
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

12. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-i üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
- dr. Varga Tamás aljegyző
-  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 11 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A  napirendek  tárgyalása  előtt  megemlékezett  a  közelmúltban  elhunyt  Fekete  Nándor  volt 
tanácselnökről, Salgótarján Díszpolgáráról. A közgyűlés tagjai egy perces néma felállással adóztak 
emlékének.

A továbbiakban  a  tárgysorozattal  kapcsolatban  javasolta  új,  17.  napirendi pontként  felvenni  a 
„Javaslat Fekete Nándor, Salgótarján díszpolgára temetésével kapcsolatos döntés meghozatalára” 
című előterjesztést. 

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

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

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

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

3. Javaslat pályázat kiírására Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-
közlekedés közszolgáltatás ellátására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  biztosításával  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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5. Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  –  lefolytatott  2017.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6. Javaslat a Salgótarján, Acélgyári út 36. 1/8. és Vasas út 17. önkormányzati tulajdonú 
lakások értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

7. Javaslat a Salgótarján, Játszó utca 2. manzárd alatti helyiség műterem céljára történő 
bérbeadására 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

8. Javaslat a Salgótarján, Acélgyári úton (hrsz.:  3543) található volt  trafik épületének 
bontásra történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

9. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők 
Egyesülete részére történő kedvezményes használatba adására 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

10. Javaslat  TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001  azonosító  számú  projekthez  tartozó 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete kölcsönszerződésének megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat  címzetes  főorvosi  cím  használatára  jogosult  háziorvosok,  házi 
gyermekorvosok és fogorvosok számára díszoklevél adományázására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei ellátás Szakmai 
Programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Andóné Angyal Mária óvodavezető

14. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

17. Javaslat  Fekete  Nándor,  Salgótarján  díszpolgára  temetésével  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

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  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  módosításának mi az oka. Egyrészt  2018. 
szeptember  1-jétől  a  Mackóvár  Központi  Óvodában bölcsődei  ellátás  indul  két  mini  csoporttal. 
Ehhez kapcsolódóan a szakmai program jóváhagyását szükséges szabályozni.  

E  mellett  a  módosítás  tartalmazza  még  a Hatósági  Iroda  ügyfélfogadási  idejének  módosítását, 
valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását 
az előterjesztés szerint. Elmondta, hogy a megállapodás módosításának tervezete meg lett küldve a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezésre, akik azzal egyetértettek. 

Kérte a Közgyűlést a rendelet-tervezet elfogadására. 

A Gazdasági  Bizottság 8  igen  szavazattal;  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen,  1  tartózkodással;  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 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 13/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2014. októberi ülésén 
megalkotta  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  önkormányzati  rendeletét.  A rendelet 
többször  módosításra  került,  hogy ezáltal  az  érintett  tanévekben biztosítva legyen a  folyamatos 
bérlettámogatás. 

Tekintettel arra, hogy Salgótarján egyes városrészeiből a kötelező felvételt biztosító tagiskolákba 
csak  tömegközlekedés  igénybevételével  tudnak  eljutni  a  gyermekek  és  a  szociálisan  rászorult 
családoknak a bérlet kifizetése nagy terhet jelent, javasolta a Közgyűlésnek, hogy önként vállalt 
szociális  feladatként  a  2018/2019.  tanév  szeptember  –  december  hónapjaiban  a  Rendeletben 
meghatározott feltételekkel továbbra is biztosítsa a helyi járati tanulói bérletek megvásárlását. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi  
Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 14/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. Javaslat  pályázat  kiírására  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-
közlekedés közszolgáltatás ellátására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján város helyi közösségi 
autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó  közszolgáltatási szerződés 2018. december 31-én lejár. 
Jelen  előterjesztés  a  vonatkozó  jogszabályok  szerinti  új  közszolgáltató  kiválasztására  irányuló 
ajánlati  felhívást  és  pályázati  dokumentációt  tartalmazza,  mely  alapján  a  pályázat  lefolytatását 
követően a helyi közösségi autóbusz-közlekedés ellátása 2019. január 1-jétől 2020. december 31-
éig terjedő időszakra biztosított lesz.  

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

106/2018. (VI. 21.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  „Pályázati  felhívás  és 
dokumentáció Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására”című 
pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja, mely alapján elrendeli a 2012.évi XLI.tv.23.§-
ának  megfelelő  pályázat  lefolytatását  a  helyi  közösségi  autóbusz  közlekedés  ellátásának 
megrendelésére a 2019. január 1-étől 2020. december 31-éig terjedő időszakra.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat meghirdetésére.
Határidő: a pályázat meghirdetésére azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

3. A Közgyűlés felkéri az Ügyrendi Bizottságot a beérkezett pályázatok előzetes értékelésére és a 
döntési javaslatnak a Közgyűlés elé történő terjesztésére.
Határidő: 2018. november 19.
Felelős: Dudás Nándor bizottsági elnök

4. Javaslat  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  biztosításával  kapcsolatos  döntések  
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Fekete  Zoltán  ügyvezető  igazgató  urat.  Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és 
Vagyonkezelő Zrt., mint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat koordinálására kijelölt szervezet 
2017. április 5. napján a VGÜ Nonprofit Kft. részére kiadott megfelelőségi véleményt visszavonta. 
A hulladékról szóló törvény alapján a megfelelőségi vélemény visszavonásával a Zrt. azt állapította 
meg, hogy a VGÜ Nonprofit Kft., mint közszolgáltató tevékenysége nem felelt meg az Országos 
Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltatási  Tervben  foglaltaknak.  Erre  tekintettel  a  Kelet-Nógrád 
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási  tanácsa  a  törvényi  kötelezettség  alapján  a 
közszolgáltatóval fennálló közszolgáltatási szerződést 2017. december 31. napjával felmondta. 
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A társaság a törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy 
megszüntetése  esetén,  az  új  közszolgáltató  kiválasztásáig,  de  legfeljebb  hat  hónapig  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. Ez az átmenti időszak azonban 2018. 
június 30. napjával lezárul.

A Társulási Tanács ugyan a törvényi szabályok figyelembe vételével döntött a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató  közbeszerzési  eljárás  keretében  történő  kiválasztásáról,  ez  az  eljárás  azonban 
sikertelen volt, tekintettel arra, hogy ajánlat nem érkezett be. 

A  Társulásnak  új,  minősítési  engedéllyel  és  megfelelőségi  véleménnyel  rendelkező 
közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kell kötni 2018. július 1. napjától. Annak érdekében, 
hogy a közszolgáltató kiválasztásához ne legyen szükség közbeszerzés kiírására, indokolt, hogy a 
Társulás  területén  minősítési  engedéllyel  és  megfelelőségi  véleménnyel  kizárólag  rendelkező 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban  a 
Társulás részesedést szerezzen. Ezáltal  a közszolgáltató közbeszerzési  eljárás lefolytatása nélkül 
közvetlenül kijelölhetővé válik. Az üzletrész-átruházás alapján a Társulás és a VGÜ Nonprofit Kft. 
– egymás között 1/2-1/2 arányban – közös tulajdont szerezne a Szelektív Nonprofit Kft. 33,33 %-át 
megtestesítő üzletrészen, a közös tulajdonosokat a Társulás képviselné.

A  Szelektív  Nonprofit  Kft.-ben  való  tulajdonszerzés  mellett  indokolt,  hogy  a  Társulás 
közszolgáltatási  szerződést  kössön  a  Szelektív  Nonprofit  Kft.-vel  a  hulladékgazdálkodási 
közfeladatok ellátására.  Indokolt  továbbá, hogy a Társulás bérleti  szerződést kössön a Szelektív 
Nonprofit  Kft.-vel  a  hulladékgazdálkodási  közfeladatok  ellátásához  szükséges,  a  Társulás 
tulajdonában álló vagyonelemek tekintetében, és az egyes tagönkormányzatok a tulajdonukban álló, 
a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges vagyonelemek tekintetében szintén bérleti 
szerződést  kössenek  a  Szelektív  Nonprofit  Kft.-vel.  Ez  Salgótarjánt  is  érinti,  mivel  a  város 
közszolgáltatás  ellátását  szolgáló  vagyonnal  rendelkezik.  Kiemelte,  hogy  a  törvény  alapján  a 
települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási 
létesítményeket,  eszközöket,  vagyonelemeket  kötelesek  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 
ellátásához  biztosítani,  e  körben  az  adott  önkormányzattal,  önkormányzati  társulással 
közszolgáltatási  szerződéssel  rendelkező  közszolgáltatónak  üzemeltetésre  átadni.  Ennek 
megfelelően  a  közszolgáltatási  szerződés  megkötése  esetén  sem  a  Társulásnak,  sem  a 
tagönkormányzatoknak nincs választása a bérbeadás körében ettől eltérő döntést hozni. A javaslat 
szerint a továbbiakban a VGÜ Nonprofit Kft. a közszolgáltatásban alvállalkozóként működik közre. 
A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok a határozati javaslat mellékleteit képezik. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 3 nem szavazattal;  
az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy sem a Pénzügyi, sem az Ügyrendi Bizottságon 
nem támogatta  az  előterjesztést.  A bizottsági  üléseket  követően  egyeztetett  Polgármester  úrral, 
Aljegyző úrral, ahol részletes tájékoztatást kaptak azzal kapcsolatban, hogy valójában miről is szól 
ez a döntés. 

E szerint a hulladékgazdálkodás - a salgótarjáni és a regionális - egy kézbe fog kerülni, ami alól a 
törvény  nem ad kibúvót, tehát nagy valószínűséggel egy regionális hulladékgazdálkodási társulás 
fog létrejönni, amiben Salgótarján alvállalkozóként fog részt venni. 

Mindent egybevetve, minden adatot feldolgozva a frakció végül is úgy döntött, hogy Salgótarjánban 
továbbra is - legalább ezen, vagy jobb színvonalon - biztosítani kell a hulladékgazdálkodást, illetve 
a hulladék elszállítást. Fontos, hogy a városi cég tulajdonosként benne maradjon a társulásban, így 
hatással lehet a dolgokra. 
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Jelezte továbbá, hogy ez egy rövid időszakot érint, hiszen ahogy Polgármester úr is elmondta, hogy 
kb. fél év, és újra dönteni kell. Bízik abban, hogy addigra letisztázódnak a dolgok, és látható lesz, 
hogy valójában milyen paraméterek szerint fog működni a szolgáltatás. 

Véleménye szerint jelen pillanatban ez a legkevésbé rossz döntés, amit a Közgyűlés meghozhat. 
Annak  érdekében,  hogy a  szolgáltatás  biztosítása  továbbra  is  megmaradjon  a  FIDESZ frakció 
kénytelen támogatni a döntést.

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy a városnak nincs választási lehetősége, hiszen a 
hulladékgazdálkodási  törvényben  előírtak  szerint  kell  a  döntést  meghozni.  A régióba  történő 
belépéssel  1/3  tulajdonrészt  szerez  az  önkormányzat.  Az  anyagiakat  illetően  vannak  nyitott 
kérdések, mégpedig az, hogy a VGÜ Nonprofit  Kft-nek, mint alvállalkozónak a díja megfelel-e 
annak a jogos elvárásnak, amiből a Kft. ténylegesen meg tudja oldani a hulladékszállítást. 

Véleménye szerint a törvény betartásával azt vetítik elő, hogy a lakosság sem Salgótarjánban, sem a 
térségben  nem fogja  megérezni  a  változást.  Az  önkormányzat  pedig  egy  fél  év  kivárása  után 
nyugtázhatja,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  tulajdonában  lévő  VGÜ  Nonprofit  Kft. 
alvállalkozóként elvégzett munkájának ellenszolgáltatását megkapja, és nem a városnak kell majd 
kipótolni a hiányzó összeget. Jelen pillanatban erre biztosíték nincs, csupán ígéretet kaptak arra, 
hogy a szolgáltatók költségei finanszírozva lesznek.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/2018. (VI. 21.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kelet- 
Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  (továbbiakban:  Társulás) 
tagönkormányzatainak közigazgatási területén 2018. július 1. napjától 2028. június 30. napjáig 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft. lássa el a VGÜ Nonprofit Kft. alvállalkozóként történő bevonásával.

2. A  Közgyűlés  a  Szelektív  Hulladékhasznosító  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaságban (továbbiakban: Szelektív Kft.) történő társulási üzletrész szerzéshez 
szükséges  vételi  ajánlatot  az  1.  melléklet  szerint,  az  üzletrész  adásvételi  szerződést  a  2. 
melléklet szerint jóváhagyja.

3. A  Közgyűlés  a  Szelektív  Kft.  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  társasági 
szerződését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Közgyűlés  a  Társulás  által  a  Szelektív  Kft.-vel  kötendő közszolgáltatási  szerződést  a  4. 
melléklet szerint, a Társulás és a Szelektív Kft. között kötendő bérleti szerződést a 5. melléklet 
szerint jóváhagyja.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén az 1-4. pontokban 
foglaltaknak  megfelelően  szavazzon,  beleértve  azon  technikai  pontosítások,  módosítások 
elfogadását is, melyek a fenti koncepció alapjait nem érintve kerülnek átvezetésre.

Határidő: a Társulási Tanács soron következő ülése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6. A Közgyűlés  az  önkormányzat  és  a  Szelektív  Kft.  között  kötendő  bérleti  szerződést  a  6. 
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, beleértve azon 
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technikai  pontosítások,  módosítások  elfogadását  is,  melyek  a  fenti  koncepció  alapjait  nem 
érintve kerülnek átvezetésre.

Határidő:  a  Társulás  által  az  1-5.  pontok  alapján  kötendő  dokumentumok  aláírásával  egy 
időben.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. A Közgyűlés a VGÜ Nonprofit Kft. és a Szelektív Kft. között kötendő alvállalkozói és albérleti 
szerződéseket a 7-8. mellékletek szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
VGÜ  Nonprofit  Kft.  taggyűlésén  ennek  megfelelően  szavazzon,  beleértve  azon  technikai 
pontosítások,  módosítások  elfogadását  is,  melyek  a  fenti  koncepció  alapjait  nem  érintve 
kerülnek átvezetésre.

Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  –  lefolytatott  2017.  évi  
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  SZMSZ-éről 
szóló önkormányzati rendelet, valamint a   Közbeszerzési Szabályzatban foglalt kötelezettségének 
eleget téve a 2017. évben lefolytatott nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokról az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Közgyűlést. 

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  3  tartózkodással;  az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen,  1  nem,  1  
tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a TÁJÉKOZTATÓT tudomásul vette. 

6. Javaslat  a  Salgótarján,  Acélgyári  út  36.  1/8.  és  Vasas út  17.  önkormányzati  tulajdonú 
lakások értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján, Acélgyári út 36. 1/8. 
szám alatti  önkormányzati  tulajdonú,  jelenleg  használaton  kívüli,  falazott  lakás,  és  Salgótarján 
(Rónabánya)  Vasas  út  17.  szám alatti  „kivett,  lakóház  udvar”  megnevezésű,  1795 m2  területű 
osztatlan közös tulajdont képező ingatlan 94/476-od  Önkormányzat tulajdon tekintetében vételi 
szándékot  nyújtottak  be.  Független  értékbecslő  által  az  ingatlanokra  vonatkozó  értékbecslés 
elkészült.  Vevők  a  vételárat  egy  összegben,   készpénzben  kívánják  megfizetni  az  adásvételi 
szerződés  megkötésekor,  így  a  helyi  rendelet  alapján  a  vételár  a  forgalmi  érték  alapján  kerül 
meghatározásra, mely az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján adómentes, melyet vevő 
elfogadott. 

Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a tárgyi lakásokat érintettek részére a vételár egy összegben történő 
megfizetésének  vállalásával  áfa  mentes  vételáron  értékesítésre  jelölje  ki,  és  az  ingatlanokat 
pályáztatás nélkül értékesítse az előterjesztésben közölt Vevők részére, helyi rendeletek alapján, az 
előterjesztés szerint.
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A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

108/2018. (VI. 21.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Acélgyári út 36. 
1/8.  számú  (hrsz:  3507/13/A/8,  20  m2 területű)  „lakás”  megnevezésű  ingatlant  értékesítésre 
kijelöli, és az értékbecslés alapján meghatározott 300.000,- Ft forgalmi érték alapul vételével az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek 
elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(VI.6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) 
pontja, 10. § (1) bekezdése, valamint 21. § (2) bekezdése, továbbá az önkormányzat vagyonáról 
és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  23/2013.(IV.25.)  önkormányzati  rendelet  19.§  (2) 
bekezdése alapján pályáztatás nélkül Oláh Ottóné (lakik: Salgótarján, Acélgyári út 36.  I/4. an.: 
Zsigmond  Mária,  született:  Veszprém,  1969.12.04.)  részére  történő  értékesítését  jóváhagyja 
300.000,- Ft áfamentes vételáron.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  adásvétel 
lebonyolítására, a vonatkozó szerződések megkötésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  (Rónabánya) 
Vasas  út  17.  számú (hrsz.:  12636) „Lakóház,  udvar” megnevezésű ingatlan 94/476 tulajdoni 
hányadát értékesítésre kijelöli, és az értékbecslés alapján meghatározott 500.000,- Ft forgalmi 
érték alapul vételével az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(VI.6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 
bekezdés e) pontja, 10. § (1) bekezdése, valamint 21. § (2) bekezdése, továbbá az önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  23/2013.(IV.25.)  önkormányzati  rendelet 
19.§ (2)  bekezdése alapján  pályáztatás  nélkül  Regős-Kovács  Linda (lakik:  3141 Salgótarján, 
Vasas út 17., an.: Törös Eszter, született: Salgótarján, 1985.03.05.) részére történő értékesítését 
jóváhagyja 500.000,- Ft áfamentes vételáron.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  adásvétel 
lebonyolítására, a vonatkozó szerződések megkötésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

7. Javaslat a Salgótarján, Játszó utca 2. manzárd alatti helyiség műterem céljára történő  
bérbeadására 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2017.  júniusi 
határozatával bérbe adta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján, Játszó utca 2. 
manzárd, 29 m2 hasznos alapterületű helyiséget a hozzá tartozó 51 m2 műteremmel Gelencsér János 
festőművész részére műterem céljára. A bérleti szerződés 2018. június 30. napján lejár. Az ingatlan 
11.670,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj alkalmazása mellett került bérbeadásra. A festőművész úgy 
nyilatkozott,  hogy  az  ingatlan  használata  munkáját  nagyban  elősegíti,  a  helyiség  bérletére  a 
továbbiakban is igényt tart. 
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Javasolta, hogy a bérleti szerződés változatlan tartalommal, további egy évre kerüljön megkötésre. 

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  bérbe  adja  Gelencsér  János 
festőművész  részére  a  Salgótarján,  Játszó  utca  2.  manzárd  alatti,  ingatlan-nyilvántartásban 
3918/2/A/16 hrsz.-ú,  29 m2 hasznos alapterületű  helyiséget  a  hozzá tartozó  51 m2 műteremmel 
műterem céljára 11.670,- Ft/hó bérleti díj alkalmazásával, 2018. július 1. napjától 2019. június 30. 
napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy a közüzemi költségek viselése a bérlőt terheli. 

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  1.  melléklet  szerinti 
bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
Határidő: 2018. június 30.

8. Javaslat  a  Salgótarján,  Acélgyári  úton  (hrsz.:  3543)  található  volt  trafik  épületének  
bontásra történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonában van 
a Salgótarján, Acélgyári úton található, 3543 hrsz.-ú, 63 m2 területű, művelés alól kivett „gazdasági 
épület, udvar”. A gazdasági épületben a 90’-es évek közepéig trafik működött, azóta üresen áll. Az 
épület rossz műszaki állapotára tekintettel és azon belüli vizesblokk kialakításának hiánya miatt az 
már nem alkalmas kereskedelmi/üzleti, vagy irodai célú hasznosításra. A használaton kívüli ingatlan 
63%-os beépítettségű. 

Az épület jelenlegi formájában gazdaságosan nem újítható fel, annak átalakítása a jelenlegi övezeti 
besorolásra  tekintettel  nem  engedélyezhető.  Az  épület  már  nem  illeszkedik  az  Acélgyári  úton 
kialakult településképbe, ezért javasolta az épületbontást. Az épület bontására kért árajánlat szerint a 
bontási  költség  595.427  Ft  +  áfa,  összesen  bruttó  756.192  Ft.  A bontást  követően  javasolt 
telekalakítást kezdeményezni, mely szerint a mindösszesen 63 m2 területű ingatlan egyesítésre kerül 
a szintén önkormányzati  tulajdonban álló 3542 hrsz.-ú „közterülettel”,  annak érdekében, hogy a 
városközpontban  ne  maradjon  méreteiben  nem  oda  illő,  hasznosítatlan  beépítésre  alkalmatlan 
beépítetlen terület. 

A 3542 hrsz.-ú ingatlan jelenleg a Petőfi Sándor Általános Iskola sportudvaraként funkcionál és a 
Salgótarjáni Tankerületi Központ vagyonkezelésében van. A vagyonkezelői jog törvényen alapul. 
Az  ingatlan  tulajdoni  lapjára  a  vagyonkezelői  jog  még  nem  került  bejegyzésre,  a  bejegyzés 
elmaradása azonban a hozzá fűzött joghatást nem érinti. 

A Közgyűlés egyedi határozatai alapján kerül sor az önkormányzati tulajdonú épületek bontására. A 
telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően 
a Salgótarjáni Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján megkötött megállapodás, valamint 
vagyonkezelési szerződés módosítása szükséges.
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A Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

110/2018. (VI. 21.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  az  önkormányzati 
tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megbízza a Salgó Vagyon Kft.-t a 
Salgótarján,  3543 hrsz.-on nyilvántartott,  természetben Salgótarján,  Acélgyári  út  27.  és  31. 
szám  között  található  trafiképület  bontásával,  es  az  azzal  kapcsolatos  földhivatali 
ügyintézéssel.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  az  önkormányzati 
tulajdon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megbízza a  Salgó Vagyon Kft.-t  a 
3542  és  3543  hrsz.-ú  ingatlanok  egyesítésére  vonatkozó  telekalakítási  eljárás 
kezdeményezésével és az azzal kapcsolatos földhivatali ügyintézéssel.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgótarjáni  Tankerületi  Központ  között  2016.  december  15.  napján  létrejött  –  az 
Önkormányzat  által  működtetett  köznevelési  intézmények  állami  működtetésbe  vételével 
összefüggő – megállapodás, valamint vagyonkezelési szerződés módosítását készítse elő és a 
telekalakítással  bekövetkező  változásnak  az  ingatlan-nyilvántartásban  történő  átvezetését 
követően terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete  
részére történő kedvezményes használatba adására 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  a 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
közösen, 2016. májusában Támogatási kérelmet nyújtott be „A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló  helyi  szintű  komplex  programok”  című  pályázati  konstrukció  keretében.  A MESE  a 
konzorcium  keretében  pályázathoz  kapcsolódó  szociális  munkát  végez.  Ehhez  kapcsolódóan  a 
Közgyűlés  határozatával  kedvezményes  20  eFt  bérleti  díjon  (mely  bérleti  díj  a  közüzemi 
költségeket  is  tartalmazza)  bérbe  adta  a  tulajdonát  képező Salgótarján,  Rákóczi  út  6.  1.  számú 
helyiségét 2018. július 31. napjáig.

A MESE képviselője azzal kereste meg a polgármestert, hogy a számára kedvezményes díjon bérbe 
adott  tárgyi  helyiséget  2018.  december  31.  napjáig  változatlan  feltételekkel  biztosítsa  az 
önkormányzat  az  ERFA elemből  kialakított  közösségi  tér  kialakításának  későbbi  megvalósítása 
miatt.
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Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a tárgyi ingatlant a MESE részére 2018. augusztus 1. napjától, 
2018. december 31. napjáig, további 5 hónapra adja bérbe havi 20.000,- Ft összegű kedvezményes 
bérleti díjon a határozati javaslat melléklete szerint. 

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

111/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 1. napjától – 2018. 
december 31. napjáig havi 20.000 Ft kedvezményes bérleti díjon bérbe adja a Mozgáskorlátozottak 
Egymást Segítők Egyesülete részére a Salgótarján, Rákóczi út 6. 1. számú, 3699/A/110 hrsz-ú, 20 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Önkormányzat által 
történő megfizetése mellett.

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  1.  melléklet  szerinti 
bérleti szerződés aláírására.

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

10. Javaslat  TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001  azonosító  számú  projekthez  tartozó  
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete kölcsönszerződésének megkötésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az előző napirendnél tárgyalt pályázathoz kapcsolódóan az egyesület 
elnöke kérte az Önkormányzatot, hogy kamatmenetes kölcsön keretében 8.000.000 forint összeggel 
segítse ki szervezetük likviditását a program szakmai tevékenységének zavartalan megvalósítása 
érdekében.  Javasolta  a  kölcsönszerződés  jóváhagyását  a  projekt  zavartalan  megvalósítása 
érdekében.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem, 2 tartózkodással  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

112/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében a Felhalmozási céltartalék, projektek előkészítése előirányzat terhére a TOP-
6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” című Támogatási  szerződéshez kapcsolódó,  az 1.  melléklet  szerinti 
kölcsönszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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11. Javaslat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú 
Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Mivel az alapítványok támogatása 
nem  átruházható  hatáskör,  mindenképpen  szükséges  a  Közgyűlés  jóváhagyása  a  támogatás 
folyósításához. Kérte a Közgyűlést, hogy az általános tartalék terhére folyósítandó 500 ezer forint 
működési támogatást hagyja jóvá az alapítvány részére.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

113/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  az  általános  tartalék  terhére  a 
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány 500.000 Ft támogatásban részesüljön.

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

12. Javaslat címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél adományázására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a hatályos jogi szabályozás alapján 
az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti 
gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző 
fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes 
főorvosi cím használatára jogosult. A Salgótarjánban dolgozó felnőtt háziorvosok, gyermekorvosok 
és fogorvosok többsége több, mint 20 éve végzi szolgálatát az alapellátásban.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és vezetése elismeri a városban dolgozó orvosok 
áldozatos  munkáját.  Javasolta,  hogy  az  eddig  nyújtott  pénzügyi  támogatáson  túl  -  erkölcsi 
elismerésként  –  díszoklevelet  adományozzon  a  közgyűlés  a  címzetes  főorvosi  címre  jogosult 
háziorvosoknak, gyerekorvosoknak és fogorvosoknak, elismerve ezzel a huzamosabb ideje végzett 
magas színvonalú szakmai munkájukat. 

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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114/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, elismerve a város egészségügyi 
alapellátásában  dolgozó  orvosok  munkáját,  azon,  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  egészségügyi 
alapellátásában  részt  vevő  háziorvosok,  házi  gyermekorvosok  és  fogorvosok  részére,  akik  a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
alapján  az  átadást  megelőző  év  december  31.  napján  jogosultak  a  címzetes  főorvosi  cím 
használatára, díszoklevelet adományoz. 

A díszoklevelek  átadására  2018.  évben  a  Közgyűlés  szeptemberi  ülésén,  2018.  évet  követően 
minden évben a Semmelweis napi ünnepség keretében kerül sor. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

13. Javaslat  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda és  Bölcsőde mini  bölcsődei  ellátás  Szakmai  
Programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Andóné Angyal Mária óvodavezető

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy a  Közgyűlés  2018.  február  22-i 
ülésén  döntött  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  alapító  okiratának  módosításáról.  A módosítás 
többek  között  a  Mackóvár  Központi  Óvodában  14  fő  férőhelyszámon  mini  bölcsődei  ellátás 
biztosítását tartalmazta.

A jogszabályi rendelkezések szerint az engedélyezési eljárás során a bejegyzés iránti kérelemhez 
mellékelni kell a mini bölcsőde fenntartó által jóváhagyott, szakmai jogszabályban meghatározott 
szempontok szerinti  elkészített  szakmai  programját.  A szakmai  programot  a  Bölcsődei  nevelés-
gondozás országos alapprogramja alapján kell elkészíteni. A mini bölcsőde szakmai programját a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője elkészítette és benyújtotta jóváhagyásra.

A Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

115/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda és 
Bölcsőde mini bölcsődére vonatkozó szakmai programját jóváhagyja az 1. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető

14. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi  
fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
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Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati  ösztöndíj-pályázati  rendszerben való 
részvétel  önkéntes.  A települési  önkormányzat  maga  jogosult  a  pályázat  kiírására.  A pályázat 
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon az Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához. Az Ösztöndíjrendszerhez Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata 2001 óta 
minden évben csatlakozott,  mivel  fontosnak tartja  a  városban élő  főiskolai,  egyetemi  hallgatók 
tanulmányainak támogatását.

Javasolta,  hogy  amennyiben  a  pályázat  kiírásra  kerül,  az  Önkormányzat  csatlakozzon  az 
Ösztöndíjrendszer  2019.  évi  fordulójához  és  az  önkormányzati  ösztöndíjrész  biztosításához 
1.780.000 Ft-ot különítsen el a 2019. évi költségvetésben. Javasolta továbbá, hogy az ösztöndíjak 
odaítéléséről továbbra is a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma döntsön.

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

116/2018. (VI. 21.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, amennyiben a pályázat kiírásra kerül, csatlakozik a hátrányos 
szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetve  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok 
támogatására létrehozott  Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2019. 
évi fordulójához. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázatához  az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2019. évi pályázatokhoz 1.500.000 Ft-ot, a 2016., 2017. 
és 2018. évi nyertes „B” típusú pályázatokhoz 280.000 Ft-ot, összesen 1.780.000 Ft-ot biztosít. 

Határidő: 2019. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A Közgyűlése  felkéri  a  "Salgótarján  Jövőjéért"  Közalapítvány  Kuratóriumának  Elnökét  a 
pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Pakodi Beáta elnök 

15. Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „Szakembereket Salgótarjánba!” 
program célja, hogy a szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése 
érdekében kamatoztathassák.
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2018.  május  14.  napján  Bagyinszki  Tamás  benyújtotta  pályázatát.  Bagyinszki  Tamás  2017. 
decemberében Gödöllőn a Szent István Egyetemen szerzett diplomát, mint gépészmérnök. 2018. 
február 12. napjától a SALGGLAS Üvegipari  Zrt-nél,  mint fejlesztő mérnök áll  alkalmazásban. 
Kérelméhez benyújtotta munkaszerződését. 

Elmondta, hogy a Bizottság javaslata alapján támogatja Bagyinszki Tamás pályázatát, és javasolta a 
Közgyűlésnek a pályázat elfogadását. 

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező  Támogatási  szerződés  2./ 
pontjában szereplő, a támogatott részére biztosított önkormányzati bérlakás címében elírás történt. 
A helyes cím „3100 Salgótarján, Erzsébet tér 2.”.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

117/2018. (VI. 21.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe  véve  –  Bagyinszki  Tamás  (szül.:  Salgótarján,  1993.08.31.)  3100  Salgótarján, 
Március  15.  u.  18.  szám alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program keretében 
benyújtott pályázatát támogatja, valamint jóváhagyja Bagyinszki Tamás és Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között kötendő támogatási szerződést az 1. melléklet szerint.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

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

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  17.  §-a  alapján  a  Közgyűlés  félévenként  jóváhagyott 
munkaterv alapján végzi munkáját. A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző 
állítja össze és a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. 

A beérkezett  javaslatokat  figyelembe  véve  az  előterjesztésben  azok  a  napirendek  szerepelnek, 
amelyek tárgyalását jogszabály teszi kötelezővé, illetve amely témákban a döntéshozatal időpontja a 
munkaterv  készítésekor  már  ütemezhető.  Ezen felül  a  közgyűlés  aktuális  ülésének napirendjére 
felvételre  kerülnek  azok  a  témák,  amelyek  tárgyalása  és  a  döntéshozatal  a  későbbiekben  válik 
szükségessé. 
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Jelezte,  hogy a munkaterv tervezetét  szakmai egyeztetést  követően nyújtotta  be jóváhagyásra  a 
Közgyűlésnek.

A Gazdasági  Bizottság 8  igen szavazattal;  a  Pénzügyi  Bizottság 6  igen,  2  tartózkodással;  az  
Ügyrendi  Bizottság  5  igen,  2  tartózkodással;  a  Népjóléti  Bizottság  6  igen,  5  tartózkodással  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 7 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

118/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. II. félévi munkatervét az 1. 
melléklet szerint elfogadja.

A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

17.  Javaslat  Fekete  Nándor,  Salgótarján  díszpolgára  temetésével  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Fekete  Nándor  Salgótarján 
díszpolgára életének 77. évében elhunyt.  Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint 
díjak  és  elismerések  adományozásának  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet  értelmében  az 
Önkormányzat a díszpolgári címmel kitüntetett személyt elhalálozása esetén - ha ez a közvetlen 
hozzátartozók  egyetértésével  találkozik  és  az  elhunyt  végakaratával  sem  ellentétes  -  saját 
halottjának tekinti és a temetés költségeihez hozzájárul. 

Javasolta,  hogy néhai  Fekete  Nándor  temetésével  kapcsolatban az  előterjesztésben  foglaltaknak 
megfelelően döntsön a Közgyűlés. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztés az ülés előtt lett 
kiosztva.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2018. (VI. 21.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  elhunyt  Fekete  Nándort, 
Salgótarján díszpolgárát saját halottjának tekinti. 

A  Közgyűlés  az  Önkormányzat  által  alapított  kitüntető  cím,  valamint  díjak  és  elismerések 
adományozásának rendjéről  szóló  24/2016.  (VI.28.)  önkormányzati  rendelet  3.  §  (3)  bekezdése 
alapján a temetési költségekhez 400.000 Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a "III. 
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Helyi Önkormányzat fejezet, Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások" előirányzat terhére biztosít. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A továbbiakban tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett, 
majd Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Kérdésként  tette  fel,  hogy  rendelkezik-e  polgármester  úr  információval  arra 
vonatkozóan, hogy az Öblös ABC nyitása mikorra várható? 

A továbbiakban  jelezte,  hogy  a  Rákóczi  út  Magyar  Közút  Zrt.  általi  felújítása  megkezdődött, 
ugyanakkor arra kérte Polgármester urat, hogy jelezze feléjük, hogy a kavicsos szórás, mellyel az 
utat javítják,  nem tartós. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a COOP által megvásárolt üzletek nyitására vonatkozóan 
tájékoztatást  fog kérni.  Jelen  pillanatban nem tud időpontot  mondani.  Tájékoztatásként  közölte, 
hogy információi szerint a COOP nyitás előtt felújítja a megvásárolt üzleteket. 

A Rákóczi út  felújításával kapcsolatban tájékoztatta a Közgyűlést,  hogy levélben megkeresték a 
Közutat, és jelezték, hogy a Rákóczi út terheltsége kiemelkedően magas annak ellenére is, hogy 
vele párhuzamosan fut a gyorsforgalmi út, emiatt komoly felújításra van szükség.

A Közúttól azt a tájékoztatást kapták, hogy anyagi lehetőségeik függvényében újítják fel az utat. 
Ebben az évben kátyúznak, majd jövőre egy teljes szakasz felújítása valósulhat meg. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Hozzászólásában jelezte, hogy az Acélgyári úton lévő ABC nyitása a napokban 
várható. 

A továbbiakban  Molnár  Károly  képviselő  úrhoz  fordult  azzal  a  kéréssel,  hogy a  Somoskőben 
kialakítandó kis pályával kapcsolatban adjon tájékoztatást. 

Fekete Zsolt: Kérte a lakosságot, hogy a COOP üzletek nyitását követően a lehetőségekhez képest 
az élelmiszerek beszerzése ott történjen, mert csak akkor tudják fenntartani az üzlethelyiségeket, ha 
annak bevétele rentábilis. 

Molnár Károly: Jelezte,  hogy őt  is  sokan megkeresik  Somoskőről  a  játszótérrel  kapcsolatban. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy játszótér kialakítására az előző ciklusokban sem találtak megfelelő 
helyet, mert az önkormányzati területeket sorra eladták az elmúlt 20 évben.

Emiatt egy alternatív helyszínt kerestek, így jutottak az ottani vendéglátóegység tulajdonosához, aki 
ingyenes használatra felajánlotta a ház melletti területet a Perczel Mór úton. 

A terület  munkálatai  a  tavalyi  év  végén  elkezdődtek.  A Közfoglalkoztatási  cég  munkatársai 
kivízszintezték, legyalulták a földet. Várhatóan 2019-ben valósul meg a játszótér, a játszótér építési 
program keretében. 

Elmondta  továbbá,  hogy  állandó  problémát  okoz,  hogy  a  gyerekek  az  utcán  játszanak,  a 
buszfordulóban labdáznak és az útra kirúgják a labdát. Véleménye szerint hiba volt 20-30 évvel 
ezelőtt eladni az ottani futballpályát, hisz a gyerekek nem tudnak hova menni focizni, emiatt az 
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