
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

16. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 27-i üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  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  az  országos  versenyhelyezett  diákok,  diákcsoportok  és  felkészítő 
tanáraik részére adományozható elismerő címek átadására került sor. 

Ezt követően a tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új, 8. napirendi pontként felvenni a „Javaslat 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések 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 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Tájékoztató  a Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  által  végrehajtott salgótarjáni  bölcsődék,  óvodák, 
bevásárlóközpontok, áruházak tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól  
Előterjesztő: Garai Levente tű. őrnagy, hatósági osztályvezető

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

3. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. 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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5. Javaslat  a  településrendezési  eszközök  módosítására  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 

6. Javaslat  a  Rónai  út  11.  helyi  védelem  alá  helyezésének  és  a  településképi  rendelet 
módosításának az előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7. Javaslat a települési  önkormányzatok rendkívüli  önkormányzati támogatására irányuló 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

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

10. Javaslat  a  Rónafalui  Művelődési  Ház  Rónafaluért  Baráti  Társaság  részére  történő 
ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes 
létesítményhasználat biztosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat  a  Salgótarján,  Csalános  út  2.  szám  alatti  sportingatlan  Zagyvarónai  Sport 
Egyesület részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

13. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub Sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak a 2018-
2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Egyebek
Címzetes főorvosi díszoklevelek ünnepélyes átadása

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. Tájékoztató  a Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  által  végrehajtott salgótarjáni  bölcsődék,  óvodák, 
bevásárlóközpontok, áruházak tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól  
Előterjesztő: Garai Levente tű. őrnagy, hatósági osztályvezető

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Garai  Levente  tűzoltó  őrnagyot,  és  Virág Zsolt 
tűzoltósági  felügyelőt.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Nógrád  Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kiemelt feladatként 
kezeli a tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ennek keretében került sor a város 
területén található bölcsődék, óvodák, bevásárlóközpontok, áruházak tűzvédelmi ellenőrzésére. A 
rendszeres  ellenőrzések  hozzájárulnak  a  szabálytalanságok  csökkenéséhez,  a  lakosság 
biztonságérzetének növeléséhez. Megköszönte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi  Kirendeltségének,  hogy  az  intézmények  folyamatos  hatósági 
felügyeletével,  a  tűzvédelmi  hiányosságok feltárásával  óvják a  környezet  értékeit,  és  az emberi 
életet.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A továbbiakban Garai Levente tűzoltó őrnagynak adta meg a szót.

Garai Levente: Hozzászólásában elmondta, hogy a kirendeltség már az elmúlt években is nagy 
hangsúlyt fektetett olyan intézmények, épületek ellenőrzésére, ahol tűz esetén nagyobb számban 
lenne veszélyeztetve a lakosság, illetve nehezebb a menekítés. 

Az  előző  évben  a  középmagas,  magas  épületek  ellenőrzése  történt  meg,  majd  ezt  követte  a 
bölcsődék,  óvodák  ellenőrzése.  Az  intézmények  vezetőivel  előzetesen  konzultáltak,  hiszen  az 
ellenőrzés  célja  nem  a  szankció,  hanem  a  gyerekek  biztonsága  volt.  Az  ellenőrzés  során  a 
legjellemzőbb a dokumentációk hiánya, nem megfelelősége, illetve tűzvédelmi berendezéseknek a 
jelölése volt. Egy kivétellel hatósági felhívásra került sor, és egy esetben nem tudtak eltekinteni a 
tűzvédelmi  bírságtól,  mert  az  automatikus  tűzjelző  berendezésnek  nem volt  meg  az  időszakos 
felülvizsgálata.  Ez nem salgótarjáni intézmény volt.  Elmondta,  hogy ezeknél az intézményeknél 
ciklusosan fognak hatósági felügyelet keretében ellenőrzést tartani. Ez év szeptember és november 
között kerül sor az általános iskolák tűzvédelmi ellenőrzésére. 

Jelezte továbbá, hogy május-június hónapokban az áruházakat, bevásárlóközpontokat ellenőrizték. 
Többnyire ezeknél is hatósági figyelmeztetésekre került sor, illetve egy esetben szintén tűzvédelmi 
bírsággal éltek a tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának hiánya miatt. 

A továbbiakban jelezte, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Nemzedék 
Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zrt.  együttesen  kampányolnak,  melynek 
keretében  a  szelektív  hulladékgyűjtéssel  és  a  tűzmegelőzéssel  kapcsolatos  tapasztalatokat, 
információkat cserélik ki. A két szervezet „találkozási pontja” a szabálytalan égetések, mottójuk 
pedig „Ne égesd el, gyűjtsd szelektíven”.

Ezzel  összefüggésben  a  Főigazgatóság  különböző  szórólapokat,  plakátokat,  kisfilmet  készített, 
melyeket  lakossági  fórumokon,  konferenciákon,  illetve  iskolai  előadásokon  próbálnak 
népszerűsíteni.

A továbbiakban felhívta a lakosság figyelmét a fűtési szezon kezdetén aktuális lakossági hőtermelő 
berendezések  időszakos  felülvizsgálatára,  illetve  lehetőség  szerint  a  szén-monoxid  érzékelők 
beszerzésére, ami sok esetben életet menthet.
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A  továbbiakban  felhívta  a  figyelmet  a  füstérzékelők  lakásba  történő  felszerelésére,  ami 
Magyarországon még nem annyira elterjedt gyakorlat. 

Fekete  Zsolt: Megköszönte  őrnagy  úr  szóbeli  kiegészítését,  majd  megállapította,  hogy  a 
Közgyűlés a Tájékoztatót tudomásul vette. 

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

Fekete Zsolt: Köszöntette az ülésen megjelent Bucsok Lajos Nógrád Megyei Forgalmi Igazgatót. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy  Salgótarján város jelenleg érvényben lévő helyi 
járati  menetrendje  2018.  január  01-től  lépett  életbe.  Az időközben beérkezett  lakossági  kérések 
alapján a közszolgáltató elvégezte a kisebb menetrend módosításokat. A helyi közlekedés ellátását 
biztosító autóbusz-állományból 2 db cseréjére került sor műszaki problémák miatt.   A menetrend 
módosítással,  valamint  a  járműállomány cseréjével  összefüggésben szükséges  a  közszolgáltatási 
szerződés módosítása, melyre vonatkozó javaslatot tartalmazza az előterjesztés.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

148/2018. (IX. 27.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  helyi  közösségi  autóbusz-
közlekedés biztosítása érdekében a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-
vel  2004.  december  30-án  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosítását  2018.  július  02-i 
hatállyal az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Mesterné  Berta  Ildikó  könyvvizsgálót.  Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az  Önkormányzat vezetése fontosnak tartja, hogy a 
Közgyűlés  időszakonként  tájékoztatást  kapjon  az  Önkormányzat  pénzügyi  helyzetéről,  az 
intézmények, gazdasági társaságok által elvégzett feladatokról. 

A 2018. évi költségvetés kialakításánál arra törekedtek, hogy mind a bevételek, mind a kiadások 
megtervezése  reális  legyen.  Figyelembe  vették  és  beépítették  a  tervszámokba  a  költségvetés 
készítésekor ismert jogszabályi változások hatását, a költségvetési szervek és gazdasági társaságok 
alaptevékenységével, illetve az önkormányzatnak végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat. 
A kiadásokhoz  hozzárendelték  azokat  a  forrásokat,  amelyek  biztosították  és  reményeik  szerint 
biztosítják a II. félévben is a működést. 
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A továbbiakban az önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítését vázolta tényszerűen.

Elmondta, hogy önkormányzati szinten a likviditási hitellel korrigált bevételek az I. félévben 9182 
M Ft-ra  teljesültek,  amely  a  módosított  előirányzat  51,1  %-a.  A bevételeken  belül  a  teljesített 
működési bevétel 4309 M Ft, a felhalmozási bevétel 4874 M Ft volt, amely a módosított előirányzat 
48,2 illetve 21,6 %-a. A finanszírozási bevételek közül az előző évi pénzmaradvány – a jogszabályi 
előírásnak megfelelően – 100 %-ban igénybe lett véve. A hosszú lejáratú hitelből az I. félévben 94,8 
millió forint folyósítás történt. 

A működési bevételeken belül meghatározó forrás a központi költségvetésből kapott támogatás, a 
közhatalmi bevételek , intézményi működési bevételek és a működési célú támogatások. A központi 
költségvetésből  kapott  működési  támogatás  1280 MFt bevételt  jelentett  az  önkormányzatnak.  A 
likvid hitellel korrigált működési bevételek főösszegén belül az általános állami támogatás aránya 
29,7 %-os. A központi költségvetésből a működési és ágazati feladatok támogatásán felül többlet 
forrást  kapott  az önkormányzat  bérkompenzáció,  különböző ágazati  pótlékok címen,  valamint  a 
prémium évek programra 7,3 M Ft összegben. 

A közhatalmi bevételekből 797,8 M Ft folyt be. A teljesített bevétel a korrigált működési bevétel 
38,89 %-a. A közhatalmi bevételek összességében 11,4 %-kal meghaladták az előző év hasonló 
időszakának teljesítményét. Építményadó címen a 2017. év hasonló időszakának bevétele 18,7 M 
Ft-tal, helyi Iparűzési adó címen 62,1 M Ft-tal, gépjárműadó jogcímen 43 M Ft-tal teljesült túl. Az 
un.  intézményi  működési  bevételek  teljesítése  495,7  M Ft,  amely  a  módosított  előirányzathoz 
képest 49,7 %-os teljesítésnek felel meg. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 11,5 %-át 
tette  ki.  Ezen  bevételből  a  költségvetés  Helyi  Önkormányzat  fejezetében  358  M  Ft  bevétel 
keletkezett. Legfőbb bevételek az önkormányzati bérlakások bérlőitől, a nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásából, a parkolási díjakból és az osztalékból származó bevételek. 

Az önkormányzat intézményeinél realizált bevétel összesen 130,3 M Ft. Ebből meghatározó volt a 
Csarnok-  és  Piacigazgatóságnál  jelentkező  bérleti  és  egyéb  díjbevétel,  valamint  a  KIGSZ-nél 
jelentkező étkezési térítési díj bevétel. A működési célú támogatásokból származó bevétel 228,8 M 
Ft-ban  realizálódott.  A bevétel  az  előző  év  I.  féléves  bevételének  több,  mint  másfélszerese.  A 
jelentős növekedés oka az újonnan induló, illetve a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó 82 
M Ft támogatási bevétel realizálása. 

A felhalmozási célú bevételeken belül a felhalmozási célú támogatások jogcímen érkezett forrás 
1114,7  M  Ft  volt.  Ezen  forrás  a  felhalmozási  főösszegen  belül  22,9  %-os  arányt  foglal  el.  A 
felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök, valamint az előző évről áthozott 3353 M Ft 
maradvány képezik az alapját a projektek finanszírozásnak. 

A  továbbiakban  az  önkormányzati  kiadásokat  vázolta.  Elmondta,  hogy  az  önkormányzati 
költségvetés féléves szinten jelentkező kiadási főösszege a likvid hitel törlesztés nélkül 3788 M Ft 
volt, amely a módosított előirányzat 22,3 %-a. A teljesített kiadás 401 M Ft-tal nagyobb az előző év 
hasonló  időszakában  teljesített  kiadásoktól.  Az  összes  kiadáson  belül  a  működési  kiadások 
teljesítése  2792  M Ft  volt,  amely a  módosított  előirányzat  36,9  %-a.  A felhalmozási  kiadások 
teljesítése  996  millió  Ft  volt,  amely  a  módosított  előirányzat  10,1  %-a.  Az  előzőekben  vázolt 
önkormányzati  szintű  mutatószámok  összevontan  tartalmazzák  az  önkormányzat  irányítása  alá 
tartozó  költségvetési  szervekre,  a  kulturális,  sport,  szociális  és  városfenntartási  kiadásokra  és  a 
folyamatban levő projektekre fordított összegek alakulását.

A továbbiakban  az  egyes  fejezetek  I.  féléves  teljesítési  mutatóit,  a  kötelező  és  önként  vállalt 
feladatok ellátását mutatta be.

A KIGSZ fejezeten belül jelennek meg a könyvtár, a múzeum, az óvoda és a vásárcsarnok bevételei  
és kiadásai, az ezen intézmények gazdasági feladatait ellátó szervezet, valamint az iskolai és az 
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óvodai gyermekétkeztetés bevételei és kiadásai. A fejezeti szinten realizált összes bevétel 1109 M 
Ft, amelyből az önkormányzati támogatás 776 M Ft volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz 
képest  58,9 illetve  53,5 %-os.  A fejezeti  szinten teljesített  kiadás  összesen  922 M Ft,  amely a 
módosított előirányzat 49 %-a. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetési bevételei féléves szinten 61,5 %-ra a kiadások 55,0 
%-ra  teljesültek.  A szakmai  bevételek  74,6 %-ra a  kiadások 52,3 %-ra teljesültek.  A bevételek 
időarányoshoz képest magasabb teljesítésének oka, hogy a könyvtárellátó szolgálat tevékenységre 
kapott éves költségvetési támogatási összeg év elején kiutalásra került. Szakmai vonatkozásban a 
könyvtár  biztosítani  tudta  Salgótarján  város  lakosai  számára  a  kulturális,  könyvtárszakmai 
szolgáltatásokat.  Az Ünnepi  Könyvhét  színes  palettája  292 főt  mozgatott  meg,  míg  az  Internet 
Fiesta  rendezvényein  588  fő  vett  részt.  A Palócföld  irodalmi,  művészeti,  közéleti  folyóirat  a 
könyvtárral  együtt  sikeresen  pályázott  a  Nemzeti  Kulturális  Alaphoz,  és  1,5  M FT támogatást 
kapott. 

A Dornyay Béla Múzeum a 2018. I. félévére meghatározott üzemeltetési bevételei féléves szinten 
64 %-ra a kiadások 52,3 %-ra teljesültek. A szakmai bevételek 75,3 %-ra a kiadások 30,2 %-ra 
teljesültek.  Szakmai  vonatkozásban  a  múzeum első félévi  tevékenységei  közül  kiemelkedik  két 
jelentős  pályázat,  a  Bányászati  Kiállítóhely felszíni  állandó  kiállításának  rendezése,  valamint  a 
Múzeum tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése. A félév kiemelt jelentőségű programja volt a 
Múzeumok Éjszakája, valamint a Múzeumok Majálisa. 

A Salgótarjáni Összevont Óvoda üzemeltetés bevételei 59,3 %-ra, a kiadások 58,9 %-ra, a szakmai 
tevékenység bevételei 48 %-ra a kiadások 46,7 %-ra teljesültek. Az Óvoda életében az idei év a 
felújítások  éve.  Az  óvoda  épületek  infrastrukturális  állapotának  teljes  körű,  illetve  energetikai 
felújítását  az  önkormányzat  pályázatból  valósította,  illetve  valósítja  meg.  Az óvodákban többek 
között  a  következő  programok  kerültek  megrendezésre:  Városi  Műfalmászó  Találkozó,  az 
Eszterlánc néptánccsoport  műsora,  Oviszínház,  „Húzd meg-ereszd meg” népi  ügyességi  játékok 
bemutatása.  Az  óvodás  gyermekek  képességfejlesztése  terén  kiemelten  foglalkoztak 
mozgásfejlesztéssel,  testneveléssel,  matematikai  nevelés  megvalósításával,  az  SNI  gyermekek 
integrációjával.

A Csarnok-és Piacigazgatóság a saját bevételeiből fedezi a kiadásait. A bevételek teljesítése 42,3 %-
os,  a  kiadásoké 36,5  %-os  volt  az  I.  félévben.  Szakmai  területen  az  intézmény vezetése  nagy 
figyelmet fordított és fordít a vásárlóerő visszacsábítására a salgótarjáni Vásárcsarnokba. Továbbra 
is szervezik az „Állati Jó Vasárnapokat”, melyek pénzügyi jelentősége az elmúlt időszakban ismét 
nőtt. A belépőjegyből befolyt összeg már lehetőséget ad arra, hogy az ide érkezőknek színvonalas 
műsort nyújtsanak. Az Önkormányzat felé előírt befizetést az elvárt mértékben teljesítették.

A KIGSZ,  mint  gazdasági  szervezet  ellátja  a  hozzá  tartozó  intézmények  pénzügyi-gazdasági 
feladatait,  valamint  a  gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  szervezési,  pénzkezelési  és  elszámolási 
feladatokat. A kiadási előirányzatok teljesítése az általános feladatok tekintetében 44,3 %-os. Az 
állami fenntartású iskolákra fordított kiadások teljesítése az étkeztetési kiadással együtt 60,4 %-os, a 
bevételek teljesítése 63,6 %-os. 

A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül az összes bevétel 418,3 M Ft, az összes kiadás 387,6 M Ft 
volt,  amely  a  módosított  előirányzat  43,  illetve  39,9  %-a.  Az  egyes  szakmai  irodák  ellátták  a 
közgyűlés, az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat. 
Részt vettek a döntés előkészítés és végrehajtás folyamatában. 

Az önkormányzati fejezeten belül a teljesített kiadás összesen 2878 M Ft volt, amely a módosított 
előirányzat 20,4 %-a. Itt jelennek meg többek között a város üzemeltetéssel, fenntartással, szociális 
és  egészségügyi  feladatokkal,  oktatás,  közművelődés  sport  feladatokkal  kapcsolatos  kiadások, 
valamint az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektek kiadásai. 
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Az önkormányzat a városüzemeltetési, fenntartási feladatait közvetlenül vagy szerződés alapján a 
gazdasági társaságaival látja el.  Az ellátott  feladatok jellemzően a helyi  utak,  hidak fenntartása, 
parkok,  zöld  területek  rendben  tartása,  köztisztasági  feladatok  ellátása,  közvilágítás  biztosítása, 
bérlakások  és  nem lakás  célú  helységek  kezelése.  Az  önkormányzatnál  közvetlenül  megjelenő 
városfenntartási  és  egyéb  feladatok  kiadásaira  az  I.  félévben  263,4  M  Ft-ot  fordított  az 
önkormányzat, ami a módosított előirányzat 41 %-a. 

A  gazdasági  társaságok  közül  a  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  az  általa  végzett  helyi  utak, 
közterületek,  parkfenntartás,  temető  fenntartási  feladatokra  52  M  Ft-ot,  közfoglalkoztatási 
programokhoz saját erő címen 25 M Ft-ot, a Kft.  működéséhez 48 M Ft-ot kapott.  A Kft. által  
felhasznált előirányzatok teljesítése időarányos.

Az önkormányzat lakás és nem lakás célú helyiségeit a Salgó Vagyon Kft. kezeli. Az önkormányzati 
bérlakások fenntartására  a  költségvetés  eredeti  előirányzatként  200  M  forintot  határozott  meg, 
amely a félév során 720 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatból 83,4 M forint lett felhasználva, amely 
a pénzügyi lehetőségnek 41,6 %-a. A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetésben 
eredeti  előirányzatként  82  M forint  lett  meghatározva,  amely  a  félév  során  82,  6   M forintra 
változott.  Az előirányzatból  34,7 M  forint  felhasználására  került  sor.  Az előirányzat  teljesítési 
szintje 42,0 %-os,

A  köztisztasággal  összefüggő  feladatokra  a  költségvetésben  58,4  M  Ft  előirányzat  került 
megtervezésre.  A feladatokat – burkolt  felületek téli  és nyári  takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános 
illemhely  működtetése,  városi  kútház  üzemeltetése,  gyepmesteri  feladat  –  megbízási  szerződés 
alapján végzi  a VGÜ Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  A 
félév során 29,2 M Ft támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés 50 %-
os. 

Helyi  közösségi  közlekedés  támogatására  a  költségvetésben  217,8  M  Ft  előirányzat  került 
megtervezésre.  Az  I.  félévben  137,8  M  Ft  működési  támogatás  átutalásra  került  a  KMKK 
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére. 

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A társulásnak átadott pénz az I. félévben 
398,8 M Ft volt, ami a módosított előirányzat 55,4 %-a. Saját forrás terhére 40,6 M Ft-ot fizetett ki 
az  önkormányzat  szociális  támogatások címen,  amely a  módosított  előirányzat  50,4  %-a.  Ez  a 
támogatás  a  rászorulók  részére  a  gyógyszer  kiadásokhoz,  lakhatáshoz,  rendkívüli  élethelyzetek 
kezelésére, valamint a helyi járati tanulói bérlet vásárláshoz nyújtott segítséget. 

A sportlétesítmények, közösségi terek fenntartására, működtetésére, Salgótarján kulturális életének 
szervezésére,  a  rendelkezésre  álló  lehetőségből  153  M  Ft  kiadás  teljesült,  amely  a  49,1  %-os 
teljesítésnek felel meg. Ebből a Közművelődési Nonprofit Kft. 143 M Ft, a Szimfonikus Zenekar 2 
M Ft, a Néptáncművészetért Közalapítványt 6,2 M Ft támogatást kapott. Az önkormányzat a sport,  
civil,  ifjúsági  és  oktatási  feladatok  ellátása  címen  összesen  67,4  M Ft  kiadást  teljesített  az  I., 
félévben.  Ez  az  összeg tartalmazza  a  sportegyesületek,  sportrendezvények támogatását,  a  város 
kulturális  és  idegenforgalmi  területen  működő  szervezetei  rendezvényeihez  adott  támogatást,  a 
különböző ösztöndíj programokban részt vevők támogatását. 

2018-ban  folytatódott  az  előző  évről  áthozott,  illetve  az  újonnan  érkezett  eu-s  és  központi 
költségvetési fejlesztési források felhasználása. A költségvetésben szereplő céloknak megfelelően az 
első félévben a felhalmozási kiadások közül a beruházásokra 221,4 millió forint, a felújításokra 
654,5 millió forint került kifizetésre. Ezek az összegek a módosított előirányzat 6,3 illetve 10,9 %-a. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló beruházások közül a 
Vadvirág, a Hétszínvirág és a Baglyasi Tagóvoda, a Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület 
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vízrendezése és a Vásártéren a rendelő kialakítása projektek a zárási szakaszba léptek. A TOP-ból 
támogatásban részesült többi fejlesztés esetében az I.  félévben a projektfejlesztési szakaszban, a 
tervezési és közbeszerzési feladatok zajlottak. Az 1,5 MRD Ft-os állami támogatásból megvalósuló 
fejlesztések közül az Újakna és Faiskola út kivitelezése befejeződött, és több projekt a kivitelezési 
szakaszba  lépett.  A  Modern  Városok  programból  megvalósuló  projektek  előkészítése  a 
megvalósítási szakaszban van.

Az önkormányzat a költségvetésben rendelkezik általános és céltartalékkal. Az általános tartalék 20 
M Ft-os keretéből 5,9 millió forint került felhasználásra az I. félévben. A felhasználás megfelelt a 
költségvetési  rendeletben meghatározott  korlátnak. A működési célú tartalékok állománya június 
30-án 225,2 M Ft, a felhalmozási célú tartalékok állománya 242,1 M Ft. 

A költségvetés I. féléves teljesítéséről összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat biztosította 
a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. A feladatellátáshoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre 
állt.  Cél a további bevételi lehetőségek keresése, illetve a kiadások, megtakarítások vizsgálata a 
tartalékok feltárása érdekében. 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen, 4 nem szavazattal;  
a Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 nem, 1  
tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a Tájékoztatót tudomásul vette.

4. 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  rendelet  szeptember  havi 
módosítására mely okok miatt került sor. Ilyen például, hogy többletforrást kapott az önkormányzat, 
többek  között  szociális  ágazati  összevont  pótlékra,  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményhez 
kapcsolódó ellátásra. Az ÉRV Zrt.-vel megkötött  bérleti üzemeltetési  szerződés alapján a bérleti 
díjból  megvalósuló  felújítási,  pótlási  munkák  megvalósítása  miatt  szükséges  a  kiadási  oldal 
előirányzati  rendezése.  A  Városi  uszoda  energetikai  fejlesztése  című  projekt  felújítási 
munkálatainak  megvalósítása  során  előre  nem  látható  műszaki  többletmunkák  jelentkeztek, 
melynek kivitelezése  az  uszoda  működtetéséhez  nélkülözhetetlen,  ezért  az  előirányzat  felújítási 
sorának  3.196.590  Ft-tal  történő  megemelése  vált  szükségessé.  Illetve  a  rendeleten  átvezetésre 
kerülnek  a  közművelődési-,  a  sport-,  az  ifjúsági-,  az  általános  tartalékot  érintő  változások  és 
Közgyűlési döntések.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen, 4 nem szavazattal;  
a Gazdasági Bizottság 6 igen, 3 tartózkodással; a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 6 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5. Javaslat  a  településrendezési  eszközök  módosítására  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 az  Önkormányzat  2018.  májusi 
határozata alapján elindításra került a településrendezési eszközök módosítása  a Zagyvai Rakodó 
utcai lőtér és környékét, a Ruhagyári út 32. szám alatti ingatlant, valamint a Zöldfa út végét érintően 
és  hibajavítások  átvezetésére.  A  módosítást  az  önkormányzat  kezdeményezte.  Az  augusztusi 
közgyűlésen  ismertették  a  beérkezett  szakhatósági  véleményeket,  melynek  alapján  az  állami 
főépítész  a  módosítás  elfogadásával  egyetért.  A határozati  javaslat  a  településszerkezeti  terv,  a 
rendelettervezet a helyi építési szabályzat módosítására irányul. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két 
külön döntést szükséges hozni.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

149/2018. (IX. 27.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017. (II. 14.) határozat 1. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017. (II. 14.) határozat 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Ez a határozat 2018. október 28-án lép hatályba.
Határidő: 2018. október 28.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

A továbbiakban megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 20/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat  a  Rónai  út  11.  helyi  védelem  alá  helyezésének  és  a  településképi  rendelet 
módosításának az előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2017-ben elfogadta a 
településkép védelméről  szóló  önkormányzati  rendeletét.  A rendelet  módosításának  előkészítése 
most válik aktuálissá, két fő szempont alapján. Egyrészt a Rónafalu településrészen található Rónai 
út 11. szám alatti lakóépület helyi egyedi építészeti védelmét kívánja az önkormányzat előkészíteni, 
másrészt  a  rendelet  szövegét  kívánja  pontosítani,  kiegészíteni  a  megalkotása  óta  eltelt  időszak 
tapasztalatai,  minisztériumi  segédletek  alapján.  A  határozati  javaslat  a  helyi  védelem  és  a 
településképi rendelet módosításának előkészítésére  irányul.

A Gazdasági Bizottság 8 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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150/2018. (IX. 27.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Rónai  út  11.  szám  alatti  11544  hrsz.-ú  ingatlan  helyi  védetté  nyilvánítására  a  partnerségi 
egyeztetéssel kapcsolatos eljárást előkészítse és elindítsa. 

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

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
településkép  védelméről  szóló  33/2017.(X.26.)  szóló  15/2012.(III.29.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos eljárást előkészítse és elindítsa.

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

7. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására irányuló 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat június hónapban 
támogatási  kérelmet  nyújtott  be a helyi  önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
rendkívüli  támogatására.  Az  önkormányzatnak  továbbra  is  nagy  szüksége  van  a  központi 
költségvetésből  nyújtott  támogatásra,  ezért  az  előterjesztésben  újabb  támogatási  kérelem 
benyújtására tett javaslatot. Figyelemmel arra, hogy Magyarország Kormánya számára is fontos az 
önkormányzatok  kiegyensúlyozott  működési  feltételeinek,  valamint  a  kötelező  feladatok 
finanszírozásának  biztonsága,  a  központi  támogatással  jelentősen  csökkenthető  a  feladatok 
pénzellátási feszültsége.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

151/2018. (IX. 27.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  belügyminiszter  és  a 
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi 
C. törvény 3. melléklete I. 7. pontja és a I. 10. pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli  
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
közzétett pályázati kiírás alapján a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázatot nyújt be. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2018. szeptember 30., de legkésőbb a már korábban benyújtott pályázat elbírálását  
követő 30 napon belül. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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8. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy a hulladékgazdálkodási  rendszer 
régiósítása  következtében  az  önkormányzat  részvételével  működő  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  –  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.-vel  közösen  –  üzletrészt  szerzett  a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-ben. A Szelektív Kft. társasági 
szerződésének elfogadása az üzletrész megszerzésével együtt megtörtént. 

Az eltelt időben a társasági szerződést a tagok áttekintették és megállapították, hogy szükségessé 
válik annak módosítása, amit a Szelektív Kft. valamennyi fióktelepének feltüntetése, a tevékenységi 
kör bővítése, a taggyűlés működésére vonatkozó szabályok pontosítása, a taggyűlés hatásköreinek 
bővítése,  az  üzletrész  átruházás  szabályainak  egyértelműbbé  tétele,  a  közhasznúsági  szabályok 
hatályon  kívül  helyezése  indokol.  A  megkötött  szerződések  felülvizsgálata  kapcsán  szintén 
indokolttá válik a Szelektív Kft., mint új közszolgáltató és a VGÜ Nonprofit Kft., mint alvállalkozó 
közötti alvállalkozói szerződés módosítása. 

A  gyakorlati  működés  tapasztalataira  építve  sor  kerül  az  adatszolgáltatási  határidők 
konkretizálására,  a  hiánypótlási  határidők  szabályozására,  a  kötbér  alkalmazási  esetkörének 
pontosítására, az alvállalkozói díj-meghatározás átláthatóbbá tételére, továbbá bevezetésre kerül a 
közszolgáltató  szerződésszegése  esetére  a  kötbérfizetési  kötelezettség  az  alvállalkozó  javára. 
Indokolt  továbbá  a  Társulás  és  a  Társaság  közötti  közszolgáltatási  szerződés,  valamint  az 
önkormányzat és a Társaság közötti bérleti szerződés pontosítása is. A módosítások tervezeteit az 
előterjesztés tartalmazza. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a 
Közgyűlés tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

152/2018. (IX. 27.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) társasági szerződésének módosítását 
az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés a Társaság és a VGÜ Nonprofit Kft. közötti alvállalkozói szerződés módosítását a 
2. melléklet szerint jóváhagyja és javasolja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás (továbbiakban: Társulás) Tanácsának, mint a VGÜ Nonprofit Kft. kisebbségi 
tulajdonosának, hogy azt szintén hagyja jóvá. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A Közgyűlés javasolja a Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás és a Társaság közötti 
közszolgáltatási szerződés módosítását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, és hatalmazza fel az 
elnököt annak aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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4. A Közgyűlés az önkormányzat és a Társaság közötti bérleti szerződés módosítását a 4. melléklet 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

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

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Fekete  Zoltán  ügyvezető  igazgató  urat.  Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  VGÜ Nonprofit  Kft.-vel  2013.  december  19-én 
megkötött megbízási szerződés módosítására tesz javaslatot, melynek lényege, hogy a közelmúltban 
felújított  Pécskő  úti  nyilvános  illemhely  üzemeltetésével  kapcsolatos  feladatok  finanszírozása 
megváltozik.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

153/2018. (IX. 27.) határozat

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

Határidő: 2018. október 01.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

10. Javaslat  a  Rónafalui  Művelődési  Ház  Rónafaluért  Baráti  Társaság  részére  történő 
ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2016.  novemberi 
határozatával  döntött  a  Rónafalui  Művelődési  Ház ingyenes  használatba adásáról  a  Rónafaluért 
Baráti Társaság részére. A használatba adás feltétele volt, hogy szombati és vasárnapi napokon 15-
16  óráig  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  használja  a  Művelődési  Ház  nagytermét 
fiókkönyvtárként valamint, hogy a közüzemi díjak megfizetését az Önkormányzat vállalja. A Baráti 
Társaság  azzal  kereste  meg,  hogy  a   Művelődési  Házat  a  szerződés  lejárta  után  is  használni 
kívánják,  és  kérik  a  szerződés  újabb  2  évre  történő  megkötését.  Javasolta  a  korábbi  feltételek 
megtartása  mellett  a  Baráti  Társaság  részére  az  ingyenes  használat  további  biztosítását  2018. 
október 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra.

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

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

154/2018. (IX. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Rónafaluért Baráti Társaságnak a 
Salgótarján,  Rónai  utcában  található,  földhivatali-ingatlannyilvántartásban  11596  hrsz.-on 
nyilvántartott Rónafalui Művelődési Házat 2018. október 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig 
terjedő időtartamra ingyenes használatba adja az 1. melléklet szerinti használati szerződés alapján.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 
használati szerződés aláírására.

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

Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes 
létesítményhasználat biztosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgótarjáni  Tankerületi 
Központtal történt egyeztetés alapján a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 
szervezeti  keretében  működtetett  sportlétesítmények  használata  az  előző  évekhez  hasonlóan 
szükséges  a  Tankerület  fenntartásában  lévő,  egyes  köznevelési  intézményeknek  a  mindennapos 
testnevelés megszervezéséhez. A város köznevelési intézményeinek a magas színvonalú szakmai 
nevelő-oktató  munkájának  folytatásához,  javasolta  a  kedvezményes  bérleti  díjon  használt 
létesítmények  biztosítását  a  mindennapos  testnevelés  megszervezéséhez.  A  Salgótarjáni 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetés alapján a sportlétesítmények 
használatára vonatkozó kedvezményt az előterjesztésben foglaltak szerint javasolta meghatározni.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

155/2018. (IX. 27.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezésével összefüggő sportlétesítmények használatára vonatkozó kedvezményes bérleti 
díjat a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
Városi Sportcsarnok konditerem: 1.000,- Ft/óra
Városi Sportcsarnok kis konditerem, tanácsterem: 1.000,- Ft/óra
Városi Tanuszoda: 80.000,- Ft/turnus (1 turnus=12 alkalom/osztály)
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri  a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  kedvezményes  bérleti  díjjal  kösse  meg  a 
Salgótarjáni Tankerületi Központtal a létesítményhasználatról szóló bérleti szerződést.
Felelős: Balogh Katalin, igazgató 
Határidő: értelemszerűen
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12. Javaslat  a  Salgótarján,  Csalános  út  2.  szám  alatti  sportingatlan  Zagyvarónai  Sport 
Egyesület részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2014.  januári 
határozatával döntött a Salgótarján, Csalános út 2. szám alatti sportingatlan ingyenes használatba 
adásáról a Zagyvarónai Sport Egyesület részére. A használatba adás feltétele volt az Önkormányzat 
és az Egyesület közötti együttműködési megállapodás aláírása, melyet szerződő felek határozatlan 
időtartamra kötöttek.  Az Egyesület azzal kereste meg, hogy a sportingatlant a szerződés lejárata 
után  is  használni  kívánják,  ezért  kérik  a  használatára  vonatkozó  szerződés  időtartamának 
módosítását.  Javasolta  a  sportingatlan  térítésmentes  használatát   a  jelenlegi  feltételek  betartása 
mellett 2023. december 31. napjáig meghosszabbítani.

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztésben  2  helyen  elírás  történt.  Az  egyik,  az 
előterjesztés 2. oldalán szereplő 2024. december 31. dátum helyett a 2023. december 31. dátum a 
helyes. A másik a használati szerződés 3. pontjában a „2014. szeptember helyett a  2014. január a 
helyes  dátum.  Kérte  a  Közgyűlést,  hogy  a  módosítások  figyelembevételével  tárgyalja  az 
előterjesztést.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

156/2018. (IX. 27.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  10/2014.(1.30.)  Öh.  számú 
határozatával elfogadott, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Zagyvarónai Sport 
Egyesület között létrejött használati szerződés 1. sz. módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződésmódosítás aláírására.

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

13. Javaslat  a  Beszterce  Kosárlabda  Klub  Sportegyesület  férfi  kosárlabda  csapatainak  a 
2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat a  vonatkozó 
jogszabályok  és  a  város  sportfejlesztési  koncepciója  alapján  kiemelten  támogatja  a  kosárlabda 
sportágat. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Beszterce Kosárlabda Klub részére a 2018-2019-es 
bajnoki  szezonra  az  Önkormányzat  10  m  Ft  támogatást  nyújtson,  melyből  2  m  Ft-ot  az 
önkormányzat 2018. évi, 8 m Ft-ot pedig a 2019. évi költségvetése terhére biztosít. A támogatás 
célja  nemcsak  a  felnőtt  csapat  versenyeztetése,  hanem  az  egyesület  utánpótlás  csapatainak 
felkészítése, versenyeztetése. Javasolta továbbá, hogy amennyiben az Egyesület bejut az NB I/B 
osztály  Piros  csoportjába,  az  Önkormányzat  további  1  m Ft  támogatást  nyújtson  az  Egyesület 
számára. 

A tervezet  szerint  a  vissza  nem térítendő pénzbeli  támogatáson felül  az  Önkormányzat  a  Klub 
részére  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  megállapodás 
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alapján térítésmentes létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban, melynek feltétele a 
létesítmény teljes padlócseréjének elvégzése az Egyesület által. Ezen felül 2018. október 1-től 2019. 
szeptember 30-ig 10 db bérlakás használatát  is térítésmentesen biztosítja úgy,  hogy a közüzemi 
költségeket az egyesület fizeti meg. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az  előterjesztés pótlólag lett 
megküldve a Közgyűlés tagjainak.

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

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta,  hogy az előterjesztést  támogatják,  és javasolta,  hogy 
vizsgálják  meg  annak  a  lehetőségét,  hogy  amennyiben  a  kosárlabda  csapat  a  kitűzött  célokat 
megvalósítja, egy magasabb összeggel támogassa az önkormányzat a csapatot. Véleménye szerint 
az  előterjesztésben  szereplő  1  millió  Ft  kevés,  a  nagyobb  összeg  motiváció  lehetne  a  csapat 
számára. Mindezt abban az esetben, ha a költségvetésben ez az összeg rendelkezésre áll. 

Fekete Zsolt: Megköszönte képviselő úr hozzászólását.  Jelezte,  hogy a város valamennyi  sport 
szervezetének, kulturális egyesületének sokkal magasabb támogatást szeretne nyújtani. A javaslatot 
támogatja,  és  ígéretet  tett  arra,  hogy  amennyiben  a  csapat  feljut,  újra  tárgyalják  a  támogatás 
mértékét.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

157/2018. (IX. 27.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat  10.000  eFt  önkormányzati  költségvetési  támogatást  nyújtson  a  Beszterce 
Kosárlabda Klub (továbbiakban: Egyesület) részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és az 
U11-12, U14, U16, U20-as kosárlabda csapatainak a 2018-2019-es kosárlabda bajnokságban 
való indulásához, illetve szerepléséhez, valamint további 1.000 e Ft-ot, amennyiben a felnőtt 
csapat feljut az NB I/B osztály Piros csoportba, a határozat 1. mellékletét képező támogatási  
szerződés szerint. Az önkormányzat 2.000 e Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetése, 
8.000 e Ft, illetve a további 1.000 e Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  támogatási  szerződés 
aláírására. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

2. A Közgyűlés  az  önkormányzati  tulajdonú  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  szám alatt  található 
Garzonházban 10 db bérlakást  2018.  október  1.  napjától  2019.  szeptember  30.  napjáig  -  a 
közüzemi  költségek  Egyesület  által  történő  megfizetése  mellett  -,  az  Egyesület  részére 
ingyenesen használatba ad. 

A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az  ingatlanok 
használatba adásához szükséges szerződéseket kösse meg. 

Felelős: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: azonnal 
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3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Beszterce Kosárlabda Klub 
részére  2018.  augusztus  15-től  2019.  augusztus  15-ig,  heti  15  óra  térítésmentes 
létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban azzal, hogy amennyiben az Egyesület 
a  sportfejlesztési  programja  keretében  a  Városi  Sportcsarnok  nagy  termének  teljes  padló 
cseréjét 2019. szeptember 30. napjáig olyan okból, amelyért az Egyesület felelős nem valósítja 
meg, az Egyesület 2018. augusztus 15-től 2019. augusztus 15-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
a piaci alapú bérleti díjat utólag köteles megfizeti. 

A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy a térítésmentes létesítmény használatról szóló szerződést kösse meg. 

Felelős: Balogh Katalin. ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerű 

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

Turcsány László: Hozzászólásában kérte a város lakosságától, hogy ne szemeteljenek, a hulladékot 
az e célra kihelyezett edényzetbe, hulladékgyűjtőkbe helyezzék el. Javasolta a VGÜ Kft.-nek, hogy 
az évi egyszeri lombtalanítás lehetőséget gondolja át, és amennyiben lehetséges több alkalommal 
biztosítsa  a  lakosok  részére.  Az  utcán  lévő  szemetet  mindenképp  el  kell  tüntetni,  hiszen 
fertőzésveszélyes, megjelennek a patkányok. 

Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy „szemétlerakót” számoltak fel Zagyvaróna központjában a régi 
presszó helyén. Borzalmas mennyiségű emberi ürüléktől kezdve az eldobott  pelenkákon át minden 
volt a helyiségben, ami egyébként az OTP lefoglalása, vagy felügyelete alatt van. Kérte a Hatósági 
Irodától, hogy hivatalos felszólítással éljen annak érdekében,  hogy záros határidőn belül zárják le 
az ingatlant annak érdekében, hogy ne tudjanak szemetet elhelyezni az épületben.

Jelezte, hogy Rónafalu tőszomszédságában tehenészet épül pályázati pénzből. A munkálatok ideje 
alatt  nagy gépek járják  ennek a kis  településrésznek az  egy nyomvonalas  útjait,  óriási  károkat 
okozva az útban. Kérte, hogy a Városüzemeltetési Iroda ellenőrizze, hogy megtörténik-e az utak 
helyreállítása. 

A továbbiakban  a  kormány  által  ígért  12.000  Ft  összegű  tüzelőanyag  támogatás  biztosításával 
kapcsolatban  kért  tájékoztatást.  Információi  szerint  az  önkormányzat  hatáskörébe  lett  utalva  a 
feladat. 

Ezt követően Molnár Károly frakcióvezető úrtól kért tájékoztatást a somoskői játszótér tervéről. 
Végezetül, szintén Molnár Károly képviselő úrnak címezve a kérdést, afelől érdeklődött, hogy igaz-
e  a  hír,  miszerint  a  Besztercén  kialakított  közösségi  ház  bérlője  nem  folytatja  tovább  a 
tevékenységét. 

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

Tolnai Sándor: Kérdésként tette fel, hogy mikorra tervezi a városvezetés a lakossági fórumokat.

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

Pataki Csaba: Hozzászólásában jelezte, hogy egy korábbi közgyűlésen kérte, hogy a Vadaskert 
környékére helyezzenek ki szemétgyűjtő konténereket, vagy kukákat. Ez a mai napig nem történt 
meg. Kérdésként tette fel, hogy várható-e a jövőben konténer kihelyezése, ha nem, mi az oka?
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Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy hiába vannak szemétgyűjtők kihelyezve a városban, a 
szemetet mégsem abba dobják az emberek. Véleménye szerint ezen közös összefogással lehet csak 
változtatni.  Elmondta  továbbá,  hogy  a  VGÜ  Kft.  átszervezése,  régiósítása  tartott  az  elmúlt 
időszakban.  Azt  reméli,  hogy  ezt  követően  szervezettebb  lesz  a  szemétdíj  beszedése,  és 
szervezettebb lesz a szolgáltatási díj kifizetése. Jelenleg még az I. negyedév sincs rendezve, így 
mínuszban van a cég.  Azt a feladatot,  amit most végez a VGÜ Kft.  nem tudják bővíteni,  mert 
sokszor  hó  végére  üzemanyagra  sincs  pénz.  Reményeik  szerint  ez  a  helyzet  változni  fog,  és 
természetesen  támogatja  a lomtalanítás korábbi menetének visszaállítását.

Tájékoztatásul  elmondta,  hogy mobil  kamerákat fognak kihelyezni az illegális  szemételhelyezés 
megszüntetésére,  ami  rendszámfelismerővel,  arcfelismerővel  működik,  és  nyilvánosságra  fogják 
hozni az elkövetők személyét.

Rónafaluval kapcsolatban ígéretet tett, hogy az út helyreállítását ellenőrizni fogják. 

A tűzifa támogatás igénylésével kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzatnak az igényeket 
kell  felmérnie,  majd  az  ezzel  kapcsolatos  adatbázist  elkészíteni.   Jelezte,  hogy  a  részleteket 
irodavezető asszony fogja elmondani. 

Pataki Csaba képviselő úr felvetésére reagálva megígérte, hogy megoldják a konténer kihelyezését a 
jelzett területre. 

A Besztercén lévő közösségi térrel kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy a korábbi bérlőnek 
valóban más üzleti tervei vannak, keresik az új bérlőt. 

A továbbiakban dr. Tajti Anita irodavezető asszonynak adta meg a szót.

dr.  Tajti  Anita: Válaszában  elmondta,  hogy  a  tűzifa  támogatás  igénylésével  kapcsolatban  az 
önkormányzat  közreműködőként  vesz  részt.  Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  téli 
rezsicsökkentéssel összefüggésben júliusban jött ki az a kormányhatározat, amiben rendezték, hogy 
akik  a  téli  rezsicsökkentésből  ez  év  tavaszán  kimaradtak,  azaz  nem  kaptak  12.000  Ft  értékű 
jóváírást a közüzemi szolgáltatótól gázra, vagy távhő támogatásra, azok tűzifa támogatási igényt 
nyújthatnak be az önkormányzathoz.  Kérte,  hogy akik a  támogatást  megkapták,  ne nyújtsák be 
további igényüket abban az esetben sem, ha fával is fognak tüzelni a tél során. Tehát kizárólag azok 
nyújtsák be igényüket, akik nem kapták meg a közüzemi szolgáltatótól a jóváírást. Jelezte továbbá, 
hogy  egy  háztartásból  csak  egyetlen  kérelem  érkezhet  az  önkormányzathoz  október  15-ig.  A 
határidő  elmulasztása  jogvesztő.  A  kérelem  benyújtását  követően  a  katasztrófavédelem 
ellenőrizheti  az  igénylés  jogosságát.  Elmondta,  hogy eddig  kb.  700 igénybejelentés  érkezett  az 
önkormányzathoz.

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

Molnár Károly: A somoskői játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy 2019-ben fog megépülni a 
játszótér. Sikerült megegyeznie az önkormányzatnak a tulajdonossal is, így egy általa nem használt 
oldalsó területen lesz kialakítva a játszótér.

A besztercei közösségi térrel kapcsolatban elmondta, hogy az üzemeltető valóban bejelentette, hogy 
októbertől nem kívánja folytatni a tevékenységet. Jelezte, hogy a közösségi tér részét, amennyiben 
lakossági igény van rá, bevonják a városi működésbe, azaz lesznek rendezvények, ugyanakkor a 
kiszolgáló rész működtetésére még keresik a megoldást. 

Szabó Csaba: Hozzászólásában jelezte, hogy korábbi ülésen szintén kérte, hogy a Pécskő Szilvásba 
helyezzenek ki szeméttárolót. Ez eddig nem történt meg, kérte ennek pótlását. A továbbiakban a 
bizottsági ülésen felvetődött, Mikóvölgyi út területszerzésével kapcsolatban kért tájékoztatást. 
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