
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

12. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. SZEPTEMBER 12-ei 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 12 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Közgyűlés ülése előtt az országos versenyhelyezett diákok 
elismeréseinek átadására kerül sor.

ELISMERÉSEK átadása. 

A továbbiakban  a  tárgysorozattal  kapcsolatban  javasolta  új,  21.  napirendi  pontként  felvenni  a 
„Javaslat a „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírás jóváhagyására”című előterjesztést,  22. 
napirendi  pontként  felvenni  a  „Javaslat  „Fedezd  fel  az  Európai  Uniót!”  pályázati  kiírás  
jóváhagyására”című előterjesztést, 23. napirendi  pontként  felvenni  a  „Javaslat  a  mindennapos 
testnevelés  megszervezésével  összefüggő  kedvezményes  létesítményhasználat  biztosítására” című 
előterjesztést,  24. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal  
kötendő  vagyonkezelési  szerződés  jóváhagyására” című  előterjesztést,  valamint  25.  napirendi 
pontként felvenni a „Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést. 

Felhívta  a  Közgyűlés  figyelmét  arra,  hogy  a  „Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata tulajdonában álló térfigyelő (képfelvevő) eszközei elhelyezésének jóváhagyására” 
című előterjesztés címe a kiküldött meghívóban szereplő címhez képest módosult. 

A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat nem érkezett.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1./ Javaslat  a  Holokauszt áldozatainak  emléket  állító,  bronztáblával  ellátott  kövek 
elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2./ Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Park út 8. és környékét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa, főépítész
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3./ Javaslat a  településrendezési  eszközök  módosítása  előkészítésére  a  Tóstrand  és 
környezetét kiegészítően, Hrsz. 2445
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa, főépítész

4./ Javaslat egyes  önkormányzati  cégek  létesítő  okiratának  módosításával  kapcsolatos 
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal 
megkötendő fenntartói megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6./ Javaslat  a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásra
Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester

8./ Javaslat  a  Salgótarján,  Március  15.  út  18.  szám  alatti  helyiség  ingyenes  használatba 
adására a Dornyay Sportegyesület részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

9./ Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

10./ Javaslat 12 db önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 45., valamint a Salgótarján, Rákóczi út 47. szám alatti 
nem lakáscélú üzlethelyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

12./ Javaslat a „Salgó 2019” Rallye-val összefüggésben önkormányzati lakások bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

13./ Javaslat a Salgótarján, Teréztáró út 2. és 4. szám, illetve a Salgótarján, Somlyói út 31. 
szám alatti épületek bontásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

14./ Javaslat a  víziközmű-rendszerek  15  éves  (2020-2034.)  gördülő  fejlesztési  tervének 
elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására irányuló pályázat 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

16./ Javaslat a Magyarország 2019. évi költségvetésében a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat  igénybevételére  irányuló 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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17./ Javaslat önkormányzati szociális  bérlakások  felújítására  vonatkozó  pályázat 
benyújtásáról szóló 132/2018. (VIII. 29.) határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18./ Javaslat  az  Óvodai  Pályaépítési  Program  keretében  megvalósuló  pályahelyszín 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19./  Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló térfigyelő 
(képfelvevő) eszközei elhelyezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

20./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Helyi  Akciócsoport  által  kiírt  felhívás  alapján  megkötött 
együttműködési megállapodások utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

21./ Javaslat „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

22./ Javaslat „Fedezd fel az Európai Uniót!” pályázati kiírás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

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

24./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Szakképzési  Centrummal  kötendő  vagyonkezelési  szerződés 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

25./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Szakképzési  Centrum  Kanizsai  Dorottya  Egészségügyi  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

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

27./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  új  kuratóriumi  tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

28./ Javaslat a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  magasabb  vezetőjének  (igazgatójának) 
megbízására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

29./ Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző, HVI vezető

Zárt ülés:

30./ Javaslat „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj adományozására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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N A P I R E N D E K:

1./ Javaslat  a  Holokauszt áldozatainak  emléket  állító,  bronztáblával  ellátott  kövek 
elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Magyar  Zsidó  Kulturális 
Egyesület  kérelmet  nyújtott  be  a  hivatalhoz,  hogy  a  Holokauszt  75.  évfordulója  alkalmából 
Salgótarjánban  3  helyszínen,  összesen  11  úgynevezett  „botlatókövet”  szeretnének  elhelyezni  az 
áldozatok utolsó ismert, szabadon választott egykori lakhelye előtt. A botlatókövek a II. világháború 
alatt  a  nácik  által  deportált,  koncentrációs  táborokban,  vagy  munkaszolgálat  során  elpusztított 
embereknek állítanak emléket. A botlatókő egy, a járdába beillesztett, kb. 9,5 x 9,5 centiméteres 
betonkockára helyezett bronztábla, melynek felirata tartalmazza az elhurcolt nevét, születési évét, 
helyenként deportálása évét, valamint meggyilkolása helyszínét és időpontját. Az Egyesület kérelme 
szerint, Salgótarjánban a Füleki út 4. előtti közterületen 4 db botlatókő kerül elhelyezésre. Az állami 
tulajdonú közterület kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Egyesület tájékoztatása szerint a 
Társaságtól megkapták a szükséges engedélyt. Az Egyesület 1 db botlatókövet kíván elhelyezni az 
önkormányzat tulajdonában álló Arany János út 12. előtti közterületen, továbbá 6 db botlatókövet 
Erzsébet  tér  7.  előtti  közterületen.  A botlatókövek  feliratait  a  határozati  javaslat  1.  melléklete, 
valamint függeléke tartalmazza. A botlatókövek elhelyezésének költségeit, valamint a későbbiekben 
a karbantartásukat az Egyesület vállalta. Az Egyesület kegyeleti kérését tiszteletben tartva javasolta, 
hogy  a  Közgyűlés  erkölcsileg  támogassa  a  botlatókövek  elhelyezését  a  jelzett  salgótarjáni 
helyszíneken. Javasolta továbbá, hogy járuljon hozzá az önkormányzati kezelésű közterületeken az 
emlékjelek kihelyezéséhez. Az előterjesztést pótlólag kapták meg a Közgyűlés tagjai.

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

133/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  erkölcsileg  támogatja  a 
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (1065 Budapest, Révay u.16.; a továbbiakban: Egyesület) a 
Holokauszt  áldozatainak  emléket  állító,  bronztáblával  ellátott  kövek  (a  továbbiakban: 
botlatókövek) a Salgótarján, Füleki út 4. szám előtti, a Salgótarján, Arany János út 12. szám 
előtti,  valamint  Salgótarján,  Erzsébet  tér  7.  szám  előtti  közterületen  történő  elhelyezésére 
vonatkozó kezdeményezését.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés hozzájárul Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 
a Salgótarján, Arany János út 12. szám előtti közterületen 1 db, valamint a Salgótarján, Erzsébet 
tér 7. szám előtti közterületen 6 db botlatókő elhelyezéséhez az alábbiak szerint:
A botlatókövek
állíttatója: az Egyesület;
anyaga: geometrikus formájú beton;
mérete: kb. 95x95 x95 mm.
A betonkockákon elhelyezett táblák szövege: az 1. melléklet szerint;
anyaga: bronz;
mérete: kb. 95x95 mm;
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A botlatókövek elhelyezésének időpontja: 2019. szeptember 12.
A botlatókövek elhelyezésének költségeit az Egyesület vállalta.

A  botlatókövek  tulajdonosa  az  Egyesület,  a  tulajdonjoggal  kapcsolatos  feladatokat 
(karbantartás,  felújítás,  biztosítás  stb.)  az  Egyesületnek  saját  költségén  kell  végeznie.  A 
botlatókövek  esetleges  megrongálódása,  elhasználódása  vagy illegális  eltávolítása  esetén  az 
Önkormányzat  nem  vállal  felelősséget.  A  botlatóköveket  érintő  munkavégzés  esetén  az 
Egyesület  tájékoztatását  követően  a  munkálatokat  végző  gondoskodik  a  botlatókövek 
felszedéséről, tárolásáról és visszahelyezéséről. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2./ Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Park út 8. és környékét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa, főépítész

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az  Önkormányzat  2019.  áprilisi 
határozata  alapján  eljárás  indult  a  településrendezési  eszközök  módosítására,  amely  az  Ipari 
Parkban a Park út 8. és két szomszédos ingatlan ipari övezetbe történő átsorolására irányul. Ezen túl 
a  helyi  építési  szabályzatban szövegcserés  korrekcióra  is  sor  kerül.  Az augusztusi  közgyűlésen 
ismertetésre kerültek a beérkezett szakhatósági vélemények, melynek alapján az állami főépítész a 
módosítás  elfogadásával  egyetértett.  A  határozati  javaslat  a  településszerkezeti  terv,  a 
rendelettervezet a helyi építési szabályzat módosítására irányul. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két 
külön  döntést  szükséges  meghozni.  Először  az  előterjesztés  határozati  javaslatáról,  majd  ezt 
követően a rendelet-tervezetről kell szavazni. 

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

134/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017.(II.14.) határozat 2. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Ez a határozat 2019. október 12-én lép hatályba. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

A továbbiakban megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 25/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat a  településrendezési  eszközök  módosítása  előkészítésére  a  Tóstrand  és 
környezetét kiegészítően, Hrsz. 2445
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa, főépítész
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Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  a 
településrendezési  eszközök  módosítását  tervezi  az  északi  városrészben  található  Tóstrand  és 
környékét érintően, melyről a Közgyűlés az augusztusi  határozatával döntést  hozott.  A jelenlegi 
javaslat  kiegészíti  a  tóstrandi  projektet,  így a  Gedőci út  elején található volt  TIT-bázis területét 
intézményi területből lakóterületbe való átsorolásának indításáról szól. A módosítás anyagi fedezetét 
a kezdeményező fizeti meg az önkormányzat részére. A határozati javaslat a 2445 helyrajzi számú 
ingatlan  kiemelt  fejlesztési  területté  történő  nyilvánításáról,  a  településrendezési  eszközök 
módosításának indításáról, a szerződések megkötéséről szól.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

135/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet  32.  §  (6)  bekezdés  c)  pontja  alapján  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánítja  a 
Salgótarján, Tóstrand és környékén található 2445 hrsz.-ú ingatlan területét.

2. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Salgótarján  Gedőci  u.  2445  hrsz.-  ú 
ingatlanra a településrendezési eszközök módosítását elindítsa, a módosítás anyagi fedezetének 
biztosítására a kezdeményezővel a településrendezési szerződést megkösse.

3. A Salgótarján,  Tóstrand és környezetének módosítása indításról  szóló 130/2019.  (VIII.  15.) 
határozat alapján kötendő tervezési szerződés kiegészül a 2445 hrsz.-ú ingatlan területével. A 
szerződés  anyagi  fedezetét  az  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetése  Településrendezési 
eszközök kerete biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4./ Javaslat egyes  önkormányzati  cégek  létesítő  okiratának  módosításával  kapcsolatos 
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy a napirendi pont tárgyalásához meghívták Barta Andrást, a Salgótarjáni 
Csatornamű  Szolgáltató  Kft.,  valamint  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját, illetve Méhes Andrást, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Ptk. nyereségfelosztásra vonatkozó szabályozását 
érintő módosítások értelmében a gazdasági társaságoknak módosítaniuk kell a létesítő okirataikat 
annak  érdekében,  hogy  azok  megfeleljenek  a  hatályos  szabályoknak.  Ennek  megfelelően  a 
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. és a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratainak, valamint a 
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. társasági szerződésének módosítására van szükség. A Salgó 
Vagyon  Kft.  esetében  a  nyereség  felosztására  vonatkozó  szabályok  módosításán  túlmenően  a 
társaság telephelyeit érintő változás szintén indokolja az alapító okirat módosítását. 
Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6



136/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Csatornamű 
Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az 1. 
sz.  melléklet  szerint  elfogadja,  és  felkéri  az  ügyvezető  igazgatót,  hogy  a  társaság  jogi 
képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Határidő: azonnal, változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2019. október 12.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Barta András ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerint elfogadja, és felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a 
társaság  jogi  képviselőjén  keresztül  a  változásbejegyzési  eljárás  kezdeményezéséről 
gondoskodjon.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Határidő: azonnal, változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2019. október 12.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

  Méhes András ügyvezető igazgató

3. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy fogadja el a 
társasági szerződés 3. sz. melléklet szerinti módosítását.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Barta András ügyvezető igazgató

4. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy kérje fel az 
ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás 
kezdeményezéséről gondoskodjon.

Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Barta András ügyvezető igazgató

5./ Javaslat a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal 
megkötendő fenntartói megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő  :   Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat – a Közgyűlés 
határozatának  megfelelően  −  fenntartói  megállapodást  kötött  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit  Kft.-vel  2017.  január  1-től  2019.  december  31-ig  terjedő  időtartamra.  A cég  2019. 
augusztus  31-től  tiszta  előadó-művészeti  profilú  gazdasági  társaságként,  Zenthe  Ferenc  Színház 
Nonprofit  Kft.  néven működik.  A Színház 2019. január 1-től önkormányzati fenntartású kiemelt 
színházművészeti szervezet minősítéssel rendelkezik. Az előadó-művészeti törvény szerint központi 
költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára abban az 
esetben  nyújtható,  ha  az  az  önkormányzattal  a  támogatás  folyósításakor  hatályos,  legalább 
hároméves  fenntartói  megállapodást  kötött.  A  fenntartói  megállapodás  tartalmi  elemeiről  a 
vonatkozó jogszabályi előírások rendelkeznek. A megállapodás 2019. december 31. napján lejár, 
ezért  − különös  tekintettel  arra,  hogy  annak  érvényessége  a  központi  költségvetési  támogatás 
igénybevételének feltétele  − szükséges  a 2020. január  1-jétől  2022. december 31.  napig terjedő 
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időszakra  új  fenntartói  megállapodás  megkötése.  A továbbiakban  javasolta  a  Közgyűlésnek  a 
határozati javaslat 1. mellékletét képező fenntartói megállapodás jóváhagyását. 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

A továbbiakban Simon Lajos ügyvezető igazgató úrnak adta meg a szót.

Simon Lajos: Hozzászólásában a Színház szakmai sikeréről számolt be. Elmondta, hogy az elmúlt 
héten  zajlott  Magyarország  második  legjelentősebb  színházi  fesztiválja,  a  Vidéki  Színházak 
Fesztiválja Budapesten, a Thália Színházban. Kilenc színház mutatta be produkcióját, természetesen 
a Zenthe Ferenc Színház is „Az eltört korsó” című előadásával. Örömmel tájékoztatta a Közgyűlést, 
hogy a fesztivál  díjátadóján „Az eltört korsó” című előadás dramaturgját Varga Zsófiát, a Vidéki 
Színházak Fesztiválja a legjobb előadás dramaturgjának választotta.  Ez egy óriási  siker.  Ahhoz, 
hogy  a  jövőben  is  ilyen  eredményeket  érjen  el  a  színház,  fontos  a  tulajdonos  önkormányzat 
támogatása, illetve, hogy állami forrást kapjon a színház a működéséhez. A fenntartói megállapodás 
támogatásával komoly esély van arra, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a jövőben is 
állami forrásokat hoz a városba.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

137/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  −  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  7.  pontja,  az 
előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX.  törvény  16.  §  (2)  bekezdése,  valamint  az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásának 
részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.  15.)  Korm. rendelet  11.  §-a alapján,  figyelemmel a 
minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI.15.) EMMI 
rendeletre  −  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  és  a  Zenthe  Ferenc 
Színház Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság között kötendő fenntartói megállapodást az 1. 
melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenntartói megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A 6. napirendi pont tárgyalása előtt megjegyezte, hogy a díjátadó előtt elmulasztotta a 
Közgyűlést tájékoztatni arról, hogy dr. Bercsényi Lajos és Szabó Csaba képviselő urak más,  fontos 
halaszthatatlan ügyeik miatt a közgyűlés munkájában nem tudnak részt venni, ezért 14 fő helyett 12 
fő a közgyűlés létszáma. 

6./ Javaslat  a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit 
Kft.  az  elmúlt  időszak  gyakorlati  tapasztalatai  alapján,  kialakította  az  előadó-művészeti 
szervezetnek  megfelelő  szervezeti  felépítését,  működésének  főbb  szabályait.  Ezeket  figyelembe 
véve  a  Színház  elkészítette  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  tervezetét,  amely 
jóváhagyásáról a Népjóléti Bizottság 2019. szeptember 5-i ülésén döntött.  Az SZMSZ alapján a 
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Színház vezető állású munkavállalónak minősülő gazdasági igazgatója mellett,  a továbbiakban a 
produkciós  igazgatói  munkakört  ellátó  munkavállaló  is  ellát  vezető  helyettesi  feladatokat.  Erre 
tekintettel  szükségessé  vált  a  Színház,  a  változások  átvezetését  tartalmazó,  javadalmazási 
szabályzatának elkészítése. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően elkészített javadalmazási 
szabályzat a határozati javaslat 1. számú mellékletét képezi.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

138/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  elfogadja  a  Zenthe  Ferenc 
Színház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát az 1. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a szabályzatnak a cégiratok közé történő 
elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. október 12.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához történő 
hozzájárulásra
Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2016-tól a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi  Jogi  Személy  fenntartásában  működő  Hegymenet  Klub  Térségi  Szociális  Intézmény 
közreműködésével,  az  Önkormányzat  jóváhagyásával  és  támogatásával  egy  tál  meleg  ételhez 
juthatnak a városban az arra rászorulók. Az első három évben a város négy helyszínén valósult meg 
az  ételosztás,  2019.  január  16-tól  további  kettő,  Salgótarján  peremkerületén  lévő  helyszínt  is 
bevontak  a  szolgáltatásba.  Az  Intézmény  már  most  fölajánlotta  együttműködését  a  szociálisan 
rászorult  személyek  megsegítésére,  így  az  idén  korábban,  2019.  szeptember  16-tól  indulhat  a 
program  a  korábbi  hat  helyszínen,  és  a  kialakult  gyakorlatnak  megfelelően.  A  program 
megvalósításában részt vesz az Evangélikus Egyházközösség Gyülekezete, valamint a Simon Bán 
Söröző, akik az Önkormányzaton kívül az Intézmény rendelkezésére bocsátják a helyiségeket. A 
programot 2020. február 28-ig tervezik.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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139/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja, hogy 
a  Hegymenet  Klub Térségi  Szociális  Intézmény (a  továbbiakban:  Intézmény;  3000 Hatvan, 
Csaba vezér u. 6.) a szociálisan rászorult személyek részére 2019. szeptember 16-tól   2020. 
február 28-ig terjedően napi egy tál meleg étel osztása valósuljon meg hétköznapokon, napi 3 
óra időtartamban az alábbi helyszíneken: 
- 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 64.,
- 3102 Salgótarján, Petőfi út 85.,
- 3100 Salgótarján, Völgy út 1.,
- 3100 Salgótarján, Salgó út 2-4.,
- 3109 Salgótarján, Vár út 9.,
- 3100 Salgótarján, Somlyói út 8. fsz.3.

Az ételosztáshoz szükséges  tárgyi  eszközöket az Intézmény biztosítja,  a szükséges  hatósági 
engedélyt az Intézmény szerzi be. A 3100 Salgótarján, Salgó út 2-4. szám alatti helyiséget az 
Evangélikus Egyházközösség Gyülekezete, a 3109 Salgótarján, Vár út 9. szám alatti helyiséget 
a Simon Bán Söröző közvetlenül biztosítja az Intézmény részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
az  ételosztásban  közreműködő  egy-egy  fő  közfoglalkoztatott  rendelkezésre  állását  az  1. 
pontban foglalt időtartamban és helyszíneken biztosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

3. A Közgyűlés  felkéri  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  az 
Építők KC Forgách Sport Club vezetőjét, valamint a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy  a  helyszíneken  az  ételosztáshoz  szükséges  helyiségeket  biztosítsa,  és  egyúttal 
felhatalmazza  a  vezető  tisztségviselőket,  hogy  a  cél  megvalósításához  szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8./ Javaslat  a  Salgótarján,  Március  15.  út  18.  szám  alatti  helyiség  ingyenes  használatba 
adására a Dornyay Sportegyesület részére
Előterjesztő  :   Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Tájékozódási  Futó  Ifjúsági 
Európa-bajnokságnak  Salgótarján  ad  otthont  2020  évben,  amely  a  Dornyay  Sportegyesület 
szervezésében kerül megrendezésre. Az Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, 
hogy biztosítson számukra irodahelyiséget a versennyel kapcsolatos előkészületek és a szervezési 
munkálatok  ellátása  érdekében.  Az  Egyesület  képviselője  megtekintette  és  az  adminisztrációs 
feladatok  elvégzésére  alkalmasnak  találta  az  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  álló 
Salgótarján, Március 15. út 18. fszt. 1. szám alatti helyiséget.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

140/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  használatba  adja  a  Dornyay 
Sportegyesület részére a 3759/A/77 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, Március 15. út 18. fszt. 1. 
szám alatt található, 47 m2 alapterületű helyiséget irodai tevékenység céljára 2019. szeptember 1. 
napjától  2020.  december  31.  napjáig  terjedő  határozott  időtartamra  ingyenesen  azzal,  hogy  a 
közüzemi költségek viselése a Használót terheli. 

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

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

Fekete Zsolt: A továbbiakban megjegyezte örül annak, hogy Salgótarjánban kerül megrendezésre 
az ifjúsági európa bajnokság, hiszen Salgótarján szép környezeti adottsággal rendelkezik, és a város 
jó  hírét  viszik  tovább  az  itt  résztvevő  sportolók,  sportszervezők,  hozzátartozók.  A  verseny 
lebonyolításához a város minden segítséget megad az egyesületnek. 

9./ Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására
Előterjesztő  :   Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  zagyvapálfalvai  Oláh  Boksz 
Sportegyesület  vezetősége  2019  augusztusában  megkereste  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy  a 
sportegyesület  szakmai munkáját  segítő Botos András,  valamint a jelenlegi Oláh Kálmán edzők 
lakhatási problémájának megoldása miatt. Az Egyesület a Garzonházban 2019. október 1. napjától 1 
éves időtartamra, 2 db lakást térítésmentesen igényelne az Önkormányzattól, vállalva a közüzemi 
díjak megfizetését.  A határozati  javaslat  a  kérelem elfogadására tesz javaslatot.  A továbbiakban 
kérte a Közgyűlést, hogy járuljon hozzá 2 db lakás ingyenes használatba adásához.

A Gazdasági  Bizottság  7  igen  szavazattal;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  1  nem  
ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Megállapította,  hogy időközben Kovács Zsolt  képviselő úr elhagyta az üléstermet.  A jelenlévő  
képviselők száma 11 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

141/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú 
Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám alatt található Garzonházban 2 db bérlakást 2019. október 1. 
napjától  2020.  szeptember  30.  napjáig  Botos  András  és  Oláh  Kálmán  edzők  lakhatásának 
támogatása érdekében - a közüzemi költségek Egyesület által történő megfizetése mellett - a 
Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesület részére ingyenesen használatba ad.
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2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2019. október 1.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

10./ Javaslat 12 db önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására
Előterjesztő  :   Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat Közgyűlése 2018. 
október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig ingyenes használatba adta Salgótarján, Erzsébet 
tér 1-2. szám alatti Garzonházban található 10 db lakást a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület 
részére. A lakás használatára megkötött szerződés lejáratára hivatkozva a sportegyesület vezetősége 
kérte a játékosok lakhatásának biztosítása érdekében a 10 db ingyenes lakáshasználatra vonatkozó 
szerződés további egy évre történő meghosszabbítását akként, hogy az egyesület helyett a felnőtt 
csapatot versenyeztető Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. lenne a szerződő fél. A Kft. vállalja  
a  lakások  használatával  kapcsolatos  közüzemi  költségek  megtérítését.  A  Kosárlabda  Klub 
vezetősége  2019.  júliusában  megkereste  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy a  2019/2020-as  szezonra 
igazolt  játékosok  köre  bővült,  így  a  sportolók  lakhatási  problémájának  megoldásához  a 
Garzonházban 2019.  augusztus  1.  napjától  további  2  db lakást  térítésmentesen  igényelnének az 
Önkormányzattól.  A Salgó Vagyon Kft.,  mint  kezelő,  piaci  alapon biztosított  2  db lakást  2019. 
augusztus  1.  napjával,  melyek  visszamenő  hatályú  ingyenes  használatba  adásáról  kizárólag  a 
Közgyűlés dönthet.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

142/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet 
tér  1-2.  szám alatt  található Garzonházban 10 db bérlakást  2019. október  1.  napjától 2020. 
szeptember 30.  napjáig -  a közüzemi költségek a Sport  Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. 
(továbbiakban: Kft.) által történő megfizetése mellett -, a Kft. részére ingyenesen használatba 
ad.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2019. október 1.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám alatt 
található  Garzonházban  2  db  bérlakás  2020.  szeptember  30.  napjáig  történő  ingyenes 
használatba  adását  a  Kft.  részére  2019.  augusztus  1.  napjára  visszamenő hatállyal,  azzal  a 
kikötéssel, hogy a közüzemi költségek megfizetése a Kft. kötelezettsége.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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11./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 45., valamint a Salgótarján, Rákóczi út 47. szám alatti 
nem lakáscélú üzlethelyiségek bérbeadására
Előterjesztő  :   Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat bérleti szerződést 
kötött 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 
SZIVÁRVÁNYÚT  Gyógyszerészeti  és  Kereskedelmi  Bt.-vel,  az  Önkormányzat  kizárólagos 
tulajdonát képező, Salgótarján, Rákóczi út 45. szám alatt található és a Rákóczi út 47. szám alatt  
található  helyiségekre,  gyógyszertári  tevékenység  folytatása  céljából.  Bérlő  képviselője  azzal 
kereste  meg  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy a  bérleti  jogviszonyt  szeretné  meghosszabbítani.  Az 
üzlethelyiségben 20 éve működő gyógyszertár Bérlő általi további üzemeltetését a Salgó Vagyon 
Kft., mint az ingatlan kezelője támogatja, javasolja és kéri a Közgyűlést az új bérleti szerződés  5 
éves időtartamra történő megkötését.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

143/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzati  tulajdonú 
Salgótarján, Rákóczi út 45. (hrsz.: 3921/1/A/56) sz. alatti 55 m2-es, a Salgótarján, Rákóczi út 47. 
(hrsz.: 3921/2/A/23) sz. alatti 114 m2-es, valamint a Salgótarján, Rákóczi út 47. (hrsz.: 3921/2/A/23) 
szám alatti 12 m2-es ingatlanjait bérbe adja a SZIVÁRVÁNYÚT Bt. (székhelye: 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 47., cégjegyzékszáma: 12-06-003442, adószáma: 20208839-2-12, képviseli: dr. Újházi 
Terézia  ügyvezető)  részére  2019.  szeptember  1.  napjától  2024.  augusztus  31.  napjáig,  5  éves 
határozott időtartamra a melléklet szerinti  bérleti  szerződés alapján.  A bérleti  díj  és a közüzemi 
költségek megtérítése Bérlő kötelezettsége.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére.

Határidő: azonnal.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

12./ Javaslat a „Salgó 2019” Rallye-val összefüggésben önkormányzati lakások bérbeadására
Előterjesztő  :   Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Magyar  Nemzeti  Autósport 
Szövetség döntése alapján 2019. augusztus 24-25. napján megrendezésre került az Országos Rallye 
Bajnokság salgótarjáni futama. A rallye lebonyolítását az Önkormányzat 2016. évtől támogatja. A 
verseny időtartama alatt az ország minden részéből nagy számmal érkeztek látogatók csak úgy, mint 
az  elmúlt  3  évben.  A sportverseny  minél  színvonalasabb  megrendezése  érdekében  Salgótarján 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 5 millió forint pénzügyi támogatás került elkülönítésre. 
A  versenyszervező  a  költségvetési  forrás  elkülönítését  követően  a  verseny  lebonyolításában 
résztvevő  team  számára  lakás  bérbevételének  biztosítását  is  kérte  a  verseny  kezdete  előtt  az 
önkormányzatól a sportverseny időtartamára. A tavalyi évben Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti 
épületben felújított lakások kerültek kiadásra, mellyel a szervező maximálisan meg volt elégedve, 
ezért a Gazdasági Társaság részére az idén is a Garzon épületben található 10 db üres lakás került 
bérbeadásra augusztus 23-tól – 25-ig terjedő időtartamra.
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A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrend Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

144/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  a 
lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja  a melléklet  szerint  a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatának  megbízásából  eljáró  Salgó  Vagyon  Kft.  és  a  MSKLC 
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ  Kft.  (székhely:  1211  Budapest,  Varrógépgyár  u.  8-10.)  között 
2019.08.23.  napján  2019.  augusztus  23-tól  –  25-ig  terjedő  időtartamra  létrejött  lakásbérleti 
szerződést, mely a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti 10 db lakás bérbeadását tartalmazta az 
abban foglalt áfa mentes bérleti díjon – a 16/1. és a 17/1. szám alatti lakások bérleti díja 5.000,- 
Ft/lakás/nap, a 16/7. - 16/8.; 17/3. - 17/8. szám alatti lakások bérleti díja 10.000,- Ft/lakás/nap – , 
mely díj a közüzemi költségeket is magába foglalta. 
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
Határidő: azonnal

13./ Javaslat a Salgótarján, Teréztáró út 2. és 4. szám, illetve a Salgótarján, Somlyói út 31. 
szám alatti épületek bontásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgóbánya településrészen található 
Teréztáró út 2. szám alatti 7 lakásos, valamint a 4. szám alatti 4 lakásos és Somlyói út 31. szám 
alatti 6 lakásos falazott kolónia épületek műszaki állapota az elmúlt években rohamosan romlott. A 
nyár közepén tartott helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy az épületeken állagmegóvási 
munkálatok elvégzésének már nincs értelme, azok bontása indokolt. A Salgó Vagyon Kft., mint a 
bérlakások  kezelője  szakértői  szakvéleményt  kért  az  épületek  műszaki  állapotára,  melyben 
rögzítésre került, hogy az épületek életveszélyesek, ezért azok azonnali bontása javasolt. A bontási 
munkálatok  jelenleg  folyamatban  vannak,  az  épületek  összedöntése  megtörtént,  a  törmelék 
szeméttelepre  történő  beszállítása  folyamatban  van.  A  bontás  befejezésének  határideje  2019. 
szeptember 30.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

145/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  a 
Salgótarján, Teréztáró út 2. szám alatti 7 lakásos, a Teréztáró út 4. szám alatti 4 lakásos és 
Somlyói út 31. szám alatti 6 lakásos életveszélyessé vált kolónia épületek bontását.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés meghatalmazza a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy az NMKH ingatlanügyi hatóságként 
eljáró Salgótarjáni Járási Hivatalánál az épületek bontásának ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezettetésére irányuló eljárásban teljes jogkörrel képviselje Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerű

14./ Javaslat a  víziközmű-rendszerek  15  éves  (2020-2034.)  gördülő  fejlesztési  tervének 
elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ÉRV  Zrt.  részéről  az  ülésen  megjelent  Fülöp  László  urat.  Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény 
rendelkezései  szerint  a  víziközmű-szolgáltatás  hosszú  távú  biztosíthatósága  érdekében  15  éves 
időtávra  gördülő  fejlesztési  tervet  kell  készíteni.  A gördülő  fejlesztési  terv  felújítási  és  pótlási 
tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll. 2016. július 4-től a felújítási és pótlási tervrészt 
minden  esetben  a  víziközmű-szolgáltatónak,  a  beruházási  tervrészt  pedig  az  ellátásért  felelős 
önkormányzatnak kell  elkészítenie, és benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz  minden  év  szeptember  30-ig.  Jelen  előterjesztés  a  2020-2034.  időszakra  vonatkozó 
felújítási,  pótlási  tervrészekkel  való  egyetértésre,  és  a  beruházási  tervrészek  elfogadására  tesz 
javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az  előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

146/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
11-25788-1-011-01-07  MEKH.  hivatali  azonosítóval  rendelkező  víziközmű-rendszer  2020-
2034. időszakra vonatkozó gördülő  fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervrészével az 1. 
melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz. 

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

2. A Közgyűlés  a  21-25788-1-005-00-11 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező víziközmű-
rendszer  2020-2034.  időszakra  vonatkozó  gördülő   fejlesztési  tervének  felújítási  és  pótlási 
tervrészével a 2. melléklet szerint egyetért, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz. 

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

3. A Közgyűlés  a  11-25788-1-011-01-07 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező víziközmű-
rendszer 2020-2034. időszakra vonatkozó gördülő  fejlesztési tervének beruházási tervrészét a 
3. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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4. A Közgyűlés  a  21-25788-1-005-00-11 MEKH. hivatali  azonosítóval  rendelkező víziközmű-
rendszer 2020-2034. időszakra vonatkozó gördülő  fejlesztési tervének beruházási tervrészét a 
4. melléklet szerint elfogadja.

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

5. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  5-8.  mellékletek  szerinti  nyilatkozatok, 
meghatalmazások  aláírására.

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

15./ Javaslat az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására irányuló pályázat 
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat július 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 
benyújtásra 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  feladatok 
pénzellátási feszültsége.

A Gazdaság Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

147/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  belügyminiszter  és  a 
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi  L.  törvény 3.  melléklete  I.  7.  pontja  és  az  I.  10.  pontja  alapján a  megyei  önkormányzatok  
rendkívüli  támogatására  és  az  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési 
támogatására közzétett pályázati kiírás alapján a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására pályázatot nyújt be.
A  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30., de legkésőbb 2019. november 10. 
Felelős: polgármester

16./ Javaslat a Magyarország 2019. évi költségvetésében a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat  igénybevételére  irányuló 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az emberi erőforrások minisztere 
pályázatot  hirdetett  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  igénybevételére.  A pályázaton 
vissza nem térítendő központi költségvetési támogatás igényelhető. A pályázat egyik célja központi 
költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati  fenntartású, közművelődési intézmény műszaki 
technikai eszközállományának gyarapítására. A pályázatot 2019. szeptember 9-ig kellett rögzíteni a 
Magyar  Államkincstár  által  üzemeltetett  elektronikus  rendszerben.  A  pályázati  feltételeket 
figyelembe  véve,  a  pályázat  benyújtásának  utólagos  jóváhagyását  javasolta  a  Salgótarjáni 
Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  hangtechnikai  berendezéseinek,  eszközeinek 
gyarapítására, amelyek – az előterjesztés függelékében részletezett - összköltsége 15 521 940 Ft. A 
pályázathoz szükséges 2,5 millió Ft önrész fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

148/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  belügyminiszter  és  a 
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi  L.  törvény 3.  melléklete  I.  7.  pontja  és  az  I.  10.  pontja  alapján a  megyei  önkormányzatok  
rendkívüli  támogatására  és  az  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési 
támogatására közzétett pályázati kiírás alapján a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására pályázatot nyújt be.

A  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: 2019. szeptember 30., de legkésőbb 2019. november 10. 
Felelős: polgármester

17./ Javaslat önkormányzati szociális  bérlakások  felújítására  vonatkozó  pályázat 
benyújtásáról szóló 132/2018. (VIII. 29.) határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2018. augusztusi ülésén 
döntött  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  által  meghirdetett  EFOP-2.4.3-18.  kódszámú 
felhívásra történő pályázat benyújtásáról, mely alapján 9 db bérlakás felújítására került volna sor. A 
projekt megvalósítása során előzetes piackutatás alapján a lakások felújítására bruttó 50 346 759 Ft 
értékű  ajánlat  érkezett,  melyre  a  pályázatban  bruttó  42 007 339  Ft  állt  rendelkezésre.  Annak 
érdekében, hogy az Önkormányzatnak a projekt megvalósításához ne kelljen önerőt biztosítania a 
pályázat műszaki tartalma újragondolásra került, mely alapján az eredetileg tervezett 9 db bérlakás 
helyett  5  db  kerül  felújításra.  Az  Irányító  Hatóság  a  támogatási  kérelem műszaki  tartalmának 
módosításához hozzájárult, a támogatói okirat 2019. 07. 19-én lépett hatályba. A megítélt támogatás 
24 696 467 Ft-ra módosult. Kérte a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

149/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  132/2018.(VIII.29.) 
határozata  1.  és  2.  pontját  –  a  3.  pont  változatlanul  hagyása  mellett  –  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

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

Igényelt támogatás összege: 24 696 467 Ft

A fejlesztéssel érintett 5 db önkormányzati ingatlan: 
1. Salgótarján, Déryné út 21. 2/12.
2. Salgótarján, Déryné út 21. 3/16.
3. Salgótarján, Déryné út 21. 4/17.
4. Salgótarján, Salgó út 26. fsz/2.
5. Salgótarján, Petőfi út 178. fsz/1.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató”

18./ Javaslat  az  Óvodai  Pályaépítési  Program  keretében  megvalósuló  pályahelyszín 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2018.  decemberi 
rendkívüli ülésén döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Programjának keretében 4 db 
ovi foci pálya építéséről. A pályákhoz szükséges előkészítési munkák során a Vadvirág Tagóvoda 
esetében  előre  nem látható  műszaki  akadály  merült  fel,  ami  miatt  a  helyszín  módosítása  vált 
szükségessé.  A  módosított  helyszín  kiválasztása  során  az  Országos  Pályaépítési  Program 
célcsoportját  figyelembe véve a Vadvirág óvoda környezetében a Csalános úti  játszótér melletti 
terület  került  kijelölésre  a  pálya  megvalósítására.  Az elmondottak  alapján kérte  a  Közgyűlést  a 
határozati javaslat elfogadására.

A Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
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Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy alpolgármester úrral egyeztetve történt meg a 
helyszínváltoztatás. Időközben kiderült, hogy a pálya mérete miatt néhány fát ki kell  vágni. Kérte, 
hogy a pálya megépülése után a faültetés lehetőségét az önkormányzat biztosítsa. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

150/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  Óvodai  Pályaépítési 
Programmal  kapcsolatos  döntések  meghozataláról  szóló  189/2018.(XII.13.)  számú 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar 
Labdarúgó Szövetség Óvodai Pályaépítési Program keretében ingatlanonként 14x26 méter = 
364 négyzetméter alapterületű pálya megépítését az alábbiak ingatlanokon: 
1. 3735 hrsz., 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A, Mackóvár Központi Óvoda udvara 
2. 9017 hrsz., 3141 Salgótarján, Csalános út 
3. 923 hrsz., 3100 Salgótarján, Petőfi út 87. szám alatti általános iskola udvara
4. 4170 hrsz., 3100 Salgótarján, Pécskő út 13., a Városi Tanuszoda és a Pécskő út 11. szám 
alatti lakóház közötti üres terület
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester”

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

19./  Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló térfigyelő 
(képfelvevő) eszközei elhelyezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat az elmúlt években 
folyamatosan  fejlesztette  a  város  bűnmegelőzési  feladatainak  ellátásához  szükséges  térfigyelő 
kamerarendszert.  A város  jelenleg  60  darab  fixen  telepített,  valamint  6  darab  mobil  kamerával 
rendelkezik.  A  vonatkozó  jogszabályok  alapján  a  képfelvevők  elhelyezéséről,  valamint  a 
képfelvevővel  megfigyelt  közterületek  kijelöléséről  a  képviselő-testület,  közgyűlés  dönt.  Az 
előterjesztés részletesen tartalmazza a jelenleg üzemelő fix telepítésű kamerák, valamint a mobil 
kamerák  által  megfigyelt  területek  javasolt  kijelölését.  Az  előterjesztést  pótlólag  kapták  meg  a 
Közgyűlés tagjai.

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

151/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján elfogadja az önkormányzati tulajdonban álló 
fix  telepítésű  térfigyelő  (képfelvevő)  eszközei  elhelyezését,  és  a  megfigyelt  közterületek 

19



kijelölését az 1. melléklet szerint.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján elfogadja az önkormányzati tulajdonban álló 
mobil térfigyelő (képfelvevő) eszközei elhelyezését, és a megfigyelt területek kijelölését a 2. 
melléklet szerint.

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi  a 
201/2017 (XI.30.) határozatának 1. és 2. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Helyi  Akciócsoport  által  kiírt  felhívás  alapján  megkötött 
együttműködési megállapodások utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport a 
városi  rendezvények  felszereltségének  és  minőségének  javítása  érdekében  a  TOP keretében  a 
„Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósulását támogató mobil 
eszközpark  beszerzése”  címmel  felhívást  írt  ki,  melynek  célja  többek  között  a  városban 
megrendezésre  kerülő  különböző  szabadtéri  programok  kínálatának  színesítése  és  ezzel  a 
látogatottság növelése, továbbá a különböző generációk megszólítása, különös tekintettel a fiatalok 
minél szélesebb körű elérésére.  A tervezett  programoknak a 3 szféra (köz-, civil-  és vállalkozói 
szféra) együttműködésében kell megvalósulniuk. Salgótarján  Önkormányzatát a HACS által kiírt 
pályázattal  kapcsolatban  megkereste  a  Rózsaszín  Párduc  Tömegsport  Egyesület,  valamint  a 
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club azzal a szándékkal, hogy Együttműködési Megállapodás 
jöjjön létre az egyesületek és az Önkormányzat között. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügy  
Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

152/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az 1.sz. 
melléklet  szerint  a  TOP-7.1.1-16-H-109-3  kódszámú,  „Kreatív  akcióprogramok  és 
hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósulását támogató mobil eszközpark beszerzése” 
című felhívás keretében a Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodását, melyben az Önkormányzat 
vállalja,  hogy lehetőségeihez mérten biztosítja az RPT Egyesület  programjainak helyszíneit, 
valamint a kapcsolódó technikai és egyéb eszközöket. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A  Közgyűlés  utólagosan  jóváhagyja  az  2.sz.  melléklet  szerint  a  TOP-7.1.1-16-H-109-3 
kódszámú, „Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósulását 
támogató mobil eszközpark beszerzése” című felhívás keretében a Salgótarjáni Strandépítők 
Kézilabda  Club  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  kötött  Együttműködési 
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Megállapodását,  melyben  az  Önkormányzat  vállalja,  hogy lehetőségeihez  mérten  az  SSKC 
részére  akadálytalanul  és  problémamentesen  biztosítja  a  Strand  területét,  valamint  segíti 
programjainak népszerűsítését. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

21./ Javaslat „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy sokan vélekednek úgy, hogy Salgótarján szürke. Ebben akkor is van 
igazság, ha ez a szürke város amúgy zöldben, erdők között fekszik, és évről évre egyre szebb és 
több  virággal  díszítik  a  tavaszi-nyári  időszakban.  Salgótarján  önkormányzata  is  megelégelte  a 
szürkeséget, ezért arra tett javaslatot, hogy segítse azokat a közösségeket, akik tennének azért saját 
környezetükben,  hogy  a  jelenleg  sokak  által  szürkének  tartott  városunk  színesebb  és  még 
szerethetőbb  legyen.  A  „Sakkozzuk  ki!”  Akciócsoport  városszépítő,  színesítő  munkájának 
eredményeként egyre több épület, közterület vált Salgótarján színfoltjává és nyerte el a városlakók 
tetszését. Az akciócsoport munkája a városban, de azon túl is ismertté és elismertté vált.  A város 
további színesítéséhez az Önkormányzat is szeretne hozzájárulni, melyet egy pályázat kiírásával 
kíván  elősegíteni,  a  „Színezzük  ki  Salgótarjánt!”  című  program elindításával.  A pályázattal  az 
Önkormányzat  célja,  hogy ösztönözze  a  salgótarjáni  civil  szervezeteket,  társadalmi  önszervező 
csoportokat, közösségeket arra, hogy városszépítő, munkájukkal színesítsék Salgótarjánt. Kreatív, 
színvonalas munkájuk eredményeképp a város épületei, épületrészei esztétikus arculatot nyerjenek, 
minőségi munkájuk mellett hatékonyan alkalmazzák az önkéntesek bevonását, a közösségépítést.

Javasolta, hogy az Önkormányzat a programra 1.000.000 Ft összeget különítsen el költségvetésében 
az általános tartalék terhére és a pályázattal elnyerhető – pályázatonként maximum 100.000 Ft – 
forrásból  épületek,  közterületek  festéséhez  szükséges  anyagok,  eszközök megvásárlására  legyen 
lehetőség. Elmondta továbbá, hogy támogatási kérelmet nyújthatnak be civil szervezetek, valamint 
társadalmi  önszervező csoportok,  közösségek civil  szervezettel  együttműködve,  akik részletesen 
bemutatják  elképzelésüket  látványterv,  valamint  költségvetés  alátámasztásával.  A Színezzük  ki 
Salgótarjánt!  pályázat  során  civil  szervezetek  és  lakóközösségek  nyerhetnek  el  támogatást  a 
Sakkozzuk  ki!  Akciócsoport  programjaihoz  hasonló  városszínesítő,  városszépítő 
kezdeményezéseikhez. 

A Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

153/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghirdeti  a „Színezzük ki 
Salgótarjánt!”  programot  és  a  pályázati  kiírást  az  1.  sz.  mellékletben  foglaltak  szerint 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A  Közgyűlés  a  program  megvalósítására  az  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésében 
1.000.000 Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A Közgyűlés a pályázatok elbírálására öt fős Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi személyek 
részvételével: 

- Civil ügyekért felelős alpolgármester 
- „Sakkozzuk ki!” Akciócsoport képviselője 
- Dornyay Béla Múzeum képviselője 
- Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. képviselője 
- Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda képviselője 

A Bizottság az érvényes pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálja el az adott tárgyévben 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző

22./ Javaslat „Fedezd fel az Európai Uniót!” pályázati kiírás jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a  Discover EU az Európai Unió 
kezdeményezése,  mely  lehetőséget  kínál  az  európai  fiataloknak  a  FreeInterRail  bérlet 
megvásárlásával, hogy ellátogassanak az EU egy vagy több másik országába.  Az európai értékek 
megerősítésén kívül a pályázat és a támogatás célja, hogy a fiatalok bővíthessék lehetőségeiket az 
európai  integráció  sikeres  mélyítése,  a  kultúrák  közötti  jobb  kommunikáció  megteremtése 
érdekében.  Az Interrail egy olyan vasúti bérlet, amely a választott kategóriától és érvényességtől 
függően lehetővé teszi a tulajdonosa számára, hogy meghatározott időszakban szabadon utazzon 
azon vállalat(ok) vonalain, amelyre a bérlete érvényes.

Javasolta,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Discover  EU  által 
kezdeményezett FreeInterRail - program mintájára hasonló pályázati programot indítson. A cél itt is 
az,  ami  az  Európai  Unió  kezdeményezésében:  közelebb  hozni  Európát  a  salgótarjáni  fiatalok 
számára,  lehetőséget  biztosítani  nekik  arra,  hogy  világot  lássanak.  A  pályázatra  salgótarjáni 
lakóhellyel  rendelkező,  salgótarjáni  középiskolában  érettségizett,  18.  életévét  betöltött,  de  20 
évesnél nem idősebb fiataloknak van lehetősége jelentkezni.  Javaslata szerint a bérletre konkrét 
utazási  programtervvel  és  rövid  motivációs  levéllel  lehet  pályázni,  alapfeltétel,  hogy  Brüsszel 
szerepeljen az úti célok/megállók között,  ahol az utazók megtekinthetik az Európai Parlamentet. 
Feltétel  továbbá,  hogy  Salgótarján  „nagyköveteként”  utazása  során  készült  fotókon,  közösségi 
bejelentkezései során népszerűsítse Salgótarján városát. A programra az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében  1  millió  forint  elkülönítését  javasolta.  Javasolta  továbbá,  hogy  a  beérkezett 
pályázatokról a Gazdasági Bizottság döntsön. Jelezte, hogy az előterjesztést utólag kapták meg meg 
a Közgyűlés tagjai. 

A Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

154/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghirdeti a „Fedezd fel az 
Európai  Uniót!”  programot  és  a  pályázati  kiírást  az  1.  sz.  mellékletben  foglaltak  szerint 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A  Közgyűlés  a  program  megvalósítására  az  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésében 
1.000.000  Ft  összeget  biztosít  az  általános  tartalék  terhére,  ezt  követően  az  önkormányzat 
tárgyévi költségvetésében meghatározott összeget. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. A  pályázatokat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Gazdasági  Bizottsága  a 
beérkezés sorrendjében bírálja el az adott tárgyévben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző

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

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 
törvény  alapján  2013.  január  1-jétől  az  állam  gondoskodik   az  óvodai  nevelés  kivételével  a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Salgótarjánban a fenntartói feladatokat - az egyes szakképzési 
feladatot ellátó köznevelési intézmények kivételével - a Salgótarjáni Tankerületi Központ látja el. A 
Tankerület  fenntartásában  lévő,  egyes  köznevelési  intézményeknek  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezéséhez  szükséges  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft. 
szervezeti  keretében  működtetett  sportlétesítmények  használata.  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 Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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155/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezésével összefüggő sportlétesítmények használatára vonatkozó kedvezményes bérleti 
díjat a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

Városi Sportcsarnok tornaterem: 1.000,- Ft/óra 
Városi Sportcsarnok 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 

24./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Szakképzési  Centrummal  kötendő  vagyonkezelési  szerződés 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen jelenlévő Gembiczki Ferenc kancellár urat. Az előterjesztéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2015-ben jóváhagyta az Önkormányzat és a Salgótarjáni 
Szakképzési Centrum között kötendő vagyonkezelési szerződést, és felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés  aláírására.  A vagyonkezelési  szerződés  tervezete  megküldésre  került  a  Salgótarjáni 
Szakképzési Centrumnak, amely továbbította a tervezetet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatalnak. A vagyonkezelési szerződés a felek részéről végül nem került aláírásra. A Salgótarjáni 
Szakképzési  Centrum  Kanizsai  Dorottya  Egészségügyi  Szakgimnáziuma  és  Szakközépiskolája 
időközben 2019.  július  31-ei  hatállyal  jogutódlással  megszűnt,  közfeladatait  2019.  augusztus  1. 
napjától  a  jogutód  Semmelweis  Egyetem  látja  el.  Ezzel  összefüggésben  szükséges  a  többi 
szakképző intézményre kiterjedően a Szakképzési Centrummal is végre megkötni a vagyonkezelési 
szerződést.  A  tervezet  megküldésre  került  a  Salgótarjáni  Szakképzési  Centrumnak,  amely  a 
módosításokkal  egyetértett.  Mindezek  alapján  szükséges  az  Önkormányzat  és  a  Salgótarjáni 
Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyása. 

A Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

156/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Szakképzési 
Centrum és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződést az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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25./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Szakképzési  Centrum  Kanizsai  Dorottya  Egészségügyi  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
Kanizsai  Dorottya  Egészségügyi  Szakgimnáziuma  és  Szakközépiskolája  fenntartói  döntés 
értelmében 2019. július 29-ei hatállyal kivált a Salgótarjáni Szakképzési Centrumból és beolvadt a 
Budapesti  Vendéglátó-ipari  és Humán Szakképzési  Centrumba.  A Budapesti  Vendéglátó-ipari  és 
Humán  Szakképzési  Centrum 2019.  július  31-ei  hatállyal  jogutódlással  megszűnt,  közfeladatait 
2019.  augusztus  1.  napjától  a  jogutód  Semmelweis  Egyetem  látja  el.  Az  elmondottak  miatt 
szükséges  az  Önkormányzat  és  a  Semmelweis  Egyetem  közötti  vagyonkezelési  szerződés 
megkötése.  

A Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

157/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Semmelweis  Egyetem  és 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződést az 1. melléklet 
szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester

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

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „Szakembereket Salgótarjánba!” 
program célja, hogy a szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése 
érdekében kamatoztassák. Bárányné Márton Melinda 2019. július 4. napján nyújtotta be pályázatát a 
szükséges mellékletekkel együtt. A Bíráló Bizottság 2019. július 22-én tartotta meg ülését, ahol a 
pályázati anyagot megismerte. A pályázati felhívásban foglaltakat, továbbá a rendelet célját előtérbe 
helyezve,  a  rendelkezésre  álló  lakásokat  és  forrásokat  figyelembe  véve,  nem  javasolta  a 
Közgyűlésnek a pályázat elfogadását és a támogatási szerződés megkötését. A Bizottság javaslata 
alapján nem támogatta Bárányné Márton Melinda pályázatát,  és nem javasolta a Közgyűlésnek a 
pályázat elfogadását. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás  
mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Kérésként fogalmazta meg, hogy szeretne részleteket megtudni a döntés hátteréről. 
Elmondta,  hogy  korábbi  közgyűlési  döntéssel  támogattak  egy  személyt  ugyanennél  a 
foglalkoztatónál. Mik voltak azok az objektív okok, ami miatt most elutasították a támogatást?

dr.  Huszár  Máté: Válaszként  elmondta,  hogy  a  pályázat  elsődleges  célja,  hogy  ha  valaki 
Salgótarjánba szeretne jönni dolgozni, annak a letelepedését segítsék. Jelen esetben a pályázó, 2017 
óta  Salgótarjánban dolgozik, Szécsényben lakik, ami csupán 25-28 kilométerre van  Salgótarjántól. 
Ezért hozta ezt az egyhangú döntését a bizottság. 
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Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Tájékoztatásként elmondta, hogy információi szerint nevezett hölgy Salgótarjánba 
szeretne költözni.  A kiírás feltételeit  vizsgálva a Salgótarjánba költözés is  lényeges momentum, 
hiszen arról van szó, hogy a pályázó salgótarjáni szeretne lenni. Továbbra sem értik az elutasítást,  
majd közölte, hogy frakciójuk nem támogatja a javaslatot. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

158/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  –  a  Bíráló  Bizottság  javaslatát 
figyelembe  véve  –  Bárányné  Márton  Melinda  (született:  Balassagyarmat,  1965.03.28.)  3170 
Szécsény,  Dózsa  György  út  63.  szám  alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program 
keretében benyújtott pályázatát nem támogatja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

27./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  új  kuratóriumi  tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  a  Salgótarjáni 
Néptáncművészetért  Közalapítvány  kuratóriumának,  valamint  felügyelő  bizottságának  jelenlegi 
tagjait  2017.  december  1-től  2020.  november  30-ig  terjedő határozott  időre  választotta  meg.  A 
Kuratórium tagjai közül Boros Ilona 2019. június 1. napjával megbízatásáról lemondott, ezért új 
kuratóriumi tag megbízása vált szükségessé. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy 2019. szeptember 12-
től 2020. november 30-ig − a többi tag megbízatásának lejártával megegyezően − a Közalapítvány 
kuratóriumi  tagjának  Molnár  Évát  bízza  meg.  A  jelölt  személy  a  szükséges  nyilatkozatokat 
megtette.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

159/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni 
Néptáncművészetért Közalapítvány Kuratóriuma tagjának 2019. szeptember 12. napjától 2020. 
november 30. napjáig terjedő időtartamra Molnár Évát (szül. hely, idő: …..................................., 
anyja neve:  …..........................,  lakcíme:  …............................................)  bízza  meg és  ennek 
megfelelően módosítja az Alapító Okiratot.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
alapító  okirata  1.  melléklet  szerinti  módosításának,  valamint  a  módosításokkal  egységes 
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szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és a bírósági változásbejegyzéssel kapcsolatos 
egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: az alapító okirat módosítása hatályba lépését követő legkésőbb 60. nap
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A továbbiakban gratulált Molnár Éva megválasztásához és jó munkát kívánt. 

28./ Javaslat a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  magasabb  vezetőjének  (igazgatójának) 
megbízására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott: 
– Molnár Éva pályázó

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Molnár  Éva  pályázót.  Az  előterjesztéssel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2019.  június  27-én  hozott  határozatával  pályázatot 
hirdetett a fenntartásában működő Balassi Bálint Megyei Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) 
beosztás  ellátására  vonatkozóan.  A pályázatok  benyújtási  határideje  2019.  augusztus  5.  volt.  A 
határidőre két pályázat érkezett.  Érvényes, tartalmilag és formailag megfelelő pályázatot Molnár 
Éva nyújtott be. A beérkezett pályázat értékelésére, valamint a pályázó személyes meghallgatására − 
a jogszabályi előírásoknak és a közgyűlési határozatnak megfelelően − szakmai-szakértői bizottság 
jött  létre,  amely  2019.  augusztus  13-án  megtartotta  ülését.  A Bizottság  egyhangúlag  támogatta 
Molnár  Éva  megbízását  a  Könyvtár  igazgatói  beosztás  ellátására.  Elmondta  továbbá,  hogy  a 
vonatkozó  törvényben  foglaltaknak  megfelelően  a  Bizottság  személyi  javaslatát  megküldte  a 
kultúráért felelős miniszter számára biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fekete Péter úrnak, 
az  Emberi  Erőforrások Minisztériuma kultúráért  felelős  államtitkárának.  Az EMMI a  Könyvtár 
igazgatói pályázatának véleményezése tárgyában küldött levelét, amelyben államtitkár úr előzetes 
egyetértését  adja  Molnár  Éva  megbízásához,  csatolta  az  előterjesztéshez.  A  Bizottság  és  a 
szakminisztérium véleményét figyelembe véve javasolta a Közgyűlésnek, hogy Molnár Évát bízza 
meg a Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával a határozati javaslatban szereplő illetménnyel.

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban gratulált Molnár Évának az intézményi megbízásához, majd megadta neki a szót.

Molnár Éva: Hozzászólásában megköszönte a bizalmat. Elmondta, hogy nem könnyű feladat ma a 
kultúra területén dolgozni, de munkájukat  mégis visszaigazolja a megyei könyvtár közel  80000 
látogatója, illetve 10000  olvasója, akik még aktívan használják a megyei könyvtárat. Véleménye 
szerint nehéz időszak előtt állnak, bár szép feladataik lesznek. A közeljövőben 2 fiókkönyvtár újul 
meg, és az energetikai felújításnak köszönhetően egy új Megyei Könyvtárat kap a város. Örül, hogy 
ennek részese lehet. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

160/2019. (IX. 12.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése a  közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kjt.)  83/A  (1)  bekezdésében  biztosított 
hatáskörében, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján határozott időre, 2019. november 1. napjától 2024. 
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október  31-ig  megbízza  Molnár  Évát  (születési  helye,  ideje:  …..................................................; 
anyja  neve:  ….......................)  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  magasabb  vezetői  (igazgatói) 
feladatainak  ellátásával,  a  Kjt.  szerint  bruttó  510.441  Ft  illetménnyel  (218.855  Ft  garantált 
besorolási  illetménnyel,  a  magasabb  vezetői  feladatok  ellátása  idejére  181.900  Ft  munkáltatói 
döntésen  alapuló  illetményrésszel,  55.000  Ft  magasabb  vezetői  pótlékkal,  32.800  Ft  kulturális 
illetménypótlékkal,  valamint  21.886  Ft  további  szakképesítés,  szakképzettség  elismerésével 
összefüggő illetménnyel).

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

29./ Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző, HVI vezető

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását 2019. október 13. napjára 
tűzte ki.  A választások lebonyolításában a szavazatszámláló bizottságok is közreműködnek, mely 
tagjainak és póttagjainak megválasztására 2018. márciusában került sor. Mandátumuk a 2022-es 
országgyűlési választásokig tart. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 
való  felkészülés  során  tartott  adategyeztetésen  kiderült,  hogy  a  választások  zavartalan 
lebonyolításához szükséges számú tag, illetve póttag nem áll rendelkezésre az időközben történt 
lemondások miatt. Jelen előterjesztés a hiányzó tagokra, illetve póttagokra tesz javaslatot. Jelezte 
továbbá, hogy az  előterjesztést pótlólag kapták meg a Közgyűlés tagjai. Bizottságok nem tárgyalták 
az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

161/2019. (IX. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a választási  eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait 
Salgótarján közigazgatási területére kiterjedően a melléklet szerint megválasztja. 
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
felkészítéséről és eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: legkésőbb a szavazást megelőző második nap
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző

Fekete Zsolt: A továbbiakban jelezte, hogy a következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 22. 
§ (1) a) pontja  alapján zárt  ülésen kerül sor.  Megkérte  a napirendek tárgyalásában nem érintett 
meghívott  vendégeket,  a  sajtó  képviselőit,  érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok 
tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.
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ZÁRT ÜLÉS

Fekete  Zsolt: A zárt  ülés  befejeztével  jelezte,  hogy  a  Közgyűlés  nyilvános  ülésen  folytatja 
munkáját. Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 11 fő van jelen, a Közgyűlés továbbra is 
határozatképes. Tájékoztatásként elmondta, hogy zárt ülésen a „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj 
adományozásáról  született  döntés.   Tájékoztatta  a Közgyűlést,  hogy az ülésre interpelláció nem 
érkezett.

A továbbiakban elmondta, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
jelen ciklus  alakuló ülését  2014.  október  29-én tartotta.  Az elmúlt  években,  a  választópolgárok 
bizalmából  és  támogatásával,  a  jövőbe  vetett  hittel,  együtt  dolgoztak  a  város  fejlődéséért.  Ma 
Salgótarján utolsó rendes közgyűlését tartja ebben az ötéves ciklusban. Ez alkalomból köszönetet 
mondott  elsőként  a  salgótarjáni  polgároknak,  akiket  képviselhettek  a  közgyűlésben  és 
észrevételeikkel segítették a munkájukat.  Megköszönte a közgyűlési  bizottságok külső tagjainak 
értékes  tevékenységét.  Megköszönte  továbbá  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  önkormányzati 
intézmények  és  gazdasági  társaságok  dolgozóinak  munkáját.  Végezetül,  de  nem  utolsó  sorban 
köszönetét  fejezte  ki  képviselőtársainak  a  köz  érdekében  végzett  felelősségteljes  és  áldozatos 
munkájukért.  Véleménye  szerint  a  Közgyűlés  döntéseit  mindig  úgy  hozta  meg,  hogy  azok  a 
Salgótarjánban élők hasznára váljon. Zárásul a Közgyűlés tagjainak a 2014-2019-es önkormányzati 
képviselői ciklus alatt végzett eredményes munkájuk elismeréseként, emléklapot nyújtott át, majd a 
munkát megköszönve bezárta az ülést. 

Az emléklapok átadását követően néhány képviselői felvetés, kérdés meghallgatására került sor. Ezt  
követően a képviselők jelezték hozzászólási szándékukat,  Tolnai  Sándor ügyrendi hozzászólással  
kívánt élni. 

Elsőként Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai Sándor: Legelőször megköszönte polgármester úrnak azt a gesztust, amivel a képviselők 
felé  élt.  A továbbiakban jelezte,  hogy az  egyebek  napirendi  pontban szeretett  volna  véleményt 
formálni.  Azt  tudomásul  veszik,  hogy a rendkívüli  ülésen  nincs  lehetőség az egyebek napirend 
tárgyalására, de az, hogy egy normál Közgyűlésen nem ad lehetőséget számukra, véleménye szerint 
nem normális eljárás.

Fekete  Zsolt: Megjegyezte,  hogy  a  mai  közgyűlés  ülésére  szóló  meghívóban  sem  szerepelt 
„Egyebek” napirendi pont. Kérésüket akceptálja, ennek megfelelően kérdések elhangzására kerülhet 
sor. Tehát nem vélemény-nyilvánításra, hanem kérdések elhangzására.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László: Hozzászólásában  megköszönte  a  Közgyűlés  munkáját,  illetve  a  salgótarjáni 
lakóknak,  hogy kitüntették bizalmukkal.  Jelezte,  hogy nem szeretne ünneprontó lenni,  de lenne 
néhány felvetése, amit a Polgármester Úr által elmondottaknak megfelelően kérdés formájában fog 
föltenni. 

Kérdésként  tette  fel,  hogy  az  önkormányzat  a  továbbiakban  hogyan  képzeli  el  a  kormányzati 
együttműködést  úgy,  hogy a  városvezető  frakció  politikusai  ellenállást  hirdettek  a  kormányzati 
együttműködéssel kapcsolatban. 

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

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában jelezte,  hogy az elmúlt  4 évben nagyon sokszor megjegyezte 
Polgármester Úrnak, hogy a városi rendezvényekre ellenzéki képviselőket is illene meghívni. Erre 
Polgármester Úr többször ígéretet  tett,  ennek ellenére például  a Központi  Óvoda átadására sem 
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hívták meg a képviselőket. A mai napig nem tisztelik meg őket azzal, hogy meghívják azokra az 
eseményekre, ahol önkormányzati döntés eredményeként jött létre egy beruházás. Mi ennek az oka? 
Nem hajtják végre Polgármester  Úr utasításait? 

Elmondta továbbá, hogy salgótarjáni lakosok azzal keresték meg, hogy újra olyan döntés született - 
pálfalvai játszótér ügye –, amiben nem kérték ki a véleményüket. Kérdésként tette fel,  hogy az 
érintett  lakókat  miért  nem  lehet  bevonni  a  döntéshozatalba?  Jelezte,  hogy  ezzel  kapcsolatban 
írásbeli petíciót szeretne átadni, amit a lakók kérésére hozott el. 

A továbbiakban megjegyezte, hogy október 1-jére a Polgári Salgótarjánért Alapítvány közterület 
foglalási kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz. Az ügyintéző tájékoztatása szerint ezen a napon nem 
volt tervezett rendezvény a Főtéren, ennek ellenére elutasították a közterület-foglalási kérelmet. 

Kérdésként tette fel, hogy miért nem szervezhetnek rendezvényt október 1-jére, különös tekintettel 
arra,  hogy a fellépő művészek szerződései  már aláírásra  kerültek.  Mindenképpen helyszínt  kell 
találniuk, ha kell idejönnének a Múzeum térre. Az összes közterületre be fogják adni a kérelmet.

A  továbbiakban  Jegyző  Asszony  felé  intézte  kérdését.  Elmondta,  hogy  a  korábbi  években 
tapasztalták,  hogy a  leadott  mozgóurna  kérelmek  ellenére  nem keresik  meg  a  kérelmezőket  a 
választás napján az urnával. Van-e arra lehetőség, hogy regisztrálva vegyék át ezeket a kérelmeket, 
legyen nyoma annak, hogy ezzel mi történik, kihez kerül? 

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

Korponai  Tamás: Hozzászólásában  felvetette,  hogy  a  Baglyas-patak  évek  óta  nincs  teljes 
hosszában takarítva. Sok helyen több méter magas gaz, bozót van a patakban, és vannak szakaszok, 
ahol más hulladék is felhalmozódott, ami higiéniai vagy egészségügyi problémákat is okozhat. Félő, 
hogy a későbbiekben esetlegesen egy járványt is előidézhet.

Másik problémaként megfogalmazta, hogy a Bereczki Máté úton a lebontott kolóniák helyén több 
100  köbméternyi  építési  hulladék  van,  szintén  évek  óta  fölhalmozódva,  melyet  benőtt  a  fű. 
Tervezik-e  ennek  elszállítását  vagy  ott  marad  a  Baglyaskővár  Látogatóközpontban  turista 
csalogatóként?

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

Pataki  Csaba: Jelezte,  hogy az „Egyebek” napirendi  pontban szeretett  volna javaslatot  tenni  a 
„Szakembereket  Salgótarjánba!”  pályázati  kiírás egyértelművé tételére.  Kérdezte,  hogy van-e rá 
lehetőség, vagy majd a következő közgyűlésen lesz?

Fekete Zsolt:  Megjegyezte, hogy sikerült  az utolsó közgyűlést  is elvinni a politizálás irányába. 
Válaszként  elmondta,  hogy nem tartja  magát  ellenállónak,  mint  ahogy az  a  „Fekete  újságban” 
megjelent. Azt is látta, hogy ki jegyzi ezt az újságot. Mind az országgyűlési képviselő úrral, mind a 
kormányzattal minden egyes fejlesztési ügyben szorosan együttműködött és továbbra is együtt fog 
működni.

Tolnai Sándor megjegyzésére reagálva elmondta, hogy az óvodák átadásánál az a gyakorlat, hogy 
az adott választókerület képviselőjét hívják meg. 

A hatósági  ügyre  reagálva  elmondta,  nem  tudja,  hogy  igazán  hol  tart  az  ügy  október  1-jére 
vonatkozóan. Eddig 8 alkalommal adott be képviselő úr a nevéhez fűződő kérelmet és mind a 8 
alkalommal megkapta az engedélyt. Most először ütközés van az időpont miatt, és máris politikai 
mezőre terelték az ügyet.
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Korponai Tamás képviselő úr felvetésére reflektálva elmondta, hogy közmunkaprogram keretében 
tervezik a patak takarítások elvégzését. Szeretnék, ha 2020-ra be tudnák tervezni a projektbe nem 
csak a baglyasi, hanem a városban lévő valamennyi patak medrének a megtisztítását.

Az építési törmelékekkel kapcsolatban elmondta, hogy a városban folyó építkezési munkálatokból 
adódó törmelékeket szállítják ide. A területet bérlő vállalkozó bérleti díjat fizet, és vállalta a terület 
őrzését,  azt,  hogy erre  a  területre  más  hulladék ne legyen kihelyezve.  Megjegyezte,  hogy ez a 
városnak  jelenleg  bevétel,  és  addig,  amíg  nem tudnak  valamilyen  projektből  vagy pályázatból 
megoldást találni, addig véleménye szerint ez a kis pénz is pénz. Ezt a területet a vállalkozónak 
majd tisztán és rekultiválva kell visszaadnia a városnak. 

Pataki Csaba képviselő úr felvetésére reagálva elmondta, hogy az utolsó közgyűlésen olyan jellegű 
döntéseket  meghozni,  ami  a  következő  időszakra  terjed  ki  nem lenne  helyes.  Ez  a  következő 
közgyűlésnek lesz a feladata, és minden bizonnyal fognak is benne lépni. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Megjegyezte,  hogy  polgármester  úr  korábban  mindig  azt  a  választ  adta   a 
képviselők városi rendezvényre történő meghívásával kapcsolatban, hogy „ez volt a gyakorlat”, de 
mindig  megígérte,  hogy  ezen  változtatni  fog.  Megjegyezte,  hogy  az  SZMSZ  értelmében  a 
képviselő a település egészéért vállal felelősséget. Véleménye szerint nem tehetik meg erkölcsileg 
sem, hogy arra hivatkoznak, hogy csak a körzet képviselőjét érintő kérdés, csak ő kap meghívást. 

Az október 1-jei közterület foglalással kapcsolatban megjegyezte, hogy azért hozta a közgyűlés elé, 
mert  a  hivatal  munkatársa  szerint  nem  volt  másnak  közterület-foglalási  kérelem  benyújtva. 
Polgármester úr jelezte szóban, hogy van egy másik kérelem. Emiatt választ vár Polgármester Úrtól 
arra, hogy milyen rendezvény miatt lett elutasítva a kérelem. 

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

Turcsány László: Jelezte, hogy szeptember 14-én Zagyva-napok lesz, mely a településrész egyik 
kiemelt kulturális programja, a Remek Kft., az Önkormányzat és a Zagyvaforrás Egyesület közös 
programja, ahova mindenkit szeretettel meghív. 

Fekete  Zsolt: Felhívta  a  figyelmét  Tolnai  úrnak,  hogy  más  helyszínt  kell  keresniük  a 
rendezvénynek. A továbbiakban Jegyző Asszonynak adta meg a szót. 

dr. Romhányi Katalin: A mozgó urnákkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a 2019. évi Európai 
Parlamenti választás alkalmával nem kapott visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a mozgóurnákkal 
kapcsolatban probléma merült fel. A mozgóurna igényt a Helyi Választási Irodánál kell bejelenteni 
a megfelelő formanyomtatványon. Az igényeket a választási informatikai rendszer dolgozza föl. A 
mozgóurnát kérelmezők külön névjegyzékben szerepelnek. 

Tájékoztatásként  elmondta,  hogy az  EP választáson,  abban  a  szavazókörben,  ahol  nagyon  sok 
mozgóurnát  igénylő  volt,  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjait  kiegészítették  póttagokkal  annak 
érdekében, hogy mindenkihez eljussanak, és 19 óráig visszaérkezzenek a szavazóhelyiségbe. Ezzel 
kapcsolatban  nem érkezett  hozzá  jelzés,  de  különös  figyelemmel  lesznek  arra,  hogy megfelelő 
létszámú legyen a szavazatszámláló bizottság és mindenkihez eljussanak. 
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