
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

16. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 26-ai 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 15 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új, 18. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a Beszterce  
Kosárlabda Klub sportegyesület férfi  kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra  
vonatkozó támogatására” című előterjesztést, illetve 19. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a 
„Generációk  bázisa”  című  támogatási  kérelem  benyújtásának  utólagos  jóváhagyására”  című 
előterjesztést. 

A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat nem érkezett.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

     
2. Javaslat  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésről 

szóló 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására irányuló pályázat kiírására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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6. Javaslat „a Beszterce  lakótelep  távhőrendszerének,  valamint a strandfürdő hőellátását 
biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt 
anyagi-műszaki összetételének módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

7. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére történő kijelölésre
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

8. Javaslat a  Salgótarján,  Gorkij  krt.  66-72.  fsz/1.  szám alatti  garázs  és  a  hozzá tartozó 
raktár helyiség (hrsz.: 6698/A/57) értékesítésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

9. Javaslat  a  Salgótarján,  Perczel  Mór  utca  1.  szám  alatt  található  volt  tűzoltószertár 
értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

10. Javaslat  a  Salgótarján,  Petőfi  út  178.  szám  alatti  épületrész  bontásának  utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat  önkormányzati  ingatlan  (hrsz.:  2755/2)  elbirtoklásának  elismerésére  és 
önkormányzati ingatlan (hrsz.: 2756/2) értékesítésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  feladatellátásával 
összefüggő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat a Férfi Átmeneti Szálló felújításának időtartama alatt az ellátottak elhelyezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével fennálló együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

15. Tájékoztató a 2019/2020. nevelési év kezdéséről
Előterjesztő  :   Göröcsné Godó Orsolya irodavezető

16. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

17. Javaslat a 25. Losonci Gyalogezred tiszteletére állított emlékmű áthelyezéséhez szükséges 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

18. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2019-
2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat  a  „Generációk  bázisa”  című  támogatási  kérelem  benyújtásának  utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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20. Javaslat a  Salgó  Vagyon  Kft.  folyószámlahitel  felvételéhez  történő  hozzájárulás 
megadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

21. Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zoltán Nándor ügyvezető igazgató

22. Javaslat a  Salgótarjáni Rendezvény- és  Médiaközpont Nonprofit  Kft.  Folyószámlahitel 
felvételéhez történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

23. Javaslat a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Kft.  folyószámlahitel  felvételéhez  történő 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

24. Javaslat a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsába 
történő delegálásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

25. Javaslat a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Tanácsába  történő 
delegálásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

26. Javaslat  önkormányzati  gazdasági  társaságok  felügyelőbizottsági  tagjainak 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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N A P I R E N D E K:

1./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
háromnegyedévi  teljesítéséről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló asszonyt. Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az Önkormányzat  háromnegyed éves  teljesítménye 
alapján  elmondható,  hogy a  költségvetésben  időarányosan  jelentkező  kiadásokat,  a  kötelező  és 
önként  vállalt  feladatokat  a  beszámolási  időszakban  összességében  sikerült  finanszírozni.  A 
teljesített bevételek és a folyószámla hitel igénybevétele biztosította a folyamatos likviditást.

Bevételek:
Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahitellel korrigált 
- bevételi főösszege 11,7 milliárd forintot tett ki, amely 61,8 millió forintos, 0,5 %-os növekedést 
mutat  az  előző  év  hasonló  időszakának  teljesítéséhez  képest.  A  bevételek  módosított 
előirányzatának  teljesítési  szintje  73,8  %,  amely  megközelíti  az  időarányos  teljesítést.  Az 
összbevételen belül a működési szektor bevételei 52,5 %-ot, felhalmozási szektor bevételei 47,5 %-
ot tettek ki.

Működési bevételek
A  működési  bevételeken  belül  meghatározó  források  a  központi  költségvetésből  származó 
támogatások,  a  közhatalmi  bevételek  és  az  intézményi  működési  bevételek  és  az  előző  évi 
maradvány  igénybevétele.  A működési  bevételeken  belül  a  legjelentősebb  tételt  34,6  %-ot  a 
központi költségvetésből kapott működési támogatás tette ki. A támogatási összeg az önkormányzat 
által ellátott kötelező feladatok úgymint egészségügyi, szociális, sport, kulturális, városüzemeltetési 
és fenntartási feladatok finanszírozásához járul hozzá. A beérkezett támogatási összeg 2137 millió 
Ft-volt.  A teljesítés  a  módosított  előirányzathoz  képest  78,9  %-os.  A központi  költségvetésből 
kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat a konkrét cél megjelölésével a polgármesteri hivatal 
illetményalap emelésére, és a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen. Mindezekből 
összesen a beszámolási  időszakban 48,5 millió  Ft bevétele származott  az önkormányzatnak.  Az 
államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások felhasználási kötöttséggel, a cél 
megjelölésével érkeztek az önkormányzat számlájára. A beérkezett támogatási összeg összesen 312 
MFt volt a háromnegyed év során. Az előző év hasonló időszakához képest a növekmény 5,6 %-os.
A  közhatalmi bevételekből a  háromnegyed  évben összesen 1  643 millió  Ft  folyt  be,  amely a 
módosított előirányzathoz képest 76,2 %-os teljesítésnek felel meg. A közhatalmi bevételeken belül 
a  helyi  adók  és  adójellegű  bevételek  teljesítése  1552  millió  Ft,  amely  az  előző  év  hasonló 
időszakához képest 70 millió forintos, 4,7 %-os növekedést mutat. A helyi adó két fő eleme a helyi 
iparűzési adó és az építményadó. A helyi iparűzési adóból 1090 millió Ft folyt be, amely 7,8 %-kal 
magasabb az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. Az építményadóból a háromnegyed évben 
458 millió Ft folyt be, amely 1,9 %-kal alacsonyabb az előző év háromnegyed éves teljesítésétől. Az 
átengedett  központi  bevételek közül a gépjármű adó bevétel  81,5 millió Ft-ra teljesült,  amely a 
módosított előirányzat 101,9 %-a. A bevétel 1,9 %-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának 
teljesítését.

Az un. intézményi működési bevételek teljesítése önkormányzati szinten a háromnegyed év során 
576 millió Ft, amely a módosított előirányzat 53,6 %-a. A mutatószámot torzítja a projekteknél 
megtervezett 171 millió forintos levonható áfa, amely bevétellel szemben kiadás sem keletkezett. 
Az  intézményi  működési  bevételeken  belül  meghatározó  a  lakás  és  nem lakás  célú  helyiségek 
bérbeadásából, a parkolási díjból, osztalékból származó bevétel. A működési bevételeken belül a 
Salgó Vagyon Kft. kezelésében levő önkormányzati bérlakások bérleti díjából 123 millió forint folyt 
be, amely 0,6 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest.
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A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából a realizált  bevétel  106 millió Ft,  amely 13,6 millió 
forinttal  nőtt  az  előző  év  hasonló  időszakának  teljesítéséhez  képest.  A teljesítés  a  módosított 
előirányzathoz képest 85,7 %-os. A parkolási díjbevétel 41 millió Ft volt a háromnegyed évben, 
amely 9,6 millió forinttal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A teljesítés a módosított  
előirányzat  72,4  %-a.  Osztalékbevétel  jogcímen  az  önkormányzat  két  gazdasági  társaságától 
összesen 40 millió Ft érkezett.

A KIGSZ  fejezeten  belül  intézményi  működési  bevételként  az  étkezési  térítési  díj,  bérbeadás, 
illetve  továbbszámlázott  szolgáltatás  jelentkezett.  A teljesített  bevétel  169  millió  Ft,  amely  a 
módosított előirányzat 65,0 %-a.

A 2018. évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1316 millió forint volt.  A maradvány 
jelentős része a projektek dologi kiadásainak fedezetét biztosítja.

Felhalmozási bevételek
A költségvetés felhalmozási szektorában teljesített  bevételi  főösszeg 5595 millió forintot tett  ki, 
amely 2,1 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel 
teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 68,6 %-a. Az időarányost el nem érő bevételi szint oka 
alapvetően  az,  hogy  a  tervezett  beruházási  és  felújítási  projektek  finanszírozására  szolgáló 
támogatási  összegek  nem érkeztek  meg.  A felhalmozási  bevételeken  belül  a  felhalmozási  célú 
költségvetési  támogatások,  illetve  a  felhalmozási  célú  támogatások  államháztartáson  belülről 
jogcímen  érkezett  források  összességében  1621  millió  forintot  tettek  ki,  amely  a  módosított 
előirányzat 52,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 26,7 %-os csökkenést 
mutat.  A felhalmozási  forrásokon belül  ezek  a  pénzeszközök képezik  az  alapját  a  felhalmozási 
kiadások  finanszírozásának,  az  előfinanszírozott  állami  támogatásból  keletkezett  előző  évi 
maradvány mellett. A tervezett 1,1 milliárdos hosszú lejáratú hitelfelvételből 40 millió forint került 
lehívásra a háromnegyed év során. Ennek oka, hogy a felhalmozási kiadások nagyobb része az év 
második felében jelentkezik. A 2018. évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3808 millió forint volt. 
Ez az összeg teljes egészében a költségvetésben szereplő projektekre került igénybevételre.

Kiadások:
Önkormányzati  szinten  a  likviditási  hitellel  korrigált  kiadások háromnegyed éves  teljesítése  5,8 
milliárd Ft, amely a módosított előirányzat 36,6 %-a. A teljesített kiadások 5,6 %-kal alacsonyabbak 
az előző év hasonló időszakához képest. Az összes kiadáson belül a működési szektor kiadásainak 
teljesítése 4,4 milliárd Ft volt,  amely a módosított előirányzat 57,7 %-a. A felhalmozási szektor 
kiadásainak teljesítése 1,4 milliárd Ft volt, amely a módosított előirányzat 17,4 %-a.

Működési kiadások
Az önkormányzati  szintű  működési  kiadásokból  a  költségvetés  KIGSZ fejezetén  belül  a  kiutalt 
támogatás összege 1175 millió forint. A teljesítés a módosított előirányzat 76,8 %-a, megfelel az 
időarányos szintnek.

Polgármesteri Hivatal fejezeten belül a kiutalt támogatás összege 511 millió Ft, amely a módosított 
előirányzat 61,9 %-a. Ezen belül a hivatalnál megjelenő projektekre 30,6 millió Ft kifizetés történt, 
amely a módosított előirányzat 41,8 %-a.

Az  önkormányzati  fejezeten  belül  jelennek  meg  a  városfenntartásra,  üzemeltetésre,  sport, 
közművelődési tevékenységre, helységgazdálkodásra, a szociális feladatokra teljesített kifizetések. 
Az  önkormányzatnál  közvetlenül  megjelenő  városfenntartási  és  egyéb  feladatok  kiadásaira  a 
háromnegyed  évben  összesen  377,8  millió  Ft-ot  fordított  az  önkormányzat,  ami  a  módosított 
előirányzat 55,8 %-a.

Az önkormányzat a városfenntartási és egyéb kötelező feladatait közvetlenül vagy szerződés alapján 
a gazdasági társaságaival látja el. Az ellátott feladatok közül a helyi utak, hidak fenntartására 50 
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millió Ft-ot, parkok, zöld területek rendben tartására 47,9 millió Ft-ot, köztisztasági feladatokra 41,4 
millió  Ft-ot,  közvilágításra  55,2  millió  Ft-ot  a  közkifolyók  vízdíjára,  csapadék  csatornahálózat 
tisztítására,  javítására  37,5  millió  Ft-ot  fordított  az  önkormányzat.  A  bérlakások  fenntartási 
költségeire 96,2 millió Ft került kifizetésre, a nem lakás célú helyiségek fenntartási költségei 37,8 
millió  Ft-ra  teljesültek.  A  fizető  parkolók  működtetési  költségeire  22,8  millió  Ft  került 
felhasználásra.

Az államháztartáson belülre adott működési támogatásként az önkormányzat a háromnegyed évben 
726,2 millió forintot fizetett ki, amely a módosított előirányzat 82,2 %-a. Itt jelenik meg többek 
között a két nemzetiségi önkormányzat támogatása, a térfigyelő kamerák működésének támogatása, 
valamint a STÖT-nek átadott pénz.
 
Az önkormányzat a szociális feladatok jelentős részét társulásban, illetve a társulás költségvetési 
szervén az Egészségügyi Szociális Központon keresztül valósítja meg. A társulásnak átadott pénz a 
beszámolási időszakban 706,7 millió Ft volt, ami a módosított előirányzat 83,0 %-a. A központi 
költségvetésből  a  szociális  és  egészségügyi  feladatok ellátásához normatív  támogatásként  479,4 
millió Ft érkezett és került átadásra a Társulásnak. A beszámolási időszakban az önkormányzat saját 
forrása  terhére  48  millió  Ft-ot  fizetett  ki  szociális  támogatások  címen,  amely  a  módosított 
előirányzat  51,1  %-a.  Ez  a  támogatás  a  gyógyszer  kiadásokhoz,  lakhatáshoz,  rendkívüli 
élethelyzetek kezelésére, valamint a helyi járati tanulói bérlet támogatáshoz nyújtott segítséget az 
arra rászorulóknak.

Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás címen a háromnegyed év során összesen 923 
millió Ft került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzat 77,6 %-a. Ide tartozik többek között a 
helyi közösségi közlekedésre a KMKK-nak nyújtott 189 millió Ft.

A közművelődési területen ezen a jogcímen 375,3 millió Ft került kifizetésre, amely tartalmazza a 
Salgótarjáni  Szimfonikus  Zenekar,  a  Néptáncművészetért  Közalapítvány,  a  Salgótarjáni 
Rendezvény- és Médiaközpont, valamint a Zenthe Ferenc Színház Kft. támogatását.

A  helyi  sporttevékenység  támogatására  összesen  47,9  millió  forint  került  felhasználásra  a 
háromnegyed év során.  Ebből többek között 20 sportszervezet részesült  összesen 44,3 millió Ft 
támogatásban és 15 rendezvény megrendezéséhez nyújtott támogatást az önkormányzat.

Az  önkormányzat  közfoglalkoztatással  kapcsolatos  feladatait,  valamint  a  városfenntartási 
feladatainak egy részét ellátó Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére, az általa elvégzett út és járda 
karbantartási feladatokra, közterületek, parkfenntartás, temető fenntartási feladatokra összesen 87,6 
millió Ft-ot, közfoglalkoztatási programokhoz saját erő címen 22,3 millió Ft-ot, a Kft. működéséhez 
99 millió Ft adott az önkormányzat.

A köztisztasággal összefüggő feladatokra, többek között a burkolt felületek téli és nyári takarítása, 
rágcsálóirtás, gyepmesteri feladatokra a háromnegyed év során 41,4 millió Ft támogatást adott az 
önkormányzat a VGÜ Kft.-nek.

Felhalmozási kiadások teljesítése
2019-ban  folytatódott  az  előző  évről  áthozott,  illetve  az  újonnan  érkezett  EU-s  és  központi 
költségvetési fejlesztési források felhasználása. A költségvetésben szereplő céloknak megfelelően a 
háromnegyed év során a teljesített kiadások közül a beruházásokra 435 millió forint, a felújításokra 
907 millió forint került kifizetésre. Ezek az összegek a módosított előirányzat 11,9, illetve 20,7 %-a.
A felhalmozási kiadások közül meghatározó az európai uniós és a központi költségvetési forrásból 
megvalósuló projektekre kifizetett összegek.

A  megvalósuló  TOP-os  beruházások  közül  13  projektnél  a  kiviteli  szerződések  aláírásra,  a 
munkaterületek átadásra kerültek. A Salgótarjáni Piac- és Csarnok épületének felújítása, a Balassi 
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Bálint  Megyei  Könyvtár  energetikai  korszerűsítése  című  projekt  esetében  a  kiviteli 
tervdokumentáció elkészült. A Salgó úti város rehabilitáció című projekt kivitelezésének pénzügyi 
teljesítése elérte a 75%-os készültségi fokot.

Az  év  hátralévő  részére  vonatkozóan  elmondható,  hogy a  költségvetési  szervek  tekintetében  a 
megállapított  előirányzatok  elégségesek  lesznek  a  kiadások  finanszírozásához.  A  gazdasági 
társaságok által  jelzett  finanszírozási  problémák a várható kiadási  előirányzat  megtakarítás és a 
céltartalék  terhére  kezelhetőek.  Összefoglalóan  értékelve  az  önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítését,  megállapítható,  hogy a bevételek a folyószámla 
hitellel  együtt  a  felmerült  kiadások  finanszírozásához  minden  esetben  rendelkezésre  álltak, 
likviditási probléma nem akadályozta a közfeladatok ellátását.

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében; a Népjóléti Bizottság 8 igen  
szavazattal, 3 nem szavazat ellenében; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat  
ellenében;  a  Pénzügyi  Bizottság  8  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  ellenében  támogatta  az  
előterjesztést.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Elhangzott,  hogy  a  működési  bevételek  közül  a  legjelentősebb  tétel  az 
önkormányzatok  általános  működésének  és  ágazati  feladatainak  állami  támogatása.  Felhívta  a 
jelenlévők figyelmét, hogy 313 millió Ft-tal több támogatás érkezett ezen a jogcímen a városba. Ez 
azt jelenti, hogy az állam rendelkezésre bocsájtotta szinte teljes egészében azt a forrást, ami a bérek 
növekedéséből adódik szinte teljes egészében. Látható, hogy a szociális ágazatban is szükség van 
többletforrásokra,  ami szomorú, mert mutatja a város, illetve az itt élő emberek helyzetét,  hogy 
egyre több pénzt kell költeni az ágazatra. Tavaly 60 millió Ft kiegészítő támogatást kapott a város, 
idén már a 64 millió Ft-ot is meghaladta a háromnegyed évben ez az összeg.

Elmondta  polgármester  úr,  hogy kiegészítő  támogatásként  48 millió  Ft  érkezett  a  városnak.  Ez 
szintén  a   bérekhez  kapcsolódó  finanszírozás,  amiből  kitűnik,  hogy  az  állam  gondoskodik  a 
megalkotott jogszabályokhoz szükséges forrás biztosításáról.

Elhangzott  a közhatalmi bevételeknél,  hogy a bevétel  növekedés 73 millió Ft-ot tesz ki.  Ebben 
jelentős szerepe van a helyi adóbevételeknek, melyek összege együttesen 1,5 milliárd Ft.  Ez az 
előző év hasonló időszakához képest 70 millió Ft-os többletet jelent, és az év hátralévő részében 
még 100-120 millió Ft várható ezen a jogcímen. Ez azt jelenti, hogy a beérkező összeg még akkor is 
kevesebb lesz, mint az előirányzatnál látható. Az előirányzatnál  2.065 millió Ft-os szerepel. Nem 
tudja,  hogyan  akarták  ezt  a  számot  elérni.  Elmondható,  hogy  a  költségvetés  olyan  számokat 
tartalmaz, amit azok is tudnak, hogy nem igaz, akik leírták, és azok is, akik elfogadták.

A megnövekedett adóbevételeknél már többször elhangzott Polgármester úr részéről az a gondolat, 
hogy mihelyt  itt  lesz  az  ideje  csökkenteni  fogja  azon  vállalkozások  terheit,  akiknek  leginkább 
köszönhetők ezek a  többletbevételek.  Az építményadó országosan is  a  legmagasabbnak számít. 
Ideje lenne ezt csökkenteni, és könnyíteni a helyi vállalkozók terhein.

A gépjárműadóval kapcsolatban elmondta, hogy az adó mértéke nem változott, mégis több bevétele 
van  a  városnak  belőle,  mint  a  korábbi  időszakban.  Ez  azt  mutatja,  hogy  a  gépkocsik  száma 
növekszik. Ebből nem azt a következtetést vonja le, hogy jobban élnek a salgótarjániak, hanem azt, 
hogy  a  tömegközlekedés  elégtelensége  miatt,  egyre  többen  választják  azt  a  megoldást,  hogy 
gépjárművel mennek a munkahelyükre,  illetve viszik a gyerekeket az iskolába,  óvodába.  Ennek 
következménye  pedig  az  a  közlekedési  káosz,  ami  reggelente,  illetve  délután  tapasztalható  az 
iskolák környékén, nem beszélve a belvárosi parkolásról.
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Hangsúlyozta, hogy ezek szerint mindenre van forrás, amire szeretnék. A sporttámogatást is tudják 
növelni, csak a közlekedést nem finanszírozzák. Gyakorlatilag lenne forrás, de nem teszik bele azt a 
pénzt, amivel az itt lakóknak élhetőbbé tehetnék ezt a várost. Tudja, hogy ez összetett probléma, de 
meg sem próbálnak rajta javítani azokon a helyeken, ahol erre szükség lenne.

A továbbiakban  az  intézményi  működési  bevételekkel  kapcsolatban  tett  néhány  megjegyzést. 
Elmondta,  hogy ezen  bevételek  teljesítése  576 millió  Ft-nál  tart,  ami  azért  döbbenetes,  mert  a 
költségvetésben 1.114 millió szerepel az előirányzatnál. Ebből levonva a közel 170 millió Ft-ot, ami 
a fordított áfa, még mindig egy jelentős 360 milliós különbség látszik, ami nem biztos, hogy az év 
végéig  teljesíthető.  Látszik,  hogy  az  intézményi  oldalon  valami  történt,  nem  úgy  alakulnak  a 
bevételek, ahogy valószínűleg számítottak rá.

Végezetül a hitelekkel kapcsolatban tett pár megjegyzést. Jelezte, hogy elsősorban nem a likvid 
hitelekről szól, hiszen azokról azért nem kell beszélni, mert amit fölvesz az önkormányzat, azt év 
végéig vissza kell fizetni. A hosszú lejáratú hitelekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy 40 millió 
forint hosszú lejáratú hitel felvételére került sor. Ez nem tartalmazza a 2018-as hitelkeretből levont 
80 millió Ft-ot, amit szintén lehívtak. Tehát ez az összeg mindenképpen hozzáadódik. Hozzáadódik 
ehhez az összeghez az anyagban is jelzett várható igénybevétel, ami durván 243 millió Ft, amit 
november hónapban hívtak le, illetve további 25 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy a hitelállomány most 
már megközelíti a 900 millió Ft-ot, amivel az a probléma, hogy ezt vissza is kell fizetni. Ennek a  
törlesztését pedig csak működési oldalról lehet biztosítani. A Tájékoztatóban a törlesztési számok 
sem láthatók pontosan, hiszen a táblázatok csak az ez évi hitelfelvételt mutatják. Tavaly, 2018-ban 
500 millió Ft-os hitel lehívására került sor. Az anyagban megjelenített táblázat nem tartalmazza a 
2018-2019.  évben  felvett  hitelek  együttes  összegét,  illetve  azt,  hogy  milyen  törlesztési 
kötelezettséggel  járnak majd az önkormányzat  számára.  Jelezte  továbbá,  hogy óriási  felkiáltójel 
továbbra  is,  hogy  az  előirányzatban  1.138.590  ezer  Ft  idei  hitelfelvétellel  számoltak.  Azaz,  a 
jelenlegi összeghez képest is óriási különbség. Nem egyértelmű, hogy mit szándékoznak ezzel a 
hitellel tenni. Lehívják vagy sem?

Fekete Zsolt: Fenyvesi Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.

Fenyvesi Gábor: Előzetesen megjegyezte,  hogy az elmúlt  16 évben nem emlékszik arra,  hogy 
féléves beszámoló csúszott volna. Ennek biztos objektív okai vannak, de nem feltétlenül szerencsés, 
pláne nem önkormányzati választások évében.

Jelezte,  hogy Polgármester  úr  a  szóbeli  előterjesztésében  egy bővített  mondattal  intézte  el  két 
gazdasági társaság helyzetét,  és megjegyezte,  hogy céltartalékból a problémák megoldhatók. Az 
egyik a REMEK Kft., a másik pedig a Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek a problémája, ahol mind a 
két cég azt jelezte, hogy negatív eredménnyel zárja az évet. Az egyikben - az előterjesztés szerint - 
30 millió Ft-ot kell pótolni a céltartalékból, a másik esetben - számításaik szerint - ebben az évben 
legalább 40 millió Ft-ot, és még nem látják, hogy január 1-től hogyan indul el maga a cég.

A Közgyűlés elvárja a gazdasági társaságok vezetőitől, hogy a meghatározott költségvetést tartsák. 
Abban az  esetben,  ha  a  költségvetést  nem sikerül  tartani,  felmerül  a  felelősség  kérdése.  Főleg 
akkor, ha látszik, hogy a választások évében mindenre volt pénz, mind a két cégnél. Hirtelen pár 
hónappal  a  választások előtt  virágba borult  a  város,  beindult  a  fűkaszálás,  bár  tudják,  hogy ez 
kiszervezéssel  történt  meg a Foglalkoztatási  Kft.  esetében.  A REMEK Kft.  a  város  valamennyi 
részében tartott augusztus záró, őszköszöntő, szeptember indító és mindenfajta rendezvényt, majd 
30 millió Ft-os hiány jelenik meg a költségvetésében. Ez azért is érdekes a REMEK Kft. esetében,  
mert az elmúlt 5 év legmagasabb költségvetésével indult - 278 millió Ft-tal - úgy, hogy a feladata 
kevesebb, hiszen a korábbi Közművelődési Kft.-ből kiszervezték a Zenthe Ferenc Színházat, amit 
így nem kellett fenntartania.
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Kérdésként  tette  fel  ezzel  kapcsolatban,  hogy a  két  cég  esetében  ezek  a  hiányzó  összegek  az 
ügyvezetés felelőssége, vagy ezeknek a többletfeladatoknak az ellátására az önkormányzat részéről 
kaptak utasítást? Ebben az esetben vélhetően a vezetésnek van felelőssége.

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

Szabó  Csaba: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdésként  tette  fel,  hogy  mikorra  várható  a 
Pitypang,  Gyermekkert  és  Szivárvány  Tagóvodák  felújításának  befejezése?  Mikor  tudják 
használatba venni a gyerekek?

Jelezte továbbá, hogy egy KEHOP pályázat kapcsán szennyvízberuházás történne Salgótarjánban. 
Azonban látszik  a  költségvetési  beszámolóból,  hogy nem történt  benne előrelépés.  Érdeklődött, 
hogy ennek mi az oka? Mikorra várható a beruházás megindítása?

Szintén a beszámolóban olvasta, hogy energiatárolásra projekt indul, amire tízen egynéhány milliót 
elköltöttek.  Hol tart  ez az ügy? Végezetül arra kért  választ,  hogy a választások előtt  megindult 
játszótér építések hol tartanak, mikor készülnek el?

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  mind  az  óvoda  felújításoknál,  mind  a  játszótér 
építéseknél és felújításoknál észrevehető, hogy az építőipar hónapról hónapra drágul. Drágult az 
építőanyag, drágult a kivitelezési munka. Olyan problémák merültek fel, amelyeket menet közben 
kellett  megterveztetni,  vagy átterveztetni.  Ehhez  keresik  a  forrásokat.  Megjegyezte,  hogy ezzel 
megválaszolt egy korábbi kérdést is. Azokat a projekteket, amiket Salgótarján élhetőbbé tétele miatt 
indítottak  el,  azért  nem állíthatták  le,  mert  a  többletfinanszírozáshoz  hitelt  kellett  felvenni,  és 
hitelből kellett átcsoportosítani a hiányzó forrást.

A  szennyvízberuházással  kapcsolatban  elmondta,  hogy  külső  cég  készíti  konzorciumban.  Az 
előkészületi  munkák  olyan  lassan  haladnak,  hogy  előreláthatóan  csak  jövő  tavasszal  tudják 
elkezdeni.

Fenyvesi Gábor képviselő úr felvetésére reagálva elmondta,  hogy a virág már csak olyan, hogy 
akkor nyílik, amikor itt van a virágzásának az ideje. Reméli nem gondolja képviselő úr, hogy azt a 
salgótarjáni városvezetés programozta be, hogy akkor nyíljon a virág, vagy akkor legyen a legtöbb 
levél rajta, amikor választás van? A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szakképzett kertésze tervezte 
meg a városban látható virágkompozíciókat, parkokat.

A fűnyírás, a közterületek gondozása nehéz feladat Salgótarjánban. Rengeteg szép közterület, park 
található a városban, amelyeket most, a levélhullás idején is rendben kell tartani. Ezeket a munkákat 
- mint minden más önkormányzat – közmunkaprogramok keretében próbálják megoldani. Azonban, 
ha erre nincs megfelelő munkaerő, más megoldást kell keresni. Ezen jövőre is el kell gondolkozni, 
mert  látszik,  hogy közmunkaprogrammal  nem tudják  megoldani,  így  azonban  többletköltségbe 
kerülnek.

A továbbiakban elmondta, hogy a A REMEK Kft. pénzügyi nehézségei korábbra vezethetők vissza, 
egészen a cég szétválásáig. Arra törekszenek, hogy 2020-ban mind a REMEK, mind a Színház tiszta 
lappal, vita nélkül induljon, és  a saját ellátási területét biztosítsa.

A Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  esetében  a  nehézségek  abból  adódtak,  hogy  a  megtervezett 
projektből  nem  tudták  a  városfenntartást  biztosítani.  Kérte  az  ügyvezetőt,  hogy  a  városkép,  a 
kaszálás, a közterületek rendbetételét végezzék el. Keressenek rá megoldást. Jelezte, hogy 2020-tól 
számos problémára kell megoldást találni, többek között a temetők karbantartására is. 2020-ra a 
közfeladatokat is teljesen át kell gondolni. Azt is, hogy melyik cég milyen feladatot lásson el, és 
annak finanszírozása miből történjen.
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Megjegyezte,  hogy  minden  egyes  beruházásnál  és  fejlesztésnél  a  kiadás  csökkentés  volt  a  fő 
szempont. Ezek nem az 5 évvel ezelőtti kiadásokhoz képest fognak csökkenni, hanem a mostani, az 
új árakhoz képest realizálódnak.

A tömegközlekedéssel  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  minden  önkormányzatnak  nagy  terhet 
jelent.  Nagy  terhet  jelent  egy  olyan  önkormányzatnak,  mint  Salgótarján,  ahol  az  életkor 
összetételéből,  illetve  a  szociális  rászorultságból  adódóan  a  tömegközlekedést  igénybe  vevő 
fizetőképes kereslet borzasztó alacsony. Többségben vannak, akik a megszerzett jogokból adódóan 
ingyen  utaznak,  vagy  az  önkormányzat  fizeti  a  bérletüket.  Emiatt  magasabb  összeggel  kell 
hozzájárulnia  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának a  tömegközlekedéshez,  amely 
más hasonló nagyságú városban, hasonló futott km-re és járatszámra kivetítve töredéke ennek az 
összegnek.

Megjegyezte, hogy ahol Tolnai Sándor képviselő úr lakik, ott járnak legsűrűbben a buszok. Pálfalva 
és a belváros között jár legsűrűbben a 36-os és 63-as járat. Feltételezi, hogy képviselő úr mégis 
gépkocsival jön be a városba, a munkahelyére. Ez nem attól függ, hogy éppen van-e buszjárat vagy 
nincs.  Ennek az  az  oka,  hogy a  városban van egy olyan középréteg,  amely megteheti,  hogy a 
kényelmi  szempontokat  előtérbe  helyezve,  autóval  intézze  a  bevásárlást,  a  gyerekek  óvodába, 
iskolába történő eljuttatását.  Azért  van több autó a városban, mert nőtt  az átlagjövedelem, több 
családnak van erre lehetősége. Ezt támasztja alá az is, hogy a 100 Ft-os és kínai üzletek mellett 
megjelentek a minőségi árut kínáló üzletek is. Salgótarján nagy része már ezt is meg tudja fizetni. 
Jelezte,  hogy  évek  óta  harcolnak  olyan  bevásárló  udvarért  is,  amit  szintén  meg  tud  fizetni 
Salgótarján nagyobb része, de mégis kénytelen 60 km-es körzetben elmenni, és bevásárolni.

A továbbiakban a Városfejlesztési Iroda vezetőjének adta meg a szót.

Parádi-Ózsvárth Vivien: Felújított,  illetve felújítás alatt  álló óvodákkal kapcsolatban elmondta, 
hogy legelőször a Gyermekkert Tagóvoda került munkaterület átadásra. Hamarosan beköltöznek és 
várhatóan a jövő héten már a régi helyén indul az óvoda. Ezt követte a Pitypang, és legvégül a 
Szivárvány Tagóvoda felújítása. Előreláthatóan jövő év elején költözik vissza a Pitypang Óvoda, 
utána pedig a Szivárvány Óvodába térhetnek vissza a gyermekek.

Fekete Zsolt: Megköszönte irodavezető asszony válaszát, majd az energiatárolással kapcsolatban 
megjegyezte,  hogy  elkészült  az  ezzel  kapcsolatos  tanulmány.  Ez  a  Modern  Város  Program 
keretében  kapott  1  milliárd  Ft-os  előkészítési  költségekből  lett  fedezve.  Az  illetékes 
Minisztériumhoz benyújtották, de még nem érkezett visszajelzés.

A játszóterek építésével kapcsolatban elmondta, hogy 12 játszótér pályázati forrásból, 6 játszótér 
pedig hitelből épül meg. A 12 pályázati játszótérből már 11 elkészült, átadásra került, 1 pedig az 
időjárás függvényében várhatóan a jövő hét végéig elkészül.  A hitelből megvalósuló játszóterek 
esetében 3 elkészült, a többi szintén az időjárás függvényében lesz kész.

A továbbiakban Fenyvesi Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.

Fenyvesi  Gábor: Jelezte,  hogy  félreértették  egymást  Polgármester  Úrral.  Kérdése  nem  arra 
vonatkozott,  hogy a  virágok  mikor  nyílnak,  hanem arra  utalt,  hogy éveken  keresztül  a  Főtéri 
oszlopsoron muskátlik voltak kis cserepekben, és hirtelen, 4 hónappal ezelőtt pedig gyönyörű nagy 
kaspók  jelentek  meg,  gyönyörű  virágokkal,  ami  neki  is  tetszik.  Ezt  nem  vitatja  el,  ráadásul 
Polgármester úr megnyugtatta, hogy új kertésze van a városnak, aki ilyen gyönyörű belvárost és 
közparkokat fog a jövőben is alkotni, ami mindenképpen illő egy megyei jogú városhoz.

Fűnyírással kapcsolatban elmondta, hogy csak példaként hozta fel, nem akarta ennyire kibontani a 
témát, de látja, hogy Polgármester úr fontosnak tartotta megvédeni ezt a fűnyírást. Azzal nincs baj, 
ha egyes feladatokat kiszerveznek, viszont ezt az árat, amin a fűnyírást kiszervezték, piaci árral alá 
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kellene  támasztani.  Úgy  gondolja  van  ennél  jobb  ár.   Nem,  hogy  jobb,  sokkal  jobb  van,  és 
véleménye szerint fele ennyiért is el lehet ezt a munkát végezni.

Elmondta  továbbá,  hogy  a  REMEK  Kft.,  illetve  a  Zenthe  Ferenc  Színház  Kft.  szétválásával 
kapcsolatban megjegyezte Polgármester úr, hogy sáv keletkezett a költségvetésben. Ha van ilyen, és 
ezt  még mindig keresik,  akkor  kíváncsiak lennének rá,  hogy számokban ez hogy néz ki.  Ilyen 
költségvetés, illetve  támogatások mellett  nem képzeli,  hogy rendezetlen dolog lenne.  Már csak 
azért sem, mert a Zenthe Ferenc Színház, amely jelentős állami támogatást kapott, igen szépen fizet 
a REMEK Kft.-nek. Véleménye szerint ezek nem olyan rossz költségvetési számok. Amennyiben 
előrelépés  lesz  az  ügyben,  feltárják  az  ok-okozati  következményeket,  akkor  arra   kíváncsiak 
lennének.

Fekete Zsolt: Kérte Fenyvesi Gábor képviselő urat, hogy a jövő évi fűnyírás megszervezésében 
legyen  segítségére.  A fele  ennyi  költségen fűnyírást  végző csapatokat  irányítsa  hozzá,  szívesen 
kötnek velük szerződést, mert igen nehezen találták meg azokat, akik ilyen minőségben vágták le a 
füvet.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Reflektálva  a  tömegközlekedés  és  a  személygépjárművek  számával  kapcsolatos 
megjegyzésre  úgy  gondolja  van  némi  véleményeltérés.  Véleménye  szerint  összefügg  a 
tömegközlekedéssel  a  személygépjárművek  forgalma.  Salgótarján  belvárosában  a 
személygépjárművek túlterheltségét megfelelő színvonalú tömegközlekedéssel lehetne csökkenteni.

Fekete Zsolt: Megjegyezte ezzel nem vitatkozik, szintén így gondolja, de ezt folyamatosan kell 
fejleszteni. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tömegközlekedés ezen része is állami céghez került. Az 
első tárgyalások már megtörténtek a vezérigazgató asszony és Salgótarján között. Megállapították, 
hogy hosszú távú tervezésre van szükség, amely során vélhetően a város elvárásainak megfelelően 
tud fejlődni a tömegközlekedés minősége.

 A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Visszatérve  a  fűnyírással  kapcsolatban  elmondottakra  megjegyezte,  hogy 
érzékelhető, hogy Polgármester Úr próbálta a labdát visszadobni. Jelezte, hogy igenis van a piacon 
több  vállalkozó  is,  aki  ezt  a  munkát  elvégezné.  Jelezte,  hogy  átküldte  az  egyik  vállalkozó 
elérhetőségét sms-ben polgármester úr részére. Ez a vállalkozó elmondta, hogy kevesebb, mint a 
feléért dolgozik jelenleg az autópálya fenntartónak. Salgótarjáni vállalkozóként kénytelen elmenni, 
az embereit elvinni Salgótarjánból Budapestre és az autópályákra, mert itthon nem kap munkát. 
Kevesebb,  mint  a  feléért  vállalja  a  fűnyírást  a  saját  eszközeivel,  a  saját  benzinjével,  a  saját 
damiljával, és a saját jól megfizetett embereivel. Ezzel szemben minősíthetetlenül magas összeget 
fizet a város a jelenlegi vállalkozónak.

Fekete Zsolt: Megköszönte a felajánlást, jelezte, hogy élni fognak vele.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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2./ Javaslat  Salgótarján  Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésről 
szóló 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt:  Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  november  havi 
módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tesz javaslatot.

Az  Ügyrendi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  3  nem  ellenében;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen  
szavazattal,  3  nem ellenében;  a  Gazdasági  Bizottság 7  igen  szavazattal,  2  nem ellenében;  a  
Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  5  nem  szavazat  ellenében  az  alábbi  
rendeletet alkotta:
A 30/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  helyi  közösségi  autóbusz-
közlekedés  ellátását  biztosító  új  közszolgáltató  kiválasztására  irányuló  pályázati  felhívásra  egy 
pályázó, a  KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ  Zrt.  nyújtotta  be pályázatát, 
melynek  előzetes  értékelését  az  Ügyrendi  Bizottság  elvégezte.  Az  értékelésük  alapján  jelen 
előterjesztés  a  KMKK  Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  pályázatában 
megfogalmazott  ellentételezési  igény vállalhatatlanságára  tekintettel  a  pályázat  eredménytelenné 
nyilvánítására tesz javaslatot.  A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és az 
Önkormányzat  között  2005.  január  1.  napján  hatályba  lépett  Salgótarján  város  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó  közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-én lejár.
A közszolgáltatás 2020. január 1. napjától történő biztosítása érdekében szükséges a tárgyalások 
megkezdése  a  KMKK  Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  jogutódjával,  a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-vel a közszolgáltatási szerződés módosításának feltételeiről, melyre vonatkozó 
javaslatot tartalmazza az előterjesztés. Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag, az Ügyrendi Bizottság 
döntését követően lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.

A továbbiakban felkérte Dudás Nándort az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság  
döntését.

Dudás Nándor: Tájékoztatta a Közgyűlést,  hogy az Ügyrendi Bizottság 2019. november 21-én 
megtartott ülésén 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

„Salgótarján Megyei Jogú Város Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy Salgótarján Megyei Jogú  
Város  Közgyűlése  a  „Pályázati  felhívás  és  dokumentáció  Salgótarján  megyei  jogú  város  
közigazgatási  területén  helyi,  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítás  
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázati eljárást a melléklet szerinti  
Jegyzőkönyvben foglaltak,  valamint a pályázati  kiírás 6.8.  pontja alapján a KMKK Középkelet-
magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  pályázatában  megfogalmazott  ellentételezési  igény  
vállalhatatlanságára tekintettel nyilvánítsa eredménytelennek.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Dudás Nándor bizottsági elnök”
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Fekete  Zsolt: Az  Ügyrendi  Bizottságon  kívül  a  Gazdasági  és  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az 
előterjesztést.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 10 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  az  elmúlt  napokban  Polgármester  úr  járt 
Budapesten és az átalakuló tömegközlekedéssel kapcsolatos tárgyaláson vett részt, amin ő maga 
egészségügyi okok miatt, Szabó Csaba frakcióvezető-helyettes pedig munkahelyi teendői miatt nem 
tudott  részt  venni.  Kérdésként  tette  fel,  hogy milyen témában született  egyezség a  tárgyaláson, 
illetve ez Salgótarjánt mennyiben érinti?

A továbbiakban megjegyezte, hogy a 3. vagy 4. ciklus, amikor a tömegközlekedés kérdése előjön a 
Közgyűlésen és a képviselők próbálnak ötletelni, dolgokat kitalálni. Véleménye szerint ez egy olyan 
szakma, amit csak forgalomszervezési szakemberek tudnak megoldani. A finanszírozás  egyre többe 
kerül,  a  színvonal  viszont  nem emelkedik.  A bizottsági  ülésen javaslatként  hangzott  el,  hogy a 
peremkerületekben kisebb buszokat,  nagyobb járatsűrűséggel lehetne indítani. Kérdésként merült 
fel, hogy sugaras közlekedési rendszert ki lehetne-e alakítani azzal, hogy csak az utasok behordása 
történne meg a városközpontba. Jelezte, hogy frakciójuknak az a kérése, hogy amennyiben az új 
közlekedési  társasággal  tárgyalásokat  folytatnak  majd,  több  javaslatot  tárgyaljanak  meg  annak 
érdekében,  hogy a  rendszeren  javítani  lehessen.  Végezetül  arra  kérte  Polgármester  Urat,  hogy 
néhány gondolatot osszon meg a tárgyalásról.

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Modern  Városok  Program  keretében  a  tömegközlekedés  megreformálására  tett  javaslatot  a 
kormányzatnak.  Voltak  és  vannak  konkrét  elképzelések,  amiknek  az  a  lényege,  hogy  a  város 
tömegközlekedést  elektromos buszokkal  szeretné  megoldani,  az  ehhez  szükséges  energiát  pedig 
Salgótarjánban termeli meg. Erre azt a választ kapták, hogy a tömegközlekedés nem helyi, hanem 
országos probléma. Vélhetően ezen problémák kezelésére hozták létre ezt az állami céget. Elmondta 
továbbá,  hogy  időközben  olyan  menetrend  javaslatot  készítettek  el  szakemberekkel,  amelyhez 
infrastrukturális  fejlesztések szükségesek.  Ebbe a  fejlesztésbe tartozik az az elképzelés is,  mely 
szerint a helyi járati végállomás a Déli Decentrumból átköltözne a városközpontba, a régi lebontott 
kolóniák helyére. Mellette P+R parkolót alakítanának ki a tömegközlekedési gondok megoldására. 
Mindehhez egy intelligens helyi járat irányító rendszert építenének ki.

Elmondta továbbá, hogy elnök-vezérigazgató asszonnyal a tárgyalás egy közösen létrehozott  közép 
és hosszú távú fejlesztési terv kidolgozásáról szólt, ami pár év múlva jelentős elmozdulást hozhat a 
jelenlegi  állapothoz képest.  Mindehhez infrastrukturális  fejlesztések szükségesek,  melyre Elnök-
vezérigazgató asszony nyitott volt.

Tájékoztatásként elmondta, hogy a tárgyalásokat folytatni fogják, természetesen úgy, hogy annak a 
FIDESZ frakció is részese lesz.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:
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180/2019. (XI. 26.) határozat

 1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  „Pályázati  felhívás  és 
dokumentáció Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén helyi, autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 
ellátására”  című pályázati  eljárást  az 1.  számú melléklet  szerinti  Emlékeztetőben foglaltak 
alapján  a  KMKK  Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  pályázatában 
megfogalmazott  ellentételezési  igény  vállalhatatlanságára  tekintettel  eredménytelennek 
nyilvánítja.

Határidő: 2019. november 28. 12.00 óra
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgáltatás 2020. január 1. 
napjától  történő  biztosítása  érdekében  felkéri  a  polgármestert  a  VOLÁNBUSZ  Zrt.-vel  a 
tárgyalások lefolytatására és  a  közszolgáltatási  szerződés  módosításának a  Közgyűlés  2019. 
decemberi ülésére történő beterjesztésére.

Határidő: a Közgyűlés 2019. decemberi ülése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4./ Javaslat a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására irányuló pályázat kiírására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  2017-ben 
csatlakozott a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által működtetett Mikrohitel programhoz. A 
program  keretében  az  Önkormányzat  kamattámogatást  nyújtott  azon  salgótarjáni  mikro-  és 
kisvállalkozások  részére,  akik  az  Alapítvány  által  kedvező  hitelbírálatban  részesültek.  Az 
Alapítvánnyal tavaly megkötött együttműködési megállapodás 2019. november 30-ig hatályos. Az 
önkormányzat  elkötelezett  a  kisvállalkozások  támogatásában,  ezért  javasolta  a  Tisztelt 
Közgyűlésnek az együttműködés folytatását.  Mivel a támogatás ún. „de minimis” támogatásnak 
minősül,  a végleges jóváhagyó döntéshez szükséges a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó 
döntése, a pályázati kiírást illetően.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

181/2019. (XI. 26.) határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  helyi  mikro-és 
kisvállalkozások  önkormányzati  támogatására  irányuló,  a  Nógrád  Megyei  Regionális 
Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a helyi mikro-és kisvállalkozások önkormányzati támogatására irányuló pályázati 
felhívást  a  2.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  felkéri  a  Gazdasági  Bizottságot  a  benyújtott 
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pályázatok bírálatára. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívás helyben szokásos módon, az 
önkormányzat  honlapján,  valamint  egy  Salgótarjánban  is  megjelenő  lapban  történő 
közzétételét, meghirdetését.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Dr. Romhányi Katalin jegyző

3. Jelen határozat 2019. december 1-én lép hatályba. Amennyiben az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium  Támogatásokat  Vizsgáló  Irodája  2.  melléklet  szerinti  pályázati  felhívást 
jóváhagyó döntése nem érkezik meg 2019. december 1-ig, úgy a jelen határozat a jóváhagyó 
döntés önkormányzathoz való megérkezését követő napon lép hatályba. Ebben az esetben az 
együttműködési megállapodás aláírásának és a pályázati kiírás közzétételének napja a hatályba 
lépés napját követő hónap első napja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a TVI 
esetleges  további  technikai  pontosításokat  tartalmazó  javaslatait  átvezesse  a  pályázati 
felhíváson.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat  közfoglalkoztatási  programokban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend tárgyalásához meghívo  tt  : ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Dombovári Edina ügyvezető igazgató asszonyt. Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
ismételten határidőben benyújtotta a 2019. szeptemberétől induló közfoglalkoztatási programját. A 
program benyújtását most is hosszas tervezés és folyamatos egyeztetés előzte meg a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával. Az egyeztetések eredményeként 2019. szeptember 1-
jével  egy  új,  összevont  hosszabb  idejű  közfoglalkoztatási  program indult  el  Salgótarjánban.  A 
program önerőt nem igényel.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás  
mellett; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

182/2019. (XI. 26.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  280  fős,  hosszabb  távú 
közfoglalkoztatási  program megvalósítására vonatkozó pályázatnak a Salgótarján Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  által  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási  Osztályához  történő 
benyújtását utólagosan jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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6./ Javaslat „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének,  valamint a strandfürdő hőellátását 
biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt 
anyagi-műszaki összetételének módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt  :   Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  2017-ben  elindult  „a  Beszterce 
lakótelep  távhőrendszerének,  valamint  a  strandfürdő  hőellátását  biztosító  vezetéknek  a 
korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt megvalósítása. A Salgó Vagyon 
Kft.  a  „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázaton 133.190 ezer Ft vissza nem 
térítendő  támogatást  nyert.  2017-ben  a  projekt  első  része  megvalósult.  Ez  év  első  felében 
szükségessé  vált  a  projekt  anyagi-műszaki  összetételének,  valamint  a  megkötött  hitelszerződés 
összegének módosítása, amit a Közgyűlés májusi határozatával jóváhagyott. Az év második felében 
a  Nemzeti  Fejlesztési  Programiroda Nonprofit  Kft.  elindította  a  projekt  folytatásához szükséges 
közbeszerzési eljárást. A legalacsonyabb árajánlat meghaladja a jóváhagyott beruházási költséget, 
ezért szükségessé vált a fejlesztés anyagi-műszaki összetételének módosítása. A többlet költséget a 
Salgó Vagyon Kft. saját forrásból fedezi.

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának adta meg a szót.

Méhes  András: Jelezte,  hogy  az  előterjesztést  pontosítani  szükséges.  Az  előterjesztés  3. 
bekezdésében  szereplő  mondat  helyett  „Az  év  második  felében  az  NFP  Nemzeti  Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.  elindította a projekt folytatásához szükséges közbeszerzési  eljárást, 
mely eredményesen zárult.” Amely eredményesen zárult  helyett „2 érvényes pályázat érkezettre” 
kérte a szöveg javítását.  Elmondta,  hogy technikai hiánypótlások vannak, de 2 érvényes ajánlat 
biztosítja a projekt eredményességét.

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

Turcsány László: Jelezte, hogy technikai jellegű kérdéssel él.  A strand mellett található, a talaj 
fölött futó távvezeték elsüllyesztésre kerül-e? Illetve a Modern Városok Programban tervezett,  a 
besztercei sportcentrum kialakításánál lecsatlakozási lehetőséget fognak-e biztosítani?

Fekete Zsolt: Igazgató úrnak adta meg a szót.

Méhes András: Válaszában elmondta, hogy a jelenleg föld felett futó, strandi vezeték lebontásra 
kerül, és a földben alakítják ki az új vezetéket. A tervezésnél - ami 2016. illetve 2017-ben történt -, 
már többletkapacitással számoltak, és több egyeztetés történt arra vonatkozóan, hogy a strand körüli 
fejlesztésekben a távhő rendelkezésre álljon. Tehát a jelenlegi fejlesztéssel, vagy esetleg még kisebb 
beruházással ez biztosítható lesz. Egy a lényeg, hogy minél hamarabb elinduljon, mert egy kicsit 
elhúzódott a projekt.

Fekete Zsolt: Tájékoztatásként elmondta, hogy a fejlesztés részeként megépülő stadiont is a távhő 
látná el hővel. Ezt az igényt továbbították a tervezők és kivitelezők felé is, és kérték, hogy ezzel  
számoljanak.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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183/2019. (XI. 26.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közg5mlése az 50/2017. (III.30.) határozatával 
jóváhagyott és 104/2019.(V.29.) határozatával módosított „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, 
valamint  a  strandfürdő  hőellátását  biztosító  vezetéknek  a  korszerűsítése,  új  fogyasztók  távhőre 
csatlakoztatása”  című  projekt  anyagi-műszaki  tartalmának  módosítását  az  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére történő kijelölésre
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján, Salgó út 26. fsz. 1. 
szám alatti, 44 m2 alapterületű, a Salgótarján, Salgó út 26. fsz. 3. szám alatti, 49 m2 alapterületű 
lakás, valamint a Salgótarján, Vár út 15/C. szám alatti, 49 m2 alapterületű lakóház a hozzá tartozó 
melléképületek és udvarrész nyílt pályáztatás útján, a megajánlott vételár egyösszegű megfizetése 
mellett a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére történő értékesítésére tesz javaslatot úgy, hogy az 
induló vételár a megállapított forgalmi értéken kerüljön meghatározásra.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 10 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Kérésként  fogalmazta  meg,  hogy az  ilyen  típusú  előterjesztéseknél  ne  csak 
helyrajzi számot tüntessenek fel, hanem a térképen jelöljék meg az ingatlanokat, mert nagyon sokat 
nem tudnak beazonosítani.

Fekete Zsolt: A Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának adta meg a szót.

Méhes András: Megígérte, hogy a jövőben az előterjesztésekhez térképet is mellékelnek.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

184/2019. (XI. 26.) határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  3123/1/A/l  hrsz.-ú, 
természetben  Salgótarján,  Salgó  út  26.  fsz.  1.  szám alatti,  44  m2  alapterületű,  valamint  a 
3123/1/A/3  hrsz.-ú,  természetben  Salgótarján,  Salgó  út  26.  fsz.  3.  szám  alatti,  49  m2 
alapterületű,  „lakás”  megnevezésű  ingatlanokat  értékesítésre  kijelöli  nyílt  pályáztatás  útján, 
600.000.- Ft induló vételár megajánlásával az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem 
lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  elidegenítésének  szabályairól  szóló  12/1994.(V1.6.) 
önkormányzati  rendelet  10.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  25.  §  (2)-(3)  bekezdéseire 
tekintettel.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12263 hrsz.-ú, természetben 
Salgótarján, Vár út 15/C. szám alatti, 49 m2 alapterületű, „lakóház” megnevezésű ingatlant és a 
hozzá  tartozó  önálló  helyrajzi  számon  (12242;  12243;  12229/2.  hrsz.)  nyilvántartott 
melléképületeket  és  udvart  értékesítésre  kijelöli  nyílt  pályáztatás  útján,  400.000.-  Ft  induló 
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vételár  megajánlásával  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  és  nem  lakás  céljára 
szolgáló  helyiségek  elidegenítésének  szabályairól  szóló  12/1994.(V1.6.)  önkormányzati 
rendelet 10. § (1) bekezdése alapján, valamint a 25. § (2)-(3) bekezdéseire tekintettel.

3.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a nyílt pályáztatás útján 
történő  meghirdetésre  és  a  legjobb  ajánlatot  tevő  pályázóval  történő  adásvételi  szerződés 
megkötésére, az adásvétel lebonyolítására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

8./ Javaslat a  Salgótarján,  Gorkij  krt.  66-72.  fsz/1.  szám alatti  garázs  és  a  hozzá tartozó 
raktár helyiség (hrsz.: 6698/A/57) értékesítésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  kizárólagos 
tulajdonában lévő, a Salgótarján, Gorkij krt. 66-72. fsz./1. szám alatti garázsra vonatkozóan 2019. 
április  30. napján Bérlő a Salgó Vagyon Kft.  felé bejelentette vételi  szándékát a helyiségre.  Az 
ingatlan forgalmi értékét áfa mentes 2.100.000 Ft értékben határozta meg a független értékbecslő. 
Az önkormányzati rendelet értelmében a helyiség eladásra történő kijelöléséről a Közgyűlés dönt. 
Az eladásra kijelölt helyiséget fel kell ajánlani vételre bérlőnek. A határozati javaslat a Bérlő részére 
történő értékesítés elfogadására tesz javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 10 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

185/2019. (XI. 26.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján 6698/A/57 hrsz.-on 
nyilvántartott,  természetben Salgótarján,  Gorkij  lat.  66-72.  fsz.  1.  szám alatt  található,  -  34 m2 
alapterületű  garázs  és  a  hozzá  tartozó  8  m2  alapterületű  raktár  helyiség  -  összesen  42  m2 
alapterületű „garázs” megnevezésű ingatlant, az értékbecslés alapján meghatározott 2.100.000 Ft 
forgalmi érték alapul vételével az önkormányzati  tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(VI.6.) Ör. sz. rendelet 22. § (1) és 
(4)  bekezdése,  valamint  az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló 
23/2013.(IV.25.)  önkormányzati  rendelet  19.  §  (2)  bekezdése  alapján  értékesítésre  kijelöli.  A 
Közgyűlés  -  az  ingatlannak  pályáztatás  nélkül  -  a  bérlő,  Kronovetter  Istvánné  (született: 
….......................................,  anyja  neve:…........................................., 
lakik: ................................................ ) részére történő értékesítését 2.100.000 Ft áfamentes vételáron 
jóváhagyja.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  adásvételi  szerződés 
lebonyolítására és megkötésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
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9./ Javaslat  a  Salgótarján,  Perczel  Mór  utca  1.  szám  alatt  található  volt  tűzoltószertár 
értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján,  16515/3  hrsz.-ú 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan megnevezése, melyen a volt tűzoltószertár áll a közhiteles 
ingatlan-nyilvántartásban  2019.09.02.  napjával  „közterületről”  „beépített  területre”  változott.  A 
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület használta utoljára a tűzoltószertárat  a Közgyűlés 2011. 
januári  határozata  alapján.  Az Egyesület  2016.  augusztus  10.  napjával  felmondta  a  használatra 
vonatkozó  megállapodást.  A határozati  javaslat  a  tűzoltószertár  nyílt  pályáztatás  útján  történő 
értékesítésre  tesz  javaslatot  úgy,  hogy  a  pályázati  kiírásban  az  épület  felújítására  vagy  annak 
lebontását követően új épületet megépítésére vállaljon kötelezettséget pályázó, a részletes műszaki 
tartalom bemutatásával egyidejűleg.

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Kérdésként  tette  fel,  hogy  a  tűzoltószertár  és  a  buszmegálló  között  levő 
zöldterület az ingatlanhoz tartozik-e? Reméli, hogy olyan vállalkozásnak nem adják el az ingatlant, 
mely környezetszennyező tevékenységet  végez,  hiszen  Somoskő egy kiemelt  turisztikai  övezet, 
legalábbis  ezt  szeretnék  elérni.  Véleménye  szerint  fel  kellett  volna  ajánlani  az  épületet  az 
Ipolyerdőnek, vagy a Bükki Nemzeti Parknak, hiszen nagy fejlesztéseik vannak.

Fekete Zsolt: Igazgató úrnak adta meg a szót.

Méhes András: Tájékoztatásként elmondta, hogy a zöldterület is az ingatlanhoz tartozik.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

186/2019. (XI. 26.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján,  16515/3  hrsz.-ú, 
Salgótarján, Perczel Mór utca 1. szám alatti művelés alól kivett „beépített terület” megnevezésű 
ingatlant minősített többséggel forgalomképes vagyonná nyilvánítja és egyben értékesítésre kijelöli 
1.700.000 Ft áfamentes induló vételáron az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás 
céljára  szolgáló  helyiségek  elidegenítésének  szabályairól  szóló  12/1994.(VI.6.)  önkormányzati 
rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, valamint a 25. §-ára tekintettel.

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingatlan nyílt pályáztatás 
útján történő meghirdetésére, és a legjobb ajánlatot tevő pályázóval történő adásvételi szerződés 
megkötésére, az adásvétel lebonyolítására.

A pályázata részeként a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés 
aláírását követő 3 éven belül választása szerint az épületet vagy az általa meghatározott műszaki 
paraméterek szerint felújítja,  vagy annak lebontását követően általa  vállalt  műszaki  tartalommal 
bíró  új  épületet  épít  az  ingatlanra.  A vevőnek  a  vállalt  műszaki  tartalmat  részletesen  be  kell  
mutatnia. A vállalt kötelezettségek biztosítékaként az önkormányzat az adásvételi szerződésben 3 
évre szóló, az eredeti vételáron gyakorolható visszavásárlási jogot köt ki az önkormányzat javára.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerű
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10./ Javaslat  a  Salgótarján,  Petőfi  út  178.  szám  alatti  épületrész  bontásának  utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  2019.  szeptember  10-én  tartott 
helyszíni  bejáráson  megállapításra  került,  hogy  Salgótarján,  Petőfi  út  178.  fszt.  2.  szám alatti 
épületrész  tetőszerkezete  oly  mértékben  károsodott,  hogy  az  az  épület  középső  traktusában  a 
„Szegregált  élethelyzetek  javítása  Salgótarjánban”  című  projekt  keretén  belül  felújított  lakás 
műszaki állapotát veszélyezteti, illetve az épület hátsó részének kidőlése miatt az épületrész 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.  2019. október  28.  napjával az épületrész elbontása és a bontás során 
keletkezett törmelék szeméttelepre történő beszállítása megtörtént.

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

187/2019. (XI. 26.) határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  a 
Salgótarján, Petőfi út 178. szám alatti épület életveszélyessé vált hátsó lakórészének elbontását, 
melyben a fszt. 2. szám alatti lakás volt.

2.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az  NMKH 
építésügyi  és örökségvédelmi feladatkörében eljáró Salgótarjáni  Járási  Hivatalánál  a  hatósági 
bizonyítvány kiállítása iránti  eljárásban, valamint az NMKH íngatlanügyí  hatáskörében eljáró 
Salgótarjáni Járási Hivatalánál az épületek bontásának nyilvántartásban történő átvezettetésére 
irányuló eljárásban teljes jogkörrel képviselje Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerű

11./ Javaslat  önkormányzati  ingatlan  (hrsz.:  2755/2)  elbirtoklásának  elismerésére  és 
önkormányzati ingatlan (hrsz.: 2756/2) értékesítésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Katona  György  és  Katonáné 
Szolnoki Szilvia salgótarjáni lakosok 2019. április 26-án vásárolták meg a Salgótarján, Ybl Miklós 
út  23.  sz.  alatti  ingatlant.  Az  adásvételt  követően  szereztek  tudomást  arról,  hogy  az  általuk 
megvásárolt ingatlanhoz a fennálló birtokviszonyok szerint tartozó, a lakóépület mögött lévő önálló 
ingatlan (Salgótarján 2755/2. hrsz.) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. Ezt az ingatlant 
Elbirtoklók nem vásárolták meg, de az természetben a megvásárolt ingatlanhoz van elkerítve, és a 
korábbi  tulajdonosok  évtizedek  óta  sajátjukként  használták.  A  Polgári  Törvénykönyv  alapján 
elbirtoklás útján megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, aki az ingatlant tizenöt éven át sajátjaként és 
szakadatlanul birtokolja. Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, 
amely  jogelődjének  birtoklása  idején  már  elbirtoklási  időnek  minősült.  Az  Önkormányzat 
megállapította,  hogy  ezek  alapján  az  elbirtoklás  feltételei  a  Salgótarján  2755/2.  hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlan tekintetében beálltak, Elbirtoklók a fenti jogszabályi rendelkezések alapján 
az ingatlan tulajdonjogát megszerezték.
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A tulajdonjogi helyzet rendezésére a felek között megállapodás tervezet készült, mely a határozati 
javaslat 1. mellékletét képezi. A 2755/2. hrsz.-ú ingatlan mellett található 2756/2. hrsz.-ú ingatlan 
szintén az önkormányzat tulajdonát képezi. Az Elbirtoklók vételi ajánlatot tettek az ingatlanra. A 
lakóingatlan  mögötti,  mintegy  170  m2  területű  ingatlant  az  önkormányzat  nem  használja,  az 
önkormányzati  feladatellátás  szempontjából  funkciótlan  ingatlan,  így  értékesítésének  nincs 
akadálya. Az ingatlanra készült értékbecslés alapján annak forgalmi értéke 45.900 Ft. Az adásvételi 
szerződés tervezetét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés az ülés előtt lett 
kiosztva a Közgyűlés tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

188/2019. (XI. 26.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  1.  melléklet  szerinti 
megállapodásban  foglalt  jogi  indokok  alapján  elismeri,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú 
Salgótarján 2755/2. hrsz.-ú, 340 m2  területű ,,kivett beépítetlen terület” megnevezésű  ingatlan 
1/1  tulajdoni  hányadát  Katona  György  (szül:  …..............................................,  anyja  neve: 
…..............................) és Katonáné Szolnoki Szilvia (szül. név: ….........................., anyja neve: 
…............................, szül.: Salgótarján, …...........................), mint elbirtoklók elbirtoklás címén 
egymás között 1/2-ed – 1/2-ed arányban megszerezték. A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú 
Salgótarján 2756/2.hrsz.-ú ingatlan szakértői véleményben foglalt 45.900 Ft vételáron történő 
értékesítését Katona György és Katonáné Szolnoki Szilvia részére jóváhagyja a 2. melléklet 
szerinti adásvételi szerződés alapján és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

12./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  feladatellátásával 
összefüggő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Peleskei-Balázs  Rita  igazgató  asszonyt.  Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az  Önkormányzatnak a  szociális  törvényben előírt 
kötelező  feladata  a  pszichiátriai  betegek és  szenvedélybetegek nappali  ellátásának a  biztosítása. 
Pályázati  forrás  igénybe  vételével  a  Salgótarján,  Meredek  út  33-35.  szám  alatti  ingatlanban 
kialakításra került a nappali ellátásokat biztosító intézmény, mely a modern kor követelményeinek 
megfelelő  ellátásokat  biztosít  a  kliensek számára.  Az intézményben került  kialakításra  az  utcai 
szociális  munka  alapszolgáltatás  irodája  is.  Javasolta,  hogy a  feladat  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása útján,  a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális  Központja 
keretei  között  kerüljön  ellátásra.  A  feladatellátással  összefüggésben  az  előterjesztés  szerinti 
döntések  meghozatalára  tett  javaslatot.  Felhívta  a  Közgyűlés  figyelmét,  hogy  három  döntést 
szükséges meghozni. Először a két határozati javaslatról, azt követően pedig a rendelet-tervezetről 
kell szavazni.
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Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Homoga László képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő  
képviselők száma 14 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

189/2019. (XI. 26.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 14. számú módosítását és az egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodást a 1. melléklet szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosítás  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási 
Megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

190/2019. (XI. 26.) határozat

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata,  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, valamint a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  részére  meghatározott  feladatok  átadására  vonatkozó  Megállapodás  7.  sz. 
módosítását az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 31/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13./ Javaslat a Férfi Átmeneti Szálló felújításának időtartama alatt az ellátottak elhelyezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak  Társulása  által  az,  „Átmeneti  és  rehabilitációs  intézmények  korszerűsítése” 
című  felhívásra  benyújtott  pályázat  megvalósításával  a  Férfi  Átmeneti  Szálló  jelenlegi  épülete 
felújításra kerül, emellett a Salgótarján, Erzsébet tér 2. szám alatti ingatlanban 2 db „kiléptető lakás” 
is kialakításra kerül. A Férfi Átmeneti Szálló felújítási munkálatai alatt az ellátottak a Salgótarján, 
Rákóczi út 184. szám alatt lévő Szobabérlők Házában nyertek ideiglenesen elhelyezést.
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Az elhelyezésre vonatkozóan a Salgó Vagyon Kft., valamint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-
Szociális  Központja  2019.  december  31.  napjáig  használati  szerződést  kötött.  Figyelemmel  a 
költöztetés  és  a  szolgáltatás  szolgáltatói  nyilvántartásba  történő  bejegyzésére  is,  a  használati 
szerződés 2020. június 30. napjáig történő meghosszabbítását javasolta.

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

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Kérdésként tette fel, hogy az eredeti határidő szerint, december 31-ig elkészül-e 
az  épület?  Megjegyezte,  hogy  a  felújítás  előtt  járt  a  hajléktalan  szállón,  illetve  a  mostani 
ideiglenesen kialakított hajléktalan szállón is. Mindkét helyen nagyon rossz állapotok uralkodnak. 
Javasolta, hogy az új szálló átadását követően változtassanak a rendszabályokon, hogy azt ne lakják 
le idő előtt. Megjegyezte továbbá, hogy miután a hajléktalanok visszaköltöznek a felújított szállásra, 
a jelenleg használt épületet is fel kell újítani, ami jelentős összeg lesz.

Fekete Zsolt: Válaszadásra jegyző asszonynak adta meg a szót.

dr.  Romhányi  Katalin: Válaszában  elmondta,  hogy a  műszaki  átadás-átvétel  elindult,   de  ezt 
december  31-ig  nem  fogják  befejezni.  Emiatt  az  Irányító  Hatósággal  egyeztetve  időpont 
hosszabbítást  kértek,  melyet  jóváhagytak  szóban,  és  a  napokban  várható,  hogy  az  írásbeli 
hozzájárulás is megérkezik.

Fekete Zsolt: Igazgató asszonytól kérdezte, hogy a hajléktalan szállón működő szociális munkával 
kapcsolatban van-e hozzáfűzni valója?

Peleskei-Balázs Rita: Jelezte, hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy az új, felújított épület 
állagát  megóvják,  illetve  a  takarításba -  ugyanúgy ahogy eddig  is  -  bevonják az  erre  alkalmas 
ellátottakat, és a takarító személyzetet.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Fekete  Zsolt  polgármester  megállapította,  hogy  Homoga  László  képviselő  úr  visszatért  az  
ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 15 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

191/2019. (XI. 26.) határozat

 Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közgyűlés  35/2019.  (III.  28.)  határozatával 
jóváhagyott,  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak  Társulása  által  fenntartott  Salgótarján  és  Térsége  Egészségügyi  -  Szociális 
Központja, valamint a Salgó Vagyon Kft. között létrejött, a Salgótarján, Rákóczi út 184. szám (5270 
hrsz.-ú)  ingatlan földszint  6-10.  és  1.  emelet  6-10.  szám alatti  lakásainak ingyenes  használatba 
adásáról szóló használati szerződés 1. sz. módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a Salgó Vagyon Kft.-t a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:  Fekete Zsolt polgármester

 Méhes András ügyvezető igazgató
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Fekete Zsolt: A továbbiakban 15 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete  Zsolt: Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  15  tagjából  15  fő  van  jelen,  a  Közgyűlés  
határozatképes.

14./ Javaslat  a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével fennálló együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Grubert  Roland  megyei  igazgatót.  Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei  Szervezete  között  2017.  január  1-jétől  együttműködési  megállapodás  jött  létre.  Az 
együttműködési  megállapodás  célja  a  Vöröskereszt  által  fenntartott  „MENEDÉK”  Családok 
Átmeneti  Otthona  működtetésének  támogatása.  A támogatást  indokolta  az  is,  hogy  jelenleg  a 
megyeszékhelyen  nem  működik  más  fenntartó  által  biztosított  családok  átmeneti  otthona.  A 
megállapodás 2019. december 31-ig hatályos. Elmondta, hogy a Vöröskereszt megyei igazgatója 
kérelemmel fordult hozzá az együttműködési megállapodás meghosszabbítása miatt. Figyelemmel a 
szolgáltatás fontosságára, a kérelemnek eleget téve az együttműködési megállapodás időtartamát 
további 2 évvel javasolta meghosszabbítani.

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

192/2019. (XI. 26.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád  Megyei  Szervezete  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejött 
együttműködési  megállapodás  módosítását  az  1.  melléklet  szerinti  tartalommal.  A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15./ Tájékoztató a 2019/2020. nevelési év kezdéséről
Előterjesztő: Göröcsné Godó Orsolya irodavezető

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Andóné  Angyal  Mária  intézményvezetőt.  Az 
előterjesztés  a  2019/2020-as  nevelési  év  indításával  összefüggésben  tájékoztatást  ad  az 
önkormányzat fenntartásában lévő Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde személyi és tárgyi 
feltételeiről,  a  nyári  időszakról,  a  pedagógus minősítésekről,  az  óvoda civil  kapcsolatairól  és  a 
nevelő-oktató munkáról.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót.

24



Czene Gyula: Jelezte, hogy mivel nevelési ügyről van szó nem teheti, hogy ne szóljon hozzá. A 
nevelés központi kérdés, és meglehetősen ritkán szerepel a közgyűlés napirendjén, aminek oka van. 
Amikor  korábban  -  nem is  olyan  rég  -,  ugyanilyen  címmel  tárgyalták  a  Tájékoztatót,  még  az 
iskolák, általános és középiskolák is szerepeltek a napirendben. Most már csak a városi óvodák és a 
minibölcsőde szerepel.

Elmondta,  hogy  korábban,  mint  kísérleti  iskola  igazgatója,  Jénába  és  Weimarban  is  járt,  ahol 
oktatási  intézményeket,  köztük  óvodákat  is  tanulmányoztak.  Már  akkor  megállapította,  hogy a 
salgótarjáni óvodák felvették a versenyt a neves külföldi óvodákkal.

A  jelenlegi  tájékoztató  röviden,  de  precízen  tartalmaz  beszámolót  a  pedagógiai  szakmai 
feladatokról. Örvendetesnek tartja, hogy a felújítások következtében „főiskolássá” lett kis óvodások, 
a  csoportokban  ugyanúgy,  mint  bármely  más  óvodában,  derűs,  biztonságot  nyújtó,  a  gyermeki 
személyiség színes kibontakozását segítő, élményeket felkínáló tevékenységnek lehetnek részesei.

Néhány  évvel  ezelőtt  a  Magyar  Pedagógiai  Társaság  Nógrád  Megyei  Tagozata  vendégeként 
debreceni egyetemi oktatók jártak Salgótarjánban 20 fővel, és ellátogattak a Mackóvár Központi 
Óvodába  is.  Többek  között  Andóné  Angyal  Marika  intézményvezető  tájékoztatta  őket.  A nagy 
tapasztalattal  rendelkező  tanárok  megcsodálták  a  mászófalat,  a  sószobát  és  az  óvodák  egész 
tevékenységét. Egyikük megfogalmazta, hogy hatékony óvodai légkört csak személyiség központú 
óvodapedagógusok  képesek  megteremteni.  És  úgy  gondolta,  hogy  a  salgótarjániak  ilyenek. 
Megjegyezte,  hogy oktatási  szekértőként,  majd  képviselőként  maga  is  tapasztalta,  hogy milyen 
munka folyik. Most, mint nagyszülő csodálja őket.

Dicsérte az óvónők ötletgazdagságát. Példaként említette a Márton napi Főtéri rendezvényt, melyen 
szülők, nagyszülők is mentek a lámpásokkal a gyerekeket kísérve. Ovis olimpiát is rendeztek. A 
jeles  napokhoz  kapcsolódva  remek  rendezvényeik  vannak.  De  megemlítette  a  Gyermekkert 
Tagóvoda egyik csoportját, akik november 17-én, vasárnap tájékozódási futóversenyen vettek részt 
a Gyermektáborban, és a díjakat igen neves sportolók, többek között Papp Ildikó adta át. Minden 
gyermek felállhatott a dobogóra, és a szülők fényképezték őket. Rettentő nagy sikere volt.

Megjegyezte továbbá, hogy az óvodákban is megjelenik a foci. Egyelőre még nem akadémiaként, 
de sose lehet tudni, hogy mi lesz a Bozsik Program keretében. Elmondta, hogy mind a korábbi,  
mind a jelenlegi önkormányzat több helyen létesített, illetve folyamatosan létesít műfüves pályákat. 
Az  ismert,  hogy a  fociba  valósággal  ömlik  a  pénz  úgy,  mint  az  akadémiákba.  Talán  nem árt 
megjegyezni,  hogy Salgótarjánban régen akadémia nélkül  fociosztályokban is  neveltek NB I-es 
focistákat. Ez akkor is sikerült, amikor a Stécé nem volt NB I-es. Sokat, nagyon sokat keresnek a 
focisták. Akár 10-15 millió forintot havonta. Az edzők is rengeteget keresnek, akik az intézményi 
focival  foglalkoznak,  edzői  papírokkal  mind  a  10  intézményben.  Van  olyan  óvodapedagógus, 
óvónő, aki tart intézményi Bozsik Program focit. Ezért az egy tanévi munkájukért júniusban bruttó 
50 ezer Ft-ot vehetnek fel. Ennek ellenére lelkesedéssel csinálják. 

Végezetül  gratulált  a  kiváló  munkát  végző  óvodapedagógusoknak,  intézményvezetőnek, 
tagintézmény-vezetőknek és  öröm számára,  hogy Salgótarjánban a  2011-es,  nem túl  szerencsés 
köznevelési törvény ellenére is él az önállóság, a gyermekek személyiségéhez való igazodás. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés a Tájékoztatót tudomásul vette.
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16./ Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Összevont Óvoda és 
Bölcsőde  fenntartója  az  önkormányzat.  Az  óvodai  csoportokban  a  maximális  csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése a  fenntartó  hatásköre.  A döntésnél  figyelembe kell  venni  a  nemzeti 
köznevelésről szóló törvény mellékletében meghatározott  létszámhatárokat,  az intézmény alapító 
okiratát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szorzószámmal meghatározott, úgynevezett 
számított  létszámát.  Az  előterjesztés  javaslatot  tartalmaz  a  maximális  csoportlétszám  túllépés 
engedélyezésére. A maximális létszám túllépése a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde hét 
tagóvodáját érinti.  A javaslat  valamennyi esetben a jogszabályban meghatározott  keretek közötti 
mértékű maximális létszám túllépés engedélyezését tartalmazza.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

193  /2019. (XI. 26.) határozat  

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
25.  §  (7)  bekezdése  alapján  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvodában  és  Bölcsődében  a  2019/2020. 
nevelési évre az 1. melléklet szerint engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

17./ Javaslat a 25. Losonci Gyalogezred tiszteletére állított emlékmű áthelyezéséhez szükséges 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Modern  Városok  Program 
keretében  jelenleg  is  zajlik  a  Salgótarjáni  Római  Katolikus  Főplébánia  a  belvárosban  álló 
Kisboldogasszony Főplébánia Temploma és környezetének felújítása. A munkálatok részét képezi a 
Templom  előtti,  statikai  szerepet  betöltő  támfal  felújítása,  amely  előtt  állt  a  25.  Losonci 
Gyalogezred  tiszteletére  állított,  kapuszerű  architektúrába  elhelyezett  emléktábla.  Bóna  Kovács 
Károly  1932-ben  készült  eredeti  alkotásáról  Bobály  Attila  szobrászművész  készített  hiteles 
bronzmásolatot  2007-ben.  A  felújítás  idejére  az  emlékművet  elbontották  és  ideiglenesen  a 
kivitelezésben  résztvevő  Nógrád  „kas”  Kft.  székhelyén  helyezték  el,  amelyről  tájékoztatta  a 
Közgyűlést a 2019. március 28-i ülésen. Az emlékmű visszahelyezéséhez a vonatkozó jogszabályok 
alapján  a  nem önkormányzati  tulajdonú  épületen  lévő  művészeti  alkotások  esetén  az  illetékes 
önkormányzat  képviselő-testületének  -  szakvélemény  kikérésével  -  véleményezési  joga  van. 
Javasolta  Közgyűlésnek,  hogy  járuljon  hozzá  az  emléktáblának  a  Templom  támfalába  történő 
elhelyezéséhez azzal a feltétellel, hogy a beruházó a szükséges szakvéleményt kikéri.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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194  /2019. (XI. 26.) határozat  

 1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 42.  §  8.  pontja  alapján,  hozzájárul 
Bobály Attila a Bóna Kovács Károly által 1932. évben, a 25. Losonci Gyalogezred tiszteletére 
készített emléktábláról 2007. évben alkotott bronzmásolatának a Salgótarjáni Római Katolikus 
Főplébánia Kisboldogasszony Főplébánia Temploma (3100 Salgótarján, Rákóczi út 24.; hrsz. 
4104.)  előtti  keleti  támfalába történő elhelyezéséhez 1.  melléklet  szerint,  azzal  a  feltétellel, 
hogy  a  Katolikus  Főplébánia  Hivatal  (3100  Salgótarján,  Damjanich  út  2.)  a  helyi 
önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális 
alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  109.  §  (3) 
bekezdése szerinti szakvéleményt kikéri.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 25. Losonci Gyalogezred tiszteletére 2007. évben készített és 
2019. évben lebontott  emlékmű kapuszerű architektúrájának oszlopait,  valamint timpanonos 
keretét − azok további felhasználásig – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata saját 
költségén  átszállíttassa  a  Nógrád  „kas”  Épületfelújító  és  Szigetelő  Kft.  (székhely:  3100 
Salgótarján, Nagymező út 11/A.) székhelyéről a Három Szobrász Művészeti Kft. (székhelye: 
3100 Salgótarján, Köves út 1.) székhelyére.

Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

18./ Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak  
2019-2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az Önkormányzat  kiemelten 
támogatja a kosárlabda sportágat. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Beszterce Kosárlabda Klub 
részére a 2019-2020-as bajnoki szezonra az Önkormányzat 16 m Ft támogatást nyújtson, melyből 6 
m Ft-ot az önkormányzat 2019. évi, 10 m Ft-ot pedig a 2020. évi költségvetése terhére biztosít. A 
támogatás  célja  nemcsak  a  felnőtt  csapat  versenyeztetése,  hanem  az  egyesület  utánpótlás 
csapatainak  felkészítése,  versenyeztetése.  A vissza  nem térítendő  pénzbeli  támogatáson  felül  a 
javaslat  alapján az  Önkormányzat  a  Klub részére  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont 
Nonprofit  Kft.-vel  kötött  megállapodás  alapján  térítésmentes  létesítményhasználatot  biztosít  a 
Városi  Sportcsarnokban,  melynek  feltétele  a  létesítmény  teljes  padlócseréjének  elvégzése  és 
világítás  rendszerének  felújítása  az  Egyesület  által,  mely  beruházások  a  TAO  sportfejlesztési 
program pályázatán belül kerülnek megvalósításra. Elmondta, hogy az előterjesztés az ülés előtt lett 
kiosztva a Közgyűlés tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A továbbiakban Jegyző Asszonynak adta meg a szót.

dr. Romhányi Katalin: Jelezte, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában elírás 
történt. A Beszterce Kosárlabda Klub helyett a Salgó Sport Kft. név a helyes. A határozati javaslat 
2-3. pontjában a Beszterce Kosárlabda Klub megnevezés továbbra is marad. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta: 

195  /2019. (XI. 26.) határozat  

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat 16.000 e Ft önkormányzati költségvetési támogatást nyújtson a Salgó Sport Kft. 
részére  az  NB  I/B-ben  szereplő  felnőtt  férfi  és  az  utánpótlás  csapatainak  a  2019-2020-as 
kosárlabda bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez. Az önkormányzat 6.000 e Ft-
ot a 2019. évi költségvetés és 10.000 e Ft-ot a 2020. évi költségvetés terhére biztosít.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  Támogatási  Szerződés 
aláírására.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Beszterce Kosárlabda Klub 
részére  2019.  augusztus  15-től  2020.  augusztus  15-ig  heti  15  óra  térítésmentes 
létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés hozzájárul,  hogy amennyiben a Közgyűlés a Beszterce Kosárlabda Klub férfi 
kosárlabda  csapatainak  2017-2018.  évi  bajnoki  szezonra  vonatkozó  támogatásáról  szóló 
181/2017.  (IX.26.)  határozatának  3.  pontjában,  illetve  a  198/2018.  (XII.20.)  határozat  1. 
pontjában  meghatározott  fejlesztéseket  az  Egyesület  2020.  szeptember  30-ig  megvalósítja, 
abban  az  esetben  a  Beszterce  Kosárlabda  Klub sportegyesület  férfi  kosárlabda  csapatainak 
2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatásáról szóló 157/2018. (IX.27.) határozat 3. 
pontjában  meghatározott  térítésmentes  létesítményhasználat  2024.  augusztus  15-ig 
meghosszabbodik.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Amennyiben az Egyesület a sportfejlesztési programja keretében a Városi Sportcsarnok nagy 
termének teljes padló cseréjét  és világításának korszerűsítését 2020. szeptember 30.  napjáig 
olyan okból, amelyért az Egyesület felelős nem valósítja meg, az Egyesület 2019. augusztus 
15-től 2020. augusztus 15-ig terjedő időszakra vonatkozóan a piaci alapú bérleti díjat utólag 
köteles megfizeti.
A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy a térítésmentes létesítmény használatról szóló szerződést kösse meg.
Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerű

19./ Javaslat a „Generációk bázisa” című támogatási kérelem benyújtásának utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  pályázatot 
nyújtott be a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Innovatív 
közösségi  műhelyek,  közösségi  terek létrehozása,  fejlesztése,  korszerűsítése” című felhívásra.  A 
projektből  lehetőség  lesz  a  Salgótarján,  Petőfi  úti  Jelenlétház  fejlesztésére. Jelezte,  hogy  az 
előterjesztés az ülés előtt lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

196  /2019. (XI. 26.) határozat  

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-H-109-2  kódszámú,  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása, 
fejlesztése,  korszerűsítése”  pályázati  felhívásra  a  „Generációk  bázisa”  című  támogatási 
kérelem  benyújtását,  mely  a  Salgótarján,  Petőfi  út  85.  szám  alatti  ingatlan  fejlesztését 
eredményezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata cégeinek folyamatos 
működése, az év közben esetlegesen felmerülő likviditási problémák elkerülése folyószámlahitel 
igénybevételével  biztosítható.  A  következő  napirendi  pontok  az  erre  vonatkozó  javaslatokat 
tartalmazzák.  Javasolta,  hogy  a  módosított  tárgysorozatban  20-23.  napirendi  pontként  jelölt 
előterjesztéseket együtt tárgyalja a közgyűlés, a döntéseket természetesen külön-külön hozzak meg.

20./ Javaslat a  Salgó  Vagyon  Kft.  folyószámlahitel  felvételéhez  történő  hozzájárulás 
megadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

197  /2019. (XI. 26.) határozat  

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 
100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Nyrt.-
vel,  valamint  2020.  december  31.  napjáig  megadja  a  100.000.000  Ft-os  folyószámlahitel 
folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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21./ Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Fekete Zoltán Nándor ügyvezető igazgató

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

198  /2019. (XI. 26.) határozat  

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 
többségi  tulajdonát  képező  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Nyrt.-vel, valamint 2020. december 31. 
napjáig megadja a 60.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

22./ Javaslat a  Salgótarjáni  Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit  Kft.  Folyószámlahitel 
felvételéhez történő hozzájárulásra
Előterjesztő:Balogh Katalin ügyvezető igazgató

A Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

199  /2019. (XI. 26.) határozat  

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat  100%-os  tulajdonát  képező  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont 
Nonprofit  Kft.  folyószámlahitel  szerződést  kössön  a  Kereskedelmi  és  Hitelbank  Zrt.-vel, 
valamint  2020.  december  31.  napjáig  megadja  a  25.000.000  Ft-os  folyószámlahitel 
folyósításához szükséges hozzájárulást.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2./  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  mellékletben  szereplő  komfort  levelet 
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23./ Javaslat a  Zenthe Ferenc  Színház Nonprofit  Kft.  folyószámlahitel  felvételéhez  történő 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

200  /2019. (XI. 26.) határozat  

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat  100%-os  tulajdonát  képező  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Kft. 
folyószámlahitel  szerződést  kössön  a  Kereskedelmi  és  Hitelbank  Zrt.-vel,  valamint  2020. 
december 31. napjáig megadja a 35.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges 
hozzájárulást.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  mellékletben  szereplő  komfort  levelet 
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

24./ Javaslat a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsába 
történő delegálásra

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a Társulási  Tanács  tagjának  és 
egyben a Társulás elnökének a Közgyűlés által a  Társulási Tanácsba történő korábbi delegálása a 
2019.  október  13-i  önkormányzati  választásokkal  hatályát  vesztette,  melynek  következtében  az 
önkormányzat  képviseletére  új  delegálásra  van  szükség.  A delegálás  hatálya  az  önkormányzati 
képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános választása napjáig szól.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Megállapította, hogy Homoga László képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők  
száma 14 fő, a Közgyűlés határozatképes. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

201  /2019. (XI. 26.) határozat  

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviseletére a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsába az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános választása napjáig 
Fekete  Zsolt  polgármestert  delegálja  tagként.  A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
delegálásról tájékoztassa a Társulási Tanácsot.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

25./ Javaslat a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Tanácsába  történő 
delegálásra

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az előző napirendi pontnál elmondottakhoz hasonlóan a  Társulási 
Tanácsba  történő korábbi  delegálás  a  2019.  október  13-i  önkormányzati  választásokkal  hatályát 
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vesztette. A delegálás hatálya az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános 
választása napjáig szól.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

20  2  /2019. (XI. 26.) határozat  

Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  képviseletére  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási 
Tanácsába az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános választása napjáig 
Fekete  Zsolt  polgármestert  delegálja  tagként.  A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
delegálásról tájékoztassa a Társulási Tanácsot.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

26./ Javaslat  önkormányzati  gazdasági  társaságok  felügyelőbizottsági  tagjainak 
megválasztására

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú 
gazdasági társaságoknál a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2019. november 30. napján lejár, 
így  szükségessé  válik  az  új  tagok  megválasztása.  A  Polgári  Törvénykönyv  értelmében  az 
önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  felügyelőbizottságainak  tagjait  a  legfőbb  szerv 
választja  meg,  jelen  esetben  a  Közgyűlés. Az  előterjesztésben  javaslatot  tett továbbá  a 
felügyelőbizottságok elnökei, illetve tagjai tiszteletdíjának megállapítására is.

A Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

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

203/2019. (XI. 26.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  alapító,  a  Salgó 
Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és  Távhőszolgáltató  Kft. 
felügyelőbizottsága  tagjainak  Szarvas  Istvánnét  (an.:  ….,  szül.:  …,  lakik:...)  és  Tihanyi 
Sándor Lászlót   (an.:  …, szül.:  ...,    lakik: ...),  Holczer   Lászlónét    (an:  ...,   szül.:  …, 
lakik:...), Eisler Tamást (an.:..., szül.:..., lakik:....) , valamint Gabora Jánost (an.:..., szül.: ..., 
lakik: ....)  2019.  december  1.  napjától  2 022.   május   31.   napjáig   terjedő   időszakra  
megválasztja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító a Salgótarjáni 
Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Ökrös Lászlót  (an.:..., szül.: ..., 
lakik:...), Molnár István Tibort  (an: ...,  szül.:...,  lakik: ...),  valamint Szabó Csabát  (an:..., 
szül.:...,  lakik:...)  2019.  december  1.  napjától  2022.  május  31.  napjáig  terjedő időszakra 
megválasztja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése , mint alapító a Salgótarjáni 
Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Ökrös Lászlót  (an.:..., szül.: ..., lakik:...), 
Molnár István Tibort (an:..., szül.:..., lakik:...), valamint Angyal Krisztinát (an.:..., szül.: ..., 
lakik:...) 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakra megválasztja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító a Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Stark Lászlónét (an:..., szül.: ..., 
lakik:...), Dénes Nándort (an:..., szül.:...lakik:...), valamint Orosz Ferencnét (an: ..., szül.:..., 
lakik:...)  2019.  december  1.  napjától  2022.  május  31.  napjáig  terjedő  időtartamra 
megválasztja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

5. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  alapító  a  Zenthe 
Ferenc Színház Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága tagjainak Pálkovács Margitot (an.:  ..., 
szül.:...,  lakik:...),  Somoskői  Lászlónét  (an.:...,  szül.:...,  lakik:...),  valamint  Jakab  Zsoltot 
(an:...,  szül.:...,  lakik:...)  2019.  december  1.  napjától  2022.  május  31.  napjáig  terjedő 
időtartamra megválasztja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító a Salgótarjáni 
Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága valamennyi tagját 2019. 
december  1.  napjával  visszahívja,  és  a  gazdasági  társaság  felügyelőbizottsága  tagjainak 
Gallai Zsuzsannát (an:..., szül.:...lakik:...), dr. Rozgonyi Józsefet (an:..., szül.:..., lakik: ...), 
valamint Barna Bencét (an: ..., szül.:..., lakik:...) 2019. december 1. napjától 2022. május 31. 
napjáig terjedő időtartamra megválasztja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

7. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  VGÜ 
Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
a társaság felügyelőbizottsága tagjainak dr.  Egyed Ferdinándot (an:...,  szül.:...,  lakik: ...), 
Fekete Tamást  (an:...,  szül.:...,  lakik:...),  valamint  Danyi  Erikát  (an:...,  szül.:...,  lakik:  ...) 
2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra válassza meg. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

8. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és 
Környéke Vízmű Kft.  taggyűlésének,  hogy 2019.  december  1.  napjától  2022.  május  31. 
napjáig  terjedő  időre  válassza  meg  a  felügyelőbizottság  tagjait.  A  Közgyűlés  a 
felügyelőbizottságba  dr.  Huszár  Mátét  (an:...,  szül.:...,  lakik:...) javasolja  megválasztani 
2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

9. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon 
Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft., valamint a Salgótarjáni 
Városfejlesztő  Kft.  felügyelőbizottsága  elnökének  tiszteletdíját  63.500  Ft/hó, 
felügyelőbizottsági  tagjainak  tiszteletdíját  53.800  Ft/hó  összegben  állapítja  meg  2019. 
december 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

10. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  VGÜ 
Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
a  felügyelőbizottság  elnökének  tiszteletdíját  63.500  Ft/hó,  felügyelőbizottsági  tagjainak 
tiszteletdíját 53.800 Ft/hó összegben állapítsa meg 2019. december 1. napjától 2022. május 
31. napjáig terjedő időtartamra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.,  a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Kft.,  valamint  a 
Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elnökeinek 
tiszteletdíját 34.000 Ft /hó, tagjainak tiszteletdíját 28.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

12. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a 
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának elnöke és tagjai feladatukat 
2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig díjazás nélkül látják el. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

13. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és 
Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy 2019. december 1. napjától 2022. május 31. a 
felügyelőbizottság elnöke és tagjai feladatukat díjazás nélkül lássák el. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

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

Turcsány László: Jelezte, hogy a rónabányai kultúrotthon beázik, a színpad fölötti tetőrész be van 
szakadva.  Kérdésként  tette  fel,  hogy  ennek  javítására  van-e  lehetőség?  Tudomása  szerint  a 
Rónabányai Baráti  Körnek a csapata HACS-os pályázatot szeretne benyújtani,  viszont az épület 
ebben az állapotában nem használható.

A másik kérdése a salgóbányai távközlési átjátszó állomásnak elkészítésére vonatkozott. Arra, hogy 
ez  el  fog-e  készülni,  hiszen  az  utolsó  közgyűlési  döntés  arra  vonatkozott,  hogy  a  Geocsodák 
Házának a tornyába fog kerülni. 

Fekete Zsolt: Válaszában jelezte, hogy a rónabányai épületet meg kell vizsgálni. A továbbiakban a 
Salgó Vagyon Kft. igazgatójának adta meg a szót.

Méhes András: Jelezte, hogy a hibát megnézik és kalkulálnak egy javítási összeget.

Fekete  Zsolt: Megjegyezte,  hogy  feltételezhetően  a  salgóbányai  átjátszó  nem  önkormányzati 
beruházás. Nincs információja arról, hogy az önkormányzatot valamelyik szolgáltató  megkereste 
volna. A továbbiakban jegyző asszonynak adta meg a szót.

dr.  Romhányi  Katalin: Ígéretet  tett  arra,  hogy  megvizsgálja  a  Hivatal  a  kérdést  és  írásban 
válaszolnak. 
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