalók  munkavégzéséhez  teremti  meg  az 
anyagi lehetőséget. 

A köznevelési, sport, kulturális és múzeumi feladatok

A köznevelési, sport, kulturális és múzeumi feladatok működtetésének ellátására együttesen 1.984 
millió forint áll rendelkezésre.

Ezen belül az óvodai szakmai és üzemeltetési feladatainak költségeire együttesen 830 millió forint 
kiadási előirányzat irányul. Az óvodai feladatok ellátását a központi óvoda és intézményegységei 
együttesen biztosítani tudják a KIGSZ pénzügyi-gazdálkodási segítsége mellett.

Az  állami  fenntartású  köznevelési  intézmények  (iskolák)  működtetésére  352  millió  forint 
kiadási előirányzat áll rendelkezésre. Ebből 7,7 millió forint a közüzemi költségek, és egyéb az 
önkormányzat  feladatába  tartozó  működtetési  költségek  finanszírozására  irányul,  amely  az 
Önkormányzatnál maradt épületrészek működéséhez biztosítja a forrást. A gyermekétkeztetésre - 
amely továbbra is önkormányzati feladat maradt - 338 millió forint áll rendelkezésre.

A  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár szakmai  és  üzemeltetési  feladataira  együttesen  166 millió 
forint, illetve a Dornyay Béla Múzeum szakmai és üzemeltetési feladataira együttesen 129 millió 
forint kiadási előirányzat áll  rendelkezésre.  A működési kiadások finanszírozását a felhasználási 
kötöttségű feladatalapú állami támogatás segíti.
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A könyvtári  feladatokhoz az önkormányzat saját  bevételei  terhére 20 millió forintot,  a múzeum 
fenntartásához 28 millió forint hozzájárulást biztosít, figyelemmel az intézmények saját bevételeire.
A támogatási  összeg tartalmazza a könyvtár esetében a Palócföld folyóirat  megjelenéséhez és a 
fiókkönyvtárak  fenntartásához,  a  múzeum  esetében  a  Bányamúzeum  működéséhez  adott 
támogatást.

A  sportlétesítmények  fenntartására,  a  város  kulturális  életének  szervezésére,  közművelődési 
feladatok ellátására és a Zenthe Ferenc Színház működésének támogatására összesen 270 millió 
forint  került  megtervezésre.  Ez  az  összeg  a  költségvetésben  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft.-nek adott támogatásként jelenik meg. 

A  sport  feladatok  költségvetési  címen  a  költségvetésben  összesen  54,8  millió  forint  került 
megtervezésre. A felhasználás fő iránya a diáksport támogatás, utánpótlás nevelés, és szabadidős 
rendezvények. 

A civil feladatok költségvetési címen tervezett 4 millió forint lehetőséget nyújt a civil szervezetek 
pályázat alapján történő támogatására. 

A Geopark Kft.-nek nyújtott támogatás összesen 33 millió forint, amelyből 10-10 millió forint a 
Gyermektábor és a Geocsodák háza működtetésének támogatása és 5 millió forint a Tourinform 
Iroda működtetése. 

Városüzemeltetési feladatok

Az Önkormányzat  kötelező közszolgáltatási  feladatait  szolgáltatás vásárlással,  illetve támogatási 
szerződés alapján látja el. A leglényegesebb feladatok és a tervezett kiadások a következők:

Salgótarján tömegközlekedésének támogatására a Volánnak átadott pénz 217 millió forint, amely 
32,8 millió forinttal több az előző évihez képest. 

A  kommunális  feladatokra (utak,  hidak  fenntartása,  parkfenntartás,  temetőfenntartás, 
vízgazdálkodás,  közvilágítás)  összességében  271  millió  forintot  határoz  meg  a  költségvetés.  A 
feladatellátásra szánt összegből 96 millió forintot a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. költ el az út, park 
és temető-fenntartás költségeire.

A köztisztasági feladatok ellátását megállapodás alapján a VGÜ Kft. végzi. A költségvetésben 58,4 
millió forint a feladat finanszírozására tervezett összeg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások működtetésére a költségvetésben 200 millió forint 
került megtervezésre, amely megegyezik a 2017. évi eredeti előirányzat összegével. A nem lakás 
célú  helységek fenntartására  tervezett  összeg 82 millió  forint,  amely kis  mértékben,  1,5  millió 
forinttal alacsonyabb az előző évi tervszámtól.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási feladatok megvalósítására összességében 9563 millió forint elkülönítésére került 
sor,  amely  jelentősen,  mintegy 93,2  %-kal  növekedett  az  előző  évhez  képest.  A növekedést  a 
pályázati forrásokkal támogatott új projektek megjelenése okozza. A költségvetésben a projektek 3 
fő  szempont  szerint  kerültek  csoportosításra,  ezek  az  európai  uniós  forrásból  megvalósuló,  a 
Modern  Városok  Program  terhére  és  a  1,5  Mrd  forintból  megvalósuló  projektek.  Azoknak  a 
pályázati  forrással  nem  támogatott  projekteknek  a  megvalósításához,  amelyek  szerepelnek  a 
költségvetésben, hosszú lejáratú hitel biztosítja a forrásokat.
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A tervezett felhalmozási kiadások együttes előirányzatának aránya az önkormányzati költségvetés 
főösszegéhez  viszonyítva  58,7  %.  A tervezett  felújítások,  beruházások  a  megvalósítás  esetén 
erőteljes vagyonnövekedést eredményeznek, a város jelentős fejlődést fog elérni, vagyona bővül, 
megújul.

Adósságállomány

2018. január 1-jén a pénzintézetekkel szemben fennálló adósságállomány 332 millió forint, amely 
10  éves  futamidejű  hitelekből  áll.  Az  év  során  a  hitelszerződések  alapján  –  a  hitelkiváltást 
figyelmen kívül hagyva - 42,7 millió forint összegű tőketörlesztésre kerül sor .

Tartalékként a  költségvetésben  összesen  269  millió  forint  került  megtervezésre,  amelyből  20 
millió forint általános tartalék és 249 millió forint céltartalék. A céltartalékból 62,4 millió forint a 
működési, 186,6 a felhalmozási céltartalék. 

A céltartalékba olyan előirányzatok kerültek,  amelyek célja és rendeltetése előre meghatározott, 
azonban a költségvetésben megjelenő helye, esetleg a pontos összege a rendelet elfogadásakor nem 
ismert.  Ennek  megfelelően  működési  céltartalékba  került  a  közfoglalkoztatási  programokhoz 
tervezett  saját  erő,  a  rászoruló  gyermekek  nyári  étkeztetése,  a  Beszterce-lakótelepi  óvoda 
felújítással összefüggő utaztatási költség, a mini bölcsőde üzemeltetési előirányzata. Felhalmozási 
céltartalékként került megtervezésre többek között a szilárd és az állati hulladékkezelő tulajdonosi 
feladatai ellátásának forrása, projektek előkészítésének pályázati pénzzel és hitellel nem fedezett 
forrása, valamint az ÉRV Zrt. bérleti díjából a számla maradványként jelentkező összeg.

Általánosságban értékelve  az  önkormányzat  2018.  évi  költségvetési  javaslatát,  megállapítható, 
hogy a nagy ellátási  feladatokhoz a  szükséges  források rendelkezésre állnak.  Az intézményeket 
érintő költségvetési  feltételrendszer  az intézményvezetők egyetértésével  megfelelő lehetőségeket 
biztosít a közfeladatok ellátására.

A  feladatellátások  hatékonyabb  megvalósítására  ösztönző  előirányzati  lehetőségek  miatt  az 
intézmények vezetésével,  illetve a  feladatellátásban érintett  nonprofit  Kft.-k vezetőivel  szemben 
erőteljes elvárás a költségvetési fegyelem betartása és a költséghatékony gazdálkodás.

A felhalmozás  területén  jelentős  fejlesztések  tervezésére került  sor,  amelyek biztosítják a  város 
megnyugtató fejlődését, és az önkormányzati vagyon gyarapodását.

A beterjesztett költségvetés tervezetét a könyvvizsgáló asszony pénzügyileg, illetve a jogszabályi 
megfelelés szempontjából vizsgálta és elfogadásra javasolja.

Elmondta,  hogy  az  ülés  előtt  lett  kiosztva  a  Pénzügyi  Bizottság  véleményét  tartalmazó 
jegyzőkönyvi kivonat.

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal;  
az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen, 4 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.

Molnár Károly: Hozzászólásában ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság költségvetéssel  kapcsolatban 
hozott határozatát. Elmondta, hogy a Bizottság 6 igen, 3 nem mellett az alábbi határozatot hozta:

„Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének Pénzügyi  Bizottsága Salgótarján  Megyei  Jogú  
Város  Önkormányzatának költségvetése 2018.  év  című előterjesztéssel  egyetért,  és  a  Közgyűlés  
2018. február 22-ei ülésén tárgyalásra javasolja. 
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A Pénzügyi Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a határozatot a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: a mai nap
Felelős: pedig a Bizottság Elnöke.”

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

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  egyértelműen  látszik,  hogy  a  költségvetés 
körülbelül  300  millió  Ft  hiánnyal  tervezi  a  2018.  évet,  amit  úgy  hoztak  egyensúlyba,  hogy 
megemelték az adóbevételi oldalt.

Problémának  tartja,  hogy  egy  720  millió  Ft-os  hosszú  lejáratú  hitel  lett  betervezve,  ami 
bekorlátozza a lehetőségeket, mert a hitel visszafizetése prioritással bír minden előtt. Tudja, hogy ez 
egy felhalmozási  hitelfelvétel,  ami  a  tervezésekhez,  beruházásokhoz szükséges,  de mégis  óriási 
összegről van szó. 

Elmondta, hogy 9 milliárd Ft-os fejlesztés előtt áll a város, aminek jelentős része Európai Uniós 
támogatásból, illetve a Modern Városok és az 1,5 milliárd Ft-os kormányzati külön támogatásból 
tevődik össze. Látszik, hogy olyan lehetőség van a város előtt, ami ezeket a beruházásokat lehetővé 
teszi, amit a város saját erőből nem tudna végrehajtani.

2017-ben összességében érkezett  a  városnak 177 millió  Ft-os  rendkívüli  támogatás,  amely úgy 
tűnik, hogy nem teljes mértékben került felhasználásra, hiszen átkerült a működési céltartalékba egy 
82,5  milliárd  Ft-os  összeg.  A működési  oldalon  a  rendkívüli  támogatás  összege  nagyjából  300 
millió Ft. 

Mindent egybevetve úgy értékelik a költségvetést,  hogy a 300 millió Ft-os hiányt  adóemeléssel 
próbálnak  rendezni.  A hitel  összege  720  millió  Ft,  és  tartalmaz  a  költségvetés  egy  rendkívüli 
támogatási  igényt.  Úgy  néz  ki,  hogy  körülbelül  egy  250-300  millió  Ft  hozná  egyensúlyba  a 
költségvetést.

A frakció  nevében  elmondta,  hogy  ebben  a  formában  nem  támogatják  a  költségvetést,  mert 
bizonytalan,  hogy  a  hiteleket  hogyan  fogja   a  város  visszafizetni,  illetve  bizonytalan,  hogy  a 
tervezett adó be fog-e folyni. 

Ugyanakkor elmondta,  hogy a Közgazdasági Irodát dicséret  illeti  a költségvetés összeállításáért. 
Mind a módszertan, amivel a költségvetés készül, mind a táblázatok, egyértelműek, átláthatóak. 

A továbbiakban jelezte, hogy a 198. oldal tartalmazza az Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítását 
166.644.500 Ft összegben. A sportpálya megvásárlásának lehetőségét a Közgyűlés  december 22-ei 
ülésén nem támogatta. Kérdésként tette fel, hogy ez benne maradt a költségvetésben, vagy mégis 
terveznek vele?

Ezzel párhuzamosan fut még egy sportfejlesztési koncepció. Ez a Tóstrand Sport- és Rekreációs 
Központ kialakítása.  Kérdésként tette fel,  hogy az előbb említett  összeg tartalmazza-e ennek az 
összegét.

A továbbiakban Méhes András igazgató úrtól kérdezte meg, hogy a 252 millió Ft-os „Toronyszálló” 
kialakítása milyen műszaki tartalommal bír? 

Fekete Zsolt: Méhes András igazgató úrnak adta meg a szót. 

Méhes  András: Válaszában  elmondta,  hogy  a  „Toronyszálló”  kialakítását,  felújítását  a 
Városfejlesztési Iroda koordinálja, tehát nem a Salgó Vagyon Kft. A lakások méretei megmaradnak, 
a nyílászárók, burkolat cseréken keresztül gyakorlatilag teljes felújítás fog megtörténni. 
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Fekete  Zsolt: A  sportfejlesztésekkel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  addig  szerepelnek  a 
költségvetésben,  amíg  nem  érkezik  válasz  az  irányító  hatóságtól,  vagyis  a   Minisztériumtól. 
Elmondta, hogy mindkét sportfejlesztést szeretnék megvalósítani, de ennek módját még nem látják. 
Szeretnék,  hogy megoldódjon a  tömegsport  és  az  utánpótlás  nevelése  a  városban,  valamint  az 
atlétikai pálya kivitelezése, mivel az utóbbi időben erre is nagy az igény.

A Garzonház felső emeleteinek kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy elindították a fiatalok 
hazacsábítását,  valamint  a  friss  diplomás  fiataloknak  a  városba  csábítását,  elsősorban  a 
hiányszakmákba. Ilyen például az egészségügy területe. Ezek a garzonlakások kis rezsijű, felújított 
lakások  lesznek,  amit  reményei  szerint  pályakezdő  orvosok,  fogorvosok,  gyermekorvosok, 
mérnökök  vesznek  majd  igénybe.  Amennyiben  a  fejlesztések  beindulnak,  mint  például  az 
onkológiai  fejlesztés,  akkor  egészségügyi  végzettségű  munkavállalókra  lesz  szükség,  akiknek 
megfelelő színvonalú lakást kell biztosítani.

Másrészt ezen lakások felújításával a városi rendezvényekre érkező vendégek elszállásolását is meg 
tudják oldani.

A továbbiakban jelezte, hogy nem adóemelésről van szó, hanem az elvárt adó befolyásáról. A 2017-
re tervezett bevétel nem folyt be a költségvetésbe, de reméli, hogy az idei 300 millió Ft megérkezik. 

Elmondta  továbbá,  hogy  senki  nem  titkolta  azt,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata gazdálkodásának működési oldalán van hiány, amit a város próbál vagy próbált 
megoldani.  Ennek  érdekében  bevezetésre  került  egy  új  adónem,  illetve  állami  támogatásokat 
igényelt  a  város  minden évben.  Amennyiben ezeket  megítélték  volna,  akkor  nem lenne ekkora 
hiány a költségvetésben.

A fejlesztések csúszásban vannak, hisz az Európai Uniós úgynevezett TOP-os fejlesztés 2014-20-as 
időszaka  majd  2  évet  csúszott.  2017-ben  tudták  átadni  a  megújított  óvodákat.  Ezektől  a 
felújításoktól azt várják, hogy a megvalósítás után a város kiadásait csökkentik.

Sajnos  kimaradt  a  fejlesztési  irányból  a  tömegközlekedésre  tett  javaslat,  de a  Modern  Városok 
Programban  még  talpon  van,  és  reményeik  szerint  a  kormányzattal  közös  tömegközlekedés 
szervezésében nem csak Salgótarján, hanem más nagyváros problémája is megoldódik.

Egyetértett Turcsány képviselő úrral abban, hogy ezek bizonytalansági tényezők. Ugyanakkor már 
most látszik, hogy a költségvetés elfogadása után az első ÖNHIKI támogatásra ismét kérelmet nyújt 
be  a  város.  Véleménye  szerint  Salgótarjánban  a  mostani  városvezetéshez  hasonlóan  az  előző 
városvezetések is racionális gazdálkodást hajtottak végre. Ezért nem került a város olyan helyzetbe, 
hogy csak milliárdos beavatkozásokkal tudták a város költségvetését egyensúlyban tartani. 

Jelezte, hogy könyvvizsgáló asszony véleménye számára megnyugtató. A költségvetés jogszabályi, 
pénzügyi feltételeknek megfelel, és egy kis szerencsével, jó gazdálkodással tartható lesz a 2018-as 
költségvetés. A 2014-2015-ös költségvetéshez képest, már nagyságrenddel kisebb hiánnyal zár a 
jelenlegi anyag. Mindehhez jogszabályi változás is társult, hiszen számos feladat elkerült a várostól. 

Összefoglalásként elmondta, hogy a 2018-as költségvetést ebben a formában elfogadhatónak tartja 
és arra kérte a képviselőtársait, hogy igen szavazatukkal ezt erősítsék meg. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy adó előirányzat emelést mondott, ha rosszul 
fogalmazott elnézést kér. Véleménye szerint kétséges, hogy tartható lesz-e a 2018-as költségvetés, 
amihez nagy szerencsére lesz szükség. 
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Reméli, hogy a működési oldalon nem lesznek nagy problémák, hiszen a 2017. évi költségvetés is 
így indult.  A mostani  anyag szerint  a  2017. évi  költségvetés  pozitív  volt  ahhoz képest,  hogy a 
tervezett  bevételekből,  vagy  a  rendkívüli  támogatásból   177  millió  Ft  érkezett.  Ennél  többre 
pályázott a város. Ez a működési oldalon nagy veszélyt jelent. Kettősség jellemzi a költségvetést, 
hiszen  az  egyik  oldalon  utak,  épületek  újulnak  meg,  új  beruházások  lesznek,  ugyanakkor  a 
működési oldalon hiány van. 

Jelezte, hogy a FIDESZ frakció nem támogatja a költségvetést. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Fekete    Zsolt  :   Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza a Közgyűlésről a polgármesterre 
átruházott hatásköröket. Javasolta az átruházott hatásköröket bővíteni az önkormányzat átmenetileg 
szabad  pénzeszközeinek  betétként  történő  lekötésével,  illetve  állampapír  vásárlásával, 
visszaváltásával.
Az  SZMSZ  mellékleteit  képezik  a  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési 
megállapodások, melyek tartalmát a Közgyűlés és az érintett nemzetiségi önkormányzat rendszeres 
felülvizsgálatot követően, naptári évenként határozza meg. Az SZMSZ 12. melléklete a Salgótarján 
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, a 13. melléklete a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzatával  évente  felülvizsgált  és  megkötött 
együttműködési  megállapodás,  melyek  2018.  évre  aktualizált  tervezetének  elfogadására  tett 
javaslatot. A tervezet mindkét nemzetiségi önkormányzat elnöke részére meg lett küldve a testületek 
általi véleményezésre, azt mindkét testület elfogadta.  Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag került 
megküldésre a Közgyűlés tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Az 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési és 
állati  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  57/2013. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
megkereséssel fordult az önkormányzathoz, melyben a települési és állati hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  16.§  (7)  bekezdésével 
kapcsolatban jelzéssel élt. Megítélése szerint a kérdéses rendelkezés nincs teljesen összhangban a 
hulladékról szóló törvény 35.§ (1) bekezdésének e.) pontjával.  A törvény szerint az önkormányzat 
rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit. Ezzel szemben a 
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Rendelet  16.§  (7)  bekezdése  a  díjfizetéssel  kapcsolatos  szüneteltetés  lehetőségét  az 
ingatlantulajdonos tekintetében szabályozza, amely a törvény szerinti ingatlanhasználónál szűkebb 
kategória, mert az ingatlanhasználó a tulajdonos mellett magában foglalja a bérlőt, vagyonkezelőt 
vagy egyéb jogcímen az ingatlant használó személyeket is. 

A Kormányhivatal emellett javasolta, hogy a kedvezmény igénybe vehetőségének idejét a jelenlegi 
90 nap helyett hosszabb időben állapítsa meg az önkormányzat, gondolva az olyan esetekre is, ha 
valaki például tartósan külföldön vállal munkát. 

A  javasolt  módosítás  a  fentiek  mellett  tartalmaz  néhány  pontosító  rendelkezést  is.  Ennek 
megfelelően  a  180  napra  növelt  szüneteltetésre  vonatkozó  kérelem  –  igazodva  az  életszerű 
helyzetekhez – ismételten is benyújthatóvá válik, az ingatlanhasználó köteles lesz a szüneteltetést 
érintő körülményekben bekövetkező változások bejelentésére, továbbá a kérelem feltételévé válik a 
közszolgáltatási díjhátralék fenn nem állása a kérelmező oldalán.  A távollét tényét a szüneteltetés 
idejének lejártát  követően hitelt  érdemlően – „0”  fogyasztást  tartalmazó közüzemi  számlával  – 
igazolni  kell.  Az  igazolás  elmaradása,  vagy  nem  megfelelő  teljesítése  esetén  a  mentesség 
visszamenőleges hatályú megvonására és a közszolgáltatási díj kiszámlázására kerül sor. Elmondta, 
hogy az előterjesztés pótlólag került megküldésre a Közgyűlés tagjainak. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által az önkormányzat 
részére nyújtott feladatellátáshoz kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete   Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a kötelezően előírt 
szociális,  gyermekjóléti  és  egészségügyi  alapellátási  feladatai  jelentős  részét  a  Salgótarján  és 
Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  fenntartott  intézmény,  a  Salgótarján  és  Térsége 
Egészségügyi-Szociális Központja útján látja el. A feladatok átadásáról 2014-ben megállapodás jött 
létre. A megállapodásban foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások átadásának szabályairól 
felek Finanszírozási megállapodást kötöttek.  A finanszírozási megállapodás megkötése óta  eltelt 
időszakban módosultak az abban meghivatkozott jogszabályi rendelkezések, módosultak továbbá a 
pénzbeli  ellátások  és  a  természetben  nyújtott  támogatások  nyilvántartásának,  valamint 
Önkormányzat  és  az  ESZK között  történő  átadásának  szabályai,  illetve  szükséges  az  átadandó 
támogatások felhasználásával történő elszámolás rendjének pontosítása. Mindezen okok indokolják 
egy új,  egységes  finanszírozási  megállapodás  jóváhagyását.  Kérte  a  Közgyűlést  az előterjesztés 
megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; 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:

13



20/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata,  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, valamint a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  részére  meghatározott  feladatok  finanszírozására,  valamint  a  támogatások 
elszámolására vonatkozó Finanszírozási megállapodás megkötését az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza Fekete Zsolt polgármestert a Finanszírozási megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  2017.  évi 
feladatellátásáról szóló beszámoló jóváhagyására
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester 

Fekete    Zsolt  :   Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy  Salgótarján Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  a  jogszabályokban  előírt  szociális,  gyermekjóléti  és  egészségügyi  alapellátási 
kötelezettségének egyrészt a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján, az általa 
fenntartott  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi-Szociális  Központja  szervezeti  keretein  belül, 
másrészt  ellátási  szerződés  útján  tesz  eleget.  A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló, 
valamint a Társulási Megállapodás alapján a Társulás működéséről a tag köteles évente beszámolni 
a képviselő-testületnek. A beszámolóban bemutatásra kerül a Társulás feladatellátása, a Társulási 
Tanács,  valamint  az  általa  létrehozott  bizottságok  munkája.  Kérte  a  Közgyűlést,  hogy  az 
előterjesztést vitassa meg.

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal; 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:

21/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása  2017.  évi  feladatellátásáról,  működéséről  szóló  beszámolót  az  1. 
melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Máté alpolgármester

8. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi működéséről 
szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete    Zsolt  :   Elmondta,  hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásában foglaltak alapján a Társulási Tanács tagjai kötelesek évente egyszer a képviselő-
testületüknek,  közgyűlésnek  beszámolni  a  Társulás  tevékenységéről,  pénzügyi  helyzetéről,  a 
Társulás céljának előrehaladásáról. A 2017. évről szóló beszámoló a határozati javaslat mellékletét 
képezi.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

22/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Társulás 2017. évi működéséről 
szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

9. Javaslat  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  2017.  évi  működéséről  szóló 
elnöki beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete    Zsolt  :   Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az  előző napirendnél  említettek 
szerint a Társulási Tanács tagjai kötelesek évente egyszer a képviselő-testületüknek, közgyűlésnek 
beszámolni a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás céljának előrehaladásáról. 
A határozati javaslat melléklete tartalmazza a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2017. 
évre vonatkozó beszámolóját. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

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

23/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Társulás 2017. évi működéséről 
szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

10. Javaslat  a  2018.  évi  lakás  juttatási  jogcímek sorrendjének meghatározására,  valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2017. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

Fekete    Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló rendelet alapján minden 
év március 15-ig a Közgyűlés határozza meg, hogy a lakások bérbeadásánál a Rendeletben felsorolt 
jogcímek közül melyeknek biztosít elsőbbséget. A lakás juttatási jogcímek jelenleg alkalmazandó 
sorrendjét  a  24/2017.(II.14.) számú  határozat  rögzíti.  A 2018.  évre  szóló  bérbeadási  jogcímek 
sorrendjére, mivel a bérbeadás körülményei, feltételei és az igénylők köre nem változott, az elmúlt 
évben  meghatározott  és  alkalmazott  sorrend  szerint  a  korábbi  évek  gyakorlatának  megfelelően 
teszek javaslatot. 

A Gazdasági  Bizottság 8 igen szavazattal;  a Pénzügyi  Bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal;  a  
Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett  az alábbi  határozatot hozta:
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24/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérlemények 
2017. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a 2018. évre szóló lakás juttatási 
jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Életveszély,  szanálás  és  városrendezés  miatt  bontandó lakásokban érvényes  bérleti  szerződés 
alapján lakók elhelyezését biztosítani kell.

2. A bérlőkijelölési  és  kiválasztási  jog  alapján  a  jogszabályban  előírt  bérbeadási  kötelezettség, 
továbbá közérdekű feladatok megvalósítása érdekében a bérleti szerződéseket meg kell kötni.

3. A szociális- és jövedelmi viszonyai alapján érvényes bérbevételi ajánlatot tevő elhelyezésének 
elsőbbséget kell biztosítani.

4. A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók bérbe.
5. A  minőségi  cserék  iránti  kérelmeket  teljesíteni  lehet  a  lakásgazdálkodási  szempontok 

figyelembevételével.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

11. Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  ingyenes  használatba 
adási szerződések módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete    Zsolt  :   Jelezte,  hogy az  előterjesztés  címe  a  kiküldött  meghívóhoz  képest  módosult.  A 
Közgyűlés  2015-ben döntött  arról,  hogy a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.   ingyenes 
használatába adja 2015. október  1.  napjától  2020.  szeptember 30.  napjáig 5 éves időtartamra a 
Petőfi út 85. alatti volt általános iskola ingatlant gombatermesztés és oktatás céljára, valamint a 
Salgótarján,  Hősök út  35.  szám alatti  ingatlant  közfoglalkoztatás,  hajléktalanok foglalkoztatása, 
mosodai  tevékenység  céljára.  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  az 
Önkormányzattal konzorciumban akadálymentes jelenlétház kialakítását tervezi pályázat keretében. 
Erre alkalmas ingatlan a jelenleg a Kft.  használatában lévő Petőfi  út  85. szám alatti  ingatlanon 
található, a salakos pálya melletti épület 177,5 m2-es alapterületű ingatlanrésze. 

A  pályázat  benyújtását  a  Közgyűlés  2017.  augusztus  17-én  jóváhagyta,  és  felhatalmazta  a 
polgármestert, hogy a tárgyi ingatlant legalább a fenntartási időszak végéig terjedő időtartamra a 
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére ingyenes használatba adja, így arról 
ismételt döntés meghozatala nem szükséges. A jelenlétház kialakításának megkezdéséhez szükséges 
a Kft.-vel kötött használati szerződés módosítása 2018. március 1. napjától.

A Hősök  út  33.  szám  alatt  kialakítandó  férfi  hajléktalan  szállóval  összefüggésben  megtartott 
lakossági fórumon elhangzott kérésnek eleget téve, indokolt a Hősök út 35. szám alatti ingatlanba 
elhelyezni  a  körzeti  megbízott  irodát.  Ehhez  szükséges  a  Kft.-vel  a  tárgyi  ingatlanra  kötött 
használati  szerződés  módosítása.  A kmb.  iroda  kialakításához  az  ingatlan  27,26  m2-es  része 
szükséges, amely az átalakítás befejezéséig a Salgó Vagyon Kft. kezelésébe kerül. Ezt követően az 
ingatlanrész  a  Salgótarjáni  városi  Rendőrkapitányság  kapja  ingyenes  használatra,  a  közüzemi 
költségek megtérítése mellett.

Az  Önkormányzat  egyeztetéseket  folytatott  a  Kft.-vel,  akinek  munkájában  a  változások  nem 
okoznak  fennakadást,  szükséges  viszont  az  ingatlanra  korábban  megkötött  használati  szerződés 
közös  megegyezéssel  történő  megszüntetése.  Az  előterjesztés  pótlólag  került  megküldésre  a 
Közgyűlés tagjainak. Jelezte, hogy a megküldött előterjesztés határozati javaslatának 3/c. pontjában 
az ingatlanrész címe tévesen szerepel, a cím helyesen: „Hősök út 35.”. Kérte, hogy az előterjesztést 
az előzőek szerinti pontosítással tárgyalja a közgyűlés.
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Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  városban  több  helyen  is  szükség  lenne 
jelenlétházakra. Kérdésként tette fel, hogy a jelenlétházat kik vehetik igénybe?

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  bárki  igénybe  veheti  a  városlakók  közül,  aki  ezt  a 
szolgáltatást igényli. 

További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

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

25/2018. (II. 22.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel a Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti (hrsz: 923) ingatlanra 
2015. szeptember 30.  napján kötött  használati  szerződés módosítását az 1.  számú melléklet 
szerint.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  és  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. igazgatóját az 1. számú melléklet szerinti szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató, Licskó Bálint ügyvezető igazgató

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-vel  a  Salgótarján,  Hősök  út  35.  szám  alatti  (hrsz:  6875) 
ingatlanra  2015.  szeptember  30.  napján  kötött  használati  szerződés  közös  megegyezéssel 
történő megszüntetését a 2. számú melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. és Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
igazgatóját az 2. számú melléklet szerinti megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató, Licskó Bálint ügyvezető igazgató

3/a. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Salgó Vagyon Kft. 
ügyvezető igazgatóját  arra,  hogy a Salgótarján,  Hősök út 35.  szám alatti  ingatlan 27,26 m2 

területű részén a körzeti megbízotti iroda kialakításával kapcsolatos munkákat végeztesse el az 
Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésének  a  bérbeadás  útján  hasznosított  nem  lakás  célú 
helyiségek felújítási céltartalék előirányzata terhére.

Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

3/b. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgánnestert, hogy a 
3.a)  pontban meghatározott  munkák miatt  a  szükséges  költségvetési  előirányzat  módosítási 
javaslatát terjessze elő a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3/c. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján,  Petőfi  út  35. 
szám  alatti  ingatlanban  kialakításra  kerülő  27,26  m2 területű  körzeti  megbízotti  irodát  a 
kialakítás  befejezését  követő  hónap  első  napjától  határozatlan  ideig  a  Salgótarjáni  Városi 
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Rendőrkapitányság ingyenes használatába adja azzal, hogy a közüzemi költségek viselésére a 
használó köteles.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  használatba  adásra  vonatkozó  szerződés 
aláírására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat  a  Salgótarján,  Mérleg  út  2.  szám  alatti  ingatlannal  összefüggő  döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete    Zsolt  :   Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  Nógrád Megyei  Tudományos 
Ismeretterjesztő  Egyesület  ingyenesen  használatba  kapta  egész  életen  át  tartó  tanulás  és 
felnőttképzés,  ezáltal  a  foglalkoztathatóság  és  versenyképesség,  a  társadalmi  felzárkóztatás 
elősegítése céljából a Mérleg út 2. szám alatt található 4 db irodát 2018. február 28. napjáig. 

Az Egyesület konzorciumi partnerségben a TIT-tel pályázott a Széchenyi 2020 program keretében a 
„Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpont 
fejlesztés Salgótarjánban” címmel. A projekt megvalósítása során 297,97 millió Ft európai uniós 
támogatás  segítségével  az  Egyesület  „Pegazus  Élményközpontot”  hoz  létre  a  tárgyi  épület  2 
szintjének felújításával. 

A projekt megvalósítási időtartama 2017. november 1. napjától 2020. október 31. napjáig tart, a 
fenntartási  időszak  pedig  2023.  október  31.  napjáig.  A felújítási  munkálatok  várhatóan  2018. 
március 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig fognak tartani.

Az Egyesület azzal kereste meg a tulajdonos önkormányzatot, hogy az összesen 586,97 m2 területű 
épületrész  használatát ingyenesen biztosítsa számára a fenntartási időszak végéig. A munkálatok 
megkezdéséig az épületrészt ki kell üríteni, ezért az önkormányzat lefolytatta az egyeztetéseket az 
épületben lévő használókkal, szervezetekkel.

A Mazsola Nógrád Autósiskola Bt. (továbbiakban: Bt.) rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel 
2018. május 31. napjáig az épületrészben lévő 105. számú, 15 m2 nagyságú irodára azzal, hogy a 
közüzemi  költségeket  a  Bt.  fizeti.  A Bt.  a  TIT épületére  akkreditációval  rendelkezik  az  általa 
szervezett  oktatások  és  vizsgáztatás  megtartására,  mely  oktatás  kapcsolódik  az  Egyesület 
tevékenységéhez, így a Bt. a továbbiakban is maradhat az épületrészben. A jelenleg használt 105. 
számú helyisége helyett a 205. számú helyiséget kapná használatba 2018. március 1. napjától 2019. 
február 28. napjáig ugyanazon feltételekkel, melyek jelenlegi helyiségére szólnak. Ezért szükséges a 
Bt. bérleti szerződésének módosítása a bérlemény, illetve az időtartam miatt.

Az Önkormányzat egyeztetéseket folytatott a civil szervezetekkel az elhelyezésük érdekében. Ezt 
követően az Új Palócország Egyesület és a „Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány” közösen 
elfogadták az Önkormányzat tulajdonú álló Salgótarján, Március 15. utca 22. szám alatti helyiséget. 
Az  átköltözés  érdekében  szükséges  a  szervezetekkel  kötött  együttműködési  megállapodás 
módosítása és használati szerződések megszüntetése és új szerződés megkötése.

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Salgó Vagyon Kft. 
tulajdonában  álló  Salgótarján,  Munkásotthon  tér  1.  szám  alatti  irodaházba  költözne  át 
kedvezményes  bérleti  díjon,  melyhez  szükséges  az  Alapítvánnyal  kötött  együttműködési 
megállapodás módosítás és a használati szerződés megszüntetése, valamint a Salgó Vagyon Kft.-vel 
a bérleti szerződés megkötése. Az előterjesztés pótlólag került megküldésre a Közgyűlés tagjainak. 
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Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Szabó  Csaba: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  két  észrevételt  tett.  Az  anyag  szerint  a  TIT  a 
fenntartási időszak végéig ingyenes használatba kapja az emeletet. Kell-e rezsiköltséget fizetniük, 
mint más szervezeteknek, vagy esetleg az is ingyenes?

A továbbiakban kérte az előterjesztőtől a táblázatban szereplő adatok pontosítását. A táblázatban 
kétszer szerepel a Civilekért Alapítvány, a Mazsola Autóiskola pedig nem szerepel benne, illetve a 
helyiségszámok sem egyeznek.

Fekete Zsolt: Igazgató úrnak adta meg a szót.

Méhes András: Válaszában elmondta, hogy a közüzemi számlákat a TIT fizeti. 

A táblázattal kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy a Salgótarjáni Civilekért azért szerepel kétszer, 
mert két helyiséget használnak. Tehát a táblázat a helyiségenkénti bontást tartalmazza. A Mazsola 
Autóiskolával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  azért  nem  tartalmazza  a  táblázat,  mert  külön  kell 
kezelni.

Fekete Zsolt: További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

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

26/2018. (II. 22.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2018.  március  1.  napjától 
2023.  október  31.  napjáig  ingyenes  használatba  adja  a  Nógrád  Megyei  Tudományos 
Ismeretterjesztő  Egyesület  részére  a  3876  hrsz.-ú  Salgótarján  Mérleg  út  2.  (ingatlan 
nyilvántartásban: Klapka György utca 4.) szám alatt található épület földszintje és 1-2. emeleti, 
összesen 586,97 m2 alapterületű  épületrészét  (földszinti  szélfogó és  lépcsőház:  29,58 m2,  I. 
emelet:  284,83 m2,  II.  emelet:  272,56 m2,  ide nem értve  a  205.  számú 12,87 m2 nagyságú 
helyiséget)  azzal,  hogy a  közüzemi  költségeket  az  Egyesület  fizeti  meg  és  az  Egyesület  a 
felújítási  munkák  befejezését  követően  ingyenesen  biztosít  egy  közösségi  teret  az  átadott 
ingatlanrészben a salgótarjáni civil  szervezetek részére az 1.  melléklet  szerinti  szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az 1. melléklet szerinti 
szerződés aláírására.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  A Háztartások 
Foglalkoztatásáért  Alapítvánnyal  kötött  együttműködési  megállapodás  módosítását  a  2. 
melléklet szerinti tartalommal.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

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

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az Új Palócország 
Egyesülettel kötött stratégiai együttműködési megállapodás módosítását a 3. melléklet szerinti 
tartalommal.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
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Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. március 1.  napjától - 
2019. június 30. napjáig ingyenes használatba adja A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány 
és az Új Palócország Egyesület részére a Salgótarján, Március 15. utca 22. (hrsz.: 3759/A/148.) 
szám  alatt  található,  nem  lakás  céljára  szolgáló  70  m2 nagyságú  helyiséget  a  közüzemi 
költségek Alapítvány és Egyesület által történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 4. melléklet szerinti 
használati szerződés aláírására.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

5. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarjáni 
Civilekért Közhasznú Alapítvánnyal kötött használati szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését és az együttműködési megállapodás módosítását az 5. és 6. mellékletek szerinti 
tartalommal.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 
megállapodások aláírására

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester, Méhes András ügyvezető igazgató

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri  a Salgó Vagyon Kft. 
ügyvezető  igazgatóját,  hogy  kedvezményes  bérleti  díjon  adja  bérbe  a  tulajdonát  képező 
Salgótarján,  Munkásotthon  tér  1.  szám  alatti  irodaházában  található  208-209.  számú 
irodahelyiségeket a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére. 

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Mazsola Nógrád 
Autósiskola Bt.-vel kötött bérleti szerződés módosítását a 7. melléklet szerint.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
módosítás aláírására.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

13. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 16. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

Fekete   Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (a 
továbbiakban: Hitelbank) a Salgótarján, Rákóczi út 16. szám alatti helyiségre 2018. december 31. 
napjáig érvényes jogviszonnyal rendelkezik. A Hitelbank képviselője megkereste a Salgó Vagyon 
Kft.-t, hogy a lejáró bérleti szerződése helyett  új bérleti szerződést kíván kötni 2018. március 1. 
napjától 2023. február 28. napjáig azzal, hogy kérte a szerződés lejártát követően tovább bérlési 
lehetőség biztosítását. A tovább bérlési lehetőséget azért kérték, mert 2018-ban tervezik a bankfiók 
átépítését.  Az átépítés  költsége várhatóan 70 millió  Ft,  melynek keretében sor kerül  a bankfiók 
teljes belső építészeti átalakítására, valamint a teljes gépészeti cserére. Az átépítést a Hitelbank saját 
költségén végzi el, az a tulajdonosra nem terhelhető át és a bérleti díjba sem számítható be.
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A hitelbank  által  működtetett  bankfiók  további  hosszabb  távú  bérleti  szándékát  támogatja  az 
önkormányzat,   ezért  javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy a  helyi  rendeletek  alapján  támogassa  az 
ingatlan 2018. március  1.  napjától 5 éves határozott  időtartamra történő bérbeadását,  továbbá a 
mellékelt bérleti szerződés 2018. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig történő megkötését. 
Az előterjesztés a bizottsági ülések előtt lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal; az Ügyrendi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

27/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  földhivatali  nyilvántartásban 
3750/A/1  hrsz.-ú,  Salgótarján,  Fő  tér  9.,  természetben  Salgótarján,  Rákóczi  út  16.  szám alatti 
ingatlanát bérbe adja a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Cg: 
01-10-041043, adószám: 10195664-4-44, csoportazonosító: 17780120-5-43) nevében eljáró K&H 
Csoportszolgáltató  Központ  Kft.  (1095  Budapest,  Lechner  Ödön  fasor  9.,  Cg:  01-09-671000, 
adószám: 12372443-4-43, bankszámlaszám: 10404027-40200211-00000000, képviseli: dr. Sándor 
Marianna, Seres Márton ügyvezető igazgatók) részére 2018. március 01. napjától 2023. február 28. 
napjáig 5 éves határozott időtartamra 845.343,- Ft/hó bérleti díjon a határozat mellékletét képező 
szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

14. Javaslat az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli  szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. 
(XI.29.) Korm. rendelet végrehajtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete   Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az országos kerékpárút-törzshálózat 
egyes  elemeinek  és  a  főutakkal  párhuzamos  kerékpárutak  lakott  területen  kívüli  szakaszai 
kezelőjének  kijelöléséről  szóló  355/2017.  (XI.29.)  Korm.  rendelet  2.  §-a  alapján  a  főutakkal 
párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai vonatkozásában a fenntartási, fejlesztési 
és  a  fejlesztéssel  összefüggő  üzemeltetési  feladatokat  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság közútkezelőként látja el.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a feladatait attól a naptól kezdve látja el, amely napon a birtokba-
adási jegyzőkönyvet az önkormányzattal kölcsönösen aláírta.

Az Önkormányzat két kerékpárútszakasz vonatkozásában van érintve, az alábbiak szerint:
- Ipari parki szervizúttól Salgótarján (Zagyvapálfalva) lakott terület kezdetéig
- Salgótarján (Zagyvapálfalva felső temető) lakott terület végétől Salgótarján (Eperjes telep) 

lakott terület kezdetéig

Az  átadás  átvétellel  kapcsolatos  egyeztetések  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  Nógrád  Megyei 
Igazgatósággal megkezdődtek, a helyszíni szemlére 2018. márciusában kerül sor.   

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal;  a Pénzügyi Bizottság 8 igen,  1 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

28/2018. (II. 22.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  országos  kerékpárút-
törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli 
szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI.29.) Korm. rendelet  végrehajtásának 
elősegítése  érdekében  előzetes  hozzájárulását  adja  az  Ipari  parki  szervizúttól  Salgótarján 
(Zagyvapálfalva) lakott terület kezdetéig, valamint Salgótarján (Zagyvapálfalvai felső temető) 
lakott  terület  végétől  Salgótarján  (Eperjes  telep)  lakott  terület  kezdetéig  terjedő  kerékpárút 
szakaszok  fenntartási,  kezelési  feladatainak  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  részére  történő 
átadásához  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  tárgyalások  lefolytatására.  Felkéri  a 
polgármestert, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyv tervezetét terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2018. március 29.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a kerékpárút 
szakaszok közútkezelése során keletkezett vissznyereményi anyagokra nem tart igényt, azokat a 
Magyar Állam részére átadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete    Zsolt  :   Jelen  előterjesztés  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.-vel  2013.  december  19-én  megkötött 
megbízási szerződés módosítására tesz javaslatot, melynek lényege, hogy a köztisztasági feladatok 
finanszírozása megváltozik. A jövőben a VGÜ Nonprofit Kft. a feladatok ellátását követően nem 
bocsát  ki  havi  számlát,  hanem  az  elvégzett  tevékenységhez  az  önkormányzat  költségvetési 
támogatást biztosít. 
 
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal;  az  
Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.
Szabó Csaba: Kérdésként tette fel, hogy a megbízási szerződés módosításának a III./a. pontjában 
szereplő  „tudomásul  véve  a  keretösszeghez  igazított  technológia  miatti  esetleges 
színvonalváltozást” szöveg mit jelent pontosan?

Fekete  Zsolt: A színvonalváltozás  azt  jelenti,  hogy ha technológiailag  jobb gépekkel  látják el, 
akkor nőni fog a színvonal. 

A továbbiakban Fekete Zoltán ügyvezető igazgató úrnak adta meg a szót. 

Fekete Zoltán: Hozzászólásában elmondta, hogy nem tud konkrétabban válaszolni. Nyilván ez a 
szolgáltatás, másrészt pedig a technológia színvonalát jelenti, ami a későbbi fejlesztések ütemétől, 
illetve menetétől függ.

Fekete Zsolt: Aljegyző úrnak adta meg a szót. 
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dr. Varga Tamás: Válaszában elmondta,  hogy a megbízási  szerződés hosszú távon továbbra is 
hatályban marad. Tehát ez egy tartós szerződés, amely másként nem tudja kezelni azt, hogy adott 
esetben  az  önkormányzat  rákényszerül  arra,  hogy  a  költségvetési  támogatás  összegéhez  oly 
mértékben nyúljon hozzá, hogy az ténylegesen egyfajta színvonalcsökkentést jelenthet. Elmondta, 
hogy a 2018-ban nyújtott költségvetési támogatás mértéke úgy lett meghatározva, hogy az elvárás a 
VGÜ Kft. irányában az, hogy a 2017. évhez képest színvonalcsökkenés nem jelentkezhet. Tehát 
ebben az évben, a korábbi évhez képest változatlan technológiával kell a feladatot ellátni. 

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

Megállapította,  hogy a Közgyűlés  10 igen,  1 nem, 2 tartózkodás mellett  az alábbi  határozatot 
hozta: 

29/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-vel  2013.  december  19-én  kötött 
megbízási szerződés módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat villamos energia beszerzést érintő közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete   Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat az elmúlt években 
már  a  Sourcing  Hungary Kft-vel  együttműködve  szerezte  be  az  önkormányzat  és  intézményei 
számára  a  szükséges  közvilágítási  és  intézményi  villamos energiát.  A korábbi  években jelentős 
megtakarítást ért el az önkormányzat és jóval kedvezőbb árakon kapott a villamos energiát, mint az 
azt  megelőző  években.  A  Sourcing  Hungary  Kft.  újra  tervezi  a  csoportos  energiabeszerzés 
megvalósítását, melynek a korábbi években Salgótarján Önkormányzata volt a gesztora, most mint 
a csoport egyik tagja vesz részt a beszerzésben. 
Az előterjesztés célja, hogy az Önkormányzat az idei évben is csatlakozzon a Sourcing Hungary 
Kft. által szervezett csoporthoz a kapcsolódó nyilatkozatok aláírásával így beszerezve a villamos 
energiát 2019-2020. évekre.

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

A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Kérdésként  fogalmazta  meg,  hogy  tervezi-e  az  önkormányzat,  hogy  a 
megtakarításból vállalkozói díjat, vagy sikerdíjat fizet a cégnek?

A továbbiakban jelezte, hogy a Sourcing Hungary Kft. - kis áttétel ugyan - egy offshore hátterű cég. 
Kérdésként tette fel, hogy van-e törvényes akadálya annak, hogy egy önkormányzat offshore céggel 
kössön szerződést? 

Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót. 
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Gyetvai  Mónika: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  a  jövőbeni 
beszerzésekkel kapcsolatban is a cégnek a nettó megtakarítás 25%-át, maximum 1 millió Ft + ÁFÁ-
t kell ezért a szolgáltatásért fizetni. A megtakarítások 2016. évben egy 4 millió Ft-os összeget tettek 
ki. 2017-2018-ra lefolytatott közbeszerzési eljárás pedig az előző évekhez képest jelentős 30 millió 
megtakarítást jelentett. 

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy nem tudja  megmondani  nevezett  cégről,  hogy 
offshore cég vagy sem. 

Az  tény,  hogy  az  önkormányzatnak  ezzel  a  szerződéssel  jelentős  megtakarítása  keletkezett  a 
korábbi évekhez képest, és úgy gondolja, hogy nem kellett érte annyi díjat fizetni, hogy ez ne érné 
meg. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy utánanéz milyen cégről van szó.

További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

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

30/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 
csatlakozzon  a  Sourcing  Hungary  Kft.  (1138  Budapest,  Madarász  Viktor  utca  47-49.)  által 
szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó csoportos 
villamos energia közbeszerzéshez a 2019-2020. évre vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert 
a  tagfenntartó  nyilatkozat,  a  Sourcing  Hungary Kft.-vel  kötendő szakértői  szerződés  aláírására, 
valamint az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

17. Javaslat a  Nógrád  Megyei  Cigány  Kisebbségi  Képviselők  és  Szószólók  Szövetségével 
kölcsönszerződés megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete    Zsolt  :   Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata – mint Konzorcium vezetője - 2017. december hó 22. napján Támogatási Kérelmet 
nyújtott  be  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program keretén  belül  meghirdetett,  „A 
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi  szintű komplex programok” című felhívásra, 
„Forgách-telepi komplex programok” címmel.
A tárgyi  projekt  megvalósítására  létrehozott  Konzorcium saját  felelősségére  úgy  döntött,  hogy 
2018. február hó 1. napján megkezdi a projekt megvalósítását, függetlenül attól, hogy a Támogatási 
Kérelem nem rendelkezik még Támogatói döntéssel. A tárgyi projekt, valamint a 2017. december 
hó 29. napján, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 
benyújtott „Forgách-telepi városrehabilitáció” elnevezésű projekt egymáshoz szorosan kapcsolódik. 

Szomora Szilárd,  a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének 
elnöke 2018. január hó 22. napján kelt, „Kérelem” tárgyú levelében kérte az Önkormányzatot, hogy 
a Támogatói döntés megszületéséig, valamint az előleg leutalásáig kamatmentes kölcsön keretében 
segítse ki szervezetük likviditását, mely kölcsön összegét a projektben foglalkoztatott szakemberek 
munkabérére,  munkabérüket  terhelő  adók és  járulékok megfizetésére,  eszközbeszerzésre,  bérleti 
díjra és rezsiköltségre kíván felhasználni.

A Pénzügyi  Bizottság  6  igen,  1  nem,  2  tartózkodással;  az  Ügyrendi  Bizottság  5  igen,  2  
tartózkodással támogatta az előterjesztést. 
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A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  nem  tartja  szerencsésnek,  hogy  egy 
bátonyterenyei civil szervezet tagja a konzorciumnak, hiszen Salgótarjánban is van roma képviselet, 
akik viszont ebben a konzorciumi együttműködésben nem vettek részt. 

Kérdésként  tette  fel,  hogy  a  kért  kamatmentes  kölcsön  megadása  nem  minősül-e  pénzintézeti 
tevékenységnek? Van-e erre lehetősége az önkormányzatnak, illetve mi a biztosíték arra, hogy a 
pénz visszafizetésre kerül.

Tóthné  dr.  Kerekes  Andrea: Válaszában  elmondta,  hogy  nem  minősül  pénzintézeti 
tevékenységnek ez a  költségnyújtás,  a  támogatásból  finanszírozható,  valamint  maga a  pályázati 
kiírás is lehetővé teszi. 

Fekete Zsolt: Irodavezető asszonynak adta meg a szót.

Gyetvai Mónika: Hozzászólásában elmondta, hogy a konzorcium tagjairól 2017. decemberében 
döntött  a  Közgyűlés.  A pályázati  felhívás  alapján,  minimum egy konzorciumi  tagnak,  legalább 
három éves hasonló területen végzett  szakmai tapasztalattal  kellett  rendelkeznie.  Ez a szervezet 
ezeknek a feltételeknek maximálisan megfelel.

Az előterjesztésből kiderül, hogy nem a konzorcium döntött a folyósításról, hanem most dönt a 
közgyűlés a folyósításról. A konzorcium arról döntött, hogy a két projekt megvalósítása érdekében 
ez az ESZA része a projektnek, ennek meg kell előznie az infra részét, és a két projekt együtemű 
megvalósítása miatt szükséges ennek az ESZA projektnek az elindítása. Nem várt probléma esetére 
van a felhatalmazó levél az előterjesztés mellékletében. A kölcsönt az egyesület december 31-ig 
mindenképp visszafizeti.

További kérdés, észrevétel nem érkezett. 

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

31/2018. (II. 22.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az 1. melléklet szerinti 
kölcsönszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

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

Fekete Zsolt: Szünetet rendelt el. 

SZÜNET

Fekete  Zsolt: Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  15  tagjából  13  fő  van  jelen,  a  Közgyűlés  
határozatképes. 

18. Javaslat  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda 2018/2019.  nevelési  év  kezdéséhez  szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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Fekete    Zsolt  :   Köszöntötte  a  napirend  tárgyalásánál  megjelent  Andóné  Angyal  Máriát,  a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetőjét.

Elmondta,  hogy  az  előterjesztés  a  jogszabályokban  foglaltakat  figyelembe  véve  tartalmazza 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában a 2018/2019. nevelési 
évben indítandó csoportok számát, a beiratkozások időpontját. A beiratkozás időpontjára az óvoda 
vezetésével egyeztetve tesz javaslatot. 

Az Óvoda, illetve a tagóvodák körzeteit felülvizsgáltuk. A Mesekert Tagóvoda, mint tagintézmény 
kikerül  az  Óvoda  szervezeti  kereteiből  a  következő  nevelési  évtől.  A Közgyűlés  2015-ben  a 
Mesekert  Tagóvodánál  nem  jelölt  meg  beiratkozási  körzetet,  a  Mesekert  Tagóvoda  körzetét  a 
Mackóvár Központi Óvoda körzetéhez csatolta, így az akkor meghatározott körzetek módosítására 
nincs szükség. 

E mellett szintén az adott nevelési év szeptember 1-jétől a Mackóvár Központi Óvodában elindul a 
bölcsődei ellátás két mini bölcsődei csoporttal (7-7 fő), amelyhez a szükséges személyi és tárgyi 
feltételek, valamint az ehhez szükséges források a 2018/2019. nevelési évre rendelkezésre állnak. A 
bölcsődei ellátás miatt az Óvoda elnevezése Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde elnevezésre 
változik.

A  bölcsődei  ellátás  elindítása,  valamint  a  Mesekert  Tagóvoda  intézményrendszerből  történő 
kiszervezése intézményátszervezésnek minősül és az Óvoda alapító okiratának módosításával jár. 
Az intézmény átszervezéséhez a fenntartó kikérte az intézmény alkalmazotti  közösségének és a 
szülői szervezet véleményét.

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; 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:

32/2018. (II. 22.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Salgótarjáni 
Összevont Óvodában, a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számát az 1. melléklet 
szerint határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

2. A  Közgyűlés  az  Nkt.  83.§  (2)  bekezdés  b)  pontja  és  a  nevelési-oktatási  intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. §-a alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda általános 
felvételi időpontját 2018. május 8. és 9. napjában határozza meg. A pótbeiratkozás időpontját 
2018. május 15. napjában határozza meg. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, Andóné Angyal Mária óvodavezető 

3. A Közgyűlés felkéri Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a Rendeletben foglaltak 
szerint a hirdetmény közzétételéről gondoskodjon. 
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Határidő: 2018. április 8. 
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 

4. A Közgyűlés a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetű  alapító  okiratot  2018.  július  1-jei  hatállyal  a  2.  melléklet  szerint  elfogadja.  A 
Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosító  okirat  aláírására  és  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester 

5. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetőjét, hogy a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a  változásoknak  megfelelően  dolgozza  át  és 
nyújtsa be jóváhagyásra a fenntartónak. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Andóné Angyal Mária, óvodavezető 

6. A  Közgyűlés  felkéri  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjét,  hogy  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2018. március 2. 
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 

19. Javaslat a  Nógrád  megyei  1.  sz.  Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi  Választási 
Bizottság megválasztására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző, OEVI vezető 

Fekete    Zsolt  :   Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke az 
országgyűlési képviselők általános választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

A Ve. 22. § értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és 
legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-
testülete  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  kitűzését  követően,  legkésőbb  a 
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon (vagyis legkésőbb 2018. február 25-ig) választja meg; 
személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.  Az 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be és arról egy szavazással dönt a közgyűlés.  Az 
előterjesztés pótlólag került megküldésre a Közgyűlés tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

A továbbiakban Jegyző Asszonynak adta meg a szót. 

Tóthné dr. Kerekes Andrea: Hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztésben elírás történt. 
Szőllősi Sándor úr neve mellől a „dr.” titulust kérte figyelmen kívül hagyni.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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33/2018. (II. 22.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló 
2013. évi  XXXVI. törvény 22. § -ban biztosított  jogkörében eljárva a Nógrád megyei  1.  sz. 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjaivá, illetve póttagjaivá választja:

Név 
dr. Kiss Andrea tag
dr. Pintér Tímea tag
Szőllősi Sándor tag
Dr. Szabó Rita Adrienn póttag
Madlena József póttag
Dr. Rozgonyi József póttag

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

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 
tagjainak felkészítéséről, eskütételéről gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző, OEVI vezető

Fekete Zsolt: A továbbiakban felkérte Dudás Nándor Urat, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa  a  Közgyűlést  a  polgármesteri  és  képviselői  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség 
teljesítéséről.

Dudás  Nándor: Tájékoztatta  a  Közgyűlést  arról,  hogy  Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló  törvény  39.  paragrafusában  megfogalmazott  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének 
valamennyi képviselő a megadott határidőig, 2018. január 31-ig eleget tett. 

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

Turcsány László: Hozzászólásában Molnár Károly képviselő úrtól kért tájékoztatást a kerékpárúttal 
kapcsolatban megtartott lakossági fórumról. 

Jelezte, hogy Zagyvarónáról napokon keresztül kimaradt a reggeli menetrendszerű járat.  Kérte a 
városvezetést, hogy jelezzék a Volánnak. 

Kérte, hogy a rendkívüli közgyűlés teljes anyagát adja le a televízió. 

Jelezte továbbá, hogy Rónafaluban, a mostani hóhelyzet miatt se a kukásautó, se a helyi lakosok 
ellátására szakosodott vállalkozó nem tud kimenni. Emiatt nincs kenyér a környéken. 

Végül  kérdésként  tette  fel,  hogy  az  Acélgyári  úti  orvosi  rendelőnek  milyen  a  kihasználtsága. 
Egyáltalán használják-e valamire? Mi a terv vele? Van-e arra lehetőség, hogy az Acélgyári Polgárőr 
Egyesület kapja meg ezt a helyet?

Fekete   Zsolt  :   Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.
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Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy egy héttel korábban került sor a Besztercén a 
bicikliút fejlesztésével kapcsolatos lakossági fórumra. 

Úgy gondolta - az elmúlt hetek közgyűlési viharai miatt -, hogy sokkal többen lesznek a fórumon és 
legalább egy olyan képviselő is részt vesz rajta, aki a Közgyűlésen - ezek szerint álérdeklődést - 
mutatott, mert a lakossági fórum, ahol a lakosság mondta el a véleményét, az különösebben nem 
érdekelte a képviselő társait, hiszen senki nem volt ott. Elmondta, hogy rajta kívül Pataki képviselő 
úr volt jelen. 

A résztvevők tájékoztatást kaptak tervező úrtól a pontos műszaki tartalomról mind az „a” és mind a 
„b” verzió esetében. 

Számba vették, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai az „a” és a „b” verziónak. Senki semmilyen 
különösebb elfogult  észrevételt  nem tett,  támogatást,  vagy ellenvetést  nem fogalmazott  meg az 
előadók részéről, hogy mit kellene, vagy mit nem kellene támogatni. A lakók elmondták, hogy ők az 
eredeti tervet preferálnák, tehát azt a verziót, ami a főút mellett vezetné a bicikliút nyomvonalát. 
Kérték  a  tervezőtől,  hogy  mindenféleképpen  azt  tekintse  elsődleges  iránynak,  amit  a  lakosság 
kérésként megfogalmaz. Ha az a kérés, hogy a főút melletti nyomvonalat kövesse a bicikliút, akkor 
a  főút  melletti  nyomvonalat  kell  áttervezni  úgy,  hogy  az  a  lehető  legkevésbé  legyen 
balesetveszélyes, és a lehető leginkább megfeleljen a törvényi előírásoknak. 

Nagy valószínűséggel ez engedély módosítást fog igényelni attól függően, hogy mennyire nyúl bele 
a tervező úr, illetve egy újabb minisztériumi egyeztetést,  ami ennek az auditnak a megszerzését 
jelenti.

A tervező is reményét fejezte ki aziránt, hogy a minisztérium figyelembe fogja venni a lakosság 
igényét, és nem google térkép alapján lesz megítélve a bicikliút, hanem a valós igényekhez igazodó 
döntést hoznak. 

Zárásként elmondta, hogy örült volna, ha többen vesznek részt a fórumon, hiszen komoly pénzről 
és fejlesztésről szólt. Reméli, hogy az állami döntéshozó szerv figyelembe veszi majd a lakosság 
kérését. 

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

Korponai Tamás: Hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt hétvégén leesett nagy mennyiségű 
hó még a mai napig nincs eltakarítva Baglyasalján. Több száz méter hosszú átjáró járdaszakaszt, 
illetve  lépcsőfokot  érint.  Azzal  a  kéréssel  fordult  Polgármester  úrhoz,  illetve  a  cég  illetékes 
vezetőjéhez, hogy ne kelljen ennyi időnek eltelnie ahhoz, hogy a járdaszakaszokat megtisztítsák.

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

Turcsány László: Frakcióvezető úr megjegyzésére reagálva elmondta, hogy személy szerint azért 
nem  vett  részt  a  lakossági  fórumon,  mert  egy  másik  rendezvényen  kellett  megjelennie,  amit 
előzetesen jelzett frakcióvezető úrnak is.

A fórummal kapcsolatban elmondta, hogy egyértelműen látszik, hogy a Beszterce-lakótelepen élők 
mégis csak amellett döntöttek, hogy kivezetik a kerékpárutat a lakótelepről. 

Frakcióvezető úr a Minisztériumot hibáztatja, de ha képviselő úrnak ez fontos lett volna, hogy a 
telepen kívül vezessék az utat, akkor nyilván minden lehetőséget latba véve azon lett volna, hogy ez 
megoldódjon. 
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