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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 

 

 

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. július 2-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, a 

Hivatal képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő és a 

meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. 
 

A napirendek tárgyalása előtt a Semmelweis-nap alkalmából az önkormányzat által 

adományozott Salgótarján Emlékérmek átadására került sor. 

Salgótarján Emlékérmet vehetett át a huzamosabb időn át végzett magas színvonalú gyógyító 

tevékenysége során tanúsított kimagasló munkájáért dr. Juhász Zsuzsanna, Tamásiné dr. Papp 

Márta és dr. Bükkerdő Pál. 

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új 

16. napirendi pontként felvenni „Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása felhívásra történő pályázat beadására” című előterjesztést, 

  

17. napirendi pontként felvenni „Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi 

autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására” című 

előterjesztést, valamint 

 

35. napirendi pontként felvenni „Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 

magasabb vezetőjének (intézményvezetőjének) megbízására” című előterjesztést. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan más módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 
 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi 

költségvetésről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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2. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. Javaslat a 2019-ben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés 

jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző 

  

4. Javaslat az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések 

adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

5. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X.2.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

6. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó 

gazdasági programja jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

7. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat építményadóról 

szóló 37/1993. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletével összefüggő törvényességi 

felhívásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

8. a) A Salgó Vagyon Kft. 2019. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗  a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗  a kft. könyvvizsgálója 

  

9. a) VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗  a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗  a kft. könyvvizsgálója 

  

10. a) Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2019. évi beszámoló 

b) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗  a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗  a kft. könyvvizsgálója 

  

11. a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2019. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2020. évi üzleti tervére 
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Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗  a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗  a kft. könyvvizsgálója 

  

12. a) Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2019. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗ a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗ a kft. könyvvizsgálója 

  

13. a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗ a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗ a kft. könyvvizsgálója 

  

14. a) A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2019. évi beszámolója 

b) A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2020. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗ a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗ a kft. könyvvizsgálója 

  

15. a) Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 

beszámolója 

b) A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti 

terve 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

˗ a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

˗ a kft. könyvvizsgálója 
 

16. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra 

történő pályázat beadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

17. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének 

biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

18. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének 2020. július 1. 

napjától történő módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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19. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel kötött szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

20. Javaslat szociális célra használatba adott ingatlanok körének bővítéséhez történő 

hozzájárulásra 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Szalánczi Zoltán főigazgató 

Mácsik Éva népkonyhai felelős 

 

21.  Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épület 15-18. emeletén lévő egyes 

lakások bérbeadásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

22. Javaslat a Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény használati szerződésének 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

23. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

24. Javaslat a Salgótarján, Forgách Antal 104/a fszt.4. szám alatti lakás nem lakás céljára 

történő bérbeadására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

25. Javaslat a Salgótarján, Csokonai út 51. szám alatti ingatlan nyílt pályáztatás útján 

történő értékesítésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

26. Javaslat a Salgótarján, Salgó út 22. (hrsz: 3116) szám alatti épület bontásra történő 

kijelölésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

27. Javaslat önkormányzati ingatlan elbirtoklásának elismerésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

28. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a CHP-Erőmű Kft. közötti energiaszolgáltatási 

szerződés megkötésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

29. Tájékoztató a polgármester által – átruházott hatáskörben lefolytatott 2019. évi 

közbeszerzési eljárásokról 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

30. Javaslat a "Salgó Rally 2020" megrendezéséhez szükséges helyszínek biztosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

31.  Javaslat „Fedezd fel az Európai Uniót!” pályázati kiírás felfüggesztésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

32. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságai 

ügyrendjének jóváhagyására 
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Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: a gazdasági társaságok felügyelőbizottságának 

elnökei 

  

33. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. II. 

félévi munkatervére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

34. Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

35. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetőjének 

(intézményvezetőjének) megbízására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

 

Fekete Zsolt: A Polgármesteri Tájékoztató keretében tájékoztatást adott a COVID 19-járvány 

ideje alatt megtett intézkedésekről, majd Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: Elmondta, hogy bár Salgótarján a legkevésbé fertőzött városok között tudhatta 

magát, az egészségügyben dolgozók mégis erejüket megfeszítve látták el feladatukat. 

Elismerésüket és köszönetüket fejezték ki Gyurkóné Kovács Krisztina képviselő asszonynak és 

általa minden egészségügyi dolgozónak, valamint a szociális szférában dolgozóknak.  

 

Homoga László képviselő úr virágcsokorral köszöntötte képviselő asszonyt. 

 

Gyurkóné Kovács Krisztina: Megköszönte képviselőtársainak a virágcsokrot és a kedves 

szavakat, és ígérte, hogy továbbítani fogja az egészségügyben dolgozó kollégáinak az elismerő 

szavakat. 

 

Fenyvesi Gábor: Elmondta, hogy a különleges jogrend életbe lépésekor Polgármester úr 

összehívta a képviselőket, hogy tájékoztatást adjon az elkövetkezendő időszak várható 

eseményeiről, folyamatáról. Ekkor is és más fórumokon is felajánlották a segítségüket, annak 

érdekében, hogy próbáljanak meg együtt gondolkodni, de azt tapasztalták, hogy Polgármester 

úr erre nem tartott igényt, nem hallgatta meg a véleményüket, javaslataikat. Kifejtette azon 

véleményét, hogy a városvezetés egy komolyabb járványügyi helyzetet nem tudott volna 

megfelelően kezelni. Aktívabb kommunikációt szerettek volna a városvezetés részéről, több, 

napi szintű tájékoztatást, mint ahogy tette ezt Balassagyarmat polgármestere, aki álláspontja 

szerint példaértékű munkát végzett. 

Furcsállotta, hogy a különleges jogrend ideje alatt a meghozott döntésekről nem tájékoztatták a 

lakosságot. Ilyen volt a költségvetés módosítása, felügyelőbizottsági tag kinevezése, ügyvezető 

igazgató személyében való döntés, kérte, hogy amennyiben ez nem történt meg, erről egy 

sajtóanyagot állítson össze a városvezetés. 

 

Fekete Zsolt: Képviselő úr észrevételére reagálva elmondta, hogy a város honlapján kint 

vannak a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntések, rendeletek, tájékoztatások. 

Köszönetét fejezte ki a védekezésben részt vevő kollégáknak és szerveknek. Elmondta, hogy 

bár a Helyi Védelmi Bizottság egyszer sem lett összehívva, a megyei is csak egy alkalommal, 

de a városban minden héten tartottak egyeztetést a védekezésben részt vevő szervezetek 
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képviselői részvételével, amin a Fidesz frakció tagja is részt vett, és folyamatos tájékoztatást 

kapott az aktuális intézkedésekről, ha volt javaslata azt beépítették a védekezésbe. 

Úgy gondolta, hogy ebben az időszakban megtett intézkedéseknek és a lakosság felelős és 

fegyelmezett viselkedésének volt köszönhető az, hogy csak 2 fő megbetegedés történt a 

városban. 

 

További hozzászólás nem hangozott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

N A P I R E N D E K  
 

 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi 

költségvetésről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet július havi módosítására az előterjesztésben 

foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen 

szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Tolnai Sándor: Sérelmezte, hogy Polgármester úr már nem először teszi meg, hogy nem 

megfelelő módon szólítja meg az ellenzéki képviselőket; a hétköznapi életben természetes a 

tegeződés, ám a Közgyűlésben ők illő módon szólítják meg képviselőtársaikat. Arra kérte 

Polgármester urat, hogy adják meg egymásnak a kellő tiszteletet. 

A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy már a február 20-án megalkotott rendeletnél 

is kifejtette aggályait, hogy az ezekben lévő számok mennyire valósak. Példaként ragadta ki, 

hogy a helyi adóbevételeket rendszeresen túltervezik. 

Elmondta, hogy a maradvány működési célú igénybevételénél emelkedés látható, valamint a 

felhalmozási oldalon is van egy növekedés, rákérdezett, hogy mi ennek az oka. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy komoly veszélyt lát a hosszú lejáratú hitel felvételével 

kapcsolatban, hiszen az idei évben is látható egy 650 millió forintos hitelfelvétel, amely a 

korábbi évek adósságaival együtt meghaladja a másfél milliárd forintot. 

 

Szabó Csaba: Két konkrét kérdést fogalmazott meg a költségvetés módosítással kapcsolatban. 

Az egyik a 9. oldalon szereplő pervesztés. Érdeklődött, hogy mi volt ez a pervesztés? 

A másik kérdése városfejlesztési tanulmánnyal kapcsolatos volt, mi volt ez, kinek fizettek érte? 

 

Egyed Andrásné: Válaszában elmondta, hogy a maradványt igénybe kellett venni, és le kellett 

könyvelni. A költségvetés készítésekor még nem tudják pontosan a maradvány összegét. 

A pervesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy ez egy előirányzat elvonás, a vírushelyzetre 

tekintettel több előirányzatot is csökkentettek, nem történt kifizetés pervesztésre, tekintettel 

arra, hogy pervesztés nem történt. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy pervesztésre 3 millió forint volt elkülönítve, ezt 

most lecsökkent 1 millió Ft-ra. 
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A tanulmány a Modern Városok Program felülvizsgálatát jelenti, abból a szempontból, hogy 

mik a legfontosabb fejlesztések, amit a következő lépcsőbe a kormány elé tudnak majd vinni, 

mert a koronavírus járvány még jobban lelassította a Modern Városok Program ügyét, ahol a 

kormányzati oldalon ismételten személyi változás történt a döntéshozó szerveknél. 

Tolnai Sándor képviselő úr sérelmére reagálva elmondta, hogy értette a jelzést, és ezek után 

magázni fogja a frakciójuk tagjait a Közgyűlésben. Úgy gondolta, hogy a tisztelet nem azon 

múlik, hogy tegeződnek-e, hanem az arról szól, hogy a folyosón kezet fogva őszintén egymás 

szemébe néznek, és a másik háta mögött más csatornákon nem beszélnek másképpen. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

A 18/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Gyurkóné Kovács Krisztina képviselő asszony elhagyta a termet. A Közgyűlés 12 fővel folytatta 

munkáját. 

 

 

2. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a zárszámadási rendelet-

tervezet részletesen tartalmazza az önkormányzat 2019. évi teljesítményének a bemutatását. A 

táblázatok, mellékletek elemző részei, a szöveges indokolás bemutatta, hogy hogyan alakult az 

egyes kiadások és bevételek teljesítése az előző évi tényszámokhoz, illetve a tervezett 

adatokhoz képest. 

 

A 2019. évi költségvetés tervezése – a korábbi évekhez hasonlóan – az igények felmérésével 

kezdődött. Ehhez adatot szolgáltattak az önkormányzat költségvetési szervei, gazdasági 

társaságai és a hivatal szakmai irodái. A konkrét tervszámok kialakítását - az előzőeken túl - 

befolyásolták az előző évi teljesítési adatok, a jogszabályi változások hatása, a korábbi évek 

közgyűlési döntéseiből eredő kötelezettségek és a várható pályázati források nagysága. 

A költségvetés tervezésénél és végrehajtásánál alapvető szempont volt, hogy a bevételek 

nyújtsanak fedezetet a kiadásokra, biztosítva ezzel az önkormányzat folyamatos 

fizetőképességét. 

A 2019. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célokat takarékos gazdálkodással, a 

bevételek növekedésével, és az előző évi maradvány igénybevételével sikerült megvalósítani. 

  

Az önkormányzat 2019. évi bevételei: 

Az önkormányzat likviditási hitellel és forgatási célú értékpapír értékesítés összegével korrigált 

bevétele 14.420 millió forint volt. A teljesített bevétel 182 millió forinttal haladta meg az előző 

évi tényszámot. 

 

Az összes bevételből 2019-ben a működési bevételek a működési célra igénybe vett 

pénzmaradvánnyal együtt összesen 7.709 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 199 millió 

forinttal nőtt az előző évi bevételhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 

95,9%. 

 

Az előző év tényszámához képest a bevétel növekedését több tényező együttes hatása okozta: 

A központi költségvetési támogatás 400 millió forinttal, a közhatalmi bevételek növekedése 88 
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millió forinttal növelte a működési bevételt. Az intézményi működési bevételek 59 millió 

forintos, a működési célú támogatások bevételeinek 56 millió forintos és az előző évi 

pénzmaradvány működési célú igénybevételének 232 millió forintos csökkenése összesen 347 

millió forinttal csökkentették a működési bevételeket az előző évi tényszámhoz képest. 

 

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 2019-ben 2.925 millió forint volt. Ez 

az összeg az előző évi teljesítéshez képest 15,9%-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a 

teljesítés 100%-os. A támogatási összegen belül az önkormányzati hivatal és a település 

üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímen 524 millió forintot kapott az önkormányzat. 

A támogatás 73,6 millió forinttal meghaladta az előző évi tényszámot. A növekedésből mintegy 

59 millió forintot tett ki az adóbevételből származtatott beszámítás csökkenése és 11 millió 

forintot a minimálbér növekedés miatt kapott támogatás. 

 

A köznevelési feladatokra 568 millió, a szociális, egészségügyi feladatokra 1.215 millió 

forintot kapott az önkormányzat, amely összegek összesen 188 millió forinttal haladták meg az 

előző évi támogatási összeget. A növekedés oka egyrészt, hogy a minimálbér és garantált 

bérminimum emelésnek az önkormányzatot érintő negatív hatását a támogatási összegben 

kompenzálták. Másrészt az évközi módosításként megjelenő szociális ágazati pótlék, amelyet a 

tényleges kifizetés után utólag kap meg az önkormányzat és utal tovább a társulásnak. 

 

A kulturális és közművelődési terület feladatainak ellátására az önkormányzat 439 millió 

forintot kapott, amely 103 millió forinttal magasabb az előző évitől. A növekedés oka, hogy a 

Zenthe Ferenc Színház a kiemelt minősítés megszerzésével 100 millió forint költségvetési 

támogatást kapott. 

 

A tárgyévben működési célú kiegészítő támogatásként 179 millió forint érkezett, amelynek 

főbb elemei: a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 62 millió forint, helyi 

közösségi közlekedés támogatása 15,6 millió forint, a rendkívüli szociális támogatás 52,7 

millió forint, illetményalap emelésre 48 millió forint. 

 

A működési célú támogatások címen érkezett bevétel 377 millió forint volt. Ez a bevételi 

elem jellemzően felhasználási kötöttségű. A bevétel 56 millió forinttal csökkent az előző évhez 

képest. Ennek oka, hogy csökkent az egyes projektekhez kapcsolódó működési célú támogatás 

összege. 

 

A közhatalmi bevételek 2019-ben összesen 1.948,5 millió forintban realizálódtak. Ez az 

összeg az az előző évi tényhez képest 4,7 százalékos növekedést mutat. A növekedés oka, hogy 

a közhatalmi bevételek címen, ezen belül is a helyi adók 2013 óta folyamatosan növekedtek. 

2018-ról 2019-re a helyi adók és adójellegű bevételek 80 millió forinttal, az átengedett bevétel 

jogcímen jelentkező gépjárműadó bevétel 4,6 millió forinttal a bírságok, büntetések és egyéb 

sajátos bevételek mintegy 3,3 millió forinttal nőttek. 

 

Az úgynevezett intézményi működési bevétel jogcímen 2019-ben összesen 885 millió forint 

folyt be. Az előző évi bevételhez képest 6,3%-os csökkenés mutatkozik, amely 59 millió 

forintot jelent. 

 

A jelentősebb bevételi források közül az önkormányzati bérlakások bérleti díjából származó 

bevétel 165,8 millió forint volt, amely 3,8 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A nem 

lakás célú helységek bérbeadásából származó bevétel 144,4 millió forint volt, amely 14,6 

millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A közterület használati díjbevétel 10,9 millió forint 

volt, amely 2,6 millióval nőtt az előző évhez képest. A parkoló díj bevétel 62,6 millió forint, a 
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növekedés nettó 5 millió forint. Az ÉRV a salgótarjáni víz- és csatornahálózat használata után 

37 millió, a víz és csatorna tulajdonközösség hálózatának használata után 8,2 millió forint 

bérleti díjat fizetett, amely összességében 115 millió forinttal volt kevesebb a kiszámlázott 

összegtől. 

  

A felhalmozási bevételek teljesítése évről-évre igen változó képet mutatnak. A bevételek 

nagysága elsősorban attól függ, hogy milyen nagyságú fejlesztési támogatások érkeztek az 

önkormányzathoz. 2019-ben a felhalmozási bevételek a felhalmozási célra igénybe vett 

pénzmaradvánnyal együtt összesen 6.711 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 17 millió 

forintos csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés fő oka, hogy az európai uniós 

pályázatokhoz kapcsolódó támogatási összegek jelentős része a korábbi években megérkezett. 

Ezt mutatja, hogy a 2019. évre áthozott felhalmozási célú pénzmaradvány 3.796 millió forint 

volt, amely 282 millió forinttal haladta meg az előző évi maradványt. 

Az önkormányzat 2019-ben 678,7 millió forint hosszú lejáratú hitelt vett fel azokra a 

beruházási és felújítási kiadásokra, amelyeket saját forrásból, illetve pályázati pénzből nem 

tudott finanszírozni. 

  

Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulása a következő: 

A 2019. évi – likvid hitellel csökkentett - összes kiadás 9.096 millió forint volt, amely 55 millió 

forinttal nőtt az előző évhez képest. Az összes kiadásból a működési célú kiadás 6.473 millió 

forintot, a felhalmozási célú kiadás 2.623 millió forintot tett ki. 

 

A működési célú kiadásokra teljesített kiadás 686,6 millió forinttal nőtt az előző évi tényhez 

képest. Ezen belül a kiemelt előirányzatok 2019. évi teljesítése az előző évhez képest a 

személyi juttatások esetében 97,5 millió forinttal, a dologi kiadások esetében 202 millió 

forinttal nőtt. Szintén nőtt a működési célú támogatások teljesítése 41,7 millió forinttal, a 

működési célú pénzeszköz átadás 324,8 millió forinttal. 

 

A teljesített működési kiadások alakulása fejezetenként a következő: 

A KIGSZ fejezetben teljesített működési kiadás összesen 1.949 millió forint volt. A KIGSZ, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, a munkamegosztásra és 

felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás alapján ellátta a Salgótarjáni Összevont Óvoda és 

Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, a Csarnok- és 

Piacigazgatóság pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint szervezte a gyermekétkeztetést. Ezzel 

összefüggésben a KIGSZ-nél jelentek meg az előbb felsorolt intézmények az üzemeltetési 

költségeire fordított összegek, többek között a karbantartók, takarítók személyi juttatásai és 

járulékai, a közüzemi és a karbantartási költségek. Az egyes költségvetési szervek az 

üzemeltetési kiadásokon túl szakmai kiadási előirányzatokkal is rendelkeznek. A szakmai 

kiadások között kerülnek elszámolásra a költségvetési szervek alapfeladatainak ellátásával 

kapcsolatos személyi jellegű, dologi, valamint felújítási és felhalmozási kiadások. A KIGSZ 

fejezetben megjelenő költségvetési szervek 2019. évi teljesítési adatai a következőképpen 

alakultak: 

  

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 intézményegységében látta el feladatát. A 

működtetési feladatokra 121 millió forint kiadás teljesült 2019-ben. A csökkenés oka, hogy a 

gyermekétkeztetés költségei másik címen kerültek elszámolásra. 

 

A szakmai kiadások működési költségei összesen 663 millió forint volt, amely 36 millió 

forinttal nőtt az előző évhez képest. A költségek növekedését a minimálbér emelés és a 

bölcsődei ellátási feladatok megjelenése okozta. A Mackóvár Központi Óvodában kialakított 

mini bölcsőde 2019. február 4-én került megnyitásra. 
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 A szakmai feladatok ellátáshoz a megfelelő óvodapedagógus, dajka és pedagógiai asszisztens 

létszám rendelkezésre állt. 

 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátta a Salgótarján területén lévő fiókkönyvtárak 

működtetését, helyet adott és segítette a Palócföld szerkesztőségét, továbbá szerződés alapján 

több, mint száz Nógrád megyei település könyvtárát látta el a KSZR rendszer segítségével. A 

működtetési feladataira 46,7 millió forint kiadás teljesült. Ez az összeg 18,4%-kal magasabb a 

2018. évi teljesítéstől. A növekedésben a minimálbér illetve garantált bérminimum-emelés 

hatása jelentkezett. 

 

A Könyvtár szakmai feladatai ellátására teljesített kiadás 229,6 millió forint volt 2019-ben, 

amely  összeg 3,1%-kal nagyobb az előző évitől. A könyvtár 2019-ben ünnepelte alapításának 

70. évfordulóját, a könyvtár által kiadott Palócföld folyóirat pedig 2019-ben volt 65 éves. E 

jeles események kiemelt figyelmet kaptak a 2019-es évben. 

  

A Múzeum működtetési kiadásaira összesen 55,7 millió forint került felhasználásra. A 

teljesítés 3,4%-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A Múzeum tekintetében a KIGSZ-nél 

megtervezett működtetési kiadások tartalmazták a Bányamúzeum üzemeltetéséhez szükséges 

fedezetet is. 

 

A Múzeum szakmai feladatai közé tartozik többek között a kiállítások szervezése, gyűjtemény 

gyarapítás, digitalizálás, műtárgyvédelem, restaurátori tevékenység. Az elmúlt évben a 

Múzeumnak több kiadványa is megjelent. A szakmai feladatellátásra fordított működési kiadás 

2019-ben összesen 215,6 millió volt, amely 9,6%-kal haladta meg az előző évi teljesítést. A 

növekedés fő oka a dologi kiadások emelkedése. Ezen belül meghatározó volt a régészeti 

tevékenységre fordított összeg. 

  

A Csarnok- és Piacigazgatóság a saját bevételeiből fedezi a kiadásait, ezért a 

tevékenységében kulcsfontosságú a bevételek realizálása. 2019-ben a teljesített bevétel 100,6 

millió forint volt, amely az előző évi tényhez képest 5,3%-kal magasabb. A kiadások teljesítése 

84,9 millió forint volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 1,5%-kal nőtt. 

  

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelent a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági 

szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját 

feladatai mellett ellátja az önkormányzat, mint jogi személy pénzügyi, gazdasági, szervezési és 

egyéb feladatait. Továbbá a fejezeten belül projektenként nevesítve megjelentek azoknak a 

feladatoknak a bevétele, illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók 

látnak el. A Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített 

kiadásaira 806,7 millió forintot használt fel, amely 9,8%-kal nagyobb a 2018. évi teljesítésnél. 

A növekedés döntően a személyi juttatásoknál jelentkezett, amelynek oka az illetményalap 

emelés, valamint a 2019. évben megtartott két választás többletköltsége. 

  

A helyi önkormányzat fejezetben a működési kiadások között jelentek meg a képviselő-

testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzati kötelező 

és önként vállalt feladatellátásra, valamint a projektekből működési kiadásként elszámolt 

összegek. 

 

Az önkormányzati feladatellátások között jelentős szerepet töltenek be a városfenntartási és 

egyéb feladatok. Ezen a jogcímen 2019-ben 608,2 millió forint került felhasználásra. A 

teljesített kiadásból meghatározó kiadások a következők voltak: A helyi utak, hidak 
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fenntartására dologi kiadásként 48 millió, közvilágításra 84,4 millió forint kiadás teljesült. Az 

önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeire 194,7 millió, a nem lakás célú 

helységek fenntartására 83,7 millió, a vagyonhasznosítási kezelési feladatok ellátására 22,4 

millió forint volt a teljesítés. A lakás és nem lakás célú helyiségek kezelését, valamint a 

vagyonhasznosítási feladatok jelentős részét megbízás alapján a Salgó Vagyon Kft. látta el. 

 

A fizető parkolók üzemeltetésére 33,3 millió forintot költött az önkormányzat. A parkolók 

üzemeltetését megbízás alapján a VGÜ Kft. végezte. 

 

A Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek támogatásként 20 millió forint került átadásra a helyi 

közutak és közterületek fenntartási feladataira, a temető fenntartási feladatokra 25,3 millió, 

parkfenntartásra 60,9 millió, a Kft. általános működési támogatására 186,8 millió forintot adott 

az önkormányzat. 

 

A köztisztasági feladatok ellátását a VGÜ Kft. végezte. A feladat ellátásához 60,2 millió forint 

támogatást nyújtott az önkormányzat. 

 

A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez az önkormányzat 304,6 millió forint támogatást 

nyújtott. 

 

A közművelődési feladatainak ellátására az önkormányzat 446,5 millió forintot fordított. A 

teljesített kiadás 161 millió forinttal nőtt az előző évi tényhez képest. Itt került megtervezésre 

többek között a REMEK Kft. valamint a Zenthe Ferenc Színház működési támogatása. Az 

előző évhez képest jelentős kiadás növekmény oka a Színház 100 millió forintos támogatás 

növekménye, valamint a REMEK kft.-nek a céltartalék terhére nyújtott támogatás. 

  

Az önkormányzat a sport feladatok ellátását, a város sportlétesítményeinek fenntartását a 

REMEK Kft-n keresztül valósította meg. Az összes ráfordítás 55 millió forint volt. A 

salgótarjáni székhelyű sportszervezetek támogatására, valamint a Salgótarjánban 

megrendezésre kerülő nemzetközi, országos és városi sportrendezvények lebonyolítására 49,9 

millió forintot fordított az önkormányzat. Ennek keretében 22 sportszervezet és 21 rendezvény 

támogatására került sor. 

 

Az önkormányzat az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátására 1,3 millió forintot fordított 

2019-ben. Ebből az összegből kapott támogatást több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, 

mint például az I. Salgótarjáni Oviolimpia, vagy a családi sportdélután. 

 

Az oktatási feladatokra az önkormányzat 30,3 millió forintot fordított. Ebből került kifizetésre 

többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára 1,8 millió forint, az 

„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj pályázatban részesülőknek 15,8 millió forint, 

valamint az Óbudai Egyetem támogatására 9,9 millió forint. 

 

 Az önkormányzat 2019-ben 4,1 millió forinttal támogatta a Salgótarján területén működő civil 

szervezetek tevékenységét, az általuk szervezett programokat, a civil szervezetek 

együttműködését. Ennek megfelelően 2019-ben a pályázati rendszer keretében 59, illetve 56 

civil szervezet részesült támogatásban. Ezen kívül az önkormányzat támogatást adott több civil 

rendezvényre, mint pl. a Civil Hónap záróünnepségére és az Idősek Világnapja gálaműsorára. 

 

A kitüntető címekre, díjakra teljesített kiadás 4,5 millió forint volt. A kifizetések 

meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető cím és díjak 

közvetlen juttatásai képezték. 
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A szociális-és egészségügyi feladatok ellátására fordított kiadás 2019-ben 922,7 millió forint 

volt. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott, valamint az 

önkormányzat megbízásából a Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja által 

ellátott feladatokra összesen 893,7 millió forint került a Társulásnak átadásra. Ez az összeg 

110,1 millió forinttal nőtt az előző évi tényszámhoz képest, döntően a minimálbér és garantált 

bérminimum emelkedés miatt. 

 

A Társulás által Salgótarján részére ellátott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi 

alapellátási feladatok finanszírozására 121 millió forint került átadásra. A támogatásból többek 

között a bölcsőde, az átmeneti szállások, a népkonyha, a család és gyermekjóléti szolgálat, házi 

segítségnyújtás, idősek ellátása, étkeztetés, több gyermek és felnőtt háziorvosi körzet, védőnői 

szolgálat működtetése valósult meg. 

 

A rendelkezésre álló forrásból az önkormányzat támogatta az alapellátásban dolgozó 

háziorvosokat 17,3 millió forint összegben. 
 

Az önkormányzat szociális támogatási rendszerén keresztül 2019-ben 85 millió forint került 

kifizetésre. A szociális támogatások közül rendkívüli települési támogatásra 26,6 millió, 

lakhatásra 40,9 millió, köztemetésre 2,1 millió, gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatásra 1,4 

millió és a helyi járati tanulói bérlet támogatásra 4,3 millió forint került kifizetésre. 

 

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó 

saját erő címen 22,3 millió forint került átadásra. 
 

A felhalmozási szektor kiadásai összességében 2.624 millió forintra teljesültek. A teljesítés a 

2018. évhez képest 632 millió forintos, 19,4%-os csökkenést mutat. A teljesítés a módosított 

előirányzathoz képest 35,8%. 
 

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási és felújítási kiadásokra történt kifizetés 

összességében 2.476 millió forint volt, amely 625 millió forinttal alacsonyabb az előző évhez 

képest. A kiadások csökkenésének fő oka, hogy az előző évben, években indult uniós és 

központi forrásból megvalósuló projektek közül több befejeződött. 
 

A felhasznált 2.476 millió forint kiadásból meghatározó az önkormányzat fejezetben megjelenő 

2.370 millió forint. 
 

A beszámolóban összesen 45 projekt került nevesítésre. A projektekre teljesített kiadás 

összesen 2.168 millió forint volt. A beszámoló minden projekthez tartalmazott rövid szöveges 

összefoglalót a megvalósítás üteméről és a pénzügyi teljesítésről. 
 

Az Önkormányzat éven túli felhalmozási célú hitelállománya 2019. december 31-én 1.133 

millió forint volt. A növekedés az előző évhez képest 625 millió forint. 
 

A hosszú lejáratú hitel törlesztésére 53,5 millió forint került kifizetésre, amely 11,9 millió 

forinttal magasabb az előző évi tényszámtól. 
 

Az önkormányzat vagyoni helyzete 

Az önkormányzat vagyonának a 2019. év végi mérleg szerinti értéke 30.537 millió forint. Az 

előző évhez képest a vagyon 8,5%-kal, 2.398 millió forinttal növekedett. Az önkormányzat 

vagyonának 78,1%-át a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök tették ki, összes értékük 
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23.839 millió forint. A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest 5,7%-os növekedést 

mutat. 
 

A pénzeszközök záró állománya 4.744 millió forint volt év végén. Ez az összeg az előző évi 

tényszámhoz képest 289 millió forinttal csökkent. 
 

A 2019-es évet az önkormányzat 5.324 millió forintos maradvánnyal zárta. A maradványból 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.216 millió forint, a szabad maradvány 108 millió 

forint volt. A maradvány összegéből a 2020. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg 

4.822 millió forint. 
 

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését 

megállapítható volt, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a 

tárgyévi kifizetési kötelezettség teljesítésre került. 
 

Az önkormányzat a tervezett kötelező és az önként vállalt feladatait teljesítette. 

Az uniós és kormányzati pályázati forrásokkal támogatott projektek közül több már 

megvalósult, vagy már a kivitelezési szakaszban van. Elmondta, hogy a megvalósításhoz 

szükséges források többségében rendelkezésre állnak. 
 

Az önkormányzat vagyona az elmúlt évek fejlesztésének eredményeként jelentősen növekedett. 

A könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy a beszámoló hiteles és tartalmilag megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. 
 

Kérte a Tisztelt Közgyűlést a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadására és jóváhagyására. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen 

szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 

Tolnai Sándor: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozatát, amely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

A napirenddel kapcsolatban néhány észrevételt tett. Elmondta, hogy az önkormányzatok 

működési költségvetési támogatása sornál a korábbi évhez képest egy 16%-os többletforrás 

érkezett az önkormányzathoz, ami nagyjából 400 millió Ft-ot jelent. Ezen felül működési célra 

kiegészítő támogatásként további 179 millió Ft érkezett. Meg kívánja jegyezni, hogy a február 

20-ai ülésen még csak 52 millió Ft-ról kaptak a képviselők tájékoztatást. 

Elmondta, hogy a helyi adóknál pontatlan volt a februári előrejelzés, de az anyag készítői 

feltüntették, hogy ez egy várható összeg. 

Az intézményi működési bevételeknél azt olvashatták a februári anyagban, hogy az eredeti 

előirányzathoz képes többségében teljesültek, illetve meghaladták az előirányzatot, álláspontja 

szerint ez már akkor sem volt igaz, szerinte sokszor nem pontosan fogalmaznak az 

előterjesztésben. 

Rövid észrevételt tett még, hogy a felhalmozási bevételek teljesítése csak 35%-os volt, itt 

nagyon nagy az elmaradás. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi rendeletet 

alkotta: 

A 19/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Javaslat a 2019-ben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés 

jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Jegyző asszony a jogszabályi 

kötelezettségének eleget téve ad tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei által, az 

Önkormányzat költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál 2019-ben végrehajtott belső 

ellenőrzésekről. 

Az ellenőrzési tevékenységről készült Éves összefoglaló jelentés tartalmazta: 

˗ az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, 

˗ a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatását, 

˗ a tanácsadó tevékenység bemutatását, 

˗ a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokat, 

˗ a belső kontrollrendszer értékelését, és 

˗ az intézkedési tervek megvalósítását. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

74/2020.(VII.2.) határozat 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019-ben végzett belső 

ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentést az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

4. Javaslat az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések 

adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2016 júniusában 

alkotta meg az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések 

adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. 

A rendelet megalkotása óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatait értékelve megállapításra 

került, hogy annak módosítása indokolt, technikai jellegű átalakítása célszerű. 

A rendelettervezet kibővítette a „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető címben részesíthető 

személyek körét, módosította a „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj átadásának időpontját, 

valamint a javaslattételi joggal rendelkezők körét tekintve, a javaslat benyújtásának idejét. 

Elmondta, hogy a rendelettervezetben foglaltak megkönnyítik az elbírálók és döntéshozók 

felelősségteljes munkáját, valamint optimalizálja a városi elismerések átadásának idejét, ezzel 

is kifejezve a helyi civil társadalom elismerését és megbecsülését. 



15 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

A 20/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X.2.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése 2014. októberi ülésén megalkotta a helyi járati tanulói 

bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet többször módosításra került, 

hogy ezáltal az érintett tanévekben biztosítva legyen a folyamatos bérlettámogatás. 

Javasolta a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy önként vállalt szociális feladatként a 2020/2021. 

tanítási évben, 2020. szeptember – 2020. december hónapjaiban a Rendeletben meghatározott 

feltételekkel továbbra is biztosítsa a helyi járati tanulói bérletek megvásárlását. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

A 21/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó 

gazdasági programja jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzati törvény 

rendelkezései szerint a képviselő-testületnek az aktuális önkormányzati ciklusra vonatkozó 

elképzeléseit gazdasági programban kell rögzíteni. 

A gazdasági program helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 

amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 

környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által a 

polgárok számára nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását, Salgótarján város 

fejlődését szolgálják. 

A gazdasági program tartalmát befolyásolta, hogy Salgótarján ugyan a megye meghatározó 

központja, azonban a jelentősebb közvetlen hatása a városkörnyékre terjed ki. A város és 

környéke szorosan összetartozik, egymással szimbiózisban él. 

  

Elmondta, hogy az előzőekre is figyelemmel a gazdasági program célja, hogy kijelölje 

Salgótarján Megyei Jogú Város 2020-2024. közötti időszakának gazdasági fejlődése fő irányait 

és céljait. A Közgyűlés elé beterjesztett anyag ennek a követelménynek megfelelt. 

A gazdasági programra vonatkozóan az önkormányzati törvényben egyébként helyesen előírt 
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kötelezettséggel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a munka hatásfokát jelentősen lerontja, hogy 

különösen az önkormányzat működését érintő állami támogatások nagysága a tervezés 

időszakára előre nem ismert, ezt a Pénzügyminisztérium nem közli az önkormányzattal. Nem 

hogy a ciklus hosszára, de még a következő évre vonatkozóan sem ismeretes az állami források 

nagysága. 

Elmondta, hogy mivel az önkormányzat működési bevételének a normatív állami hozzájárulás 

a 30-40%-át teszi ki, ezen bevétel alakulása alapvető befolyással van a kötelezően ellátandó, 

illetve a vállalható feladatok mennyiségére és minőségére. 

  

Elmondta, hogy Salgótarján, a megyei jogú városok sorában a legtöbb mutatót vizsgálva 

hátrányos helyen van. 

A város a rendszerváltozást követő eredeti tőkefelhalmozás jegyeit magán viselő privatizáció 

következményeként, illetve a nagyvállalatok megszűnése következményeként elveszítette a 

gazdasági alapjainak jelentős részét, valamint ebből következően népességének 1990-hez 

viszonyítva a 27,6%-át. A népességcsökkenésben a legfájdalmasabb hatást a konvertálható 

tudással rendelkező munkavállalók elvesztése jelentette. 

Már régóta látszott, hogy a rendszerváltás nagy veszteseként annak ellenére, hogy az elmúlt 

önkormányzati ciklusok közgyűlései minden tőlük telhetőt megtettek saját erőforrásaik 

felhasználásával a népességmegtartó képesség növelése érdekében, a város gazdasági alapjának 

megroppanását a saját lehetőségekkel nem lehetett pótolni. Az önhibán kívül kialakult helyzet 

megoldására a mindenkori Kormányok sem siettek a város megsegítésére, pedig feladatuk lett 

volna olyan speciális kezelés biztosítása, amely lehetőséget adott volna a felzárkózásra a 

megyei jogú városok közé. 

  

Elmondta, hogy a településfejlesztés fő célja, hogy segítse elő a város termelőágazatainak 

fejlődését, az infrastruktúra, a lakosság életkörülményeit leginkább meghatározó ellátási 

feszültségek mérséklését, járuljon hozzá vonzáskörzetében az ellátó szerep további 

erősítéséhez, végső soron a népesség megtartásához. 

  

A beterjesztett gazdasági program világosan mutatta az induló helyzetet, és az anyagi 

lehetőségei által meghatározottak figyelembevételével az önkormányzati ellátás minden 

területére vonatkozóan határozott el beavatkozást. 

A meghatározott feladatok közül kiemelendő volt a munkahelyteremtő befektetések 

lehetőségének növelése, amellyel kapcsolatban a gazdasági program az erőteljesebb hatás 

elérése érdekében kívánatosnak tartotta a környékbeli települések összefogását. Emellett 

azonban meg kellett állapítani, hogy meghatározó nagyságrendű befektetőnek a városba, vagy 

a körzetbe való betelepülése nem nélkülözheti a Kormány célzott anyagi támogatását. 

Salgótarján és környéke befektetéseinek növeléséhez a továbbiakban elengedhetetlenül szükség 

van az országgyűlési képviselők jelenleginél aktívabb és eredményesebb munkájára is. 

Az új befektetők növelnék az adóerő-képességet, ami a város életképességének javulását 

eredményezné. 

  

Említette a környezetvédelemmel foglalkozó fejezetet, hiszen a jövőben az önkormányzat 

fejlesztési céljainak és feladatainak meghatározásakor a környezetvédelmi szempontok szinte 

minden esetben meghatározó szerepet töltenek be. Alapvető követelmény, hogy a már kialakult 

környezeti károsodások mérséklődjenek, kerüljön előtérbe a megelőzés, ne keletkezzenek 

újabb szennyező források. 

  

Megemlítette még, hogy a már korábban említett térségi együttműködés elsődleges feladata, 

hogy biztosítsa a térségi szintű tervezést, térségi léptékben integrált projektek megvalósulását. 

Fontos a szerepe az elaprózottan jelentkező önkormányzati feladatellátás partnerségen alapuló 
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hatékonyabb megszervezésében is. 

  

Összességében értékelve az önkormányzat 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági 

programját megállapította, hogy megfelelő, elfogadható keretet, irányt és célokat határozott 

meg a város fejlődésének érdekében. Elmondta, hogy elő kell segíteni a fejlesztéseket, meg kell 

erősíteni a gazdasági alapot, el kell érni, hogy másoknak is érdemes legyen itt élni. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 8 igen 

szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Fenyvesi Gábor: Hozzászólásában elmondta, ahogyan Polgármester úr is fogalmazott, a 

kötelező házi feladatot elvégezték, de a tartalmi rész a mostani anyagban sem több, mint az 

előző ciklusban. 

Az előterjesztésben elhangzott, hogy Salgótarján a rendszerváltás nagy vesztese, de sajnos ez 

nem igaz; Salgótarján problémái már jóval a rendszerváltás előtt megkezdődtek, csak azt akkor 

a rendszer működése még elfedte. 

Szerinte a város jövője meglehetősen baljós. Úgy véli, hogy a vezetés minden felelősséget hárít 

magáról, az elmúlt 5 évben súlyos stratégiai hibákat követtek el. Virágnyelven azt írják le saját 

magukról, hogy a kormány nélkül „béna kacsák”. Ha azt állítják, hogy a kormányzat nélkül 

nem tudják befolyásolni a város életét, akkor nincs szükség a városvezetésre, a Hivatal 

működik nélkülük is. 

Állítása szerint minden egyes választási kampányban hazudtak a választóknak, ugyanis 

önfenntartó városról beszéltek, brüsszeli pénzekről, és ellenállást hirdettek a kormánnyal 

szemben. 

Nem tudja, hogy a következő EU-s programozási ciklusban a vezetés hogyan tudja felvenni a 

versenyt ezzel az anyaggal, ugyanis nemcsak erős lobbierővel rendelkező fideszes városokkal, 

hanem a sokkal felkészültebb, erősebb, előrelátóbb baloldali vezetésű városokkal szemben is 

versenyezni kell, nem lesz ugyanis ingyen pénz, talált pénz senkinek sem a következő 

ciklusban. 

Utalt arra, hogy a város egyik civil szervezetét a városvezetés vendégül látta. A civil szervezet 

posztja alapján a városvezetés álláspontja szerint eszközök és lehetőségek hiányában a város 

helyzetén nem tud változtatni, ez a feladat a jövő generációjára marad. A civil szervezet úgy 

látta, hogy a városvezetés a halogatás, a felelősség elhárítás politikáját valósítja meg. Mindezt 

sajnálattal vette tudomásul. 

Elmondta, hogy Polgármester úr buzdított minden salgótarjáni civil szervezetet, hogy 

amennyiben kérdésük, felvetésük van, szívesen leül beszélgetni velük. Ezt nagyon fontosnak 

tartja, és amennyiben jegyzőkönyvek készülnének ezekről a beszélgetésekről azokat fel kellene 

tenni a közösségi hálóra, hogy a város tájékozódni tudjon a valódi véleményekről, mint ahogy 

ez a legutóbb is történt. 

A helyi kis- és középvállalkozásokban hisz, akiket meg kell becsülni, fel kell karolni, az 

építményadó emelés nem ezt a célt szolgálja. Nem hisz abban, hogy egy önkormányzat nem 

tud önállóan tervezni, gazdaságpolitikát folytatni, intézkedéseket hozni a kormány nélkül. Nem 

hisz abban, hogy a turizmus kihúzza a várost a bajból. 

Azt vallja, hogy olyan várost kell építeni, ahol biztonságban tudhatjuk gyermekeinket, 

szeretteinket és értékeinket. Ezt a biztonságot nem a jelenlegi biztonsági szolgálat jelenti, 

hanem az, hogy munkahelyeket, biztos megélhetést, kiszámítható jövőt biztosítsanak a 

vállalkozóknak. Úgy kell vezetni a várost, hogy megőrizzék az itt élők bizalmát, és fenntartsák 

a párbeszédet. Ez a legutóbbi veszélyhelyzeti kommunikációban sem jött össze. Úgy kellene 

vezetni a várost, hogy visszaállítsák Salgótarján hírnevét, a városunkba vetett bizalmat, hogy 

gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki a kormánnyal és a befektetőkkel. Ebbe nem fér bele 

az ellenállás. Ha mégis, akkor nagyon a sarkunkra kell állni, merni kell nagyot álmodni, 



18 

merésznek lenni. Fel kell vállalni újra a megyeszékhely szerepet, és az ezzel járó felelősséget. 

Kell, hogy Salgótarjánnak ismét tartása legyen. 

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy ez egy nagyon vérszegény, gyenge anyag lett, 

amit a Salgótarjánt öt éve irányító önkormányzat tett le az asztalra. Az anyagból nem derült ki, 

hogy ki és mikor készítette az anyagot. Egy olyan javaslatot, programot tettek le az asztalra, 

amely megoldásokat nem tartalmaz, de a helyzetfelmérés sem megfelelő az anyagban, 

egymással összefüggésben nem lévő adatsorokat hasonlítanak össze. 

Számára nagyon meglepő, hogy a 2019-es bevételek nincsenek feltüntetve az előterjesztésben, 

továbbá valótlanságok is vannak benne, ugyanis a Csokonai úti játszótér nem készült el. 

Berczel út is szerepel az anyagban, de ilyen Salgótarjánban nem létezik. Nem tudja, hogy 

komolyan lehet-e venni ezt az anyagot, bár fontos lenne, hogy komolyan lehessen venni, mert 

Salgótarján jövője a tét, Salgótarján jövőjéről van szó. Az anyagot mankónak sem lehet 

használni, bár vannak benne olyan megállapítások, amikkel egyet kell érteni. 

Meglepődött azon, hogy az anyagban kijelentették, hogy kormányzati segítség nélkül 

Salgótarján felzárkóztatása, Salgótarján jövő építése nem valósítható meg. Ezt a választási 

kampányban nem hangoztatták, hanem ott brüsszeli pénzekről beszéltek. Ez a mostani 

anyagban nem jelenik meg, hogy Brüsszelből fogják megoldani Salgótarján problémáját, most 

kifejezetten a kormányra szeretnének támaszkodni. 

Örömmel látta, hogy megjelentek olyan fejlesztési lehetőségek, olyan fejlesztési irányok, 

amelyek valójában az ő kampánytémájuk is voltak, akár a befektetőknek a felkeresése, a 

testvérvárosok megkeresése, idős otthonok építése, háziorvosi alapellátás fejlesztése. Ezekre 

mind szükség van ahhoz, hogy Salgótarján élhető, fejlődő város legyen, de az anyag nem 

taglalta a megoldást ezekre az elképzelésekre. 

Elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalásokról szóló előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetés forrásit. 

Veszélyt jelent, hogyha a fejlesztésekre hitelt vesznek fel, ezzel az önkormányzatot adósítják el, 

az önkormányzat működési kereteit szűkítik le, ezeket a hiteleket mind működési pénzből kell 

visszafizetni. 

Két konkrét dolgot megemlített a gazdasági programmal kapcsolatban. Az élő művészek 

patronálása nagyon fontos, de elmondta, hogy a múltból is vannak olyan művészek, akik 

igencsak megérdemelnék a patronálást. Ilyen fejlesztés lehetne például egy Bóna Kovács 

Károly állandó kiállítás létrehozása, vagy akár egy kiállító ház megnyitása. 

Másik felvetése volt, hogy a programban említve van jelentős, országos hírű rendezvények 

megszervezése, mint célkitűzés. Ezzel egyet is értett, de ennek ellentmond az, hogy a 

Dixieland Fesztivált már nem rendezik ebben az évben meg. 

Összességében értékelve az anyagot úgy gondolta, valóban Salgótarján jövőjéért a jó ötleteket 

ki kell dolgozni, a megoldásokat hozzá kell tenni, sőt meg kell vizsgálni, alá kell támasztani 

számokkal. Ezt hiányolta ebből az anyagból. Úgy gondolta, hogy sokkal nagyobb lehetőség 

van egy ilyen program megalkotásában, és kérte, hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor 

részletesebben dolgozzák ki ezt a programot. 

 

Czene Gyula: Elmondta, hogy azok közé tartozik, akik alaposan áttanulmányozták az anyagot. 

A rendszerváltás óta már tizedik alkalommal képviselő és számos programmal találkozott. 

Fenyvesi Gábor képviselő úrnak jelezte, hogy a 2018-ig szóló gazdasági program például a 

krízises térségek közé sorolta Salgótarjánt és környezetét, és a hátrányos helyzetből való 

felzárkóztatás a mai napig megkülönböztetett kormányzati támogatást igényel. Tudásalapú 

gazdaságot, élhető várost célzott az akkori anyag. A Számviteli Főiskolát jelentős összeggel 

kellett támogatnia a városnak és a megyének, de a megszűnés alapvető oka az volt, hogy a 

Parlament új felsőoktatási törvényt hozott, melyben jelentősen leszűkítették az ingyenes 

férőhelyek számát, kiszorították a közgazdász képzést. 
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Említette a 21-es út négysávosítását, amit 2013-ra kellett volna befejezni, de 6 évet késett, ez is 

okozta a város elmaradását. 

Megemlíti a jelenlegi program, hogy Salgótarjánban az elmúlt időszakban megjelentek állami 

és Európai Uniós források, az infrastruktúra, a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatási helyzet is 

jó, ez azonban nem elégséges ahhoz, hogy a megyei jogú városok átlagos szintjéhez közelíteni 

lehessen. 

Sokszor megemlítődött az anyagban a Modern Városok Program, ahol az szerepel, hogy a 

projektek megvalósítására a kormányzati ígéret beváltása még várat magára. Az 

idegenforgalomnak sokkal nagyobb jelentősége lesz a koronavírus-járvány után, mint korábban 

volt. Véleménye szerint nemzetközi kerékpár versenyeket is lehetne itt rendezni, valamint ki 

lehetne használni a Zagyva folyó adta lehetőségeket. 

Elmondta, hogy ugyan a jelenlegi költségvetés sebezhető, mégis élhetőbb várost, élhetőbb 

jövőt szeretnének építeni. 

 

Homoga László: Kikérte magának, hogy ő nem „néma kacsa” és kérte Fenyvesi Gábor 

képviselő urat, hogy vonja vissza ezt a kijelentését. 

Szintén Fenyvesi Gábor képviselő úrnak tette fel kérdésként, hogy mikor jártak utoljára a 

Szakképző Centrumban. A tanárokból oktatók lettek, amit nem az önkormányzat talált ki, 

hanem kormányzati döntés volt és végre kellett hajtaniuk. Nem tudja, hogy ez mennyiben fogja 

segíteni a szakmunkásképzést. 

 

Fekete Zsolt: Azt gondolja, hogy Salgótarján életében a 2017-es miniszterelnöki látogatás egy 

kitörési pont kezdetét jelentette, nevesül a Modern Városok Program, amely a várost a 

gödörből kihúzó komplex csomagként lett elfogadva. 

Egyetértett Fenyvesi Képviselő úrral abban, hogy szabad területekben évek óta be van 

korlátozva a város. Az Ipari Parkot nem tudták széthúzni, hosszában megnagyobbítani. A 

Modern Városok Programban benne van, hogy mik azok a területek, amelyeket az ipar 

fejlesztésébe be lehetne vonni. 

A város vezetése nem gondolta azt, hogy a kormány nélkül akarja, vagy meg tudja oldani ezt a 

feladatot. 

Két program már elindult, az egyik a Főplébánia templom megújítása volt, amely a 

városközpont kinézetét nagyban emeli. A másik ilyen program az onkológiai központ, 

amelynek építése már folyamatban van. 

Elmondta, hogy az Óbudai Egyetemmel kapcsolatos fejlesztés nem miattuk állt meg, már rég 

meg kellett volna épülnie a Népjóléti Képzési Központban az Óbudai Egyetem szárnyának, 

valamint a hozzá kapcsolódó szálláshelyeknek. 

A Dixieland Fesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy azért nincs megszervezve, mert már 

csak a salgótarjániak vettek részt rajta, tekintettel arra, hogy nincsenek megfelelő szálláshelyek 

a városban. Ezt a Modern Városok Program keretében megtervezett csomagon keresztül tudnák 

csak megvalósítani. 

Elmondta, hogy a Csokonai úton építendő játszótér 2020-ra lett betervezve. 

Nem tartja politikai ellenállásnak, ha más politikai erőhöz tartozó önkormányzati képviselő 

kifejti a saját nézeteit. Gazdasági kérdésekben sehol nem mondtak nemet, nem mondták azt, 

hogy ne települjön ide cég. Aki ide települt és helyet keresett magának, ő fogadta az irodájában. 

Elmondta, hogy megpróbálnak mindenkinek a város lehetőségein belül segíteni abban, hogy 

ide fejlesztéseket hozzon. 

A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy ő volt önkormányzati képviselőkkel ült le 

beszélgetni. Polgármesterként naivnak tartja magát, mert elhitte azt, amit az asztalnál vele 

szemben ülők mondtak, és nem gondolta azt, hogy a szobából kiérve majd teljesen mást fognak 

mondani. 

A Modern Városok Programban keresi azokat a kapcsolódási pontokat, hogy sikerüljön 
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barnamezős területeket felszabadítani, vagy Salgótarján közigazgatási területén kívül 

befektetésre alkalmas zöldmezős területet vásárolni és azt ipari területté alkalmassá tenni ahhoz, 

hogy ide külföldi befektetők tudjanak jönni. 

Az Összetartozás napjával kapcsolatban sérelmezte, hogy az ellenzéki képviselők 3 éve nem 

hajlandóak velük együtt megemlékezni. Akárhová szervezték a megemlékezést, egyszer sem 

vettek részt rajta. 

Elmondta, hogy ellenállás nincs, politikai nézetkülönbség van, aminek eddig nem adtak hangot. 

Az jól látszik, hogy az országnak van egy leszakadó, hátrányos helyzetű része, ahol a lakosság 

alacsony iskolai végzettségű, ahol nehezebb az élet, mint a Duna másik oldalán, és ezt a 

Megyei Jogú Városok Szövetségének következő ülésén el fogja mondani, hogy oda kellene 

figyelni ezekre a térségekre, és tenni kell ez ellen. 

 

Fenyvesi Gábor: Homoga László képviselő úrnak elmondta, hogy nem szeretett volna senkit 

sem megbántani, nem „néma kacsát” hanem „béna kacsát” mondott, ami arra vonatkozott, 

hogy valaki nem tudja megoldani a problémákat. 

Az Összetartozás Napjával kapcsolatban elmondta, hogy nem azért nem mennek oda, mert nem 

szeretnének a várossal együtt ünnepelni, hanem mert az ellenük harcoló politikai pártok között 

vannak politikai pártok, akik olyan véleményeket fogalmaztak meg a határainkon túl élő 

magyarokkal kapcsolatban, ami vállalhatatlan. 

Említette a 2006-2010. közötti regionális fejlesztési tanácsokat, ahol fideszes elnököknek és 

polgármestereknek kellett volna többséget alkotni, de megváltoztatták az Országgyűlésben a 

vonatkozó jogszabályokat és telerakták a bizottságokat minisztériumi komisszárokkal, akik a 

döntések előtt elvonultak, és megbeszélték, hogy kik nyerjék a pályázatokat. 

2008-ban jött a gazdasági válság, amikor óriási hitelállományt halmoztak fel nem csak 

Salgótarján, hanem más városok is, és csak 2012-ben jutottak el odáig, hogy konszolidálni 

lehetett a városokat. A 2 ciklus 8 évéből csak 2 éve maradt a városnak arra, hogy szabadon 

próbáljon meg tervezni és építkezni. 

A Főiskolával kapcsolatban elmondta, hogy nagyon rossz politikai döntést hoztak, ugyanis 

lehet, hogy hagyniuk kellett volna, hogy a szocialista kormányzat alatt bezárják a Főiskolát 

ahelyett, hogy támogatták az intézményt, mert 3 és fél év után ugyanúgy megszüntették a 

főiskolát. Salgótarjánnak egyetlen dolgot kellett volna csinálnia, hogy megmentse az intézetet, 

hogy legalább egy olyan szakot indít, ami párhuzamosan indult máshol is. 

A 21-es úttal kapcsolatban annyit mondott el, hogy 2002-ben a Fidesz kormánya alatt indult el 

a 21-es fejlesztési program, majd utána 2 ciklus szocialista kormány alatt olyan helyeken 

épültek előzősávok, ahol amúgy is lehetett előzni. 50 kilométernyi szakaszt most kellett 

megépíteni, ahol nagyon sok esetben a területek sem voltak az állam tulajdonában. 

 

dr. Dániel Zoltán: Elmondta, hogy a gazdasági programhoz kapcsolódóan a helyzetértékelés 

teljesen reális, nem érti Szabó Csaba képviselő úr felvetését a demográfiával kapcsolatban. A 

táblázat elég egyértelműen mutatja, hogy a város lakosságának változása milyen negatív 

hatással van az egész város gazdaságára. 

Fejlesztésnél az önkormányzat külső segítségre szorul, mert olyan tartalékai, pénzeszközei 

nincsenek, mint más városoknak Nyugat-Magyarországon, vagy akár a fővárosban, akik saját 

forrásból fejlesztéseket tudnak megvalósítani. Fejlesztésekre forrást az Európai Uniótól, illetve 

a magyar kormánytól kaphat. Van ígéret a Modern Városok Program keretében forrásokra, 

ezek gazdaságélénkítésre, munkahelyteremtésre, szolgáltatásbővítésre kellenek annak 

érdekében, hogy Salgótarján egy élhetőbb város legyen. 

Működési oldalon elmondta, hogy arra kell törekedni, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat, 

az önként vállalt feladatokat megfelelő színvonalon el tudják látni. Az előző ciklusban 

lépéseket tettek ennek érdekében, ami negatívan csapódott le akár a város vezetésére, akár az 

önkormányzatra vonatkozóan, viszont ezeket a lépéseket meg kellett tenni, mert a végső cél az, 
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hogy a város ne szoruljon működési oldalon külső segítségre. 

Elmondta, hogy az utóbbi két évben szabadon felhasználható kormányzati támogatást nem 

kapott a város. Arra kell törekedni, hogy önfenntartó legyen a város, a fejlesztési oldalon pedig 

együttműködve a kormánnyal, minél több EU-s pályázati forrást tudjanak lehívni. 

 

dr. Huszár Máté: Hozzászólásában elmondta, hogy meghallgattak 3-4 ellenzéki hozzászólást,  

Salgótarján gazdasági programjához egyetlen egy javaslatuk volt, egy kiállítóhely megnyitása. 

A civilekkel kapcsolatban tájékoztatta Fenyvesi Gábor képviselő urat, hogy nemcsak a 

polgármester, hanem az alpolgármesterek ajtaja is nyitva áll, nem úgy, mint korábban, amikor 

hónapokat kellett várniuk, hogy a város vezetéséhez bejussanak. 

Úgy vélte, nem túl elegáns egy szűk körű beszélgetést nem szó szerint idézni, és 

nyilvánosságra hozni nem pontos gondolatokat, amik vagy nem úgy, vagy el sem hangzottak. 

Ő arról beszélt, hogy attól tart, hogy egy új politikai generáció kell ahhoz, hogy mindannyian 

elfelejtsék azt a sok helyen meglévő attitűdöt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. 

Értette a Modern Városok Program kapcsán, hogy mit kifogásolt Képviselő úr a barnamezős 

területek kapcsán, de 2017-ben többen ültek a tárgyalóasztalnál kormánypártiak, mint 

ellenzékiek. Remélte, hogy a kritikáját az országgyűlési képviselő felé is megfogalmazta. Az 

önkormányzatok sosem voltak ennyire kiszolgáltatottak a kormányzatnak, mint ma, hiszen 

vannak olyan TOP-os fejlesztések, amik már 2-3 éves kormányzati teszetoszaság miatt nem 

tudtak elindulni. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi határozatot 

hozta: 

 

75/2020.(VII.2.) határozat 
 

A Közgyűlés megtárgyalta Salgótarján Megyei Jogú Város 2020-2024. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programját és az abban foglaltakat az 1. melléklet szerint elfogadja. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat építményadóról szóló 

37/1993. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletével összefüggő törvényességi felhívásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal kormánymegbízottja törvényességi felhívással élt az építményadóról szóló 

önkormányzati rendelettel kapcsolatban. 

 

A kormányhivatal álláspontja szerint a helyi adókról szóló törvény az adótárgyat egységenként 

(épület, épületrész, telek) kezeli, ezért az építményadóról szóló önkormányzati rendelet 9.§ (2) 

bekezdése, melynek értelmében a magánszemély adózó olyan lakása, lakhatást szolgáló 

üdülője után, amely székhelyként, telephelyként, fióktelepként került feltüntetésre, bejelentésre, 

az adó alapja az üzleti célra szolgáló hasznos alapterület - ellentétes a törvény előírásaival. 

 

A kormánymegbízott a törvényességi felhívás alapján megtett intézkedésről, vagy a Közgyűlés 
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egyet nem értéséről írásbeli tájékoztatást kért a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig. 

 

A törvényességi felhívásban foglaltakat megvizsgálva, javasolta a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 

a törvényességi felhívással értsen egyet és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletet 

vizsgálja felül. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Szabó Csaba: Elmondta, hogy ez a felülvizsgálat rengeteg vállalkozót érint, akik a saját 

magánházukba, családi házukba vannak telephelyszerűen bejelentve, ahol csak egy kis területet 

vesznek igénybe, most pedig a módosítással a teljes alapterületre kellene megfizetniük az adót. 

Arra kérte a Közgyűlést, hogy ezt a napirendet ne szavazzák meg, hanem gondolják át, hogy 

milyen összegeket tervezzenek be. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat 

egyetért a törvényességi felhívásban megfogalmazottakkal. Egy későbbi időpontban vissza 

fogják hozni a Közgyűlés elé a módosítást, mert most nem az adónemről tárgyalnak, hanem a 

törvényességi felhívásról. 

 

dr. Romhányi Katalin: Tájékoztatásul elmondta, hogy a törvényességi felhívásról szóló 

döntés arról szól, hogy elfogadják a felhívásban foglaltakat, és legkésőbb november 30-ig a 

Közgyűlés elé be fogják terjeszteni a rendelet módosítást ahhoz, hogy január 1-jén hatályba 

lépjen. 

 

Szabó Csaba: Tehát akkor jól érti, hogy egyelőre nem fog élni a módosítás. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

76/2020.(VII.2.) határozat 
 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 2020. március 10-én kelt NO/TFO/84-1/2020. iktatószámú törvényességi 

felhívásban foglaltakkal egyetért. 

  

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az építményadóról szóló 37/1993.(XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosítását – a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívásban foglaltakat figyelembe véve – készítse elő és legkésőbb a Közgyűlés novemberi 

ülésére terjessze be. 

 Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 Határidő: legkésőbb a Közgyűlés novemberi ülése 

  

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalnak küldje meg. 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 Határidő: azonnal 
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A napirendi pont után 30 perc szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 6. napirendi pontnál tévesen mondta 

be a szavazati arányt, a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta az 

előterjesztést. 

A következő napirendi pontokkal kapcsolatban elmondta, hogy a számvitelről szóló törvény 

alapján a gazdálkodó szervezet beszámolót köteles készíteni működéséről, vagyoni, pénzügyi 

és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően. A közhasznú szervezet 

köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a kiegészítő melléklet részeként közhasznúsági 

mellékletet is készíteni. 

 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2019. évre vonatkozó 

beszámolójukat, és a 2020. évi üzleti tervet is. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlést 15 tagjából 9 fő van jelen. Fenyvesi Gábor és Tolnai 

Sándor képviselő urak egyéb elfoglaltságuk miatt a továbbiakban nem vettek részt a 

Közgyűlés munkájában. Homoga László képviselő úr hiányzott a teremből. 

 

 

8. a) A Salgó Vagyon Kft. 2019. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szarvas Istvánné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Szabó Csaba: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2019. éves üzleti 

beszámolóban látszik, hogy a Kft. az évet 30.436 ezer Ft eredménnyel zárta, és 50 millió Ft 

osztalékot fizet ki a város számára, ezt aggályosnak tartotta. 

 

Méhes András: A válaszában elmondta, hogy az üzleti tervben a besztercei beruházásuk, ami 

évek óta húzódik, most kerül megvalósításra, ami miatt a cégnek egy kifeszített éve lesz. A 

számítások azt igazolták, hogy tudják majd teljesíteni az osztalék befizetését. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Időközben Homoga László képviselő úr megérkezett a terembe. A Közgyűlés 10 fővel 

folytatta munkáját. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 

 

Megállapította, hogy megismételt szavazásra van szükség, mert a teremben 10 fő tartózkodik a 

Közgyűlés tagjai közül, és valaki nem szavazott. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon 

Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját 

az I-V. sz. mellékletek szerint 2.415.550 eFt mérlegfőösszeggel és 30.436 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 30.436 eFt adózott 

eredmény eredménytartalékba történő helyezését jóváhagyja. 

 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az 1. pont szerinti 

adózott eredménnyel kiegészített szabad rendelkezésű eredménytartalék terhére 50.000 eFt 

osztalék kifizetését. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2020. november 30. 

 

 

8. b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szarvas Istvánné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati 

Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.187 ezer Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

9. a) VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Egyed Ferdinánd, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ 

Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, 

hogy a Társaság 2019. évi éves beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 961.728 eFt 

mérlegfőösszeggel és 70.736 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Társaság 

taggyűlésének a 70.736 eFt adózott eredmény eredménytartalékkal szemben történő 

elszámolását. 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

9. b) Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató 

 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Egyed Ferdinánd, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 

2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 1.919 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése 
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10. a) Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2019. évi beszámoló 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Huszár Máté, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és 

Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 2019. évi éves beszámolóját az I-V. 

sz. mellékletek szerint 338.184 eFt mérlegfőösszeggel és 18.320 eFt adózott eredménnyel 

fogadja el. 

 

2. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének a 18.320 eFt 

adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. 

 

3. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy rendelje 

el az 1. pont szerinti adózott eredménnyel kiegészített szabad rendelkezésű 

eredménytartalék terhére 75.000 eFt osztalék kifizetését. 

 

Határidő: 2020. szeptember 15. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

10. b) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Huszár Máté, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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82/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 

taggyűlésének, hogy a Társaság 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.360 eFt adózott 

eredménnyel fogadja el. 

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

11. a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2019. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Bata János, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű 

Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 478.441 eFt 

mérlegfőösszeggel és 38.074 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 38.074 eFt adózott 

eredmény eredménytartalékba történő helyezését jóváhagyja. 

 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az 1. pont szerinti 

adózott eredménnyel kiegészített szabad rendelkezésű eredménytartalék terhére 37.000 eFt 

osztalék kifizetését. 

 

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2020. szeptember 15. 

 

 

11. b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Bata János, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 



28 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

84/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2020. 

évi üzleti tervét a melléklet szerint 26.737 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

12. a) Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2019. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a javaslathoz 

kapcsolódóan a cég 2019. évi éves beszámolójában technikai korrekciót kellett végezni. Két 

tárgyi eszköz (laptop, telefon) került leselejtezésre, amelyek értéke 170 eFt. Az 

eredménykimutatás V-ös sorából került át 170 eFt-os összeg a VI-os sorba, valamint a 

kiegészítő mellékletek is javításra kerültek. A korrigálás az eredményt nem érintette. 

Kérte a Közgyűlést, hogy a javaslatot ezzel a pontosítással tárgyalja. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy megdöbbentette az, hogy a TOP-os 

fejlesztések ellenére is közel 14 millió Ft-os veszteséggel zárta a Kft. az évet. 

Kérdezte, hogyan képzeli el Igazgató asszony a jövőt a társaság szempontjából, hogyan lehetne 

stabillá tenni a gazdálkodást? 

 

Budavári Valéria: Válaszában elmondta, hogy a pályázati források megakadása okozza a 

veszteséget. Azonban meglátása szerint nem reménytelen a cég helyzete és sikerül 

megvalósítaniuk az üzleti tervben szerepelő célokat. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

85/2020.(VII.2.) határozat 
 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni 

Városfejlesztő Kft. 2019. évi beszámolóját – az I-V. melléklet szerint – 12.172 eFt 
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mérlegfőösszeggel és -13.902 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a -13.902 eFt adózott 

eredmény eredménytartalékkal szembeni elszámolását jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 

 

 

12. b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő 

Kft. 2020. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerint 2.858 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 

 

 

13. a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolója 

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Stark Lászlóné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Szabó Csaba: Ügyvezető igazgató asszonytól kérdezte, hogy a Beszterce lakótelepen 2,5 

millió Ft értékben épült játszótér milyen forrásból valósult meg? 
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Dombovári Edina: Válaszában elmondta, hogy a játszóterek egy korábbi pályázati beruházás 

eredményeként épültek. A Sebaji úti játszótéren életveszélyessé váltak játszótéri elemek, 

melyeknek a cseréje kötelező volt, hiszen a játszóterek fenntartása kötelező feladatkörükbe 

tartozik. Kérdezte, hogy mire vonatkozik Képviselő úr konkrét kérdése? 

 

Szabó Csaba: Válaszában elmondta, hogy a 2020-as üzleti tervben szerepel az életveszélyes 

játszótér cseréje, amelynek összköltsége 2,5 millió Ft. Úgy vélte, hogy egy 2,5 millió Ft-os 

felújítás beruházásnak minősül, és csak azt szerette volna tudni, hogy milyen forrásból valósult 

meg, hiszen nem szerepelt, hogy pályázati úton történt a felújítás. 

 

Dombovári Edina: Az életveszélyessé nyilvánított játszótéri elemek cseréjétől nem tudnak 

eltekinteni, hiszen óriási közfelháborodást váltana ki az emberekből, ha úgy hagynák a 

játszóteret. A megtakarításaik terhére vállalták a cserét. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 351.632 eFt 

mérlegfőösszeggel és 764 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 Felelős: Dombovári Edina ügyvezető 

 Határidő: azonnal 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 764 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 

 Felelős: Dombovári Edina ügyvezető 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

13. b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2020. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Stark Lászlóné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 
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88/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 40 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

14. a) A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2019. évi beszámolója 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Rozgonyi József, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- 

és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 187.741 eFt mérlegfőösszeggel és 1 

eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 

 

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

14. b) A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2020. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Rozgonyi József, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 

Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

15. a) Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 

beszámolója 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Pálkovács Margit, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Németh József Tibor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Simon Lajos: A hozzászólásában elmondta, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 1 

éve önálló, és azt gondolta, hogy a tulajdonos önkormányzat kíváncsi lesz arra, hogyan tudta a 

33 millió Ft-os veszteségüket közel 1 millió Ft-os nyereségre átfordítani. Ennek az volt az oka, 

hogy közel 20%-kal sikerült növelniük a saját bevételt. Ez megmutatkozott az előadásszámban, 

nagyon jelentős volt a nézőszám növekedés. 11 pályázatot adtak be, amelyből 2019-ben 9 

nyertes pályázatuk volt, és 74 millió Ft-ban sikerült forrásokat idehozniuk. 

2019-ben 70 millió Ft-tal támogatta az önkormányzat a Színház működését, amelyhez sikerült 

még 100 millió Ft állami támogatást hozni azzal, hogy 2019-ben bekerültek a 44 kiemelt 

előadó-művészeti szervezet közé. Az elmúlt évben összesen 25 millió Ft-jába került az 

önkormányzatnak a Színház működtetése, természetesen továbbra is számítanak a 

támogatásukra. 

Elmondta, hogy a 2020-as évre nagyon komoly reményekkel fordultak. A koronavírus járvány 

viszont súlyos veszteséget okozott a cégnek, hiszen 69 előadásuk elmaradt, ebből 2 premier. Az 

értékesítési árbevételüknek 48,5%-át veszítették el, ugyanis a március-júliusi időszak a 

legaktívabb a színházak életében. 

2020-ban az Önkormányzat sikeres tárgyalásokat folytatott le a kormányzattal és ennek 

eredményeként 112 millió Ft állami támogatás érkezett. 13 pályázatot adtak be, eddig 61 millió 

Ft-ot ítéltek meg. 

Elmondta, hogy bekerültek a Déryné Programba, amely egy országos program, ahová 340 

településre juthat el minőségi színházi produkció. Közel 380 előadásból 41 előadást 

választottak ki, amelyből 4-et a Zenthe Ferenc Színház fog biztosítani. 

Folytatódik a Lázár Ervin program, amelynek eredményeként közel 4 ezer Nógrád megyei 

kisdiákot tudnak élményhez juttatni. 

Megköszönte a támogatást, és bízik benne, hogy sikeres lesz a 2020-as évük. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



33 

 

91/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I-V. számú melléklet szerint 

832 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 Határidő: azonnal 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 832 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 

 Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

15. b) A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti 

terve 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Pálkovács Margit, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Németh József Tibor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy egy olyan társulatról beszélnek, amelyik a 

megye és a város kulturális intézményei közül a legrangosabb, komoly színháztörténeti múlttal 

rendelkezik. 

Annak idején képviselőként sokat harcolt, hogy Salgótarjánban legyen színház, melyet 2012-

ben sikerült elérni, és olyan rangos színház lett, amelyik missziós szerepet lát el. 

Bízik abban, hogy mint közös fenntartású intézmény sikeresen fog működni. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2020.(VII.2.) határozat 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 

 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában megköszönte a cégvezetőknek és munkatársaiknak a 2019-es 

évben végzett munkáját.  A 2020-as évre sikeres évet, jó egészséget és családjukhoz sok 

örömöt kívánt. 



34 

 

 

16. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra 

történő pályázat beadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter 2020. június 04-én pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására. A pályázat több célterületet fogalmazott meg. A pályázati felhívás 

szerint a belterületi utak alcél esetében a támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 

75%-a, így a pályázathoz az Önkormányzatnak 25% önerőt kell biztosítania. 

Lakossági igényeket is figyelembe véve, a Budapesti út 58-56. közötti szerviz út felújítása 

javasolt.  Elmondta, hogy a pályázatok elbírálása 2020. október 16-án kerül kihirdetésre, így 

tekintettel arra, hogy a munkálatok idén már nem kezdhetőek meg a saját forrást az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésében szükséges majd biztosítani. 

 

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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 2020. évi 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra történő pályázat 

beadását a Budapesti út 58-56. közötti szervízút felújítására 44.308.439 forint 

összköltséggel és ennek részét képező 11.077.110 forint saját forrással, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázat 

megvalósításához szükséges 11.077.110 forint önerőt biztosítja. A Közgyűlés felkéri a 

polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021-es költségvetésébe az önerőt tervezze be. 

  

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

17. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének 

biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Makai Zoltán, helyi közszolgáltatás vezető 

- Bucsok Lajos, forgalmi üzemvezető. 

 

Fekete Zsolt: Üdvözölte a meghívott vendégeket. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 

a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelődje, a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ 

Zrt. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2005. január 1. napján hatályba 

lépett, Salgótarján város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó 
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közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-én lejárt. 

A helyi személyszállítási közszolgáltatás 2020. évi biztosítása érdekében a Közgyűlés 

jóváhagyta a szerződésmódosítást. Ezt követően a VOLÁNBUSZ Zrt. arról tájékoztatott, hogy 

az előzetesen lefolytatott egyeztetésekhez képest érdemi változásokat kívánnak átvezetni a 

közszolgáltatási szerződés módosításában. 

 

A közszolgáltatás 2020. január 1. napjától történő biztosítása érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt.-

vel folytatott tárgyalások eredményeképpen a közszolgáltatási szerződés 2020. december 31. 

napjáig történő meghosszabbítására tett javaslatot az előterjesztés. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

A meghívott vendégek szóbeli kiegészítéssel nem kívántak élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat és a 

VOLÁNBUSZ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a helyi 

személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási 

szolgáltatásokkal történő ellátására az önkormányzat és Magyarország Innovációs és 

Technológiai Minisztere között 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 

megállapodás jöjjön létre. 

 Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 

önkormányzat és Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztere között 2020. január 

1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra megállapodás jöjjön létre a helyi 

járati autóbusz-közlekedés közigazgatási határon kívülre történő kiterjesztésére 

Somoskőújfalu vonatkozásában. 

 Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2. melléklet szerint 

jóváhagyja, hogy az önkormányzat, Somoskőújfalu Község Önkormányzata, valamint a 

VOLÁNBUSZ Zrt. között 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szerződés 

jöjjön létre a 2019. december 31. napjáig hatályos szerződésben meghatározott feltételekkel. 

 Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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 Határidő: a 3. pontban meghatározott megállapodás megkötését követően azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 204/2019.(XII.12.) 

határozatát 2020. július 02. napjával hatályon kívül helyezi. 

 

 

18. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének 2020. július 1. 

napjától történő módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyarország Kormánya által 

kihirdetett veszélyhelyzet miatt megváltozott utazási szokásokra tekintettel Salgótarján helyi 

személyszállítási közszolgáltatásában 2020. május 11. napjától a szabadnapi közlekedési rend, 

majd a lakossági jelzésekre tekintettel 2020. május 18. napjától pontosított menetrend került 

bevezetésre. 

A Kormány a veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette. A lakosság utazási 

szokásai visszatértek a veszélyhelyzetet megelőző időszakra jellemzőekre, ezért indokolt a 

2020. május 11. napja előtti menetrend bevezetése. 

Jelen előterjesztés a veszélyhelyzet kihirdetése előtt érvényes menetrend 2020. július 1. 

napjától történő alkalmazására tett javaslatot. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján 

megyei jogú város közigazgatási területén végzett – Somoskőújfalu község közigazgatási 

területére is kiterjedő – helyi személyszállítási közszolgáltatásban a Közgyűlés 

33/2019.(III.28.) határozatával jóváhagyott menetrend 2020. július 1. napjától történő 

alkalmazását. 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 51/2020.(V.08.) számú 

és az 59/2020.(V.15.) számú határozatait 2020. június 30. napjával hatályon kívül helyezi. 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: A meghívott vendégeknek megköszönte a jelenlétet. 

 

 

19. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel kötött szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között 2019. augusztus 1-ei hatállyal 

vagyonkezelési szerződés jött létre. A szerződés mellékleteként jóváhagyásra került a 

vagyonkezelésbe adott ingó és ingatlanvagyon tételesen, valamint az aktuális bruttó érték és az 

átadásig elszámolt értékcsökkenési leírás. Mivel az átadott vagyont érintő egyeztetések nem 

fejeződtek be a szerződés megkötéséig, indokolt a mellékletek pontosítása. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Semmelweis Egyetem és 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés módosítását 

az 1. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

20. Javaslat szociális célra használatba adott ingatlanok körének bővítéséhez történő 

hozzájárulásra 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szalánczi Zoltán főigazgató 

- Mácsik Éva népkonyhai felelős 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Hegymenet Klub Térségi 

Szociális Intézmény és az Önkormányzat együttműködése 2016-ra nyúlik vissza a népkonyhai 

szolgáltatás területén. Az Intézmény jelenleg is biztosítja a szolgáltatást a város hat helyszínén. 

A somoskői városrészen élők eddig nem részesültek ebben a szolgáltatásban. Az ott élők 

kérelmére keresték a lehetőséget arra, hogyan tudnánk bekapcsolni őket is az Intézmény 

szolgáltatásába. A városrészen egyetlen olyan önkormányzati ingatlan található, amely 

közösségi célra használt és a szolgáltatásba bevonható, a Somoskői Fiókkönyvtárnak helyet 

adó épület. A bejárás alapján az Intézmény 2020. július 1-jétől biztosítani tudja a helyszínen a 

szolgáltatást. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztésben az ingatlan címében elírás történt, helyesen: 

3121 Salgótarján, Vároldal utca 8. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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97/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és jóváhagyja, 

hogy a Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény (a továbbiakban: Intézmény; 3000 

Hatvan, Csaba vezér u. 6.) a szociálisan rászorult személyek részére 2020. július 1-től 2020. 

augusztus 31-ig terjedően népkonyhai szolgáltatást biztosítson hétköznapokon, napi 3 óra 

időtartamban a 3121 Salgótarján, Vároldal utca 8. szám alatt (Somoskői Fiókkönyvtár). 

 Az ételosztáshoz szükséges tárgyi eszközöket az Intézmény biztosítja, a szükséges hatósági 

engedélyt az Intézmény szerzi be. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés felkéri a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 

ételosztásban közreműködő két fő közfoglalkoztatott rendelkezésre állását az 1. pontban 

foglalt időtartamban és helyszíneken biztosítsa. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dombóvári Edina ügyvezető 

 

3. A Közgyűlés felkéri a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatóját, hogy az önkormányzati 

tulajdonú, 3121 Salgótarján, Vároldal utca 8. számú ingatlannak népkonyhai szolgáltatás 

céljára történő igénybevételéhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Molnár Éva intézményvezető 

 

 

21. Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épület 15-18. emeletén lévő egyes 

lakások bérbeadásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Bumchun Precision Hungary 

Kft. salgótarjáni székhellyel rendelkező gazdasági szervezet a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező munkavállalói lakhatásának biztosítása céljából 2019. évben 8 db lakást igényelt, 

melyre vonatkozóan a közgyűlési döntés eredményeként 2019. május 2. napjától 2020. május 1. 

napjáig a bérleti szerződések megkötésre kerültek. 

A Kft. a bérleti szerződések meghosszabbítása iránt kérelmet nyújtott be a Salgó Vagyon Kft.-

hez, miszerint a 8 db bérlakást 2021. június 30. napjáig továbbra is szeretné bérbe venni. 

Javasolta a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épület 15-18. emeletén található 8 db lakás a 

Kft. részére történő bérbeadását 2020. június 18. napjától 2021. június 30. napjáig a közüzemi 

költségek Kft. által történő megfizetése mellett. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján, 
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Erzsébet tér 1. 15/3., 15/7., 15/8., 16/2., 16/3., 16/4., 16/5., 16/6. számú lakásokra vonatkozó 

lakásbérleti szerződés megkötését 2020. június 18. napjától – 2021. június 30. napjáig a 

Bumchun Precision Hungary Kft-vel havi 1.550 Ft/m2/hó/lakás bérleti díjjal a Kft. által 

foglalkoztatott felsőfokú munkavállalók lakhatásának biztosítására, a közüzemi költségek Kft. 

általi megfizetése mellett. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

22. Javaslat a Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény használati szerződésének 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Hegymenet Klub Térségi 

Szociális Intézmény a Közgyűlés határozata alapján ingyenes használatba kapta az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Salgótarján, Gorkij krt. 64. szám alatti 1. számú, helyiséget 

ételosztás céljára, vállalva a közüzemi költségek megfizetését. A használati szerződés 2023. 

április 30. napjáig érvényes. 

 

A Hegymenet Klub képviselője megkereste az önkormányzatot és kérte a használati szerződés 

lejárati idejének módosítását 2025. április 30. napjára tekintettel arra, hogy hosszú távon 

tervezik Salgótarján városában szociális alapszolgáltatásokkal segíteni a helyi embereket, ezért 

az ingatlanon felújítási, átalakítási  munkát szeretnének végezni saját forrásból. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a 

Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Hegymenet Klub 

Térségi Szociális Intézménnyel az Önkormányzat tulajdonában lévő, 6699/A/108 hrsz.-ú, 

természetben Salgótarján, Gorkij krt. 64. szám alatti 1. számú (64. lépcsőházban lévő), 66 m2 

alapterületű helyiségre kötött használati szerződés 1. sz. módosítását a melléklet szerint és 

felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját annak aláírására. 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

23. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az SBTC Sport 

Kft. keretében működő férfi felnőtt nagypályás labdarúgói részére 2020. január 31. napjától 
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2020. június 30. napjáig 1 db lakást biztosított ingyenes használatra, a Kft. általi közüzemi 

költségek megfizetése mellett. 
 

Tekintettel arra, hogy a megállapodás 2020. június 30. napján lejárt, a Kft. ügyvezetője 

kérelmet nyújtott be a Salgó Vagyon Kft.-hez a Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám alatti 

épületben található lakás ingyenes használatának meghosszabbítására az egyik játékosuk 

lakhatásának biztosítása érdekében. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján a Salgótarján, Erzsébet tér 1.-2. 

szám alatti épületben 2020. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig 1 db lakást ingyenesen 

használatba ad az SBTC Sport Kft. részére az általa foglalkoztatott labdarúgó játékos 

lakhatásának biztosítása céljából azzal, hogy a közüzemi költségek megfizetése a Kft. 

kötelezettsége. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

24. Javaslat a Salgótarján, Forgách Antal 104/a fszt.4. szám alatti lakás nem lakás 

céljára történő bérbeadására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat támogatási 

kérelmet nyújtott be „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” elnevezésű felhívásra, „Forgách-telepi komplex programok” címmel. 

A pályázati felhívás tartalmazta az akcióterületen belül olyan helyiség kialakítását, mely 

alkalmas a projekt lebonyolításához szükséges ügyintézésre. 

 

Ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat a tulajdonában lévő Salgótarján, Forgách Antal út 104/a. 

fsz. 4. szám alatt található lakást nem lakás céljára havi 50.000 Ft bérleti díjon bérbe adta a 

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének. A bérleti 

szerződés 2020. július 31. napján lejár. 

A Szövetség elnöke azzal kereste meg a Társaságot, hogy kitolódik a projekt megvalósítás 

ideje, ezért a tárgyi ingatlant továbbra is bérbe kívánja venni 2022. február 28. napjáig 

változatlan feltételek mellett. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. augusztus 1. napjától 

2022. február 28. napjáig, bruttó 50.000 Ft havi bérleti díjon bérbe adja a Nógrád Megyei 

Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére a 4923 hrsz.-ú, természetben 

Salgótarján, Forgách Antal út 104/a. fsz. 4. szám alatti, 40 m2 alapterületű lakás ingatlant nem 

lakás céljára a közüzemi költségek Szövetség által történő megfizetése mellett. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti 

bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2020. július 31. 

 

 

25. Javaslat a Salgótarján, Csokonai út 51. szám alatti ingatlan nyílt pályáztatás útján 

történő értékesítésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala hivatalból jókarbantartási eljárást indított a 

Salgótarján, Csokonai út 51. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan. A Közgyűlés korábban 

döntött az ingatlanon elhelyezkedő 3 lakásos épület bontásáról. Az épületbontás befejeződött. 

A bontás során az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban többen is érdeklődtek, ezért a Salgó 

Vagyon Kft. a forgalomképes vagyontárgyat nyílt pályáztatás útján történő értékesítéssel 

javasolta hasznosítani.  A vagyontárgy piaci értéke nettó 8.900.000,- Ft összegben került 

megállapításra. 

  

A határozati javaslat a Csokonai út 51. szám alatti építési teleknek minősülő beépítetlen terület 

nyílt pályáztatás útján, a megajánlott vételár egyösszegű megfizetése mellett a legelőnyösebb 

ajánlatot tevő részére történő értékesítésére tett javaslatot akként, hogy az induló vételár a 

megállapított forgalmi értéken kerüljön meghatározásra. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján, 

6059 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Csokonai út 51. szám alatti, az ingatlan-

nyilvántartásban 5259 m2 alapterülettel felvett, építési teleknek minősülő beépítetlen terület 
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8.900.000.- Ft + áfa, azaz bruttó 11.303.000,- Ft induló vételáron történő értékesítését az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013.(IV.25.) 

önkormányzati rendelet 13.§ b) pontja értelmében. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingatlan nyílt 

pályáztatás útján történő értékesítésére, a legjobb ajánlatot tevő pályázóval történő adásvételi 

szerződés megkötésére a vételár egy összegben történő megfizetésével, illetve a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § szerinti, a Magyar Államot megillető 

elővásárlási joggal kapcsolatban az elővásárlási jognyilatkozat beszerzésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

26. Javaslat a Salgótarján, Salgó út 22. (hrsz: 3116) szám alatti épület bontásra történő 

kijelölésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonát 

képezi a Salgótarján, Salgó út 22. szám alatti lakás célú épület. Bejelentés érkezett, hogy az 

épület utcafronti homlokzata megrogyott, az épület tetőszerkezete több helyen beomlott. A 

bejelentésre a kezelő műszaki munkatársa helyszíni szemlén megállapította, hogy az épületen 

visszafordíthatatlan szerkezeti károsodások láthatók, ezért javasolta az épület bontását. A 

bontás fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az Épületek bontási költsége 

előirányzaton rendelkezésre áll. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a Salgótarján, Salgó út 22. szám 

alatti, 3116 hrsz.-on nyilvántartott épületet bontásra kijelöli. 

 Határidő: 2020. augusztus 31. 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megbízza a Salgó Vagyon Kft.-t a 

Salgótarján, Salgó út 22. szám alatti, 3116 hrsz.-on nyilvántartott épületet bontásával 

kapcsolatos teljes körű földhivatali ügyintézéssel. 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

27. Javaslat önkormányzati ingatlan elbirtoklásának elismerésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az elbirtokló polgármesteri 

fogadónapon előadta, hogy a Salgótarján, Zöldfa úti garázssoron a 6898 hrsz.-ú ingatlan egy 

részét megvásárolta egy magánszemélytől, arról viszont ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 

alkalmas adásvételi szerződés nem készült. Az adásvétel után szembesült azzal, hogy az 

ingatlan teljes egészében az Önkormányzat tulajdona. Az ,,eladó” teljes bizonyító erejű 

magánokiratot nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben nyilatkozott, hogy a lekerített részt 

1973 óta sajátjaként, szakadatlanul birtokolta. 

Az Önkormányzat vizsgálatot folytatott le és megállapította, hogy a kérdéses ingatlan 

tekintetében az Önkormányzat nem szólította fel az ingatlan mindenkori birtokosait a térképi 

állapot helyreállítására és az önkormányzati tulajdonú, lekerített ingatlanrész birtokának 

átadására. 

Így az elbirtoklás feltételei a Salgótarján 6898 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 290 m2 nagyságú 

része tekintetében beálltak. 

Kérelmező költségviselése mellett telekalakítási eljárás került lefolytatásra, és az 

önkormányzati tulajdonú 6898 hrsz.-ú ingatlan megosztását a földhivatal bejegyezte. 

A határozati javaslat a 290 m2 területű 6898/2 hrsz.-ú ingatlan elbirtoklásának elismeréséről 

szóló megállapodás jóváhagyására irányult. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 

Szabó Csaba: Hozzászólásába elmondta, hogy nem egyedi esetről van szó. Az előterjesztés 

számára nagyon furcsa, főleg az, hogy az illető szabályszerűen megvásárolta az ingatlant, de 

bejegyzésre alkalmas adásvételi szerződés nem készült. Nem gondolja, hogy ehhez 

asszisztálnia kellene az önkormányzatnak, a régi tulajdonosnak kellett volna az elbirtoklását 

elismerni. Megkérdezte, hogy az ingatlan megosztás kinek a költségén történt meg? 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a kérelmező költségviselése mellett. 

 

Homoga László: Hozzászólásában elmondta, hogy ismeri a konkrét esetet. Itt egy jóhiszemű 

adásvételről volt szó, és csak a telekkönyvezésnél derült ki, hogy mi a probléma. Úgy tudta, 

hogy ezek a fajta szerződések, amit Szabó Csaba képviselő úr mondott már elévültek. Az, aki 

eddig művelte, karbantartotta, rendben tartotta a területet jogosult arra, hogy megkapja. 

 

Szabó Csaba: Válaszában elmondta, hogy nem az elévüléssel van a problémája. Úgy gondolta, 

hogy a régi tulajdonosnak kellett volna megkapnia a tulajdonjogot az önkormányzattól, és egy 

rendes szerződéssel eladnia az új tulajdonosnak, aki ezután be tudta volna jegyeztetni. Nem ez 

volt az első eset, évente 2-3 alkalommal dönt ilyen előterjesztésről a Közgyűlés. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

104/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerinti 

megállapodásban foglalt jogi indokok alapján elismeri, hogy az önkormányzati tulajdonú, 

Salgótarján 6898/2 hrsz.-ú, 290 m2 területű ,,kivett beépítetlen terület” megnevezésű  ingatlan 

1/1 tulajdoni hányadát Oláhné Franczúz Erika (szül: ………………….., anyja neve: …………, 

lakcíme: …………………………………………….., mint elbirtokló elbirtoklás címén 
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megszerezte. A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

28. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a CHP-Erőmű Kft. közötti energiaszolgáltatási 

szerződés megkötésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Perkons Tarján Kft. és a 

Perkons Bio Kft. azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy távhőtermelő tevékenységüket 

2020. szeptember 30. napjával megszüntetni kívánják, akként, hogy 2020. október 1-től 

kezdődően a CHP-Erőmű Kft. folytatná ugyanezekkel a berendezésekkel a távhőszolgáltatási 

tevékenységet, valamint a távhőtermelő berendezések üzemeltetését. 

  

A határozati javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Perkons Tarján Kft. valamint a Salgó Vagyon Kft. 

és a Perkons Bio Kft. közötti hőszolgáltatási szerződések 2020. szeptember 30-i hatállyal, 

közös megegyezéssel történő megszüntetésére, továbbá a Salgó Vagyon Kft. és a CHP-Erőmű 

Kft. közötti 10 éves időtartamra szóló energiaszolgáltatási szerződés megkötésére tett 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Szabó Csaba: Örömmel olvasta, hogy felújítást is tervez a CHP-Erőmű Kft. Kérte ügyvezető 

igazgató urat, hogy tolmácsolja feléjük az Izsó Miklós úton, Bátki József úton, Kisfaludy úton, 

Művész közben élő lakók kéréseit, miszerint párás, ködös időszakban az erőmű füstje igencsak 

megterhelő az ott lakóknak, zavarja az életüket, hiszen a völgyben megül a füst. Megfelelő 

szűrőket, megfelelő berendezéseket építsenek be. 

Mivel itt energiaszolgáltatás vásárlás történik megkérdezte, hogy kell-e a Salgó Vagyon Kft.-

nek közbeszerezési eljárást lefolytatni? Milyen értékű energia beszerzésről beszélnek? 

 

Méhes András: Válaszában elmondta, hogy a CHP erőmű valóban elkezdi a felújítást. 

Tolmácsolni fogja a felmerült problémát. 

Természetesen a cég elindította a távhőtermelői engedélyezési folyamatot, és úgy gondolta, 

hogy a hatóság a környezetvédelmi szabályok maximális betartását fogja előírni. 

Elmondta, hogy egy átlagos évben a Salgó Vagyon Kft. távhő szükségletének durván a felét 

fedezi az erőmű. Minden évben a Magyar Energetikai Hivatal határozza meg azt az árat, 

amelyen az erőmű, illetve a fűtőmű eladhatja a Salgó Vagyon Kft. részére a termelt hőt. 

Elmondta, hogy az energia beszerzés nem közbeszerzés kötelezett. Az államilag meghatározott 

árakat minden év szeptember 30-ig kapják meg. 

 

Szabó Csaba: Ügyvezető igazgató úrtól megkérdezte, hogy a Salgó Vagyon Kft. saját 

berendezéseivel tudja-e biztosítani azt a hőmennyiséget, amire Salgótarjánnak szüksége van, 

vagy szükséges idegen tulajdonosoktól energiát beszerezni? 

 

Méhes András: Válaszában elmondta, hogy a biztonságos ellátást biztosítani tudják, de ennek 
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ellenére szükséges a vásárlás. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2020.(VII.2.) határozat 
 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Salgó Vagyon 

Kft. és a Perkons Tarján Kft. közötti, valamint a Salgó Vagyon Kft. és a Perkons Bio Kft. 

közötti hőszolgáltatási szerződések 2020. szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez. 

 Határidő: 2020. szeptember 30. 

 Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és a 

CHP Erőmű Kft. közötti 10 éves időtartamra szóló – az 1. melléklet szerinti – 

energiaszolgáltatási szerződés megkötését jóváhagyja. 

 Határidő: 2020. július 31. 

 Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

29. Tájékoztató a polgármester által – átruházott hatáskörben lefolytatott 2019. évi 

közbeszerzési eljárásokról 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete, illetve Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában foglalt kötelezettségének 

eleget téve a 2019. évben lefolytatott nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési 

eljárásokról az előterjesztésben szereplő tájékoztatást adta. Az ebben foglaltak alapján kérte a 

Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

30. Javaslat a "Salgó Rally 2020" megrendezéséhez szükséges helyszínek biztosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Autósport 

Szövetség Rally Bizottsága a Kelet-Autósport Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.-nek 

lehetőséget adott, hogy 2020. július 17-19. között a Salgó Rally legyen az Országos Rally 

Bajnokság első, évadnyitó futama. Salgótarján közéleti és sport eseményei között kivételes 

lehetőséget jelent minden országos érdeklődésre számot tartó, ennél fogva idegenforgalmi 

jelentőséggel is bíró rendezvény megtartása. 

A fentiek alapján a sportverseny minél sikeresebb és színvonalasabb megrendezése érdekében 
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javasolta a hozzájárulást a tervezett helyszínek biztosításához. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Kelet-

Autósport Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. által 2020. július 17-19. között rendezett 

Országos Rally Bajnokság, Salgó Rally elnevezésű futamát és hozzájárul a verseny tervezett 

helyszíneinek ingyenes biztosításához az alábbiak szerint: 

-  az éjszakai Parc Ferme helyszíne a Salgótarján, Tóstrand bekerített, zárható területe 2020. 

július 17. 14.00 órától 2020. július 19. 22.00 óráig, 

-  Rajt- és Célceremónia megrendezéséhez a Fő téri parkoló biztosítása a Rákóczi úttól, 

valamint a Klapka út és Mérleg út használata áramvételezési lehetőséggel, 

kihangosítással a ceremónia idején, 2020. július 18. 10.00 órától 2020. július 19. 22.00 

óráig polgárőrök közreműködésével és kordonnal lezárva, 

-  gyűjtő állomás kialakítására a Park út lezárása és használata (Ipari Park buszfordulótól 

déli irányba, Vizslás-Újlak irányába) kb. 500-600 méteres szakaszon 2020. július 19. 

09.30 órától 16.30 óráig. 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

   Méhes András ügyvezető igazgató 

 

2.  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban a meghatározott helyszínek ingyenes biztosítására vonatkozó 

megállapodás aláírására. 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

31. Javaslat „Fedezd fel az Európai Uniót!” pályázati kiírás felfüggesztésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a 154/2019. 

(IX.12.) számú határozatával hagyta jóvá a „Fedezd fel az Európai Uniót!” pályázati kiírást, és 

a program megvalósítására 1.000.000.- Ft összeget biztosított az ifjúsági feladatok terhére. 

A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség hatása nem kerülte el a közösségi programokat, 

valamint az önkormányzati költségvetés újragondolását is szükségessé tette. 

Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ebben az évben nem tud forrást 

biztosítani a pályázatok megvalósítására, ezért javasolta a pályázati kiírás felfüggesztését 2020. 

december 31-ig. 

 

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

előterjesztést. 
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Szabó Csaba: Megkérdezte, hogy takarékosság vagy inkább érdektelenség indokolta ezt az 

előterjesztést? 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, nem mernek most a fiatalok Európában utazgatni. Eddig 

nem érkezett be pályázat a pályázati kiírásra. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 154/2019.(IX.12.) számú 

határozatával jóváhagyott „Fedezd fel az Európai Uniót!” pályázati kiírást 2020. december 31-

ig felfüggeszti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

32. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságai 

ügyrendjének jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: a gazdasági társaságok felügyelőbizottságának 

elnökei 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény rendelkezései értelmében a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. 

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja 

meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. 

Említett törvényi rendelkezések értelmében az ügyrendeket a Közgyűlés, mint legfőbb szerv 

hagyja jóvá, illetőleg a többszemélyes cégek esetén javasolja a taggyűlésnek az elfogadást. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2020.(VII.2.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Salgó 

Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 

felügyelőbizottsága ügyrendjét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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2. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 2. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 3. 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

4. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 4. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

5. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

ügyrendjét az 5. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

6. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 6. 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva javasolja a 

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága 

ügyrendjét a 7. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: a társaság következő taggyűlése 

 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

8. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva javasolja a  VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét a 8. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 Határidő: a társaság következő taggyűlése 
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 Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

33. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. II. 

félévi munkatervére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az SZMSZ 17. §-a 

alapján félévenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját. A munkaterv tervezetét a 

polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A 

beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepeltek, 

amelyek tárgyalását jogszabály teszi kötelezővé, illetve amely témákban a döntéshozatal 

időpontja a munkaterv készítésekor már ütemezhető. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a 

Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2020.(VII.2.) határozat 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. II. félévi munkatervét 

az 1. melléklet szerint elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés munkájának előkészítésében érdekelt 

szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

34. Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat által alapított, 

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 

tagjai határozott időtartamra kerültek megválasztásra, mely megbízatás 2019. december 31. 

napjával lejárt. 

Az alapítvány további működésével kapcsolatosan, a Kuratórium, mint testület helyett a jelen 

előterjesztésben egyszemélyes ügyvezetés, a Kurátor, és a Felügyelő Bizottság tagjainak 

megválasztására tett javaslatot. Az Alapító okirat átdolgozása megtörtént. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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110/2020.(VII.2.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján 

Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) alapító 

okiratának 1. melléklet szerinti módosítását és felhatalmazza a polgármestert a módosítás és a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2. melléklet szerinti alapító okirat aláírására, 

valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

  

Határidő: az elfogadást követő 60. nap 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

35. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetőjének 

(intézményvezetőjének) megbízására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Andóné Angyal Mária intézményvezető 

 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Intézményvezető Asszonyt. Az előterjesztéssel kapcsolatban 

elmondta, hogy a Közgyűlés vonatkozó határozata alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda és 

Bölcsőde vezetőjének, Andóné Angyal Máriának megbízása 2020. július 31-én jár le. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a magasabb vezetői megbízásra pályázatot 

kellett kiírni. Egy pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőé, Andóné Angyal Máriáé. 

A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a pályázót a Közgyűlés által megválasztott bizottság 

hallgatta meg. A Bizottság 2020. május 20. napján megtartotta ülését. A Bizottság Andóné 

Angyal Máriát alkalmasnak találta a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde magasabb 

vezetői teendőinek ellátására és javasolja intézményvezetői megbízását. 

A pályázati anyagot véleményezésre megküldték Salgótarján Megyei Jogú Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának Az RNÖ a pályázat megismerése után támogatta Andóné 

Angyal Mária intézményvezetői megbízását. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2020.(VII.2.) határozat 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. augusztus 1-jétől 2025. 

július 31-ig megbízza Andóné Angyal Máriát (születési neve: …………………, 

született: ……………………., an: ……………) a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői feladatainak ellátásával az alábbi illetménnyel. 

Garantált illetmény: 497.350 Ft 

Ágazati szakmai pótlék: 49.735 Ft 

Vezetői pótlék: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.sz. mellékletében 

meghatározott illetményalap 60%-a, és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 

16.§ (5a) szerinti pótlékalap 160%-a. 

A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy Andóné Angyal Mária az egyes 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint 
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vagyonnyilatkozatot tegyen. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Megköszönte Intézményvezető asszony eddigi munkáját, gratulált az újbóli 

kinevezéséhez, és jó egészséget, sok sikert kívánt a további munkájához. 

 

Andóné Angyal Mária: Megköszönte a Közgyűlés bizalmát és támogatását. 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelentése? 

 

Szabó Csaba: 3 témában kért szót. Az egyik ilyen az illegális hulladéklerakással kapcsolatos. 

Úgy hallotta, hogy július 1-től bűncselekmény a hulladékok illegális lerakása. A kérdése arra 

irányult, hogy a Technológiai Minisztérium által az illegális hulladéklerakók megszüntetésére 

kiírt pályázatra városunk pályázott-e? 

A másik kérdése a patakmedrek takarítására vonatkozott. Elmondta, hogy a szélsőséges 

időjárás miatt a korábbiaktól eltérően nagy mennyiségű csapadék hullott le, ami megterhelte az 

árkokat. Kérdezte, hogy mikor kezdődik el a városban a patakok takarítása? 

A harmadik kérdése az atlétikai centrum megvásárlására vonatkozott. Megtörtént-e már az 

adásvétel? 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az atlétikai pálya megvásárlása még nem történt 

meg, de napokon belül megtörténik. 

A patakmedrek takarítása közmunkaprogramokból valósul meg. A legújabb közmunkaprogram 

pályázatot a patak és árkok takarítására nyújtották be. Ott fogják kezdeni ahol a legégetőbb, és 

legszükségesebb a takarítás. 

Az illegális hulladéklerakók megszüntetésére kiírt pályázatról a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

nem tud. Elmondta, hogy ő is a televízióból értesült arról, hogy kommandó lesz felállítva az 

illegális hulladéklerakás megszüntetésére. Azt, hogy ki állítja fel, milyen jogosultságai lesznek 

nem tudta megmondani. A kitelepített vadkamerákat a hulladéklerakás ellenőrzésére is 

használják, ennek köszönhetően volt már tettenérés, a feljelentés az elkövetővel szemben 

megtörtént. Olyan esetre is volt példa, amikor az elkövető lerakta az illegális hulladékot, majd 

másnap visszament érte és elvitte. 

A patakmedrek takarítása égető dolog, ami főleg a Vásártér és környékén okoz nagy gondot, de 

idén már Zagyván és Somoskőben is okozott problémát a nagy mennyiségű csapadék lefolyása. 

Reményei szerint az idén meg tudják valósítani a patakmedrek tisztítását. 

 

Homoga László: Hozzászólásában a lakosság figyelmét hívta fel a szemét lerakására, ami egy 

országos probléma. Hallott olyan esetről, hogy Budapest környékéről ide jövő vállalkozó telket 

vásárolt, majd hirdetést adott fel lomtalanítási feladatok ellátására, és itt rakta tele az egyik 

területet szeméttel. 

Elmondta, hogy az illegális szemét lerakása már nem az önkormányzat hatásköre, hanem 

rendőrségi hatáskör. Megkérte a lakosságot, hogy jegyezzék fel annak a gépkocsinak a 

rendszámát, amelyből az illegális hulladékot elhelyezik, és jelezzék ezt a rendőrségen, mert a 

közös érdekünk, hogy a városunk ne legyen tele szeméttel. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 




