
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

10. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. JÚNIUS 27-i üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  dr. Romhányi Katalin 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.

Fekete  Zsolt: Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  elkészült  a  Tóstrand  komplex  fejlesztésére 
vonatkozó terv, melyet Molnár Károly képviselő úr mutat be prezentáció keretében.

(Molnár Károly prezentációja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Fekete Zsolt: Megköszönte Képviselő Úr részletes tájékoztatását,  majd megjegyezte,  hogy ez a 
prezentáció  nem jöhetett  volna  létre,  ha  Magyarország kormányának miniszterelnöke látogatása 
során a megkötött megállapodás értelmében nem biztosítja Salgótarján számára azokat a forrásokat, 
amelyből  mindez  megvalósulhatott.  Köszönetet  mondott  Lázár  Jánosnak,  Becsó  Zsolt  úrnak, 
akikkel  az  előkészítő  munkálatokban részt  vettek,  illetve  Simon Róbert  úrnak,  aki  egy ideig  a 
Modern  Városok  Program megvalósításának  felelőse  volt,  Kósa  Lajos  úrnak,  akivel  szintén  a 
program  megvalósítása  kapcsán  találkozott,  és  Gyopáros  Alpár  úrnak,  aki  jelenleg  a  Modern 
Városok Programért felelős kormánybiztos.

Megköszönte  a  kormány  támogatását,  és  reményét  fejezte  ki,  hogy  ezen  prezentáció  után  a 
megvalósíthatóság útjára lép a város, és megkapja azt a támogatást, amellyel Salgótarján fejlődése 
megindulhat.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában megjegyezte, hogy a Salgótarjánba érkező ésszerű fejlesztési 
lehetőségeket  eddig  is  támogatták,  és  ez  után  is  támogatni  fogják.  Úgy,  ahogy  Orbán  Viktor 
miniszterelnök úrral aláírt közel 100 milliárd Ft-os Modern Város Programba bevont salgótarjáni 
fejlesztési  csomagot is, amelynek része a Beszterce-lakótelepet és a Tó-strandot érintő komplex 
fejlesztési  program.  A továbbiakban köszönetet  mondott  azért  a  kitüntető figyelemért,  amivel  a 
magyar kormány ezidáig is támogatta Salgótarjánt, hiszen csak ebben az önkormányzati ciklusban 
összesen 11,7 milliárd Ft-ot biztosított a város részére.
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Véleménye szerint a támogatások felhasználása nem ennyire egyértelmű, hiszen áttanulmányozva a 
Modern Városok Program előkészítő anyagát, gazdaságfejlesztésre szinte semmit nem fordított a 
város. Úgy tűnik, hogy a városvezetés is, és Molnár Károly frakcióvezető úr is belátta - a korábbi 
kritikákkal  ellentétben -,  hogy szükség van a  látványtervekre.  Ezek a  program részei,  ezekre a 
program előkészítésében és kivitelezésében mindig nagy hangsúlyt fektetnek.

Kritikaként  fogalmazta  meg  a  prezentációval  kapcsolatban,  hogy  a  valódi  Salgótarjánt  érintő 
problémákról nem esik szó. Ezeket elfedi a programbemutató. Jelezte, hogy megragadja az alkalmat 
és rövid prezentációt tart Salgótarján helyzetéről, ugyanakkor a fejlesztési program támogatásáról 
biztosította a városvezetést.

Kérdésként  tette  fel,  hogy  tud-e  arról  a  Tisztelt  Frakcióvezető  úr,  hogy  a  vaddisznók  lassan 
beköltöznek a lakásokba? Vagy arról, hogy a Förster Kálmán teret elfoglalták a hajléktalanok és a 
szökőkutakban fürdenek? Hogy a közterületeken, a köztereken erőszakoskodások történnek, és a 
város környéki erdőket lassan ellopják? Hogy a tömegközlekedés állapota nem javult? És ki fog 
bővülni a fizető parkoló zóna? Ilyen vehemensen prezentálná-e Frakcióvezető úr, hogy hol van a 
210  millió  Ft  értékben  vásárolt  elektromos  busz,  ami  április  8-tól  nem  található  a  városban? 
Prezentálná-e  Frakcióvezető  úr,  hogy  mi  a  helyzet  a  városőrséggel,  működik-e  egyáltalán? 
Prezentálná-e  Polgármester  úr  és  Alpolgármester  úr,  hogy  az  illetményüket  -  bár  a  kormány 
jóvoltából emelkedett  –,  az ígéretükkel ellentétben nem csökkentették? Ígéretüknek megfelelően 
valóban több busz közlekedik a városban. Az MSZP választási kampányában 4 ígéret hangzott el.  A 
fizetésük  csökkentése,  buszok  számának  növelése,  ami  valóban  megtörtént,  hiszen  5  napig  1 
darabbal több közlekedett a városban.  

Városőrséget  ígértek  és  javuló  közbiztonságot.  Ehhez  képest  a  közterületeken  fényes  nappal 
erőszakos  cselekmények  történnek,  az  utcán  hajléktalanok  fetrengenek.  Megszüntették  a  fizető 
parkolást – ami választási ígéretük volt –, majd bővítik a fizető parkolók számát is.

Megjegyezte,  hogy  a  tervek  megvalósításához  másfajta  hozzáállásra  lenne  szükség,  hiszen  a 
legkedvesebb szava Salgótarján, és azon belül a Beszterce komplex programot 100%-ban támogató 
kormányzat  felé  a  „hazug,  csaló,  FIDESZ-KDNP,  mely  Salgótarjánt  is  felvásárolja,  kifosztja, 
kizsákmányolja és tönkre teszi”.

Véleménye szerint ideje lenne bocsánatot kérnie Frakcióvezető úrnak attól a közel 8 ezer embertől, 
akik a FIDESZ-re szavaztak, mert nem hazugok, nem csalók és nem akarják Salgótarjánt tönkre 
tenni. A város minden támogatást megkap a kormánytól, amire legjobb példa a mostani prezentáció, 
amelynek  összege  333  millió  Ft.  Néhány  hónap  múlva  a  választásokon  mondanak  ítéletet  a 
városlakók. Úgy gondolja, hogy ezeket a terveket munkacsoport keretében kellett volna egyeztetni. 
Felhívta Polgármester Úr figyelmét arra, hogy a munkacsoportok két éve létrejöttek, és rajta kívül 
egyik képviselőtársa sem tudja, hogy miről szól a működésük. Végezetül elmondta,  hogy 2019. 
őszén szeretnék rendezett pénzüggyel, tervekkel, programokkal átvenni a várost.

Fekete  Zsolt: Válaszában  megköszönte  az  elhangzott  kampánybeszédet.  Elmondta,  hogy  a 
prezentáció egy adott területről szólt, nem az egész városról. Természetesen látják a városban lévő 
problémákat, melyeket próbálnak orvosolni, de ennek a prezentációnak nem ez volt a célja. Az is 
elhangzott, hogy a kormányhatározat kiterjedt azokra a pontokra, amivel a városnak volt feladata, és 
arra a keretre is, amiben a város gondolkodhatott.

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó pontok a 
minisztériumokhoz  voltak  rendelve.  A  minisztériumok  felelősségi  körébe  tartozott,  amelyben 
ezidáig nem történtek olyan lépések, amiről be lehetne számolni. Példaként említette, hogy nem 
tudták felszabadítani  és  megvásárolni  a  barna mezőket.  Nem az önkormányzat  késett,  hanem a 
területért felelős. Az  Nemzeti Fejlesztési  Ügynökség nem talált  zöld mezős területet,  mely ipari 
területnek kiajánlható lett volna, így nem tett javaslatot a kormányzatnak.
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Sok  olyan  probléma  van,  ami  lehet,  hogy  Salgótarjánban  hatványozottan  megjelenik,  de  ezek 
országos problémák. A Turcsány képviselő úr által felvetettek, mint például a köztereken történő 
viselkedés, szemetelés, alkoholfogyasztás, véleménye szerint a rendőrség kompetenciája.

A tömegközlekedéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy komplett csomaggal, javaslattal éltek ezzel 
kapcsolatban. Miniszterelnök úr salgótarjáni látogatása kapcsán erre a felvetésre azt felelte, hogy ez 
nem csak Salgótarjánban, hanem az ország több városában is probléma. Erre a kormány egységes 
megoldást fog kidolgozni. Erre várnak azóta is.

Képviselő úr által említett gazdaságélénkítő csomag ezen okoknál fogva megakadt. Így például az 
energiatermeléssel kapcsolatos fejlesztés, ami mind a barna mezős, mind pedig az új zöld mezős 
területek megszerzése hiányában hiúsult meg.  

Az  elektromos  busz  vásárlása  egy  előremutató,  innovatív  fejlesztése  lett  volna  a  városnak. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy a nagy csomagban nem is egyet szerettek volna vásárolni, hanem 
egy egész flottát. Ez a kormány terveinek is megfelelő elképzelés volt. Az elektromos busz üzembe 
helyezése a domborzati viszonyokhoz való alkalmazkodás próbája is lett volna. A próbaüzem után 
megjelenő hibákat a gyártó azonnal kijavította, de újabb problémák jelentek meg. Jelen pillanatban 
nincs  Magyarországon arra  minta,  hogy ilyen  domborzati  viszonyok között  az  elektromos busz 
hogyan működik. Ez a próbaüzem a kormány munkáját is segíti azzal, hogy a tömegközlekedés 
elektromos buszokkal történő fejlesztése során, milyen problémákkal lehet szembesülni, mi legyen 
a fejlesztés iránya.

Végezetül elmondta, hogy ősszel választások lesznek, ahol a választópolgárok döntenek arról, hogy 
ki vezesse tovább a várost. Úgy gondolja, hogy a választópolgárok is látják azt az erőfeszítést, amit 
a város megtesz, illetve látják azokat a hiányosságokat is, amelyeket nem tudtak megoldani.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában elmondta,  hogy a mai  prezentációnak 2 évvel  ezelőtt  lehetett 
volna örülni. Eltelt közel 5 év azóta, hogy a baloldal átvette a városvezetést. Az elmúlt időszakra 
visszatekintve megállapítható – a baloldal beismerése szerint is –, hogy két évig szinte semmit nem 
tettek  a  fejlődés  érdekében,  ezt  ma  próbálták  útjára  indítani.  Ha  ez  a  prezentáció  korábban 
megtörténik, akkor is megjegyezte volna, hogy ezekre a kész tervekre úgy költöttek el 330 millió 
Ft-ot, hogy a városlakók véleményét nem kérték ki, nem egyeztettek velük. Molnár képviselő úr 
egyszer már belelépett ebbe a cipőbe a kerékpárút kapcsán, amikor kész terveket akart elfogadtatni, 
majd azok módosítása plusz költségekbe került.

Most, több mint 300 millió forintot költöttek el a város pénzéből, és most akarják megkérdezni az 
állampolgárokat, hogy mi a véleményük. Megjegyezte, hogy ezek valóban fantasztikus tervek, de a 
bemutatott  objektumok,  intézmények  80%-a  nem  a  városlakóknak  szól.  Ezzel  egy 
turizmusfejlesztés indulhat el, melyet a városi emberek 20%-a élvezhet majd valójában. Számos 
olyan kérdés van, ami a végleges terveket, kivitelezést jelentősen befolyásolhatja.

Véleménye  szerint  ez  a  prezentáció  a  létrehozott  „álcaegyesület”  sajtótájékoztatója  volt.  Azért 
nevezi „álcaegyesületnek”, mert véleménye szerint azok a politikai szereplők, akik már önmagukat 
és a pártjukat nem merik vállalni, mert tudják, hogy az már nem vezetne eredményre, e mögé az 
egyesület mögé bújnak. Jelezte továbbá, hogy az „álcaegyesület” tartott egy sajtótájékoztatót, ahol 
Molnár  Károly képviselő  úr  azt  mondta,  hogy a  politika  demokratikus  oldalán  ez  a  csapat  áll. 
Véleménye szerint a demokráciához hozzátartozna, hogy kikérjék az emberek véleményét mielőtt 
330 millió forintot elköltenek. Kérdésként tette fel, úgy gondolják, hogy a megválasztásukkal arra 
kaptak  felhatalmazást,  hogy az  emberek  nevében ekkora  volumenű  döntéseket  hozzanak?  Nem 
kérték  ki  az  ellenzék  véleményét,  nem  működtetik  a  munkacsoportokat.  Ezt  nem  tartja 
demokratikus megoldásnak.
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Megjegyezte továbbá, hogy a facebookon kigúnyolják azokat a törekvéseket, ahol a FIDESZ-KDNP 
politikai család a salgótarjániak véleményét kéri ki a város jövőjéről. Abból űznek gúnyt, hogy talán 
azért kérdezik meg, mert nem tudják?

Végezetül elmondta, hogy nagyon szépek a tervek, de nincs meggyőződve arról, hogy mindennek 
ott van a helye ahová tervezték. Aggodalmát fejezte ki a társadalmasítás hiánya miatt, mert ha a 
terveket módosítani kell, az többletköltséggel jár. Valóban szükség van tervekre, de ezeknek már 
évekkel ezelőtt meg kellett volna születnie. Meggyőződése, hogy ha nem a baloldal vezeti a várost,  
ezek közül jó néhány már meg is valósult volna.

Fekete  Zsolt: Megköszönte  képviselő  úr  kampányba  illő  hozzászólását,  majd  elmondta,  hogy 
turizmus  fejlesztés  alatt  olyan fejlesztéseket  kell  érteni,  ami  Salgótarjánba  vonz városon kívüli 
szereplőket az országból, országon kívülről is, és finanszíroz olyan szolgáltatásokat, amelyeket a 
salgótarjániak is igénybe vehetnek.

Megjegyezte, hogy az „álcaegyesület” megnevezést képviselő úrtól hallani igen furcsa, mert mindig 
egy  érdekes  politikai  síkra,  és  egy  érdekes  megfogalmazásra  viszi  rá  azokat  a  dolgokat,  ami 
képviselő úr, vagy frakciója szájízének nem megfelelő.

Elmondta, hogy a városvezetés arra költ pénzt, amit a kormánnyal leegyeztet. Megjegyezte, hogy 
visszakérdezhetne  -  de  nem  akar,  mert  akkor  azt  mondják,  hogy  nem  várospolitikus,  hanem 
belemegy a nagy politikába –, hogy ki, mire költ pénzt.

Jelezte, hogy más városok sokkal nagyobb támogatást kaptak fejlesztésre. Megyei Jogú Városok 
olyan  összegekhez  jutottak,  amelyből  a  város  adóbevételét  megoldották.  Véleménye  szerint  e 
tekintetben  a  lobbitevékenység  nem  csak  a  polgármester  feladata,  hanem  az  országgyűlési 
képviselőé is, hiszen Salgótarjánon kívül a megyéről is érdemes beszélni, hogy mennyi forrás került 
ide.  Jogosnak  tartja  azt  az  észrevételt,  amely  szerint  ezeknek  a  terveknek,  de  már  a 
megvalósításuknak is 3-4 évvel ezelőtt kellett volna történnie. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a 
tervek megvalósításából lesz a városnak annyi adóbevétele, amelyből olyan szolgáltatásokat lehet 
fejleszteni,  amire jelenleg nem áll  rendelkezésre elég forrás.   Ilyen például  a tömegközlekedés. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy a városnak jelenleg erre nincs elég forrása, mert tavaly nem kapott 
állami támogatást, amiből ezt pluszban lehetett volna fejleszteni.

Megjegyezte,  hogy mindenkit  megért,  aki  a  választások  előtt  4  hónappal  felhoz  minden  hibát. 
Felkészült a támadásokra, arra, hogy például hétvégén a járdára kifordított szemetes hulladéka a 
polgármester hibája lesz, hasonlóan a Főtéren csellengő 4-5 hajléktalan megjelenéséhez.

Elmondta, hogy erőn felül keresnek olyan civileket, akik ezeket az embereket meg merik szólítani 
úgy, hogy abból nekik ne legyen problémájuk. Saját szemével látta, hogy ezek a csellengők mire 
képesek.  Megoldást  még  a  2-3  napig  fennálló  rendőrségi  intézkedés  sem  hozott.  Ezek  olyan 
problémák, amit az önkormányzat egyedül, nagyobb társadalmi behatások nélkül nem tud kezelni. 
Szinte  a  város  minden  m2-e  be  lesz  kamerázva.  Fő  feladatnak  azt  tartja  –  emiatt  kezdtek  el 
gondolkodni  az  oktatási  paktumban  -,  hogy  a  8  általános  elvégeztével  minimum  szakmunkás 
bizonyítványt szerezzenek a gyerekek. Mert ebben a városban már nem csak a munkanélküliség a 
probléma, hanem a munkaerő hiánya is. Olyan munkaerőre lenne szükség, aki közfoglalkoztatás 
keretében arra alkalmas és képes, hogy levágja a füvet. Erre a feladatra ma Salgótarjánban nem 
találnak elég embert, ezért ezt a szolgáltatást meg kell vásárolni. Erre viszont nincs elég fedezet, 
mert például tavaly nem kapott a város állami támogatást.

Azért nincs elég fedezet, mert a fejlesztéseket, amikről úgy gondolják, hogy a salgótarjániaknak is 
szól, másoknak kell fenntartani, de a tarjániak nagy része nem képes erre, és az olyan gazdasági 
fejlesztések, mint például az Acélgyár barna mezős területének visszavásárlása, rekultivációja és 
ismét gazdasági területté való visszaállításának megoldása nem a város kezében van. Ketyeg a volt 
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öblösüveggyárnak a  megvásárlása.  Az öblösüveggyártás  újraindítására  25  millió  forint  kölcsönt 
adott a város. A tervek előkészítése nem az önkormányzat feladata, de kérték az illetékeseket, hogy 
figyeljenek rá. Erre a mai napig nem kaptak választ. Ez is gazdaságfejlesztés lenne. Ki nem tudja 
megoldani?  Válaszként  több,  mint  valószínű,  hogy  a  polgármestert  emelnék  ki,  mert  ilyen  a 
hozzáállás.

Sokkal könnyebb egy olyan városban számon kérni a mindenkori vezetést,  ahol a költségvetési 
időszak  végén  azon  kell  gondolkodni,  hogy  a  megmaradt  0,5-1  milliárdból  mit  fejlesszenek. 
Tömegközlekedést, esetleg még több diáknak támogassák a tanulmányait? Lassan a középiskolába 
járó diákok támogatására lenne szükség. Az, hogy nincs elég orvos, nem csak a város problémája.

Megjegyezte, hogy a modern városok program keretében másik két projekt is elindult. Az egyik a 
főplébánia templom felújítása, a másik az onkológiai központ létrehozása. Sem a tervezésben, sem a 
kivitelezésben nincs szerepe az önkormányzatnak. Itt sem történt meg a társadalmasítás. 

Tájékoztatásként elmondta, hogy az onkológiai központ kapcsán többször folytattak tárgyalásokat, 
mégsem sértődött  meg  azon,  hogy a  kőletételnél  nem kapott  szót.  Számára  az  a  fontos,  hogy 
Salgótarjánban  valósuljanak  meg  a  beruházások  olyan  színvonalon,  hogy  ne  kelljen  idő  előtt 
hozzányúlni, ne kelljen javítani. Fontos, hogy ezek a beruházások pénzt hozzanak a városnak, a 
városlakó élvezze a hasznát. Ezeknek a fejlesztéseknek fogják élvezni a hasznát. Elképzelhető, hogy 
olyan színvonalú sportterületen, mint amilyen a rekortán pálya öltözővel, büfével, némi belépőt kell 
majd fizetni, de ez sem véletlen. Nem lehet olyan embereket beengedni a pályára, akik nem tudják 
rendeltetésszerűen használni azt. 

A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki Csaba: Hozzászólásában megjegyezte, hogy Turcsány László képviselő úr felszólalásában 
csúsztatott akkor, amikor azt mondta, hogy sajtótájékoztatón - amin ő is jelen volt - Molnár Károly 
azt  mondta,  hogy mind a  8  ezer  FIDESZ-re  szavazó hazug és  csaló.  Nem ez  hangzott  el.  Az 
hangzott el, hogy a kormányzati szereplők között vannak hazugok és csalók. A legfurcsábbnak azt 
tartja, amit nem is ő, és nem is Molnár Károly állít, hanem a magyar bíróság. A sajtóperek után a 
magyar bíróság kimondta, hogy a kormányzati szereplők saját hatáskörben hazudnak. Csak a saját 
jelölőszervezetével  –  JOBBIK-kal  -  több,  mint  300  sajtópert  nyertek.  Mindezt  az  adófizetők 
pénzéből. A saját választóikat is palinak nézik sok esetben. Ezért mondta Molnár Károly képviselő 
úr amit mondott, és amivel ő is egyetért. 

Fekete Zsolt: A hozzászólások végeztével a tárgysorozat tárgyalására tért át.

Javasolta új, 14. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a „Muzsikál az Erdő Alapítvány” – Mátrai  
Művészeti  napok  rendezvénysorozat  támogatására” című  előterjesztést;  15.  napirendi  pontként 
felvenni  a  „Javaslat  közszolgáltatási  szerződés  megkötésére  az  „Ökoturisztikai  fejlesztés  
Salgótarjánban” című  projektben  beszerzett  gumikerekű  kisvonat  üzemeltetése  kapcsán”  című 
előterjesztést,  valamint 16. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a Rákóczi út 22. szám (4109,  
3860/5,  3859/1  hrsz.  )  előtti  zárt  szelvényű  csapadékcsatorna  kiváltásához  kapcsolódó  
önkormányzati forrás rendelkezésre bocsájtásáról” című előterjesztést.

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  2019.  évi 
költségvetésről szóló 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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2. Javaslat a  szociális ellátásokról  szóló  6/2015.  (II.19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat a közterületi  várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról 
szóló 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a  2019.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatási  pályázatának 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

6. Tájékoztató a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  lefolytatott  2018.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat az  Észak-déli  irányú  kerékpárút  I.  ütem  építésével  érintett  ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiségnek  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők 
Egyesülete részére történő kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

9. Javaslat  a  Salgótarján,  Forgách Antal  út  104/a  fsz.  4.  szám alatti  lakás nem lakás 
céljára történő bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

10. Javaslat a Salgótarján, Meredek út 25. fsz. 3. szám alatti helyiség ingyenes használatba 
adására a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat a Salgótarján, Március 15. út 22. szám alatti helyiség ingyenes használatba 
adására a „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

12. Javaslat a Salgótarján, Vár út 3/A. szám alatti lakás nem lakás céljára történő ingyenes 
használatba adására a Salgó Vár Egyesület részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

13. Javaslat  a  Nemzetközi  Nógrád  Maraton  megrendezésével  összefüggő  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat  a  „Muzsikál  az  Erdő  Alapítvány”  –  Mátrai  Művészeti  napok 
rendezvénysorozat támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6



15. Javaslat  közszolgáltatási  szerződés  megkötésére  az  „Ökoturisztikai  fejlesztés 
Salgótarjánban”  című  projektben  beszerzett  gumikerekű  kisvonat  üzemeltetése 
kapcsán
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat  a  Rákóczi  út  22.  szám  (4109,  3860/5,  3859/1  hrsz.  )  előtti  zárt  szelvény 
csapadékcsatorna  kiváltásához  kapcsolódó  önkormányzati  forrás  rendelkezésre 
bocsájtásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

17. Javaslat  a  Salgótarjáni  Lokálpatrióták  névhasználatához  való  hozzájárulás 
megadására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  2019.  II. 
félévi munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) álláshelyének 
meghirdetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A továbbiakban  megállapította,  hogy  a  polgármesteri  tájékoztatóhoz  kérdés,  észrevétel  nem 
érkezett. A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette.

Polgármester úr 10 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete  Zsolt: Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  15  tagjából  14  fő  van  jelen,  a  Közgyűlés  
határozatképes.
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N A P I R E N D E K

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésről 
szóló 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet június havi módosítására mely okok miatt kerül sor. 
Ilyen  például,  hogy  többletforrást  kapott  az  önkormányzat,  többek  között  könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatásra és kulturális illetménypótlékra. Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti 
üzemeltetési szerződés alapján a bérleti díjból megvalósuló felújítási, pótlási munkák megvalósítása 
miatt szükséges a bevételi és kiadási oldal előirányzati rendezése.  A  Kültéri  közösségi  terek 
kialakítása,  felújítása  Salgótarjánban  projekthez  kapcsolódóan  a  közbeszerzésen  a  projektben 
elszámolható  költségnél  magasabb  ajánlat  érkezett,  ezért  az  önerő  biztosításának  előirányzati 
rendezése vált szükségessé, illetve a  rendeleten átvezetésre kerülnek a sport-, ifjúsági-, szociális-
egészségügyi feladatokat és az általános tartalékot érintő változások.

A Gazdasági Bizottság 7 igen  szavazattal, 1 tartózkodás  mellett; az Ügyrendi Bizottság 6 igen  
szavazattal, 3 nem szavazat  ellenében; a Népjóléti Bizottság 8 igen  szavazattal, 2 nem  szavazat 
ellenében,  2  tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést; a  Pénzügyi  Bizottság  3  igen 
szavazattal, 3 nem szavazat ellenében nem támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Véleménye szerint a civil támogatások jól tükrözik, hogy idén ősszel választások 
lesznek. Míg a civilek többsége néhány 10 ezer Ft-os támogatást élvezhet, addig más szervezetek 
tekintetében elkezdődött a pénzosztás. Emlékeztette Polgármester Urat korábbi kijelentésére, mely 
szerint „erre sincs, arra sincs pénz”. Ezek szerint amire akarnak, arra mégis van.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította,  hogy a Közgyűlés 9 igen  szavazattal,  4 nem  szavazat ellenében,  1 tartózkodás  
mellett az alábbi rendeletet alkotta:
A 21/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Javaslat a  szociális ellátásokról  szóló  6/2015.  (II.19.)  önkormányzati  rendelet  
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  alacsonyabb  jövedelmi 
viszonyok között élő salgótarjáni lakosok között a szociális ellátások létfontosságú szerepet töltenek 
be,  ezért  vált  szükségszerűvé,  hogy  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  viseléséhez 
nyújtott  települési  támogatásnál  külön  figyelemmel  legyünk  a  jövedelemváltozásra,  még  ha  az 
csekély mértékű is. A szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok alapján az Önkormányzat folyamatosan végzi a rendeletben foglalt ellátások 
szabályozásának  felülvizsgálatát,  így  a  jogosultsági  feltételeknek  indokolt  a  pozitív  irányú 
módosítása.

A módosító  javaslat  szerint  a lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  viseléséhez  nyújtott 
települési támogatás esetén a jövedelemhatár a nyugdíjminimum összegének 200%-áról 250%-ára 
emelkedik, továbbá annak egy hónapra jutó összegének minimuma 1600 forintról 2000 forintra nő.
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Ezen  támogatáshoz  az  önkormányzat  2019.  évi  költségvetésében  rendelkezésre  álló  előirányzat 
fedezetet biztosít.

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján belvárosában az Óvoda 
tér és a Rákóczi út 22. számú épület üzletsora, illetve az OTP Bank előtti közterület önkormányzati 
beruházással felújításra került. Ennek kapcsán az Óvoda téren 7 darabbal csökkent a fizető parkoló 
helyek száma, illetve a Rákóczi út 22. számú  épület előtt jelenleg felújítás alatt lévő közterületen 8 
db új, fizető parkolóhely lesz kialakítva. Ezen indokok alapján a Rendelet 1. mellékletét módosítani 
szükséges.
 
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás  
mellett  támogatta  az  előterjesztést;  a  Pénzügyi  Bizottság  3  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  
ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet  
alkotta:
A 23/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Javaslat a  2019.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatási  pályázatának 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a belügyminiszter 2019. május 31-
én  kihirdetett  pályázati  kiírása  alapján  a  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak 
csökkentését  szolgáló  állami  támogatás  igénylésére  a  települési  önkormányzat  jogosult,  mely 
támogatás pályázati  igénybejelentés útján igényelhető.  A támogatási  igényt  az önkormányzatnak 
kell  a  Magyar  Államkincstár  területileg  illetékes  szervéhez  benyújtani.  A  pályázathoz  az 
önkormányzatnak  nyilatkoznia  kell  a  támogatási  igény  bejelentéséről  szóló  határozat 
meghozataláról,  az  adó-,  járulék-,  illeték-  és  vámtartozás  mentességről,  továbbá  a  víziközmű-
szolgáltatás módjáról. Jelen előterjesztés a támogatási pályázat benyújtására tesz javaslatot.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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112/2019. (VI. 27.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatok 
számára  meghirdetett  2019.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  kiírt 
pályázatra  történő  támogatási  igény  benyújtását  –  figyelemmel  a  szolgáltatás  magas 
önköltségére  –  jóváhagyja.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2019. július 1.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  felkéri  a  szolgáltató  ÉRV 
Észak-magyarországi  Regionális  Vízművek Zrt.-t,  hogy a  belügyminiszter  által  a  2019.  évi 
lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  kiírt  pályázat  alapján  készítse  el  a 
pályázathoz  szükséges  adatszolgáltatást,  kalkulációt,  és  azt  küldje  meg  az  önkormányzat 
részére.

Határidő: 2019. július 1.
Felelős: Lőrinc Ákos az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója

5. Javaslat  a  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2020.  évi 
fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban  való  részvételének  támogatása.  Az  Ösztöndíjrendszerhez  Salgótarján 
Önkormányzata  2001  óta  minden  évben  csatlakozott,  mivel  fontosnak  tartja  a  városban  élő 
főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányainak támogatását.  Javasolta, hogy amennyiben a pályázat 
kiírásra kerül, az Önkormányzat csatlakozzon az Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához és az 
önkormányzati  ösztöndíjrész  biztosításához  1.710.000  Ft-ot különítsen  el  a  2020.  évi 
költségvetésben.  Javasolta továbbá, hogy az ösztöndíjak odaítéléséről továbbra is a „Salgótarján 
Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma döntsön.

A Népjóléti Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

113/2019. (VI. 27.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, amennyiben a pályázat kiírásra kerül, csatlakozik a hátrányos 
szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetve  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok 
támogatására létrehozott  Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2020. 
évi fordulójához.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Fekete Zsolt polgármester
2. A Közgyűlés  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázatához  az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 2020. évi pályázatokhoz 1.500.000 Ft-ot, a 2017., 2018. 
és 2019. évi nyertes „B” típusú pályázatokhoz 210.000 Ft-ot, összesen 1.710.000 Ft-ot biztosít.

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pakodi Beáta elnök

6. Tájékoztató a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  lefolytatott  2018.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az Önkormányzat  SZMSZ-ében, 
valamint  a Közbeszerzési  Szabályzatban  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve  a  2018.  évben 
lefolytatott  nemzeti  értékhatárt  elérő  értékű  közbeszerzési  eljárásokról  az  előterjesztés  alapján 
tájékoztatja a Közgyűlést.

Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat ellenében  támogatta;  a  Pénzügyi  
Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a TÁJÉKOZTATÓT tudomásul vette.

7. Javaslat az  Észak-déli  irányú  kerékpárút  I.  ütem  építésével  érintett  ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy Salgótarján  észak  -  déli  irányú 
kerékpárút  I.  ütemének  forgalomba  helyezését  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Közlekedési 
Felügyelősége  határozatával  engedélyezte.  A kerékpárút  érintette  az  előterjesztés  1.  mellékletét 
képező  helyszínrajzon  megjelölt,  a  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő,  közterület  megnevezésű 
ingatlanokat.  A  forgalomba  helyezést  követően  a  jelzett  ingatlanok  ingyenes  önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem támogatta, azonban 
jogszabályi változás miatt mégis lehetőség nyílik az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételére,  amely  megállapodás  megkötésével  rendezhető.  A tulajdonjog  rendezéshez  szükséges 
költség (várhatóan 33 e Ft.) a költségvetésben rendelkezésre áll.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

11



114/2019. (VI. 27.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezi a Magyar Közút 
Nonprofit  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságnál  a  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő, 
Salgótarján 1035/7, 1035/8, 1035/11, 6559/7 és 6559/9 hrsz.-ú ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az 1988. évi I. törvény 32. §-ának (3) 
bekezdése szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek viselését, ideértve az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeit is. A Közgyűlés a 
kapcsolódó  eljárások  költségeit  a  „Salgótarján  Észak-Déli  irányú  kerékpárút  I.  ütem 
területrendezés, tulajdonjog” című előirányzaton biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átadás - átvétellel kapcsolatos feladatok teljes 
körű és teljes jogkörben történő lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

8. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete 
részére történő kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  a 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
közösen, 2016. májusában Támogatási kérelmet nyújtott be a TOP „A társadalmi együttműködés  
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati konstrukció keretében, mely 
támogatásban  részesült.  A  MESE  pályázathoz  kapcsolódó  szociális  munkát  végez.  Ehhez 
kapcsolódóan az  Önkormányzat  a  tulajdonában  lévő,  Rákóczi  út  6.  szám alatt  található  20  m2 

alapterületű helyiséget kedvezményes bérleti díjon bérbe adta az Egyesületnek. A bérleti szerződés 
2019.  június  30.  napján  lejár.  A MESE képviselője  kérte  a  tárgyi  helyiségre  vonatkozó  bérleti 
szerződés  2019.  december  31.  napjáig  történő  meghosszabbítását  változatlan  feltételek  mellett. 
Javasolta tárgyi helyiség 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig kedvezményes havi 
bérleti díjon történő bérbeadását az Egyesület részére változatlan feltételek mellett.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

115/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  július  1.  napjától  2019. 
december 31. napjáig havi 20.000 Ft kedvezményes bérleti díjon bérbe adja a Mozgáskorlátozottak 
Egymást Segítők Egyesülete részére a 3699/A/110 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, Rákóczi út 6. 
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szám alatt található 1. számú 20 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, a közüzemi 
költségek Önkormányzat általi megfizetése mellett.

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

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

9. Javaslat a Salgótarján, Forgách Antal út 104/a. fsz. 4. szám alatti lakás nem lakás céljára 
történő bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  Támogatási 
Kérelmet nyújtott be a TOP „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex  
programok” elnevezésű  felhívásra,  „Forgách-telepi  komplex  programok” címmel.  A pályázati 
felhívás tartalmazta az akcióterületen belül olyan helyiség kialakítását,  mely alkalmas a projekt 
lebonyolításához szükséges  ügyintézésre.  Ehhez  kapcsolódóan az  Önkormányzat  a  tulajdonában 
lévő Forgách Antal út 104/a. fsz. 4. szám alatt található, 40 m2 területű lakást nem lakás céljára havi 
50.000 Ft bérleti díjon bérbe adta a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók 
Szövetségének. A bérleti szerződés 2019. július 31. napján lejár. A Szövetség elnöke azzal kereste 
meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy a tárgyi ingatlant továbbra is használni kívánja.

Javasolta a tárgyi ingatlan Szövetség részére történő bérbeadását 2019. augusztus 1. napjától 2020. 
július 31. napjáig azzal a kikötéssel, hogy a közüzemi költségek megfizetése a Bérlő kötelezettsége.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

116/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. augusztus 1. napjától 2020. 
július 31. napjáig, további 1 évre 50.000 Ft havi bérleti díjon bérbe adja a Nógrád Megyei Cigány 
Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére a 4923 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, 
Forgách Antal út 104/a. fsz. 4. szám alatti, 40 m2 alapterületű lakás ingatlant nem lakás céljára a 
közüzemi költségek Szövetség által történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti bérleti 
szerződés aláírására.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. július 31.

10. Javaslat a Salgótarján, Meredek út 25. fsz. 3. szám alatti helyiség ingyenes használatba 
adására a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy az Önkormányzat  2016.  májusi 
határozatával,  2016.  július  1.  napjától  2019.  június  30.  napjáig  ingyenes  használatba  adta  a 
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Salgótarján,  Meredek  utca  25.  fsz.  3.  szám  alatt  található  99  m2 alapterületű  helyiséget  a 
Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrendnek. A Lovagrend karitatív tevékenységet lát 
el,  melyre vonatkozóan határozatlan időre szóló együttműködési megállapodással rendelkezik az 
Önkormányzattal.  A helyiség  használatára  megkötött  szerződés  2019.  június  30.  napján  lejár.  A 
Lovagrend kérte a szerződés meghosszabbítását.

Javasolta  tárgyi  helyiség  ingyenes  használatba  adását  2019.  július  1.  napjától  2022.  június  30. 
napjáig azzal a kikötéssel, hogy a közüzemi költségek megtérítése használó kötelezettsége.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

117/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 4128/A/13 hrsz.-ú, természetben 
Salgótarján,  Meredek  utca  25.  fsz.  3.  szám  alatt  található  99  m2 alapterületű  helyiséget  a 
Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend részére, 2019. július 1. napjától 2022. június 
30. napjáig ingyenes használatba adja a közüzemi költségek Használatba vevő általi megfizetése 
mellett.

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

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. június 30.

11. Javaslat  a  Salgótarján,  Március  15.  út  22.  szám  alatti  helyiség  ingyenes  használatba 
adására a „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az Önkormányzat  a  Salgótarján, 
Március 15. út 22. szám alatt található helyiséget a „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány és 
az Új Palócország Egyesület részére ingyenes használatba adta. A használati szerződés 2019. június 
30. napján lejár. Az Alapítvány azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy továbbra is használni  
szeretné  a  helyiséget  a  „civil  irodai”  jellegű  szolgáltatások  biztosítása  érdekében,  változatlan 
feltételekkel. Az Egyesület a továbbiakban nem tart igényt a helyiséghasználatra. Javasolta tárgyi 
helyiség  Alapítvány részére  történő  ingyenes  használatba  adását  2019.  július  1.  napjától  2020. 
június  30.  napjáig  azzal  a  kikötéssel,  hogy  a  közüzemi  költségek  megtérítése  a  használó 
kötelezettsége.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztés kapcsán.

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

118/2019. (VI. 27.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  salgótarjáni  3759/A/148 
hrsz.-ú, természetben Salgótarján, Március 15. út 22. szám alatt található, nem lakás céljára 
szolgáló  helyiséget  a  „Háztartások  Foglalkoztatásáért”  Alapítvány  részére,  2019.  július  1. 
napjától 2020. június 30. napjáig ingyenes használatba adja a közüzemi költségek Használó 
általi megtérítése mellett.

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

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. június 30.

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  „Háztartások 
Foglalkoztatásáért”  Alapítvánnyal  kötött  együttműködési  megállapodás  módosítását  a  2. 
melléklet szerinti tartalommal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat a Salgótarján, Vár út 3/A. szám alatti lakás nem lakás céljára történő ingyenes 
használatba adására a Salgó Vár Egyesület részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgó Vár Egyesület elsődleges 
célja  a  Salgótarján,  Salgóbánya településrész lakóinak szabadidős  és kulturális  tevékenységéhez 
szükséges feltételek megteremtése, közösségi élet fejlesztése. Az Egyesület fontos feladatnak tartja 
az itt élők életminőségének javítását, a természeti és épített környezet megóvását. Az Egyesület a 
turizmusfejlesztés és rendezvényszervezés érdekében együttműködik a Novohard-Nógrád Geopark 
Nonprofit Kft.-vel. Az Egyesület kérelme alapján javasolta, hogy az Önkormányzat az Egyesület 
ingyenes  használatába  adja  a  salgótarjáni  12.384 hrsz.-ú  „lakóház”  megnevezésű  ingatlant  és  a 
hozzá szervesen kapcsolódó udvarrészt, 2019. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig azzal a 
kikötéssel,  hogy  a  karbantartási  feladatok  és  a  közüzemi  költségek  fizetése  az  Egyesület 
kötelezettsége.  Jelezte, hogy az előterjesztést pótlólag kapták meg a Közgyűlés tagjai, majd arról 
tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó energetikai tanúsítvány az ülés előtt 
került kiosztásra.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Előzetesen bejelentette  személyes  érintettségét az előterjesztés  kapcsán, majd 
megköszönte a salgóbányaiak nevében a helyiség használatának biztosítását.

Fekete Zsolt: Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót.
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Molnár  Károly: Szintén  bejelentette  személyes  érintettségét  az  előterjesztés  kapcsán.  Az 
egyesületnek pedig politikamentes, jó munkát kívánt.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

119/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  salgótarjáni  12384  hrsz.-ú, 
természetben Salgótarján, Vár út 3/A. szám alatt található „lakóház” megnevezésű 47 m2 területű 
ingatlant, és a hozzá kapcsolódó 12378 hrsz.-on nyilvántartott 2/4-ed tulajdoni hányadhoz tartozó 
91 m2-es udvarrészt nem lakás céljára szolgáló helyiségként a Salgó Vár Egyesület részére, 2019. 
július 1. napjától 2022. június 30. napjáig ingyenes használatba adja a közüzemi költségek Használó 
általi megtérítése mellett.

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

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. június 30.

13. Javaslat  a  Nemzetközi  Nógrád  Maraton  megrendezésével  összefüggő  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy Losonc  és  Salgótarján 
Önkormányzata 2016. évben hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Nemzetközi Nógrád 
Maratont. A hagyományteremtő szándék sikeresnek bizonyult, hiszen az elmúlt három évben igen 
nagy népszerűségre tett szert a sportesemény. Az idén a maraton tervezett időpontja 2019. augusztus 
24. Az első két alkalommal a rajt helyszíne Losonc városa volt, míg a tavalyi évben, valamint idén 
Salgótarján  ad  otthon  a  rajtállomásnak.  A sportesemény időpontjával  párhuzamosan  zajlanak  a 
losonci  Városi  Napok  ünnepi  programjai,  ahol  a  futók  célállomása  is  lesz.  Salgótarján 
rendezvényhez kapcsolódó vállalását az előterjesztés részletesen tartalmazza, kérte a Közgyűlést az 
előterjesztés támogatására.

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:

120/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a 2019. augusztus 24-én 
megrendezésre kerülő, Nemzetközi Nógrád Maraton sporteseményt és a szervezésével kapcsolatban 
az alábbiakat vállalja:
- a verseny ünnepélyes megnyitója technikai feltételeinek biztosítását,
- a verseny helyszíni regisztrációját,
- startkapu biztosítását,
- külön öltöző biztosítását férfiak és nők számára,
- a versenyzőknek szánt tárgynyeremények összege 50%-ának biztosítását minden kategória első 

három helyezettje részére,
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- rendőri kíséretet Magyarország területén,
- frissítőpont létesítését a versenypálya magyarországi szakaszán.

A  Közgyűlés  vállalja  továbbá  a  rendezvény  bevétellel  nem  fedezett  kiadásai  50%-ának 
megfizetését, legfeljebb 1000 Euro összeg határig, amely összeg nem tartalmazza a fentebb felsorolt 
szervezési költségeket.

A  szükséges  pénzügyi  forrás  fedezete  az  önkormányzat  2019.  évi  költségvetésében  a  Helyi 
önkormányzat fejezet, Sportfeladatok kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll.

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  rendezvény  megszervezésével  összefüggő 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat a „Muzsikál az Erdő Alapítvány” – Mátrai Művészeti napok rendezvénysorozat 
támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy a  Muzsikál  az  Erdő Alapítvány 
elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, a „Muzsikál az erdő”-Mátrai Művészeti Napok 
támogatására vonatkozóan. A rendezvénysorozat 3 régióban jelentkezik, a Salgótarjánra vonatkozó 
része  2019.  július  2-án  kerül  megrendezésre  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Eresztvényi 
Látogatóközpontban.  Mivel  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló törvény értelmében az 
alapítvány  támogatása  át  nem  ruházható  testületi  hatáskör,  ezért  kérte  a  Közgyűlést,  hogy  az 
általános tartalék  terhére  hagyja  jóvá az  Alapítvány támogatását.  Jelezte,  hogy az  előterjesztést 
pótlólag kapták meg a Közgyűlés tagjai.

A Népjóléti  Bizottság  12  szavazattal;  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

121/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  Muzsikál  az Erdő Alapítvány 
részére  a  „Muzsikál  az  Erdő”  -  Mátrai  Művészeti  Napok  salgótarjáni  rendezvényének 
megvalósítására az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére 
500.000 Ft költségvetési támogatást nyújt.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15. Javaslat  közszolgáltatási  szerződés  megkötésére  az  „Ökoturisztikai  fejlesztés  
Salgótarjánban” című projektben beszerzett gumikerekű kisvonat üzemeltetése kapcsán
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  2017. 
decemberében „Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjánban” címen támogatási kérelmet nyújtott be a 
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Salgótarján  Eresztvény  városrészében  található  Madárpark  ökoturisztikai  célú  felújítására,  új 
élményelemek  telepítésére  és  ehhez  kapcsolódóan  gumikerekű  kisvonat  beszerzésére.  2019. 
januárjában az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le egy mozdonyból és két kocsiból 
álló, gumikerekű kisvonat beszerzésére.

Javasolta, hogy a beszerzett gumikerekű kisvonat üzemeltetésével az egyéb turisztikai feladatokat is 
ellátó, Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-t bízza meg az önkormányzat, közszolgáltatási 
szerződés keretében. A közszolgáltatási szerződés határozatlan időre, de legalább a projekt hátralévő 
időtartamára és a projekt zárását követő 5 teljes évre szól. Jelezte, hogy az előterjesztést utólag 
kapták meg a Közgyűlés tagjai.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 5 igen szavazattal , 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

122/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a Novohrad-
Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  között  kötendő,  a  TOP-6.1.4-16-ST1-2017-00001  projektben 
beszerzett  gumikerekű  kisvonat  üzemeltetésére  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződést  az  1. 
melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

16. Javaslat  a  Rákóczi  út  22.  szám  (4109,  3860/5,  3859/1  hrsz.  )  előtti  zárt  szelvényű  
csapadékcsatorna  kiváltásához  kapcsolódó  önkormányzati  forrás  rendelkezésre  
bocsájtásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az Önkormányzat  az OTP előtti 
járdaszakasz  teljes  körű  felújítása  és  parkolók  kialakítása  építési  munkáinak  elvégzése  során 
elvégeztette a burkolat alatt húzódó, közel 150 méter zárt szelvényű csapadékelvezető csatorna gépi 
mosatását  és  részleges  ipari  kamerázását.  A felmérés  során  kiderült,  hogy a  vezeték  és  annak 
műtárgyai  nem alkalmasak funkciójuk ellátására,  így azok teljes cseréje  is  indokolt.  Árajánlatot 
kértek a csapadékcsatorna kiváltás elvégzésére. A Salgótarjáni Csatornamű Kft. árajánlata alapján a 
munka  ára  bruttó  10.523.309  Ft.  A  kivitelezési  munkák  mielőbbi  elindítása  érdekében 
elengedhetetlen,  hogy  a  kötelezettségvállaláshoz  a  szükséges  forrás  rendelkezésre  álljon.  A 
kivitelezéshez szükséges összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a céltartalékok között 
a  Projektek  előkészítése  kiemelt  előirányzaton  rendelkezésre  áll,  melynek  felhasználásához  a 
Közgyűlés jóváhagyása szükséges. Jelezte a Közgyűlés tagjainak, hogy az előterjesztés az ülés előtt 
került kiosztásra.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Hozzászólásában  megjegyezte,  hogy  8  hónapja  áll  a  beruházás,  tavaly 
novemberben hagyták abba a munkálatokat. Először arra való hivatkozással, hogy a kő színe nem 
megfelelő, aztán mindenféle egyéb probléma állt elő. Az előző közgyűlésen plusz 2,5 millió Ft-os 
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hozzájárulás megadásáról döntött a közgyűlés. Ehhez hozzáadva a jelenlegi 10,5 millió forintot, 
elmondható, hogy az önkormányzat 13 millió forinttal járult hozzá a beruházás megvalósulásához. 
Véleménye szerint ilyen beruházásnál mérlegelni kellene az évtizedes közművek cseréjét. Ezt ki 
kellett volna váltani, melynek összegét a beruházás költségébe be kellett volna kalkulálni. Javasolta 
ennek átgondolását a későbbiekben.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

123/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármester, hogy 
a  Rákóczi  út  22.  szám  (4109,3860/5,  3859/1  hrsz.)  előtti  zárt  szelvényű  csapadékcsatorna 
kiváltásához  kapcsolódó  kivitelezési  munkákra  10 523  309  Ft  összeg  erejéig  kötelezettséget 
vállaljon, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a 10 523 309,- Ft saját forrás biztosítása érdekében 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását készítse elő és terjessze be a közgyűlés 
következő ülésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat a Salgótarjáni Lokálpatrióták névhasználatához való hozzájárulás megadására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Lokálpatrióták leendő 
elnöke, Simon Gyula levélben kereste meg és kérte az Önkormányzat hozzájárulását a Salgótarjáni 
Lokálpatrióták  névhasználat  engedélyezéséhez.  A létrehozni  kívánt  egyesület  fő  céljai  többek 
között:

– környezetünk minőségének hatékony javítása;
– a helyi lakosság környezetvédelmi és a természetvédelem érdekeinek képviselete,
– a térség civil közösségi életében való aktív részvétel.

Az  Egyesület  Balassagyarmati  Törvényszék  általi  bejegyzéséhez  szükséges  a  Közgyűlés 
névhasználathoz való hozzájáruló határozata is.

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:

124/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Salgótarjáni Lokálpatrióták 
egyesület megnevezésében a „Salgótarjáni” megjelölést használja.
Jogosult megnevezése, székhelye: Salgótarjáni Lokálpatrióták, 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 23. 4/2.
Az engedély az egyesületi tevékenység folytatásának időtartamára érvényes.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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18. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. II. félévi 
munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  SZMSZ 17.  §-a  alapján  a 
Közgyűlés félévenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját.  A munkaterv tervezetét a 
polgármester  irányításával  a  jegyző állítja  össze és  a  polgármester  terjeszti  a  Közgyűlés  elé.  A 
beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepelnek, amelyek 
tárgyalását  jogszabály  teszi  kötelezővé,  illetve  amely  témákban  a  döntéshozatal  időpontja  a 
munkaterv  készítésekor  már  ütemezhető.  Ezen felül  a  közgyűlés  aktuális  ülésének napirendjére 
felvételre  kerülnek  azok  a  témák,  amelyek  tárgyalása  és  a  döntéshozatal  a  későbbiekben  válik 
szükségessé.  Elmondta,  hogy a munkaterv tervezetét  szakmai egyeztetést  követően nyújtotta  be 
jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti  
Bizottság 12 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

125/2019. (VI. 27.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. II. félévi munkatervét az 1. 
melléklet szerint elfogadja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár magasabb vezetői  (igazgatói)  álláshelyének 
meghirdetésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  a  Közgyűlés  2014.  november  1.  napjától  öt  év 
határozott  időtartamra  bízta  meg  Molnár  Évát,  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár igazgatói 
feladatok  ellátásával. Az  igazgató  megbízása  2019.  október  31-én  lejár.  A  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  törvény értelmében  az  intézményvezetői  álláshely  meghirdetésére  nyilvános 
pályázat  útján  kerül  sor.  A  pályázati  felhívás  tervezetét  a  határozati  javaslat  1.  melléklete 
tartalmazza.   Az előterjesztés tartalmazza  a  szakértői bizottság személyi összetételére vonatkozó 
javaslatot is. Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag került megküldésre a Közgyűlés tagjainak.

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:

126/2019. (VI. 27.) határozat

1. A  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzat 
fenntartásában  lévő  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  magasabb  vezetői  (igazgatói) 
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beosztásának betöltésére az 1. melléklet szerint pályázatot ír ki.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az 1. melléklet szerinti pályázati felhívást jelentesse meg a  
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, valamint Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata internetes oldalán, továbbá a Salgótarján MA közéleti havilapban.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

 Dr. Romhányi Katalin jegyző

2. A Közgyűlés  a  magasabb  vezetői  pályázati  felhívásra  beérkező  pályázat(ok)  értékelésére, 
valamint a pályázó(k) személyes meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése, valamint 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § 
(2) bekezdése alapján szakmai-szakértői bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A 
Bizottság személyi összetétele:

Dr. Dániel Zoltán alpolgármester elnök
Dr. Romhányi Katalin jegyző tag
Kovács Zsolt, a Népjóléti Bizottság elnöke tag
Dr. Bercsényi Lajos, önkormányzati képviselő, a Népjóléti Bizottság elnök-helyettese tag
Göröcsné Godó Orsolya, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetője tag
a Közalkalmazotti Tanács helyi képviselője tag
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, mint reprezentatív
szakszervezet által delegált képviselő tag
Magyar Könyvtárosok Egyesülete mint országos szakmai szervezet
által delegált képviselő tag

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a pályázatokat véleményező szakmai bizottság létrehozásával 
kapcsolatos további intézkedések megtételére.

Határidő: a pályázati határidő lejártát követő munkanap
Felelős: Dr. Romhányi Katalin jegyző

3. A Közgyűlés felkéri  a polgármestert,  hogy a szakmai bizottságnak a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár  vezetőjének  megbízására  vonatkozó  véleményét  -  a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) 
bekezdése alapján – küldje meg a kultúráért felelős miniszternek.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kultúráért  felelős  miniszter  és  a  Bizottság 
véleményének figyelembevételével, a Közgyűlés elé terjessze be személyi javaslatát a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20. Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Mesterné Berta Ildikó 2007. május 
1-től látja el az önkormányzatnál a könyvvizsgálói feladatokat. A könyvvizsgáló a megbízásának 
időszaka alatt kiemelkedő szakmai színvonalon végezte munkáját. A szerződéses feltételrendszeren 
túlmenően jelentős elméleti segítséget nyújtott az önkormányzat és intézményei számára szakmai 
kérdések megvalósításához,  pénzügyi  álláspont  kialakításához,  ezzel a szabályszerű gazdálkodás 
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megvalósításához.

A  könyvvizsgáló  asszony  megbízatása  2019.  június  30-án  lejár.  Az  önkormányzatnál  és 
intézményeinél folyó pénzügyi szakmai és beszámolási feladat bonyolultsága nem nélkülözhet egy 
külső független könyvvizsgálati felügyeletet, ezért javasolta Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgálói 
megbízásának 2021. június 30-ig történő meghosszabbítását.

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

127/2019. (VI. 27.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az MBI Könyvvizsgáló Kft-t 
(székhelye: 3100 Salgótarján, Pécskő út 40. sz., a könyvvizsgálói feladatokat ellátó bejegyzett 
könyvvizsgáló:  Mesterné  Berta  Ildikó  …....................................  alatti  lakos)  megbízza  az 
önkormányzat könyvvizsgálói feladatai ellátásával 2019. július 1. napjától 2021. év 06. hó 30. 
napjáig.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díját 2019. július 1. napjától 314 961 forint + ÁFA/hó összegben 
állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Megköszönte Könyvvizsgáló asszony eddigi munkáját,  majd az elkövetkező időre 
sok sikert és jó egészséget kívánt munkájához.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Hozzászólásában az előzőekben tárgyalt napirendhez tért vissza. Kérdésként tette 
fel, hogy jól értelmezte-e, hogy júliusban-augusztusban nem lesz közgyűlés? A munkaterv szerinti 
következő közgyűlés szeptemberben lesz?

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy igen, tervezett közgyűlés nem lesz. 

Tolnai Sándor: A továbbiakban megjegyezte, hogy valamennyi Képviselő úr kapott állampolgári 
levelet,  egy  Beszterce-lakótelepi  területhasználati  engedéllyel  kapcsolatban.  Tájékoztatásként 
elmondta,  hogy  az  önkormányzatnak  nem  volt  lehetősége  az  engedély  kiadás  megtagadására. 
Röviden ismertette az e-mail lényegét, melyben egy gyros-os működtetéséről van szó a Beszterce-
lakótelepen,  mely vendéglátó  egység a  lakóházaktól  mindössze  5 méterre  található.  Véleménye 
szerint az ehhez hasonló kérdésekkel a jövőben foglalkozni kell. Nem tartja korrektnek, hogy az ott 
lakók  véleményét  nem  kérik  ki  a  kérdésben,  hiszen  ők  szenvedik  el  a  működtetésből  eredő 
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kellemetlenségeket,  mint  például  a  zaj,  ételszag,  környezetszennyezés,  amit  ez  a  bódé  okoz. 
Nyilvánvaló,  hogy  az  üzlet  működésének  van  pozitív  oldala  is,  hiszen  bővül  a  lakótelep 
szolgáltatása.  Ugyanakkor  megfontolandónak  tartja  a  későbbiekre  nézve,  hogy az  ilyen  jellegű 
szolgáltatásoknál legalább 10 méteres távolságot kellene helyi rendeletben meghatározni. Jelezte, 
hogy panaszként hangzott el a vállalkozóval szemben, hogy a mosogatóvizet a fűre önti ki. 

Végezetül elmondta, hogy a lakók tudomásul vették a működés megkezdését, azt, hogy az engedély 
kiadásának nem volt jogszabályi akadálya. Ugyanakkor egy esetleges birtokvédelmi ügy kapcsán 
eltudják mondani véleményüket, kérni a problémák orvoslását. 

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  minden  újonnan  nyitott  üzletnek,  szolgáltató 
egységnek van pozitív hatása adott területen, hiszen bővül a szolgáltatás. Ugyanakkor elvárható, 
hogy ezeket megfelelően üzemeltessék. Amennyiben panasz érkezik a működéssel kapcsolatban, 
akkor az illetékes hatóságnak kell bírságolnia. Ehhez hasonló szolgáltatás található a városban a 
Kemerovó-lakótelepen, is, ahol lakóházak alatt nyílt kifőzde, üzlet.

A továbbiakban Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Homoga  László:  Jelezte,  hogy  hozzászólásában  a  prezentációt  követő  felvetésekhez  szeretne 
néhány gondolatot  hozzáfűzni.  Elmondta,  hogy Európát  végigjárva szinte  minden nagyvárosban 
fellelhetők szarvasok, vaddisznók, egyéb vadon élő állatok. Senkit nem zavarnak, ez csak itt okoz 
problémát.  Megjegyezte,  hogy a  lakosság hozzáállásán  is  múlik,  hogy egyre  nagyobb számban 
jelennek  meg  vadak  lakóövezetekben,  hiszen  maguk  a  lakók  helyeznek  ki  élelmet  az  állatok 
számára. 

A  hajléktalanokkal  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  nagy  részük  ittas  állapotban  fetreng  a 
köztereken.
Elmondta, hogy régebben a kórházban működött detoxikáló. Nem tudja, hogy jelenleg működik-e, 
illetve milyen intézkedést követően fogadnak ittas személyeket. Ismeretei szerint a rendőrségnek 
nincs  jogosultsága  ittas  személyek  előállítására.  Véleménye  szerint  állampolgári  bejelentésre  a 
mentősök  tudják  elszállítani  az  ittas  személyeket,  bár  nincs  meggyőződve  arról,  hogy  ez 
kötelességük lenne, hiszen sok esetben nem is alkohol, hanem drog hatása alatt állnak. Nem tudja,  
hogy milyen lehetőség van Salgótarjánban arra, hogy ezeket a személyeket megfelelő kezelésben, 
ellátásba részesítsék? 

A  továbbiakban  az  ingatlanokba  történő  bejelentkezésekkel  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy 
véleménye  szerint  ezt  központilag  kellene  szabályozni.  Ahogy  a  médiában  is  hallható  volt,  a 
külföldről  Magyarországra költözők több 10-en,  100-an jelentkeztek be lepusztult  ingatlanokba, 
hogy  szavazhassanak.  Kormányzati  szinten  kellene  szabályozni,  hogy  például  garázsban  ne 
lehessen életvitelszerűen élni. A továbbiakban utalt a Határ úton történt bejelentkezésekre, ahová 
annak ellenére költöztek be, hogy a normális életvitel lehetetlen.

Jelezte továbbá, hogy választókörzetében problémát jelent a haszonállatok tartása.  Az Idegérben 
lakók életét nagyban megkeserítik a háziállatok tartásával együtt járó szagok, zajok. 

A strand működésével  kapcsolatban megjegyezte,  hogy a lakosság 20%-a tudja ingyen igénybe 
venni. Véleménye szerint, ami ingyen van, annak nincs értéke. Példaként említette, hogy az ingyen 
élelmet sem eszik meg, a kukába dobják. Ha fizetni kellene érte, biztos nem öntenék a kukába. Rá 
kell kényszeríteni az embereket arra, hogy amit használnak azt őrizzék meg, mert csak úgy lehet a 
következő  héten  is  igénybe  venni,  ha  nem  rombolják  szét  az  öltözőt,  vagy  nem  viszik  el  a 
csaptelepeket. 

Elmondta  továbbá,  hogy felháborítónak  tartja,  amikor  a  választások  idején  illusztris  személyek 
megjelennek Salgótarjánban,  és befolyásolják az állampolgárokat.  Elmondják,  hogy azért  kell  a 
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FIDESZ jelöltjére szavazni, mert akkor nem kap a város támogatást. Tolnai képviselő úr szájából is 
elhangzott, hogyha FIDESZ-es városvezetés kapta volna ezt a támogatást, hamarabb megoldották 
volna  a  fejlesztéseket.  Véleménye  szerint  Salgótarján  lakossága  ugyanúgy  fizeti  az  adót,  mint 
bármely más város lakossága. Úgy gondolja ebből az adóból nem annyi marad meg a városnak, 
mint  amennyire  a  működéshez  szükséges  lenne.  Máshol  stadion épül,  vagy autóbusz  fejlesztés 
történik. Ez Salgótarjánban elmarad, mert az adó nagy részét máshová költik, vagy a befizetett adót 
másra használták fel.

A továbbiakban megjegyezte, hogy a központi propaganda szerint a gyerek az első. Kérdésként tette 
fel, hogy akkor az hogy fordulhat elő, hogy az egyházi iskolában az állami támogatás fejkvótája 
1,7-es  szorzóval  fut,  míg máshol  1-es  szorzóval.  Milyen alapon,  miért?  Miért  különbek azok a 
gyerekek, akik oda járnak, mint akik az állami iskolába? Nem beszélve azokról az iskolákról, akiket 
szülők,  vagy  különböző  alapítványok  tartanak  el.  A  legfrissebb  hírek  szerint  ezeket  az 
intézményeket megszüntetik. 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy véleménye szerint ez nem önkormányzati kérdés. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
 
Turcsány László: A támogatásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy Tolnai képviselő úr nem azt 
mondta, hogyha nem a FIDESZ nyer, akkor a város nem kap támogatást, hanem azt mondta, hogy 
ezek  a  beruházások  évekkel  ezelőtt  elindultak  volna,  ha  FIDESZ-es  városvezetés  van,  és 
feltételezhetően már a beruházás végén járnának. 

Az iskolák támogatásával kapcsolatban nem tud mit mondani, mert nem ismeri az oktatási törvényt. 
Ellenben  megjegyezte,  hogy  érdemes  lenne  egy  munkanapon  Jónásch-telepen  végig  sétálni. 
Iskolaidőben  15-20  gyerekkel  flangál  az  úton,  mert  nem  járnak  iskolába.  Ez  valószínűleg  a 
szegregátum sajátossága, amit meg kellene oldani. Reméli, hogy a közeljövőben erre a problémára 
is találnak megoldást. 

Jelezte,  hogy  a  képviselő  úr  által  felvetett  problémákat  valóban  kezelni  kell.  Ismételten 
megjegyezte, hogy az oktatási törvényt nem ismeri, viszont az említett szegregátumokban jobban 
kellene figyelnie az önkormányzatnak arra, hogy a meglévő állapotokat megszüntesse. 

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

Molnár  Károly:  Hozzászólásában  a  Besztercét  érintő  problémára  reflektált.  Tájékoztatásként 
elmondta, hogy a Besztercén nemrég megnyílt – 1,5 napja – gyros-os működéséről van szó. Ezzel 
kapcsolatban kaptak kör e-mailt a képviselő urak. Ez az üzlet a lakóházaktól kb. 5-6 méterre van és 
az ott lakók az ezzel járó szagok miatt tettek panaszt. Megjegyezte, hogy az üzlet szomszédságában 
pékség  működik.  Véleménye  szerint  az  idő  megválaszolja  a  felvetett  problémákat,  azt,  hogy a 
hatósági elvárásoknak megfelelően működnek-e.

Megjegyezte,  hogy  Polgármester  Úr  véleményét  osztva,  nem  veszi  ahhoz  a  bátorságot,  hogy 
ellehetetlenítsen  bármilyen  plusz  szolgáltatást  a  lakótelepen,  amely  működése  egyébként  a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelel. Véleménye szerint nem szerencsés, ha képviselők a Hatósági 
Irodát  megkeresve,  nyomásgyakorlással  próbálnak  megoldani  ügyeket.  Ezt  lehetőség  szerint  a 
jövőben kerülni kell, bármilyen baráti vagy politikai érdek fűződik is hozzá. 

A továbbiakban tájékoztatásként  elmondta,  hogy az  ügy egyik  gazdája  internetes  fórumra  nyílt 
szavazást  tett  közzé  ezzel  kapcsolatban.  Ezen  a  fórumon  kétszer  annyian  szavaztak  az  üzlet 
működtetése mellett, mint az ellenzők. Véleménye szerint ez egyértelmű üzenet. Pont emiatt nem 
érti azt a képviselői kritikát, hogy a lakosság véleményét nem kérték ki. 
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