
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

14. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. augusztus 29-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 14 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A  napirendek  elfogadása  előtt  tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  Orbán  Viktor  miniszterelnök 
javaslatára  Áder  János  Magyarország  Köztársasági  elnöke  Államalapító  Szent  István  ünnepe 
alkalmából magas állami kitüntetéseket adományozott több salgótarjáni születésű, vagy a városhoz 
kötődő kiválóságnak. A Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetését vehette át Alapi 
István  előadóművész,  gitáros,  zeneszerző,  az  EDDA Művek  tagja.  Szintén  a  Magyar  Ezüst 
Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetését vehette át Szabó Géza a Salgótarjáni Bányász Tornaklub 
és a Diósgyőri VTK volt vezetőedzője, az egykori olimpiai válogatott labdarúgócsapat pályaedzője. 

A Magyar  Érdemrend Lovagkereszt  Polgári  Tagozat  kitüntetését  vehette  át  Pándi  Piroska Liszt 
Ferenc Díja operaénekes; a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésben pedig dr. Tardi János 
részesült, akinek jelentős szerepe volt abban, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark 2010-ben sikeres 
felvételt nyert a nemzeti hálózatba.

Gratulált  a  kitüntetetteknek.  A  továbbiakban  a  tárgysorozattal  kapcsolatban  javasolta,  hogy  a 
kiküldött meghívóban 13. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és 
Bölcsőde alapító  okiratának módosítására”  című előterjesztést  4.  napirendi  pontként  tárgyalja  a 
közgyűlés,  illetve  a  kiküldött  meghívóban  17.  napirendként  szereplő  „Beszámoló  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. I. félévi tevékenységéről” című előterjesztést 21. 
napirendi pontként tárgyalja a Közgyűlés. 

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

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

1./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről 
szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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2./ Javaslat  az Önkormányzat által  alapított  kitüntető cím, valamint díjak és elismerések 
adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3./ Javaslat a mini bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4./ Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére 
Előterjesztő: Szatmáry Zsolt, a Városüzemeltetési Iroda vezetője

6./ Javaslat a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárására 
a Zagyvai Rakodó utcai lőtér és környékét, a Ruhagyári út 32. szám alatti ingatlant, a 
Zöldfa út végét érintően és hibajavítások átvezetésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7./ Javaslat a víziközmű-rendszerek 15 éves  (2019-2033.)  gördülő fejlesztési  tervének és  a 
2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8./ Javaslat  önkormányzati  szociális  bérlakások  felújítására  vonatkozó  pályázat 
benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9./ Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai 
fejlesztése”  című  projekt  megvalósítása  érdekében  szükséges  1258  hrsz.-ú  ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10./ Javaslat a Salgótarján, Salgó út 28. fsz./5. önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre 
történő kijelölésére 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11./ Javaslat a „Salgó 2018” Rallye-val összefüggésben önkormányzati lakások bérbeadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12./ Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13./ Javaslat a Szlivka László Alapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Rendezvény  -  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Cigány  Kisebbségi  Képviselők  és  Szószólók  Szövetségével 
megkötött kölcsönszerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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16./ Javaslat  közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

17./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18./ Javaslat a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetőjének (igazgatójának) megbízására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19./ Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Zárt ülés:

20./ Javaslat „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj adományozására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Nyílt ülés: 

21./Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2018.  I.  félévi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

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 2018. évi költségvetésről 
szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendeletének  augusztus  havi 
módosítására mely okok miatt kerül sor. Ilyen például, hogy többletforrást kapott az önkormányzat 
többek  között  szociális  ágazati  összevont  pótlékra,  kulturális  illetménypótlékra,  költségvetési 
szerveknél  foglalkoztatottak  kompenzációjára.  Az  ÉRV  Zrt.-vel  megkötött  bérleti  üzemeltetési 
szerződés  alapján  a  bérleti  díjból  megvalósuló  felújítási,  pótlási  munkák  megvalósítása  miatt 
szükséges  mind  a  bevételi,  mind  a  kiadási  oldal  előirányzati  rendezése.  A  TOP  keretében 
megvalósuló projektek, az Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása projektek és 
az  „Esély  a  gyermekeinknek”  projekt  kiemelt  előirányzatai  közötti  átcsoportosítások  váltak 
szükségessé. Elmondta továbbá, hogy a rendeleten átvezetésre kerülnek a közművelődési-, a sport-, 
a civil-, az oktatási-, a szociális-egészségügyi feladatok, az általános tartalékot érintő változások és 
közgyűlési döntések.

A Gazdasági  Bizottság  5  igen,  2  nem  szavazattal;  az  Ügyrendi  Bizottság  4  igen,  2  nem  
szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen, 5 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Fekete Zsolt polgármester a továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: A költségvetéssel kapcsolatban kérdésként tette fel, hogy a Kölcsey és a Jónásch-
telepi  felújítások  mikor  kezdődnek,  illetve  a  Kissomlyó  úti  járda,  Pécskő  úti  járda,  Beszterce 
Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása milyen költségvetési forrásból fog megvalósulni.

Megjegyezte továbbá, hogy „örömét” fejezi ki amiatt, hogy a MESE nem esett ki a kalapból, és 
ismét támogatáshoz jutottak. Nem tudja, hogy a Kemerovón megrendezett családi naphoz mi közük 
volt.  

Fekete Zsolt: A MESÉVEL kapcsolatban elmondta, hogy egyszer már tisztázva lett, hogy abban az 
esetben,  ha  valamelyik  városrésznél  olyan  egyesület,  vagy civil  szervezet  szervez  rendezvényt, 
amely nem bejegyzett szervezet és nem tud szerződést kötni, akkor a MESE segít. 

A Kölcsey és Jónásch-telepi úttal kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozási szerződés aláírásra 
került,  mely szerint év végéig mind a két utat felújítják. A többi útfelújítás is a 1,5 milliárd Ft 
terhére fog megtörténni. Elmondta, hogy az OTP előtt járdaszakasszal kapcsolatban tárgyalásokat 
folytattak az OTP-vel, hiszen a bank előtti területet is érinti a felújítás, azonban válasz még nem 
érkezett.  A többi járda és út felújításával kapcsolatban jelezte, hogy év végéig megtörténnek az 
útfelújítások. A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai Sándor: A MESÉVEL kapcsolatos felvetésre reagálva elmondta, hogy az a problémájuk az 
egyesülettel,  hogy  az  elnöke  Polgármester  úr  beosztottja.  Véleménye  szerint  ez  etikailag  nem 
tisztességes, illetve volt már rá példa – a Baglyasalja Barátainak Köre esetében –, hogy a megígért 
pénz elakadt ennél a finanszírozó egyesületnél. 

Úgy gondolja átláthatóbb lenne, ha a finanszírozás egy olyan szervezeten keresztül történne, melyet 
ilyen célra hoztak létre. 

Fekete Zsolt: Véleménye szerint korrekt volt az elszámolás annál is inkább, mert Alpolgármester úr 
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választókerületében történt rendezvényről van szó. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 6 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 16/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Javaslat  az Önkormányzat által  alapított  kitüntető cím, valamint díjak és elismerések 
adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2016 júniusában alkotta 
meg az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának 
rendjéről szóló rendeletét, amelyben a helyi kitüntetések rendszerét és adományozásuk rendjét új 
alapokra  helyezte,  azonban a kitüntető cím,  valamint  díjak adományozásával  járó pénzjutalmak 
mértéke hosszú ideje nem változott. Az Önkormányzat méltóképpen kívánja elismerni és ösztönözni 
azon  egyének,  valamint  közösségek  teljesítményét,  akik,  vagy  amelyek  Salgótarján  társadalmi, 
gazdasági,  tudományos  és  kulturális  életében,  fejlődésében  kiemelkedő  szerepet  játszanak, 
kimagasló  eredményeket  érnek  el  és  példamutató  tevékenységet  folytatnak.  A  Rendelet 
módosításának tervezete alapján a jelenleginél magasabb anyagi elismerés társulna az egyes helyi 
kitüntetésekhez. Az emelt összegű anyagi elismerések pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésében szükséges biztosítani.

A Gazdasági Bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodással;  
a Népjóléti Bizottság 7 igen, 5 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 tartózkodással  
támogatta az előterjesztést. 

Fekete Zsolt polgármester úr a továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  ezek  a  kitüntetések,  melyeket  minden  év 
januárjában  a  városi  ünnepségen  adnak  át,  egy élet  munkáját  tükrözik.  Ezeket  a  díjakat  olyan 
emberek kaphatják meg, akik egy élet  munkájával bizonyították rátermettségüket,  bizonyították, 
hogy érdemesek Salgótarján város elismerésére, kitüntetésére. Ez így van rendjén, hiszen azokat az 
embereket,  akik  a  városért  tesznek  akár  kulturális,  oktatási,  sport,  akár  politikai,  vagy  egyéb 
területen, mindenképp el kell ismerni, díjazni kell.

Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő megemelt pénzösszegek még mindig nem tükrözik 
ezt a munkát. Nyilván ezek az emberek nem a pénzért végzik a munkájukat, ez kifejezetten erkölcsi 
elismerés,  a  megbecsülés  jele,  ami  pénzben  kifejezhetetlen.  Természetesen  támogatják  az 
elképzelést, hogy a díjazottak egy kicsivel több pénzbeli elismerést kapjanak. 

Fekete Zsolt: Egyetért a FIDESZ frakcióval, azonban véleménye szerint ezek az emberek ennek a 
kis összegnek is nagyon fognak örülni.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 17/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat a mini bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete  Zsolt:  Köszöntötte  a  napirend  tárgyalásához  meghívott  Andóné  Angyal  Máriát,  a 
Salgótarjáni  Összevont  Óvoda és  Bölcsőde intézményvezetőjét.  Az előterjesztéssel  kapcsolatban 
elmondta,  hogy  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  alapján  a 
fenntartó  önkormányzat  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  formáiról,  azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A rendelettervezet a szakmai 
jogszabályokkal, valamint a szolgáltatás szakmai programjával összhangban szabályozza az ellátás 
igénybevételének módját,  az  ellátás  megszűnésének eseteit,  az  intézményi,  valamint  a  személyi 
térítési  díjra  vonatkozó rendelkezéseket.  A mini  bölcsődei  ellátásról  szóló  rendelet  megalkotása 
mellett, a Népjóléti Bizottság hatáskörének bővítése miatt szükséges az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása is. 

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

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti  
Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 18/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  sikeresen 
pályázott  a  TOP  keretében  a  „Pitypang  Tagóvoda  felújítása”  projekt  megvalósítására,  amely 
magában foglalja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi  Óvodájának 
eszközbeszerzését  is.  A pályázat  előírja,  hogy  a  megadott  feladatellátási  helyen  a  gyermekek 
számának  el  kell  érni  a  megadott  férőhelyek  számának  minimum  60%-át.  Ennek  alapján  lett 
felülvizsgálva  a  tagóvodák  engedélyezett  létszáma,  figyelembe  véve  a  tagóvodákban  lévő 
csoportokat is. A fentiekben és a jogszabályokban foglaltak alapján szükséges a Mackóvár Központi 
Óvoda, az Aprófalva Tagóvoda, valamint a mini bölcsőde férőhelyszámának módosítása. Mindezek 
intézményátszervezésnek minősülnek és az Óvoda alapító okiratának módosításával járnak együtt. 
Az intézmény átszervezéséhez a fenntartó kikérte az intézmény alkalmazotti  közösségének és a 
szülői szervezetnek a véleményét.  Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez kiegészítés 
lett kiosztva az ülés előtt. 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Turcsány László: Kérdésként tette fel,  hogy óvodapedagógusi,  alkalmazotti  létszámot érinti-e a 
módosítás, illetve a Mackóvár Központi Óvoda mikor készül el?

Fekete Zsolt: Intézményvezető asszonynak adta meg a szó.

Andóné Angyal  Mária: Válaszában elmondta,  hogy az alkalmazotti  létszám minden esetben a 
törvényben meghatározott létszámhoz igazodik. A gyermeklétszám csökkenés miatt senkit sem kell 
elküldeni,  sőt  jelen  pillanatban  pedagógusok  hiányoznak  a  rendszerből,  akiket  nyugdíjas 
kollégákkal, határozott időre tudnak pótolni. 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a kivitelezés határideje október 15.

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

128/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Összevont 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az 
1. melléklet szerint elfogadja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

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

Határidő: 2018. augusztus 30. 
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 

3. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy a Salgótarjáni 
Összevont Óvoda és Bölcsőde dokumentumait a változásoknak megfelelően vizsgálja felül.

 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Andóné Angyal Mária, óvodavezető 

5. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére 
Előterjesztő: Szatmáry Zsolt, a Városüzemeltetési Iroda vezetője

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2018. június 28-ai közgyűlésen 
döntés  született  a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatásának  igénylésére  vonatkozóan,  a 
költségvetési  törvényben  foglaltak  figyelembevételével.  Az  azóta  eltelt  időszakban  közzétételre 
került  a  pályázati  kiírás,  amely  a  támogatás  igénylésével,  benyújtásával,  felhasználásával 
kapcsolatos  részletes  információkat  tartalmazza.  Az  előterjesztés  a  pályázati  kiírás  alapján 
szükséges döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot tartalmazza.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

129/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés 
támogatására  vonatkozó  kérelmet  nyújt  be,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
A Közgyűlés vállalja, hogy az önkormányzat a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. 
január 1-től 2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  nyilatkozik  arról,  hogy  az 
önkormányzat  a  helyi  közlekedés  működtetéséhez  2017.  évre  vonatkozóan  a  KMKK 
Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  részére nettó  187.832 ezer  Ft  összegű, 
saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást fizetett meg. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy pályázati 
eljárás  nélkül  a  közszolgáltatással  közvetlenül  megbízva  kötötte  meg  a  szolgáltatóval  a 
közszolgáltatási szerződést. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 126/2018.(VI.28.) határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

6. Javaslat a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárására 
a Zagyvai Rakodó utcai lőtér és környékét, a Ruhagyári út 32. szám alatti ingatlant, a 
Zöldfa út végét érintően és hibajavítások átvezetésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2018. májusi határozata 
alapján eljárás indult a településrendezési eszközök módosítására - a Zagyvai Rakodó utcai lőtér és 
környékét,  a  Ruhagyári  út  32.  szám alatti  ingatlant,  valamint  a  Zöldfa  út  végét érintően  -  és 
hibajavítások átvezetésére. A határozati javaslat  melléklete a szakhatóságoktól beérkezett leveleket 
és a válaszokat tartalmazza.  A társadalmi egyeztetés során a tervdokumentációt a város honlapján 
közzétették, és az augusztus 15-én a hivatalban tartott lakossági fórumon bemutatták. A lakosságtól 
írásos  kérdés  nem érkezett.   Az  állami  főépítész záró  szakmai  véleményezéséhez  a  Közgyűlés 
elfogadó határozata szükséges.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki Csaba: Kérdésként tette fel, hogy mi lesz a Ruhagyári út 32. számú ingatlan sorsa? 

Fekete Zsolt: Főépítész asszonynak adta meg a szót.

Angyalné Wilwerger Józsa: Válaszában elmondta, hogy a Ruhagyári út 32. ingatlan tulajdonosa 
szociális  intézményt,  idősek  otthonát  akar  kialakítani  a  meglévő  épületek  felhasználásával.  A 
funkció megfelel a kórház környékének és beleillik a lakóterület funkciójába.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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130/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  a  Salgótarján,  Zagyvai  Rakodó 
utcai  lőtér  és  környékét,  a  Ruhagyári  út  32.  szám alatti  ingatlant,  a  Zöldfa  út  végét,  valamint 
hibajavítások átvezetését érintő településrendezési eszközök módosítására beérkezett véleményeket, 
észrevételeket az 1. melléklet szerint megismerte, azokat elfogadja. 
Felkéri  a polgármestert,  hogy a településrendezési eszköz tervezetét,  az eljárás során beérkezett 
valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy másolati 
példányát végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat a víziközmű-rendszerek 15 éves  (2019-2033.)  gördülő fejlesztési  tervének és  a 
2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 
éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 
tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll.  2016. július 4-től a felújítási és pótlási tervrészt 
minden  esetben  a  víziközmű-szolgáltatónak,  a  beruházási  tervrészt  pedig  az  ellátásért  felelős 
önkormányzatnak kell  elkészítenie,  és benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz  minden  év  szeptember  30-ig.  Jelen  előterjesztés  a  2019-2033.  időszakra  vonatkozó 
felújítási, pótlási tervrészekkel való egyetértésre, és a beruházási tervrészek elfogadására, valamint a 
2018-2032. időszakra vonatkozó felújítási, pótlási tervrészek módosítására tesz javaslatot. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

131/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
11-25788-1-011-01-07  MEKH.  hivatali  azonosítóval  rendelkező  víziközmű-rendszer  2019-2033. 
időszakra vonatkozó gördülő  fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervrészével az 1. melléklet 
szerint egyetért, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz. 

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

2. A Közgyűlés  a  21-25788-1-005-00-11 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező víziközmű-
rendszer  2019-2033.  időszakra  vonatkozó  gördülő   fejlesztési  tervének  felújítási  és  pótlási 
tervrészével a 2. melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz. 

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

3. A Közgyűlés  a  11-25788-1-011-01-07 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező  víziközmű-
rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő  fejlesztési tervének beruházási tervrészét a 3. 
melléklet szerint elfogadja.
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Határidő:  2018. szeptember 30.
Felelős:   Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés  a  21-25788-1-005-00-11 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező víziközmű-
rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő  fejlesztési tervének beruházási tervrészét a 4. 
melléklet szerint elfogadja.

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

5. A Közgyűlés  a  11-25788-1-011-01-07 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező  víziközmű-
rendszer  2018-2032.  időszakra  vonatkozó  gördülő   fejlesztési  tervének  felújítási  és  pótlási 
tervrészének módosításával az 5. melléklet szerint egyetért.

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

6. A Közgyűlés  a  21-25788-1-005-00-11 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező víziközmű-
rendszer  2018-2032.  időszakra  vonatkozó  gördülő   fejlesztési  tervének  felújítási  és  pótlási 
tervrészének módosításával a 6. melléklet szerint egyetért.

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

7. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  7-9.  mellékletek  szerinti  nyilatkozatok, 
meghatalmazás  aláírására.

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

8. Javaslat  önkormányzati  szociális  bérlakások  felújítására  vonatkozó  pályázat 
benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Emberi  Erőforrások 
Minisztériuma EFOP-2.4.3-18. kódszámmal meghirdetett pályázatára az Önkormányzat támogatási 
kérelmet nyújtott be 9 db önkormányzati bérlakás felújítására, összesen 44.999.999 Ft támogatási 
összegben.  A pályázat  célja:  a hátrányos helyzetű emberek lakhatási  körülményeinek javítása,  a 
lakhatási mobilizáció támogatása és társadalmi felzárkózásuk segítése. A támogatás formája: vissza 
nem  térítendő  támogatás.  A támogatás  mértéke: az  összes  elszámolható  költség  100  %-a.  Az 
Önkormányzat  a  projekt keretében a  szociális  bérlakásokban élő családok helyzetén oly módon 
kíván  segíteni,  hogy  a  bérlakások  felújításával  jobb  lakhatási  körülményeket  kíván  biztosítani, 
ezáltal életminőségük javul. Azzal a kéréssel fordult a Közgyűléshez, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásának utólagos jóváhagyásával segítse a pályázat megvalósulását.

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

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdezte, hogy a lakások kizárólag a várakozók 
listájának kielégítésére fognak szolgálni. A Salgó Vagyon képviselőjétől azt a választ kapta, hogy 
igen.  Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  ezek  vegyes  tulajdonú  lakások.  Információi  szerint  az 
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Acélgyári  út  38-40.   társasház,  ahol  ez  valószínűleg  feszültséget  fog  okozni,  hiszen  a  lakások 
állapota elég leromlott. Hasonlóan a Salgó út 26. szám alatt található lakásokhoz.

Továbbá felhívta a figyelmet a piaci alapú lakásbérlések helyzetére. Jelenleg 50-70 ember vár ilyen 
lakásra Salgótarjánban, viszont a bérlemények kiajánlása felújítás nélkül történik meg. Kérdésként 
tette fel, hogy beleszámítják-e a felújítási költséget a bérleti díjba, vagy azt a bérlőnek kell viselnie. 

További kérdése volt, hogy a Rákóczi úti és a Gorkij lakótelepi ingatlanok mikor lesznek felújítva.

Fekete Zsolt: Megadta a szót Molnár Ágnesnek, a Salgó Vagyon Kft. divízió vezetőjének. 

Molnár Ágnes: Tájékoztatásként elmondta, hogy a Salgó út 26. számú épületben 5 lakásingatlan 
található, melyek külön helyrajzi számon szerepelnek. Az előterjesztésben szereplő 3 darab ingatlan 
tisztán önkormányzati tulajdonban van. Az Acélgyári út 38-40. számú épületekben épületenként 4 
darab  lakás  található,  melyből  az  előterjesztésben  szereplő  ingatlanok  szintén  külön  helyrajzi 
számon szerepelnek, és tisztán önkormányzati tulajdonban vannak. A piaci alapú lakásigénylésekkel 
kapcsolatban  azt  a  tájékoztatást  adta,  hogy  50-60  család  vár   lakásra.  Jelenleg  a  forrás 
figyelembevételével - ugyan az önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll -, nincs fedezet 
arra, hogy a helyreállításra szoruló lakásokat teljes mértékben felújítsák. Ezekben a lakásokban csak 
a  lakásberendezési  tárgyakat,  (például  a  közműóra,  illetve  a  fürdőben  lévő  egyes  berendezési 
tárgyakat)  tudják  felújítani.  Abban  az  esetben  tudják  a  lakásigényléseket  elindítani,  ha  a  piaci 
lakásigénylő vállalja, hogy saját költségén helyreállítja a lakást. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

132/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  és  utólagosan 
jóváhagyja az EFOP-2.4.3-18 kódszámú felhívásra benyújtott „Szegregált élethelyzetek javítása” 
című pályázat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata általi benyújtását az alábbiak szerint:
Igényelt támogatásösszege: 44.999.999 Ft. Önerő: 0 Ft

A fejlesztéssel érintett 9 db önkormányzati ingatlan:
1. Salgótarján, Déryné út 21. 2/12
2. Salgótarján, Déryné út 21. 3/16
3. Salgótarján, Déryné út 21. 4/17
4. Salgótarján, Acélgyári út 38. fsz/4.
5. Salgótarján, Acélgyári út 40. fsz/3.
6. Salgótarján, Salgó út 26. fsz/1.
7. Salgótarján, Salgó út 26. fsz/2.
8. Salgótarján, Salgó út 26. fsz/3.
9. Salgótarján, Petőfi út 178. fsz/1.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés  az  1.  pontban  meghatározott  pályázathoz  a  9  db  lakhatási  célú  beruházás 
keretében  felújított,  átalakított  szociális  bérlakást  a  pályázat  időtartamára,  valamint  a  projekt 
megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a Salgó Vagyon Kft. kezelésében szociális bérlakásként 
hasznosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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3. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai 
fejlesztése”  című  projekt  megvalósítása  érdekében  szükséges  1258  hrsz.-ú  ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  Kormány a  Modern  Városok 
Program  keretében  2017.  március  21.  napján  együttműködési  megállapodást  kötött  az 
Önkormányzattal.  Az  együttműködési  megállapodás  végrehajtásával  összefüggő  feladatokat  az 
1388/2017. (VI.27.) Korm. határozat szabályozza, melynek 5. b) pontjának figyelembe vételével az 
Önkormányzat a Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztését kívánja megvalósítani, melynek 
szerves részét képezi a Bányamúzeum felújítása. A projekt megvalósítása érdekében szükséges a 
1258 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele. Salgótarján Önkormányzata az ingatlanra 
vonatkozó értékbecslést  elkészíttette,  mely alapján az ingatlan forgalmi értéke 16.100.000 Ft.  A 
1258  hrsz.-ú  ingatlan  tulajdonjogának  megvásárlása  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló önkormányzati  rendelet  alapján a  Közgyűlés  jóváhagyásával 
történhet.  Az  ingatlan  megvásárlásának  forrása  az  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében 
rendelkezésre áll.

A Gazdasági  Bizottság  6  igen,  1  tartózkodással;  a  Pénzügyi  Bizottság  4  igen,  1  nem,  2  
tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Turcsány László: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a Modern Városok Program 
lebonyolítására  létrehozott  munkacsoportok  nem  működnek.  Véleménye  szerint  ezeket  életre 
kellene hívni, működtetni kellene őket. 

Az értékbecsléssel kapcsolatban jelezte, hogy emlékei szerint titoktartási kötelezettséget fogadtak a 
TOP-os  fejlesztések  kapcsán  annak  érdekében,  hogy  a  manipulációknak,  vagy  egyéb 
spekulációknak elejét vegyék. Ehhez képest az egyetlen értékbecslő által adott ajánlatnak fejet hajt 
a város. Véleménye szerint ez nem jó ötlet. Nem hozná nyilvánosságra az értéket, hiszen a város 
alkupozícióját rontja. Véleménye szerint ilyen eljárással nagyon gyorsan el fog fogyni az 1 milliárd 
Ft.

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a kritikai véleményt elfogadja, változtatni fognak rajta. 
Ugyanakkor jelezte, hogy nem hozták nyilvánosságra, hogy az önkormányzat meg akarja vásárolni 
az ingatlant. 

A Bányamúzeum menekülő kijárata máshová volt tervezve. A továbbiakban Szabó Csaba képviselő 
úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Kérte, hogy frakciója kapjon tájékoztatást a Modern Városok Programról, az ezzel 
összefüggő koncepciókról, elképzelésekről. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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133/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a  „Novohrad-Nógrád 
Geopark  turisztikai  fejlesztése”  című  projekt  megvalósítása  érdekében  szükséges  1258  hrsz.-ú 
(természetben:  Salgótarján,  Kun  út  1/d.)  ingatlan  legfeljebb  16.100.000  Ft  vételáron  történő 
megvásárlását.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés  aláírására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat a Salgótarján, Salgó út 28. fsz./5. önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre 
történő kijelölésére 
Előterjesztő: Méhes András, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete  Zsolt: Köszöntette  az  ülésen  megjelent  Molnár  Ágnest,  a  Salgó  Vagyon  Kft.  divízió 
vezetőjét. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a  Salgótarján, Salgó út 28. fsz. 5. szám 
alatti  „lakás”  az  Önkormányzat  tulajdonában  áll,  mely jelenleg  használaton  kívüli,  falazott.  Az 
épületben  1  db  önkormányzati  tulajdonú  lakás  található,  a  többi  magántulajdont  képez.  A 
szomszédos  ingatlan  lakója  vételi  szándékot  nyújtott  be.  Független  értékbecslő  az  ingatlanra 
vonatkozó értékbecslést elkészítette, mely alapján a lakás forgalmi értéke 600.000,- Ft. Vevő írásban 
nyilatkozott,  hogy  a  vételárat  egyösszegben,  készpénzben  fizeti  meg  az  adásvételi  szerződés 
megkötésekor, így helyi rendelet alapján a vételár a forgalmi érték alapján kerül meghatározásra, 
mely adómentes. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a tárgyi lakást a vételi szándékot jelző részére, a 
vételár egyösszegben történő megfizetésének vállalásával áfa mentes vételáron értékesítésre jelölje 
ki, és az ingatlant pályáztatás nélkül értékesítse vevő részére.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

134/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Salgó út 28. fsz/5. 
számú (hrsz: 3123/3/A/5, 44 m2 nagyságú), „lakás” megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelöli, és 
az értékbecslés alapján meghatározott 600.000,- 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.(1V.25.)  önkormányzati  rendelet  19.§ (2)  bekezdése alapján  pályáztatás 
nélkül  Gagyi  Dezső  (lakik:  …..................................................  an.:  …..................,  született: 
…........................................)  részére  történő  értékesítését  jóváhagyja  600.000,-  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
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11. Javaslat a „Salgó 2018” Rallye-val összefüggésben önkormányzati lakások bérbeadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2018. augusztus 31. és szeptember 
2. között ismét megrendezésre kerül  a „Salgó 2018” Rallye. A szervező azzal a kérelemmel fordult 
az  Önkormányzathoz,  hogy a  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  szám alatti  épületben 22 db lakást  a 
sportverseny  időtartamára  a  versenyzők  elhelyezése  céljából  a  szervező  részére  adjon  bérbe. 
Javasolta a kérelem támogatását azzal, hogy a bérleti díjat a 16/1 és a 17/1 sz. lakások esetén 5.000.- 
Ft/lakás/nap,  a  többi  lakás  esetén  10.000.-  Ft/lakás/nap  áfa-mentes  összegben  határozza  meg  a 
Közgyűlés. A bérleti díj a közüzemi díjakat is tartalmazza.

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

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Hozzászólásában javaslatot tett arra, hogy a bérleti szerződés mellékletét képezze a 
szobaleltár. 

Fekete Zsolt: Molnár Ágnes divízió vezetőnek adta meg a szót.

Molnár  Ágnes: Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  lakások  átadása-átvétele  minden  esetben 
eszköznyilvántartással történik. Átadáskor is, és visszavételkor is ellenőrzik, hogy milyen eszközök 
kerültek átadásra, illetve visszavételre, azok meg vannak-e. 

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

Turcsány László: Jelezte, hogy a város szállodai szolgáltatást fog nyújtani a verseny idejére. A 
most felújított lakások állagának megőrzése végett fontosnak tartja a felügyelet biztosítását.

Kérdésként tette fel, hogy a Garzon szállodaként fog-e funkcionálni a továbbiakban vagy marad a 
Salgó  Vagyon  kezelésében,  és  rendezvények  idejére,  vagy  a  városban  dolgozó  orvosoknak, 
mérnököknek fog lakhatást biztosítani.

Fekete Zsolt: Válaszában jelezte, hogy képviselő úr választ is adott kérdésére. A lakások a Salgó 
Vagyon Kft. által lesznek bérbe adva rendezvények idejére, illetve a városba látogató csoportoknak, 
a  városban  munkát  vállaló  embereknek.  A további  működtetésére  vonatkozó  elképzelések  még 
kidolgozás alatt vannak.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

135/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  a 
lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.27.) önkormányzati 
rendelet  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja,  valamint  (2)  bekezdése  alapján  2018.  augusztus  31-től 
szeptember 2-ig terjedő időtartamra a MSKLC RENDEZVÉNYSZERVEZŐ Kft. részére (székhely: 
1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10.) bérbe adja a Salgótarján, Erzsébet tér 1. 15/3 -15/8, 16/1 – 
16/8, 17/1 – 17/8 szám alatti, összesen 22 db lakást. A Közgyűlés a lakások bérleti díját az alábbiak 
szerint határozza meg: 
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- a 16/1 és a 17/1 szám alatti lakások bérleti díja 5.000.- Ft/lakás/nap (áfa-mentes), 
- a 15/3 – 15/8, a 16/2 – 16/8, a 17/2 – 17/8 szám alatti lakások bérleti díja 10.000.- Ft/lakás/nap 
(áfa-mentes). 

A bérleti díj a közüzemi díjakat tartalmazza. 

Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a bérleti szerződést a 
MSKLC RENDEZVÉNYSZERVEZŐ Kft.-vel kösse meg. 

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

12. Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a SBTC Sport Kft. 2018. július 3. 
napján megtartott taggyűlésén egyhangúlag úgy határozott, hogy kiegészíti a társasági szerződést a 
pótbefizetésről szóló rendelkezésekkel, módosítja a társasági szerződés felügyelőbizottságról szóló 
rendelkezéseit,  továbbá  az  egyéb  változások  átvezetésére   tekintettel  hatályon  kívül  helyezi  a 
jelenlegi társasági szerződést és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 
új  társasági szerződését.  A társasági szerződés elfogadásához a Közgyűlés utólagos jóváhagyása 
szükséges.

A Taggyűlés – összhangban a pótbefizetési szabályok társasági szerződésbe történő beiktatásával - 
egyhangúlag elhatározta, hogy a Társaság a tőkehelyzetének pótbefizetés útján történő rendezéséről 
2018.  augusztusát  követően,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
döntése értelmében határoz. Javasolta, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére az 
Önkormányzat törzsbetétje 1000 %-ának megfelelő,  azaz 6.000.000.-  Ft összegben pótbefizetést 
vállaljon. Az SBTC Sport Kft. kérte továbbá az Önkormányzatot, hogy az SBTC NB III. osztályú 
férfi  felnőtt  nagypályás  labdarúgói  részére  6  db  önkormányzati  tulajdonú  bérlakás  ingyenes 
használatát biztosítsa 2018.09.01-től 2019.06.30-ig.  Javasolta a  Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám 
alatti garzonlakásban 6 db lakás ingyenes használatba adását a közüzemi költségek SBTC Sport Kft. 
általi megtérítése mellett.

A Gazdasági Bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. A Népjóléti Bizottság 
a határozati javaslat 3 pontjáról külön-külön szavazott: a határozati javaslat 1. pontját: 7 igen, 5  
nem; a határozati javaslat 2. pontját: 7 igen, 5 nem; a határozati javaslat 3. pontját: 12 igen  
szavazattal támogatta a bizottság. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy az SBTC Sport Kft. már nem a salgótarjániaké. 
Ez  egy  üzleti  vállalkozás,  aminek  a  többségi  tulajdonosa  a  Diósgyőr  érdekkörébe  tartozó 
magánszemélyekből,  vagy  cégekből  áll.  Jelen  pillanatban  az  SBTC  Egyesülete  1%  tulajdoni 
hányaddal bír a társaságban. Az önkormányzat 20% tulajdoni hányaddal rendelkezik a Kft.-ben. Az 
ilyen tulajdoni hányadnak akkor van értelme, ha a cég várhatóan nyereséggel működik. 

A  legutóbbi  közgyűlésen  részt  vett  a  Borsod  Sport  Invest  Kft.,  aki  75%-nyi  tulajdonrészét 
értékesítette egy új cégnek, mely kft. tulajdonosi háttere átláthatatlan. Jelenleg egy ügyvédi iroda 
jegyzi  a  tulajdonosi  kört,  mely véleményük  szerint  aggályos.  A társaság  legutóbbi  taggyűlésén 
pótbefizetésről döntött, melyhez a társasági szerződés módosítása szükséges. Ennek életbe lépéséről 
a Közgyűlés mai ülésén dönt. Információi szerint a beruházó ígéretet tett a költségek átvállalására, a 
tartozások kifizetésére.  Kérte, hogy Dániel Zoltán alpolgármester úr ezt cáfolja vagy erősítse meg.
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A továbbiakban elmondta, hogy a névhasználat engedélyezése az egyesület külön kérésére történt. 
Fontosnak tartották, hogy az SBTC név fennmaradjon. A pótbefizetéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy fontos, hiszen a cég veszteséges. Két egymás utáni évben is veszteségesen működött, ezért van 
szükség a 36 millió 646 Ft-os pótbefizetésre.
Törvény  szerint  ekkora  veszteségnél,  vagy  emiatt  a  veszteség  miatt  a  saját  tőke  olyan  szintre 
csökkent, amit pótolni kell. Ennek több lehetősége van, ezek közül egyik a pótbefizetés. Kiemelte, 
hogy a korábbi tulajdonos kölcsöne a cég felé  43.463 ezer Ft, mely szerepel a SBTC Sport Kft.  
mérlegében.  Azaz  a  cég  nem támogatta  Salgótarjánban az SBTC-t,  hanem kölcsönt  adott,  amit 
vissza akar kapni. A közgyűlés döntése a pótbefizetésről nemcsak az önkormányzatra lesz érvényes, 
hanem az új tulajdonosra is. 

Véleménye szerint a tulajdonosi kör nagyjából ugyanaz, tehát ez egy pénzügyi tranzakció, ami a 
várost  károsan  érinti,  hiszen  a  pótbefizetést  nagy  valószínűséggel  a  korábbi  tulajdonos 
kölcsöntörlesztésére fordítják. 

A FIDESZ  frakció  azt  javasolja,  hogy  a  cég  mondjon  le  a  kölcsönről,  és  ebben  az  esetben 
megszűnik a kötelezettség, átírható a tőke oldalra, így rendezhető a saját tőke helyzete.

A továbbiakban kérte, hogy a határozati javaslat három pontjáról külön-külön szülessen döntés. 

Fekete Zsolt: Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót.

Dániel  Zoltán: Hozzászólásában jelezte,  hogy három évvel  ezelőtt  a  DVTK-val  három oldalú 
együttműködési  megállapodást  kötött  az  SBTC Egyesület,  amiben nem azt  vállalta  a  Diósgyőr, 
hogy minden költséget fizet,  hanem azt, hogy annyi összeggel támogatja a Kft-t, amennyivel az 
önkormányzat. Ez kezdetben 8,5 millió volt, amit 2017-ben 10 millió Ft-ra emeltek.

A  tulajdonoscserére  azért  volt  szükség,  mert  az  MLSZ  nem  engedi,  hogy  ugyanabban  a 
bajnokságban, ugyanakkora többségi tulajdonosszerkezettel indulhasson csapat, és ismert, hogy a 
Diósgyőrnek több klubban is van érdekeltsége, például Egerben is. Tavaly Eger is feljutott az NB 
III-as bajnokságba,  ezért  vált  szükségessé a  tulajdonoscsere.  Tájékoztatásként  elmondta,  hogy a 
tulajdonoscsere  megtörténtekor  bekérték  az  átláthatósági  nyilatkozatot,  amit  az  új  társaság 
megadott. 

Megjegyezte, hogy a működés helyreállításához a három év alatt rengeteg pénzzel kellett támogatni 
az egyesületet, kezdve a múltbéli tartozások kifizetésével, illetve az utánpótlás újraszervezésével, a 
csapatok  bajnokságba  való  szerepeltetésével,  az  utánpótlás  edzők  alkalmazásával.  Jelenleg  250 
utánpótláskorú  labdarúgó  szerepel  az  SBTC  csapataiban,  akiket  utaztatni  kell,  a  megfelelő 
szerepléshez biztosítani kell a körülményeket.

Ez a kölcsön azért képződött, mert a DVTK annyi pénzt tett bele, mint az önkormányzat 10 millió 
Ft-ot,  viszont  ahhoz,  hogy ezeket  az eredmények megszülessenek,  illetve hogy a felnőtt  csapat 
megnyerje a bajnokságot jóval több forrásra volt szükség. 

Véleménye szerint a helyzet megoldására azért jó a pótbefizetés, mert törvény alapján, ha a társaság 
gazdálkodása helyreáll visszajár a tagoknak. Tehát nem egy végleges elköteleződés, szemben azzal, 
ha megemelt támogatást nyújtana az önkormányzat, hanem amennyiben helyreáll a tőkeszerkezet és 
a cég gazdálkodása ez visszajár a társaságnak.

Elmondta, hogy a Kft.-nek nincs más tevékenysége az SBTC labdarúgócsapatainak működtetésén 
kívül. Véleménye szerint amennyiben a Közgyűlés megszavazza a pótbefizetést, az jó helyre fog 
kerülni. Ezt az SBTC csapatainak működtetésére, illetve bajnokságban való szerepeltetésére fogják 
fordítani. 
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Végezetül jelezte, hogy a Közgyűlés által is elfogadott együttműködési megállapodás tartalmazta az 
SBTC visszavonhatatlan névhasználatát. 

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

Turcsány László:  Aggályosnak tartja,  hogy abban az esetben, ha nem lesz nyereséges a cég,  a 
pótbefizetést évről évre meg kell ismételni. Az előterjesztés szerint évente akár négyszer is. Évente 
kap 10 millió Ft egyszeri támogatást a Kft., illetve ha nem lesz nyereséges akkor évről évre meg 
kell ismételni a pótbefizetést. Ez most 6 millió Ft, ami lehet több is és kevesebb is. Véleménye  
szerint ez egy felelőtlen döntés, ami végeláthatatlan felülről nyitott forrás lesz az SBTC-nek és nem 
is ösztönzi majd a Kft.-t arra, hogy nyereséges vállalkozást működtessen. 

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

Szabó Csaba: Véleménye szerint Salgótarján döntés szintjén elvesztette az SBTC-t. Az SBTC egy 
nagyon értékes név, patinás klub, ma holnap 100 éves lesz a labdarúgó egyesület. Nagyon nagy 
érték, de döntés szintjén a város nem tud érdemben beleszólni a Kft. életébe, de fizetni fizethet. 
Maga az SBTC Klub 1%-ban, a város 20%-ban tulajdonos a Kft-ben. Ezt nagy problémának tartja.

Fekete Zsolt: Alpolgármester úrnak adta meg a szót.

Dániel Zoltán: Hozzászólásában kiegészítést tett. Valóban évente négyszer lehet pótbefizetés, de ez 
a százalék a maximum amit egy évben be lehet fizetni. Ez 6 millió Ft összesen. Ez nem felülről 
korlátlan, ez 6 millió Ft. A korábbi években adott támogatások összege soha nem volt 6 milliónál 
kevesebb. 

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

Molnár Károly: Véleménye szerint egy példás munkának az eredménye, ami az SBTC háza táján 
történik. Úgy gondolja,  hogy elérkezett  az SBTC ahhoz a ponthoz,  ahol valóban érvényesül az, 
hogy „kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci”. Komolyabb anyagi szerepvállalás nélkül nem lehet a 
kitűzött célokat megvalósítani. 

Ezekkel  a  befizetésekkel,  ezzel  a  felülről  korlátos  pótbefizetéssel  és  ezekkel  a  pénzügyi,  üzleti 
tranzakciókkal azt lehet elérni,  hogy ez a patináns és régi  egyesület  továbbra is  Salgótarjánban 
maradjon. A város  hosszú évek óta  kisebbségi  tulajdonos az SBTC-ben. A történetnek ebben a 
szegmensében  nincsen  változás.  Abban  viszont  lát  változást,  hogy  most  egy  olyan  többségi 
tulajdonos van, aki hajlandó pénzt beletenni, és ha az önkormányzat is támogatja az SBTC-t, akkor 
valóban egy fejlődő élsport alakulhat ki Salgótarjánban. 

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

Tolnai  Sándor: Megjegyezte,  hogy  a  korábbi  tulajdonos  nem  „bele  tette  a  pénzt”,  hanem 
kölcsönként finanszírozott valamit, amire semmiféle döntési joga nincs a városnak.  

A városnak nincs ráhatása azokra a döntésekre, amik a Kft.-ben születnek. Véleménye szerint a 
pótbefizetés megtagadásával egy új tárgyalási pozíciót lehetne nyitni, hiszen az új tulajdonos nem 
amiatt  vág bele,  mert  küldetésének tekinti  az  SBTC  létét.  Több,  mint  3  milliárdot  meghaladó 
fejlesztési pénzekhez való hozzájutásról van szó. Ez üzleti érdeke, ahol az egyik feltétel éppen az, 
hogy  a  cég  jó  kapcsolatot  ápoljon  az  önkormányzattal.  Úgy  gondolja,  hogy  védeni  kell  az 
önkormányzat, a szurkolók és a vezetők érdekeit, akik kénytelenek voltak a kialakult helyzet miatt 
lemondani az 5%-os tulajdonukról, mert egyébként őket is belekényszerítették egy helyzetbe, ahol 
csak kölcsönként kaptak pénzt, és most vissza kell fizetni.
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Véleménye szerint egy kőkemény üzleti érdekkel áll szemben az önkormányzat. 

Látható,  hogy  ugyanaz  az  érdekkör,  ugyanaz  a  tulajdonosi  kör  van  a  cégben.  Amennyiben 
megtörténik a pótbefizetés, abból kiveszik a kölcsönt. Keményebb fellépést vár a város vezetőitől. 
Abban az esetben, ha ez az összeg levonásra kerül a jövő évi támogatásból, akkor az kerüljön bele a  
határozati javaslatba is. 

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

Homoga László: Hozzászólásában elmondta,  hogy egy sportlétesítmény a szponzoroktól  kapott 
pénzekből, közvetítési díjakból és a jegyárakból tartható fenn. Az ebből befolyt összegből kellene a 
sportegyesületeknek működnie. Fontosnak tartja a SBTC utánpótlás nevelését, mert csak így van 
lehetőségük felsőbb osztályba lépni. 

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

Turcsány László: Egyetért a sport támogatásával, azzal viszont nem, ha ezt kényszer hatására kell 
tenni. A támogatást önkéntes alapon kell tenni, úgy ahogy a 10 millió Ft-ot is évente odaadja az 
önkormányzat  támogatásként.  A pótbefizetésről most fog dönteni a Közgyűlés.  Innentől nem az 
összeg lesz nyitott, hanem a lehetőség lesz nyitott arra, hogy ezt évente meg kell ismételni. Abban 
igazat ad Tolnai képviselő úrnak, hogy ha a közgyűlés megszavazza, akkor éves szinten ennyivel 
csökkenjen a támogatás összege. Tehát ne 10 millió támogatást adjon az önkormányzat, hanem csak 
4-et,  plusz  vállalja  a  6  milliós  pótbefizetést.  Abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat  egyszeri 
támogatást ad, akkor már 16 millió Ft-ot adott ebben az évben, viszont elkerüli azt, hogy minden 
évben kényszer hatására adjon támogatást. A továbbiakban felhívta polgármester úr figyelmét arra, 
hogy erre az egyesületre szeretné a város rábízni az atlétika stadion üzemeltetését, illetve az Öblös-
pálya edző pályaként történő üzemeltetését is.  Most arról fog döntés születni,  hogyha nem lesz 
nyereséges a cég, akkor évről évre oda kell adni ezt a pénzt. 

Aggályosnak tartja  a  6  millió  Ft  támogatást,  amit  a  következő támogatásból  levonnak,  de  még 
mindig elfogadhatóbb, mint az, hogy kényszerből kelljen fizetni. 

Fekete Zsolt: A továbbiakban Alpolgármester úrnak adta meg a szót.

Dániel  Zoltán: Szabó  képviselő  úr  felvetésére  reagálva  elmondta,  hogy jelenleg  az  SBTC-ben 
salgótarjáni  a  szakmai  vezető,  salgótarjáni  az  összes  utánpótlás  edző,  salgótarjáni  az  operatív 
igazgató, salgótarjáni az intézet, tehát mindenki salgótarjáni az ügyvezető igazgató kivételével.

Képviselő úr észrevétele volt, hogy az önkormányzatnak nincs ráhatása a dolgokra. Jelezte, egyetlen 
sportegyesületre sincs ráhatása az önkormányzatnak, amelyik támogatást kap. Véleménye szerint 
azzal, hogy az önkormányzat kis százalékban benne van a Kft.-ben, valamilyen  szinten van rálátása 
a cég gazdasági  működésére. 

Tolnai képviselő úr felvetésére reagálva elmondta,  hogy a pótbefizetést  a nagy tulajdonosnak is 
teljesítenie kell, ami 3,5-szerese annak az összegnek, amit az önkormányzat fizet. A tulajdonos 40 
millió Ft-ot költött arra, hogy az elmúlt 3 évben az SBTC ilyen formában működtesse az utánpótlás 
csapatait,  és megnyerje a megye I. bajnokságot. Nyilván, ha beleteszi a pótbefizetés összegét, a 
kölcsönt kinullázza, akkor ugyanott van, csak 3,5-szeresét tette bele mint az önkormányzat.

Turcsány László képviselő úr felvetésére pedig elmondta, hogy a Polgári Törvénykönyv nem ad 
más lehetőséget a Kft. számára, mint a pótbefizetést. Nem tud tőkeleszállítást eszközölni. Esetleg 
még a felszámolás jöhet szóba, vagy más társasági formává történő átalakulás, ami jelenleg nem 
megoldható, mert 3 milliós  a tőke. 
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Véleménye  szerint  ez  a  6  millió  Ft,  a  felső  határa  annak  az  összegnek,  amit  éves  szinten  az 
önkormányzat támogatásként meg tud adni. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a jövő évi támogatás 
összegébe tudják be ezt a 6 millió Ft-ot.

Fekete Zsolt: Aljegyző úrnak adta meg a szót. 

dr. Varga Tamás: Összefoglalásként elmondta, hogyha jól értette Alpolgármester úr befogadta a 
pótbefizetés önkormányzati támogatásba történő beszámítását. Ennek a határozati javaslatba is meg 
kell jelennie, ezért ezzel kapcsolatban beolvas egy lehetséges változatot, ami a határozati javaslat 2. 
pontját  érinti.  „A  Közgyűlés  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi 
költségvetése terhére az SBTC Sport Kft.  részére 6 millió  Ft  pótbefizetést  vállal  azzal,  hogy a 
pótbefizetés  összegével  a  2019.  évben  esedékes  önkormányzati  támogatás  összege  csökken.  
Egyebekben a határozati javaslat utolsó mondata változatlan szöveggel marad. 

Tehát nem beszámításról van szó, mert nem azonos jogviszonyból származnak a követelések,  de a 
jelenlegi támogatás, az együttműködési megállapodás szerinti 10 millió Ft, hogyha egyébként az 
együttműködési megállapodásban jegyzett összeg nem változik, akkor az 2019-ben 4 millió Ft-ot 
jelent. 

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

Tolnai Sándor: Megkérdezte, hogy az egyesületnek is képződik-e befizetése. Ők szegények, pénz 
nélkül vannak, de ha a Közgyűlés meghozza ezt a döntést lehet, hogy szükségük lesz a támogatásra. 

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

Turcsány László: Kérdésként tette fel, hogy a 6 db ingatlan érinti-e az új, felújított ingatlanokat.

Fekete Zsolt: Válaszában jelezte, hogy nem érinti az új ingatlanokat, majd a befogadott, módosító 
javaslattal tette fel szavazásra az előterjesztést. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

136/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az SBTC Sport Kft. (székhely: 
3100  Salgótarján,  Kassai  sor  54.,  cégjegyzékszám:  12-09-009272)  társasági  szerződésének 
módosítását  az  1.  melléklet  szerinti  taggyűlési  jegyzőkönyvben  foglaltak  szerint  utólagosan 
jóváhagyja.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az 
SBTC  Sport  Kft.  részére  6.000.000,-  Ft  pótbefizetést  vállal,  azzal,  hogy  a  pótbefizetés 
összegével  a  2019. évben esedékes  önkormányzati  támogatás összege csökken. A Közgyűlés 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  pótbefizetési  kötelezettség  előírását  az  Önkormányzat 
nevében megszavazza. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: a Társaság következő taggyűlése 
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3. A Közgyűlés a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti garzonlakásban 6 db lakást az SBTC NB 
III.  osztályú  férfi  felnőtt  nagypályás  labdarúgói  részére  2018.09.01-től  2019.06.30-ig  terjedő 
határozott  időtartamra ingyenes használatba adja a közüzemi számlák SBTC Sport Kft. általi 
megtérítése mellett.  A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját a 
szerződés megkötésére. 

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

Fekete Zsolt polgármester 10 perc szünetet rendelt el, majd az ülés folytatásakor megállapította,  
hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen. A Közgyűlés határozatképes. 

13. Javaslat a Szlivka László Alapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés áprilisi ülésén, 2018. 
május  1-jétől  kezdődően  5  éves  időtartamra  választotta  meg  a  Szlivka  László  Alapítvány 
Kuratóriuma  elnökét,  a  Kuratórium  tagjait.  Ezeken  felül  kibővítette  az  Alapítvány  célját  és 
pontosította a képviselet mértékét és módját. Az alapítói jogok gyakorlására jogosult Önkormányzat 
nevében  kezdeményezte  a  Törvényszéknél  az  alapító  okirat  módosításának  változásbejegyzési 
eljárás keretében történő átvezetését. 
A Törvényszék 2018. július 25-én érkezett hiánypótló végzésében 30 napos határidővel felhívta az 
Önkormányzatot,  hogy  a  hiányosságok  pótlása  mellett  a  Kuratórium  szavazategyenlőséget 
eredményező  döntéshozatala  során  a  kuratóriumi  elnök  részére  biztosított,  a  szavazatok 
egyenlőségét  eldöntő  többletjogosítványát  szüntesse  meg.  A Törvényszék által  kitűzött  határidő 
rövidsége miatt a Közgyűlés soron következő, rendes ülését nem várhatta meg az Önkormányzat, 
ezért kerül sor az alapító okirat jelen módosításának utólagos jóváhagyására.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti  
Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

137/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Szlivka  László 
Alapítvány (székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) alapító okiratának 1. melléklet szerinti 
módosítását, és a 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt polgármester jelezte, hogy Tolnai Sándor képviselő úr visszajött az ülésterembe, így  
a jelenlévő képviselők száma 14 fő. A Közgyűlés továbbra is határozatképes. 

14. Javaslat  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt:   Köszöntötte az ülésen jelenlévő Balogh Katalint,  a Salgótarjáni Rendezvény- és 
Médiaközpont Nonprofit  Kft.  ügyvezető igazgatóját,  és Simon Lajost,  a  Zenthe Ferenc Színház 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés ez év áprilisában és júniusában hozta 
meg azokat a döntéseket, mely értelmében a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-ből kiválik 
egy új gazdasági társaság, a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., mely az 
SKN Kft. színházi tevékenységén kívüli az SKN Kft. valamennyi feladatát ellátja a jövőben, míg az 
SKN Kft. tiszta színház profilú gazdasági társaságként, Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. néven 
működik  továbbra  is  nonprofit  korlátolt  felelősségű,  és  100%-os  önkormányzati  tulajdonú 
gazdasági társaságként. A Balassagyarmati Törvényszéken a bejegyzési eljárás folyamatban van, a 
Törvényszék várhatóan 2018.  augusztus 31.  napjával  jegyzi  be a  változásokat.  A két  gazdasági 
társaság  az üzleti  tervét  az elképzelések szerint  szeptember hónapban terjeszti  a  Közgyűlés  elé 
jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 
2018.  szeptember  1-jétől  működését  ténylegesen  megkezdi,  a  tulajdonosnak  a  működéshez 
szükséges  önkormányzati  támogatásról  rendelkezni  kell  ahhoz,  hogy a  feladatellátás  biztosított 
legyen. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

138/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és 
Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  részére  a  közfeladatai  folyamatos  ellátáshoz  2018.  szeptember 
hónapra 25.000 e Ft önkormányzati támogatást biztosít. Az önkormányzati támogatás fedezete az 
önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében  a  III.  helyi  önkormányzat  fejezet,  4.  Közművelődési 
feladatok  cím  alatt  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  működési  támogatása 
előirányzaton rendelkezésre áll.

Határidő: 2018. szeptember 3.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Cigány  Kisebbségi  Képviselők  és  Szószólók  Szövetségével 
megkötött kölcsönszerződés módosítására
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  TOP keretén  belül  a  „Forgách-telepi  komplex  programok”  címmel.  A támogatói 
döntésről 2018. április 25-én értesítést kapott az Önkormányzat, de a Támogatási Szerződés még 
nem került megkötésre, ezért a támogatási előleg sem kerülhetett átutalásra. 

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének elnöke 2018. január 
hó  2.  napján  kelt  levelében  kérte  az  Önkormányzatot,  hogy  a  Támogatási  Szerződéskötésig, 
valamint az előleg leutalásáig kamatmentes kölcsön keretében segítse ki szervezetük likviditását. 
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A Kölcsönszerződés 2018. február 23-án aláírásra került, a szerződésben szereplő kölcsön összege 
2018. június 4-ig átutalásra került. A folyamatos szociális munkavégzéshez további kölcsönösszegre 
van szüksége  a  Nógrád Megyei  Cigány Kisebbségi  Képviselők  és  Szószólók Szövetségének.  A 
további kölcsön összege 2.750.000 Ft. Az adós a Támogatási Szerződés megkötése és a támogatási 
előleg  megérkezése  után  a  teljes  kölcsön  összegét  -  mely  18.906.000  Ft  -  a  hitelező  részére 
megfizeti.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal; a  
Pénzügyi Bizottság 4 igen,  3 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Kérdésként tette fel, hogy mikorra várható, hogy megérkezik a támogatás és a 
megérkezését követően milyen határidőn belül kell visszafizetni a kölcsönt?

Fekete  Zsolt: Válaszában elmondta,  hogy bízik  abban,  hogy aláírják  a  támogatást,  és  abban a 
pillanatban amikor pénzéhez jut az egyesület, az önkormányzat megkapja ezt az összeget. Szeretné, 
ha ez év végéig megtörténne.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

139/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Cigány 
Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével kötött Kölcsönszerződés 1. sz. módosítását az 
1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat  közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt:  Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Licskó  Bálintot,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ez 
évben is benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához a 
START  mintaprogramok,  valamint  a  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási  programok 
lebonyolításával  kapcsolatban,  melynek  eredményeként  2018.  március  1-jétől  hat  START 
közfoglalkoztatási mintaprogram és kettő hosszabb távú közfoglalkoztatási program indult el, 2018. 
július  1-jétől  pedig  három  új,  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási  program  lebonyolítását 
kezdték meg. E programok közül kettő 2019. február 28-ig, egy ez év szeptember 30-ig tart, és 
összesen 327 fő foglalkoztatása valósul meg. A pályázatokhoz kapcsolódóan 4.550.000 Ft-ot kell 
saját  erőként  biztosítani,  amelyre  a  fedezet  az  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében 
rendelkezésre áll. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

140/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatási  programokon  belül,  a  65  fős,  a  117  fős,  valamint  a  145  fős 
közfoglalkoztatási  program  megvalósítására  vonatkozó  pályázatoknak  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  (a  továbbiakban:  Nonprofit  Kft.)  által  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához történő benyújtását utólagosan jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató 

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére a pályázatokhoz kapcsolódó 
4.550.000 Ft önerőt az alábbiak szerint biztosítja: 
- a 65 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 2.500.000 Ft-ot, 
- a 117 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 1.650.000 Ft-ot, 
valamint 
- a 145 fős hosszabb távú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 400.000 Ft-ot. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert,  hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
„Céltartalékok”;  „Működési  célú  tartalékok”;  „Közfoglalkoztatási  programokhoz  saját  erő” 
előirányzat  terhére  a  3.  pontban  meghatározott  önerőhöz  szükséges  4.550.000  Ft  erejéig 
kötelezettséget  vállaljon,  és  az  önkormányzati  forrás  átadására  vonatkozó  megállapodást 
aláírja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

3. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  2.  pontban  meghatározott  önerőre  vonatkozó 
előirányzat  rendezését  az  önkormányzat  2018.  évi  költségvetésről  szóló  rendeletének soron 
következő módosításával egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

17. Javaslat  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2013.  októberi 
határozatával  Maruzs  Viktória  Martinát  bízta  meg  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2018. november 1. napjáig tartó 
határozott időre. A határozott idő lejárta miatt, a KIGSZ magasabb vezetői álláshelyére pályázatot 
kell kiírni.

A továbbiakban  tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy a  pályázati  kiírás  3.  oldalán  elírás  történt.  „A 
pályázat  elbírálásának  módja,  rendje” bekezdésnél  szereplő  „A pályázatokról  fenti  bizottság 
véleményét  mérlegelve,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  polgármestere dönt”  helyett  „A 
pályázatokról fenti bizottság véleményét mérlegelve Salgótarján Megyei Jogú Város  Közgyűlése 
dönt”  szövegrész  a  helyes.  Kérte,  hogy az  előterjesztést  ennek  figyelembevételével  tárgyalja  a 
Közgyűlés.
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A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

141/2018. (VIII. 29.) határozat

1. A Közgyűlés a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői 
beosztásának betöltésére az 1. melléklet szerint pályázatot ír ki. 
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pályázatnak  a  Közigazgatási  Állásportálon, 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  internetes  honlapján,  valamint  az 
Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről intézkedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés a magasabb vezetői pályázat véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése alapján három tagú szakmai bizottságot 
hoz létre. A bizottság személyi összetétele: 
Dániel Zoltán alpolgármester elnök 
Kovács Zsolt a Népjóléti Bizottság elnöke tag 
dr. Bercsényi Lajos a Népjóléti Bizottság elnök-helyettese tag 
A szakmai bizottság feladata: a beérkezett pályázatok véleményezése. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dániel Zoltán a bizottság elnöke 

3. A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szakmai  bizottság  véleményének 
figyelembevételével,  a  Közgyűlés  elé  terjessze  be  személyi  javaslatát  a  Salgótarjáni 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

18. Javaslat a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetőjének (igazgatójának) megbízására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntette  az  ülésen  jelenlévő  Shah  Gabriella  pályázót.  Az  előterjesztéssel 
kapcsolatban elmondta,  hogy a  Közgyűlés 2018. május 22-i  határozatával  pályázatot hirdetett  a 
fenntartásában  működő  Dornyay Béla  Múzeum magasabb  vezető  (igazgató)  beosztás  ellátására 
vonatkozóan.
A pályázatok benyújtási határideje 2018. július 2. volt. A határidőre 2 pályázat érkezett: Kelemenné 
Peák  Ildikó  és  Shah  Gabriella  nyújtott  be  érvényes  pályázatot.  A  jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően a beérkezett pályázatok értékelésére, valamint a pályázók személyes meghallgatására 
szakmai-szakértői  bizottságot  hoztak  létre,  amelybe  egy-egy  tagot  delegált  a  reprezentatív 
szakszervezet, valamint a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége is.

A pályázók személyes  meghallgatását  a  Bizottság 2018.  július  17-én tartotta.  A Bizottság Shah 
Gabriella  megbízását  támogatta  a  Múzeum  igazgatói  beosztásának  ellátására.  A  vonatkozó 
törvényben foglaltaknak megfelelően, a Bizottság személyi javaslatát megküldte a kultúráért felelős 
miniszter  számára  biztosított  egyetértési  jogkörben  eljáró  Fekete  Péter  úrnak,  az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért  felelős államtitkárának. Az államtitkár írásban egyetértését 
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adta  Shah  Gabriella,  jelenlegi  igazgató  2018.  december  1.  és  2023.  november  30.  közötti 
időtartamra szóló újbóli magasabb vezetői megbízásához.

A Bizottság és a szakminisztérium véleményét figyelembe véve javasolta a Tisztelt Közgyűlésnek, 
hogy  Shah  Gabriellát  bízza  meg  a  Múzeum  igazgatói  feladatainak  ellátásával,  a  határozati 
javaslatban szereplő illetménnyel.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

142/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kjt.)  83/A  (1)  bekezdésében  biztosított 
hatáskörében,  valamint  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 
végrehajtásáról  a  művészeti,  a  közművelődési  és  a  közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint, a kultúráért felelős miniszter számára biztosított egyetértési 
jogkörben  eljáró,  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  kultúráért  felelős  államtitkárának 
egyetértése alapján, határozott időre, 2018. december 1-jétől 2023. november 30-ig megbízza Shah 
Gabriellát a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak ellátásával, a Kjt. 
szerint bruttó 505.900 Ft illetménnyel (180.500 Ft garantált besorolási illetménnyel, a magasabb 
vezetői feladatok ellátása idejére 236.000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel, 55.000 
Ft  magasabb  vezetői  pótlékkal,  24.400  Ft  kulturális  illetménypótlékkal,  valamint  10.000  Ft 
tudományos kutatói, oktatói pótlékkal).

A magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy Shah Gabriella  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot tegyen. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelmek 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. Az elmúlt időszakban hat pályázat érkezett be az önkormányzathoz. A 
Bíráló Bizottság a 2018. augusztus 6-án megtartott ülésén a rendelet célját, a támogatás feltételeit, a 
pályázatot benyújtók végzettségét, lakóhelyét, valamint a rendelkezésre álló lakásokat és forrásokat 
figyelembe véve,  Kelemen Piroska,  Bíró László,  Heim Gábor és  Nemes Andrea  esetében nem 
javasolja  a  pályázatok  támogatását,  Molnár  Rita  és  Horváth  Ádám Máté  pályázók  esetében  a 
Bizottság  javasolja  a  támogatási  szerződés  megkötését  a  Közgyűlésnek.   A Bíráló  Bizottság 
javaslatát figyelembe véve terjesztette a döntési javaslatot a Közgyűlés elé.

A Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal  támogatta  az  előterjesztést.  A Gazdasági,  Ügyrendi,  
Népjóléti Bizottság a határozati javaslatokról külön-külön szavazott. 
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A Gazdasági Bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a  
Népjóléti Bizottság 7 igen, 1 nem, 4 tartózkodással támogatta az I. határozati javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti  
Bizottság 12 igen szavazattal támogatta a II. határozati javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti  
Bizottság 12 igen szavazattal támogatta a III. határozati javaslatot.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak miatt szeretné megvilágítani, hogy 
mi volt a FIDESZ frakció aggálya a határozat elutasításában.

Kelemen Piroska pályázatával kapcsolatban volt vita a bizottsági üléseken. Véleményük szerint a 
Szakembereket Salgótarjánba program nem csak arról szól, hogy messziről hozzanak Salgótarjánba 
szakembereket, hanem arról is kell szólnia, hogy Salgótarjánban tartsanak szakembereket.

Kelemen Piroska Somoskőújfaluban lakik, aki végzett diplomásként szeretné elkezdeni az önálló 
életét.  Szeretne  Salgótarjánba  költözni,  és  mivel  munkahellyel  rendelkezik  –  tehát  a  pályázati 
feltételeknek megfelel – beadta pályázatát. 

A Bíráló Bizottság arra hivatkozva utasította el a pályázatát, hogy Somoskőújfaluból Salgótarjánba 
viszonylag könnyen be lehet jutni. A pályázat erre vonatkozóan semmilyen kikötést nem tartalmaz.
Véleményük szerint a pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, illő lenne támogatni annak érdekében, 
Salgótarjánba telepedjen le, itt élje életét, itt alapítson családot. 

Emiatt kérték a bizottsági ülésen, hogy a 3 határozati javaslatról külön-külön szülessen döntés. 

Nem tartják megfelelő indoknak azt, hogy nincs elegendő lakás a városban, mert épp a mai ülésen 
döntött a közgyűlés 6 lakás odaítéléséről.

Kérte,  hogy  a  Bíráló  Bizottság  a  pályázatok  elbírálásakor  vegye  figyelembe,  hogy  minden 
lehetőségre szüksége van a városnak, hogy itt telepedjenek le a szakemberek, illetve az itt élők ne 
menjenek el. 

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

A továbbiakban az I. határozati javaslatról döntött a Közgyűlés. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

143/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe  véve  –  Kelemen  Piroska  (született:  …..........................)  …......................... 
…................................ szám alatti lakos a „Szakembereket Salgótarjánba!” program keretében 
benyújtott pályázatát nem támogatja. 

2. A Közgyűlés – a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – Bíró László (született: …......... 
….........)  …..........................................  szám  alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!” 
program keretében benyújtott pályázatát nem támogatja. 
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3. A  Közgyűlés  –  a  Bíráló  Bizottság  javaslatát  figyelembe  véve  –  Heim  Gábor  (született: 
…..........................)  ….....................................  szám  alatti  lakos  a  „Szakembereket 
Salgótarjánba!” program keretében benyújtott pályázatát nem támogatja. 

4. A Közgyűlés  –  a  Bíráló  Bizottság  javaslatát  figyelembe  véve  –  Nemes  Andrea  (született: 
….....................................)  ….....................................................  szám  alatti  lakos  a 
„Szakembereket Salgótarjánba!” program keretében benyújtott pályázatát nem támogatja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

A továbbiakban a II. határozati javaslatról döntött a Közgyűlés.

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

144/2018. (VIII. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe  véve  –  Molnár  Rita  (született:  ….............................)  ….......................................... 
szám alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program keretében benyújtott  pályázatát 
támogatja, valamint jóváhagyja Molnár Rita 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 

Végezetül a III. határozati javaslatról döntött a Közgyűlés. 

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

145/2018. (VIII. 29.) határozat

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

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 
22. § (1) a) pontja alapján zárt ülésen kerül sor. Megkérte a napirendek tárgyalásában nem érintett 
meghívott  vendégeket,  a  sajtó  képviselőit,  érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok 
tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Fekete Zsolt: A Közgyűlés nyílt ülésen folytatta munkáját.  Megállapította, hogy a Közgyűlés 15  
tagjából 14 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. Tájékoztatásként elmondta, hogy zárt ülésen 
Salgótarján  Civil  Társadalmáért  díj  adományozásáról  született  döntés,  majd  rátért  az  utolsó 
napirendi pont tárgyalására. 

21. Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2018.  I.  félévi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése értelmében a jegyző  évente beszámol a képviselő-
testületnek  a  hivatal  tevékenységéről.  Tekintettel  arra,  hogy Jegyző  Asszony jogviszonya  2018. 
augusztus  31.  napjával  megszűnik,  ezért  a  beszámoló  a  hivatal  első  féléves  tevékenységét 
tartalmazza. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

147/2018. (VIII. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri 
Hivatala 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 

Fekete Zsolt: A napirendek végén megköszönte Jegyző asszonynak az együtt töltött éveket, a bírói 
tevékenységhez pedig nagyon sok egészséget,  erőt és kitartást  kívánt.  A továbbiakban Turcsány 
László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában szintén megköszönte Jegyző Asszony munkáját.

A továbbiakban jelezte, hogy a Salgó Rallyval kapcsolatban kérnek felvilágosítást a lakók arról, 
hogy az  elmúlt  évhez  hasonlóan  lesz-e  lehetőségük  arra  az  útlezárások  miatt,  hogy a  Medves 
fennsíkon,  vagy  Rónai  laposon  keresztül  eljussanak  Salgóbányára,  esetleg  a  verseny  rövid 
leállításával oldják meg ezt a problémát. Erről semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

Fekete Zsolt: Ígéretet tett arra, hogy lépéseket tesznek az ügyben. A továbbiakban Tolnai Sándor 
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