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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

 

7. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. október 29-ei üléséről. 

 

Jelen voltak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 

 dr. Romhányi Katalin jegyző 

 dr. Varga Tamás aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

 önkormányzati cégek vezetői 

 intézményvezetők 

 meghívott vendégek 

 érdeklődő állampolgárok 

 a sajtó képviselői 

 

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek, 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 12 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt. 

Dr. Dániel Zoltán alpolgármester, dr. Huszár Máté alpolgármester, és Fenyvesi Gábor képviselő 

nem vett részt az ülésen. 

 

Elmondta, hogy büszkeséggel tölt el minden salgótarjáni polgárt, hogy a múzeumok jelentős és 

meghatározó szakmai szervezete elismerésre méltónak ítélte az önkormányzat fenntartásában 

működő Dornyay Béla Múzeum kiemelkedő és eredményes munkáját. A Múzeum 2020. október 

9-én vehette át Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban a Magyar Vidéki Múzeumok 

Szövetsége különdíját. Továbbá elismerésemre méltó, hogy a Pulszky Társaság alapította Év 

Múzeuma díj „nagy múzeumok” kategóriájában a Múzeum bekerült a 2020. évi jelöltek közé. 

Gratulált a Múzeum összes munkatársának a rangos szakmai elismerésekhez, valamint 

köszönetet mondott az intézmény partnereinek, a múzeumbarátoknak, a látogatóknak és a 

szakmai szervezeteknek a sikeres együttműködésért! 

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új  

6. napirendi pontként felvenni „Javaslat az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, 

valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést,  

10. napirendi pontként felvenni „Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című 

pályázat benyújtásának jóváhagyására” című előterjesztést,  

11. napirendi pontként felvenni Javaslat a Munkácsy Mihály út 12., 4504. helyrajzi szám 

alatti ingatlanon álló játszóház funkciójú épület bérbeadás útján történő üzemeltetésre című 

előterjesztést,  

12. napirendi pontként felvenni „Javaslat a salgótarjáni turisztikai desztinációk 

hatékonyabb működtetésének előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című 

előterjesztést,  
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13. napirendi pontként felvenni „Javaslat a Dornyay Béla Múzeum, valamint a Balassi 

Bálint Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítására” című előterjesztést, valamint 

20. napirendi pontként felvenni „Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 

Központja dolgozóinak jutalmazására” című előterjesztést. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

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

 

1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

A napirend tárgyalásához meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető  

 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Bozó Krisztián tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

A napirend tárgyalásához meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

Bozó Krisztián tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

 

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetésről 

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

4. Javaslat a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint 

az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjairól szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

6. 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 

 

7. Javaslat a Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti nem lakáscélú helyiség és a 

hozzátartozó földterület értékesítésre történő kijelölésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

8. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületével kötött bérleti szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
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9. Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződések módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

10. Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

11. Javaslat a Munkácsy Mihály út 12., 4504. helyrajzi szám alatti ingatlanon álló játszóház 

funkciójú épület bérbeadás útján történő üzemeltetésre 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

12. Javaslat a salgótarjáni turisztikai desztinációk hatékonyabb működtetésének 

előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

13. Javaslat a Dornyay Béla Múzeum, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár alapító 

okiratának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

14. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

15. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

16. Javaslat a Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

17. Tájékoztató a 2020/2021. nevelési év kezdéséről 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

18. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester  

 

19. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatására 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

20. Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja dolgozóinak 

jutalmazására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Zárt ülésen  

 

21. Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására 

Előterjesztő: dr. Tajti Anita, a Hatósági Iroda vezetője 
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A továbbiakban a polgármesteri tájékoztató következett, majd Tolnai Sándor képviselő úrnak 

adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Tájékoztatást kért Polgármester úrtól arról az egyeztetésről, amin a 

polgármesteri tájékoztató szerint október 2-án vett részt Egerben, az Északkelet-magyarországi 

gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztése érdekében Salgótarján hosszú távú fejlesztési 

programjának elkészítése tárgyában. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy Magyarország Kormánya az Északkelet-

magyarországi régió gazdaságfejlesztése érdekében Borsod-Abaúj-Zemplén megyével, Jász-

Nagykun Szolnok megyével, Hajdú-Bihar megyével, és Szabolcs-Szatmár Bereg megyével több, 

mint 3 hónapja elkezdte a munkát, majd ehhez a 4 megyéhez meghívták Nógrád és Heves 

megyéket is, mert ebből az északkeleti térség gazdaságfejlesztésének előkészítésére irányuló 

munkából kimaradtak. A kormányzat és az egyetem részéről munkacsoport jött létre, ahová az 

önkormányzat elküldte a gazdasági programot, korábbi felméréseket és a Modern Városok 

Program fejlesztési csomagra vonatkozó javaslatokat is. A munkacsoportok felmérésekkel 

kezdték meg a munkájukat, folyamatos tájékoztatást adnak az önkormányzatoknak, hogy hol 

tartanak az előkészítéssel, és a továbbiakban is adatokat kérnek. Fontosnak tartotta az 

esélyegyenlőséget megemlíteni, hiszen Nógrád megye jóval hátrányosabb helyzetben van a többi 

megyéhez képest. Nem működik a megyében egyetem, nem működik olyan tudásközpont, ami 

ezt a munkát össze tudta volna fogni, beszűkültek a gazdaságfejlesztési lehetőségek többek 

között a zöldmezős iparterületek tekintetében. A hivatal munkatársai folyamatos kapcsolatban 

vannak az egyetemmel és a különböző szakmai csoportokat vezető kollégákkal. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy önkormányzati képviselőként szívesen tett 

volna javaslatokat, ha erről tudomása van, rosszul esett neki, hogy ezt így tudták meg. 

Lehetőséget kért arra, hogy megnézze milyen anyagok mentek be a munkacsoport elé. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy egyik képviselő sem maradt ki a munkából, mert 

egyelőre még csak felmérések készültek, nem kértek konkrét javaslatokat, csak a felméréshez 

adatokat. Amennyiben erre sor kerül, akkor természetesen minden képviselőt bevonnak a 

munkába. Természetesen az addig feltett kérdéseket, és az arra adott válaszokat képviselő úr és a 

frakció részére rendelkezésre bocsátja. Az október 2-ai megbeszélésen Becsó Zsolt országgyűlési 

képviselő úrral vett részt, meghallgatták, hogy hogyan épül fel a szerkezete a tervezett 

intézkedéseknek és hogyan fogják a végső feladatokat kidolgozni. Heves és Nógrád megye 

hátrányban van, mert a többi 4 megyével már több, mint 3 hónapja dolgoznak együtt az illetékes 

szakemberek, ők pedig még csak most csatlakoztak ehhez a munkacsoporthoz. 

 

További hozzászólás nem hangozott el.  

 

A Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. 
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NAPIRENDEK 
 

1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 
A napirend tárgyalásához meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az első két napirendet előterjesztő nélkül tárgyalják, és az 

esetlegesen felmerült kérdéseket írásban eljuttatják az előterjesztő felé, az erre kapott választ 

pedig megkapják a Képviselő urak. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az 

önkormányzat egyes feladatai szorosan kapcsolódnak a katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtásához, melyhez elengedhetetlen a szoros kapcsolattartás, együttműködés. Az elmúlt 

évben kialakult veszélyhelyzetek felszámolásában főszerep jutott a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerveknek. A szakterületek beszámolói alátámasztották az elvégzett feladatok eredményeit, 

kiemelték a magas színvonalú szakmai munka elmúlt évi végrehajtását. Elmondható volt, hogy a 

kirendeltség munkatársai minden esetben segítséget nyújtottak a felmerülő katasztrófavédelmi, 

tűzvédelmi és egyéb ügyek végrehajtása kapcsán. 

Elmondta, hogy az elmúlt időszak tűzvédelmi, iparbiztonsági, hatósági ellenőrzései jelentősen 

hozzájárultak az emberi élet megóvásához, a környezet védelméhez. 

A tájékoztató alapján elmondható volt, hogy a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2019. évi feladatait eredményesen végrehajtotta. Javasolta a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

Pataki Csaba: Az előterjesztőnek szeretett volna néhány kérdést föltenni, de ezt majd írásban 

megteszik. Elmondta, hogy a fűtési szezon kezdetével több helyről kapták a visszajelzéseket, 

hogy egyes lakók nem megfelelő fűtőanyaggal fűtenek. Felhívta a figyelmet rá, hogy ez 

bűncselekménynek minősül. Elmondta, hogy egy új szabályozásnak megfelelően az esetleges 

bejelentéseket a Járási Hivatal Hatósági Osztályán tehetik meg, az önkormányzatnak ebben a 

kérdésben hathatós intézkedési jogosultsága nincsen. Kérte a lakosságot, hogy a fűtési szezon 

alatt olyan fűtőanyagot használjanak, amely akár egészségügyi szempontból, akár más 

szempontok alapján is összefér a szomszédok, a lakóközösség védelmével. 

 

Czene Gyula: Sajnálta, hogy az előterjesztések képviselői nem voltak jelen az ülésen. Elmondta, 

hogy nem híve az összevonásoknak. Úgy látta, hogy szakmai szempontból a színvonalas 

tájékoztató mutatta azt a sokrétű munkát, amit a katasztrófavédelemnél végeztek, tervezési, 

szervezési, ellenőrzési, megelőzési, védekezési feladatok szerepeltek benne. Elmondta, hogy 

nem lehetett könnyű a részterületek összevonása, hiszen tűzoltósági, polgári védelmi és gazdaság 

biztonsági szakterületek integrálódtak. Alezredes úrtól megkérdezte volna, hogy mennyire állnak 

rendelkezésre a képzésekhez megfelelő szakemberek. Úgy tudta, hogy egyes tűzoltókat, vagy 

katasztrófavédelemnél dolgozókat pszichológussá is kiképeztek, mert szükség van arra, hogy egy 

nagyobb katasztrófánál hogyan kezelik az érintetteket. Elmondta, hogy a katasztrófavédelmi 

feladatok ellátása jó kezekben van, színvonalasnak tartotta az anyagot, és elfogadta a 

tájékoztatót. 

 

Homoga László: Hozzászólásában elmondta, hogy több kérdést is szeretett volna feltenni a 

parancsnok úrnak. Érdekelte volna az, hogy a katasztrófavédelem részéről milyen eszközök és 
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személyi állomány áll rendelkezésre, hogy egy rendkívüli eseményeknél mennyi időn belül és 

hogyan tudják a káreseményt felszámolni, vagy lokalizálni? Mennyi időn belül tudnának lezárni 

egy területet súlyos káresemény esetén? A katasztrófa elhárításához szükséges eszközök és 

személyi állomány milyen formában áll rendelkezésre? Érdekelte volna, hogy egy ipolytarnóci 

árvízvédelmi feladatnál menyi idő alatt, milyen felkészültséggel, vagy eszközzel tudják 

végrehajtani az élet- és vagyonmentést, és mennyi időn belül tudják mozgósítani oda az 

állományt? A beszámolóból kiderült, hogy szinte csak megelőzésre fektetik a súlyt, hiszen a 

megelőzés az egyik legfontosabb tevékenység minden területen. Elmondta, hogy nem kevés 

káresemény történt a salgótarjáni tűzoltóság területén. A beszámolóból azt látta, hogy nagyon 

felkészültek a feladatok ellátására, nagyon dicséretes az a felkészültsége az állománynak, hogy 

rendkívüli események során a tűzoltóság részéről nem történt sérülés.  

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

A tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette. 

 

 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Bozó Krisztián tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

A napirend tárgyalásához meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

Bozó Krisztán tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság jelenleg 26 településen látja el az elsődleges tűzvédelmi, és műszaki mentési 

feladatait. Az események tekintetében a beszámoló ismertette a káresetek alakulását, azok 

településenkénti kimutatását, a műszaki mentések és a tűzesetek megoszlását, a jelentősebb 

káreseteket, a gyakorlatok végrehajtását, illetve az integrált hatósági feladatokat tűzvédelmi, 

polgári védelmi, ill. iparbiztonsági szakterületekre bontva.  

A katasztrófavédelmi rendszeren belül a törvényben meghatározott feladatok ellátása mellett, 

kiemelt figyelmet kapott a tűzoltó-parancsnokság állományának hatékony és eredményes 

felkészítése, a felettes szervekkel történő szoros együttműködés biztosítása, az integrált hatósági 

feladatok maradéktalan végrehajtása. A megelőzési, illetve az elháríthatatlan káresemények 

felszámolási feladatait magas szintű szakmai munka jellemezte, mely jelentősen hozzájárult a 

2019. évben elért eredményekhez.   

Javasolta a beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek. 

 

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

157/2020.(X.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2019. évi beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

3. 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 az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet október havi módosítására az előterjesztésben 

foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; az Ügyrendi Bizottság 6 igen 

szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 1 

nem szavazat ellenében; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 

tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy kérdése nem kifejezetten a rendelettel 

kapcsolatos, inkább egy benne található tétellel. Térfigyelő kamerát szeretnének lakók 

kihelyeztetni, ennek érdekében hajlandóak lennének kifizetni a kamera beszerzési költségét is. 

Megkérdezte, hogy amennyiben egy közösség megvásárol egy térfigyelő eszközt és felajánlja az 

önkormányzatnak, akkor ez beépíthető-e a jelenlegi rendszerbe, vagy sem? 

 

Válaszra Szatmáry Zsoltnak, a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének adta meg a szót. 

 

Szatmáry Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a jelenleg üzemelő, rendőrségre bekötött térfigyelő 

rendszerbe valószínűleg már nem integrálható be egy újonnan felszerelt kamera. Ennek 

szoftveres és hardveres okai vannak. Az üzemeltető azt a tájékoztatást adta, hogy a rendszer már 

nem tudja ezeket az új kamerákat kezelni. Elmondta, hogy ahol hasonló bővítési igény már 

felmerült, ott egyedi kamara felszerelés történt és internetes távoli eléréssel, vagy pedig helyben 

történő memóriakártyára, SD kártyára történő rögzítéssel oldották meg a kamera üzembe 

helyezését. Elmondta, hogy az is megoldásra várna, hogy a megvásárolt kamera, hogyan kerül az 

önkormányzat birtokába. A közterületre irányuló megfigyelés esetén jogilag meg kell oldani, 

hogy az önkormányzat által üzemeltetett kamerarendszerbe hogyan kell ezt a kamerát integrálni, 

hiszen azt önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy Salgótarján közterületein hol vannak 

közterületet megfigyelő kamerák elhelyezve. Elmondta, hogy elvileg lehetséges a megoldás, 

gyakorlatilag a pénzügyi és a jogi oldalt kell ehhez rendezni. 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy keresik a lehetőségeket a megoldásra. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotta:  

A 28/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 



8 

 

4. Javaslat a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint 

az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a magánutak elnevezésére 

jelenleg nincs helyi szabályozás, így azok elnevezését szabályozni szükséges, a közterületekhez 

hasonló eljárással. 

E mellett a rendeletben a házszámozás szabályait a központi címregiszterről és címkezelésről 

szóló Kormányrendeletnek való megfelelés érdekében szükséges pontosítani.  

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

A 29/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjairól szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat 

biztosítja az általa fenntartott köznevelési intézményben és a közigazgatási területén a tankerületi 

központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott köznevelési 

intézményekben. 

Jelenleg a közétkeztetést az önkormányzat a Szakácstündér Kft., a Séftündér Kft., valamint a 

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata között létrejött koncessziós 

szerződés alapján biztosítja. 

A Koncessziós jogosult megkereste a Koncesszióba adót, és kérte az intézményi térítési díjak 

emelését. Indokolásában szerepelt, hogy mind a nyersanyagok, mind a rezsi jellegű költségek 

terén jelentős elmaradás mutatkozik a szolgáltatás ellátásához szükséges valós költségekhez 

képest. Mindezek alapján, valamint a jelenlegi minőség és szolgáltatási struktúra fenntartása 

érdekében feltétlenül szükséges az intézményi térítési díjak emelése. 

Tekintettel a koncessziós szerződésben meghatározott KSH fogyasztói árindexre, valamint a 

minimálbér emelkedésére 2021. január 1-jétől az Önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozóan 12 %-os mértékű emelés elfogadását 

javasolta a Közgyűlésnek. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 9 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotta:  

A 30/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. 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. Jelen előterjesztésben a rendelet 

alapján adományozott kitüntetések körének bővítésére tett javaslatot. 

Elmondta, hogy az Önkormányzat méltóképpen kívánja elismerni és ösztönözni azon 

természetes, vagy jogi személyeket, illetve közösségeket, vagy szervezeteket, akik/amelyek a 

nyomtatott, vagy az elektronikus sajtó területén kiemelkedő szakmai színvonalú, tárgyilagos, 

hiteles írásaikkal, műsoraikkal, továbbá szerkesztői, fotóriporteri, vagy operatőri 

tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak Salgótarján és térsége értékeinek, eredményeinek 

bemutatásához, hírnevének növeléséhez, valamint a lakosság informáltságának bővítéséhez. Erre 

tekintettel javasolta, hogy a rendelet egészüljön ki a „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” 

elnevezésű elismeréssel. A közelmúltban, életének 101. évében elhunyt Bobál Gyula Arany – és 

Vastoll-díjas újságíró, a város közéletének meghatározó alakja volt. 

Az Önkormányzat felvette a kapcsolatot Bobál Gyula fiával, dr. Bobál Pállal, és tájékoztatta a 

díjalapítás szándékáról. Dr. Bobál Pál hozzájárulását adta a díj elnevezését illetően édesapja 

nevének használatához. 

A rendelet módosításának tervezete tartalmazta a díj adományozásának feltételeit. 

 

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 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

A 31/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Javaslat a Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti nem lakáscélú helyiség és a 

hozzátartozó földterület értékesítésre történő kijelölésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát 

képezi a Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti, 142 m2 alapterületű, „egyéb épület” 

megnevezésű ingatlan, valamint a hozzá tartozó Salgótarján 964 m2 alapterületű, „beépített 

terület” megnevezésű ingatlanból 8/42-ed tulajdoni hányad. Az ingatlant több éven keresztül a 

Salgótarjáni BOX Sport Egyesület használta. Az Egyesülettel megkötött használati szerződés 

lejárt, az ingatlan 2020. augusztus 26. napján visszavételre került. 
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Elmondta, hogy az elmúlt években a tárgyi ingatlanon felújítási munkálat nem történt, ezért 

annak műszaki állapota leromlott. A forgalomképes vagyontárgy a jelenlegi piaci viszonyok 

figyelembevételével gazdaságosan nem újítható fel. 

A határozati javaslat a Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt lévő épület, továbbá a 

3947 hrsz-ú „beépített terület” 8/42-ed tulajdoni hányadához tartozó ingatlanok kizárólag 

együttes, nyílt pályáztatás útján, a megajánlott vételár egyösszegű megfizetésével, az elővásárlási 

joggyakorlás figyelembevétele mellett a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére történő 

értékesítésére tett javaslatot akként, hogy az induló vételár a megállapított forgalmi értéken 

kerüljön meghatározásra. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság szintén 8 igen szavazattal 

támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

158/2020.(X.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 3947/D hrsz-on nyilvántartott, 

természetben Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt lévő, „egyéb épület” megnevezésű 

ingatlant 9.400.000 Ft, míg a 3947 hrsz-ú „beépített terület” megnevezésű ingatlan 8/42-ed 

tulajdoni hányadához tartozó ingatlanrészt 500.000 Ft induló vételár megajánlásával 

értékesítésre kijelöli nyílt pályáztatás útján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(VI.6.) Ör. sz. 

rendelet 22. § (1) és (5) bekezdése alapján, valamint a 25. § (2) és (3) bekezdéseire tekintettel. 

Az ingatlanok kizárólag együttesen értékesíthetőek, továbbá a vételár megfizetése kizárólag 

egyösszegben lehetséges. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a nyílt pályáztatás útján 

történő meghirdetésre, a legjobb ajánlatot tevő pályázóval történő adásvétel lebonyolítására, az 

adásvételi szerződés megkötésére, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

14. § szerinti, a Magyar Államot, illetve a Polgári Törvénykönyv alapján a tulajdonostársakat 

megillető elővásárlási joggal kapcsolatban az elővásárlási jognyilatkozatok beszerzésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

8. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületével kötött bérleti szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a tulajdonában 

lévő Salgótarján, Salgó út 40. szám alatt található „Közösségi tér” megnevezésű helyiséget 2020. 

április 1. napjától 2020. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kedvezményes bérleti 

díjon bérbe adta a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületének a Salgótarján 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel közösen létrejött konzorcium keretében történő szociális 

munka végzéséhez. 
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Az országban kialakult koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzettel összefüggésben kiadott 

Korm. rendelet alapján a projektek fizikai befejezésének napja 2021. január 31-re módosult.  

Az egyesület a Salgótarján Salgó út 40. szám alatti ingatlan hasznosítására 2 fő 

közfoglalkoztatottat foglalkoztat, akiknek a közfoglalkoztatási program fél éven keresztül, 2020. 

szeptember 01. és 2021. február 28. közötti időtartamban finanszírozza a munkabérét és 

járulékait. 

A határozati javaslat a Salgótarján, Salgó út 40. szám alatt található „Közösségi tér” 

megnevezésű helyiséggel összefüggésben az egyesülettel megkötött bérleti szerződés 2021. 

február 28. napjáig történő meghosszabbítására tett javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Elmondta, hogy támogatja az előterjesztést, viszont felhívta a figyelmet arra, 

hogy a szociális városrehabilitációs programban kiépítésre került egy kiskert a teniszpályával 

szemben, ahol semmilyen karbantartás, munka nem folyik. Elmondta, hogy ott eszközök vannak, 

konténer, faház lett építve, ki lett alakítva a kiskerti terület, viszont nagyon elhanyagolt 

állapotban van. Kérte, hogy tegyék rendbe a területet, és funkciójának megfelelően használják. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

159/2020.(X.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 

tulajdonát képező, 3127 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Salgó út 40. szám alatt található, 77 

m2 alapterületű „Közösségi tér” megnevezésű ingatlanra a Mozgáskorlátozottak Egymást 

Segítők Egyesületével kötött bérleti szerződés módosítását az 1. melléklet szerint. 

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

bérleti szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

9. Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződések módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a térségre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a közszolgáltató 

Szelektív Nonprofit Kft. bérleti szerződést kötött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásához szükséges vagyonra a tulajdonos Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulással, illetőleg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával.  
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A bérleti szerződésben megállapított bérleti díjak hosszú távon a jogszabályokban előírt 

kötelezettségekre nem nyújtanak fedezetet, ezért a társulás és az önkormányzat több alkalommal 

kezdeményezte a bérleti díjak mértékének felülvizsgálatát és a bérleti díjaknak az elszámolt 

értékcsökkenés alapján történő meghatározását.  

A Szelektív Nonprofit Kft. taggyűlése 2020. június 24-én tárgyalta a cég és az önkormányzat, 

illetőleg a cég és a társulás között létrejött bérleti szerződések felülvizsgálatának kérdését.  

Az ülésen jelenlévők a következőkben állapodtak meg: 

˗ 2020. november 1. napjával a két bérleti szerződés módosításra kerül. A módosítás 

alapján a Szelektív Nonprofit Kft. a társulásnak az eddigi 4 m Ft/év helyett 219,5 m Ft/év 

bérleti díjat, az önkormányzatnak 1 m Ft/év helyett 20,7 m Ft bérleti díjat fizet.  

˗ A bérleti szerződések módosítása az érintett vagyonra kötött albérleti szerződésekben 

meghatározott mindösszesen 5 m Ft összegű albérleti díjat nem érinti, így a VGÜ 

Nonprofit Kft fizetési kötelezettsége nem növekszik. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 10 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: 

 

160/2020.(X.29.) határozat 

 

1. A Közgyűlés a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Szelektív Nonprofit 

Kft. között 2018. július 1-jei hatállyal létrejött bérleti szerződés 1.sz. melléklet szerinti 

módosítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt elnök 

  

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a 

Szelektív Nonprofit Kft. között 2018. július 1-jei hatállyal létrejött bérleti szerződés 

módosítását az 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

10. Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Belügyminisztérium, mint 

Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett 

közzé a települési önkormányzatok számára. 

A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken fellelhető 

illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése. 

Elmondta, hogy a támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek 

rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A pályázat önerőt nem 

igényel. 
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A támogatás maximális intenzitása 100%, az egy pályázattal elnyerhető összeg az adott 

települési önkormányzat 2019. január 1-jei lakosságszámától függően alakul. 

A feladatok elvégzésére a város összesen 28. 421.052 Ft- támogatást igényelhet. 

A pályázat keretében önkormányzatunk a Zagyvai Rakodó utca és Temető utca által határolt 

területen lévő illegális hulladéklerakók felszámolását tervezi. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

161/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 

Belügyminisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtását az 

alábbiak szerint: 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás  

Megvalósítandó feladat: a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék 

felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítése  

Igényelt támogatás: 28.421.052 Ft 

Támogatási intenzitás: 100%  

A pályázat megvalósítása önerőt nem igényel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

valamint a beszerzéssel kapcsolatos eljárás lefolytatására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

11. Javaslat a Munkácsy Mihály út 12., 4504. helyrajzi szám alatti ingatlanon álló játszóház 

funkciójú épület bérbeadás útján történő üzemeltetésre 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a TOP pályázat 

keretében alakította ki a Salgótarján, Munkácsy Mihály út 12. szám alatti ingatlanon álló 

játszóház funkciójú épületét, illetve a hozzá kapcsolódó külső játszóteret, kertet és parkolót, 

valamint szerezte be a benne lévő eszközöket. 

Elmondta, hogy az önkormányzat az ingatlan üzemeltetését külső szereplő bevonásával, 

bérbeadás útján kívánja megoldani. Az erre irányuló kiválasztási folyamatot az önkormányzat 

2020. augusztus 27-én elindította, a meghirdetett pályázat azonban eredménytelenül zárult.  

A tárgyi ingatlanon található Játszóház üzemeltetését az eredménytelen pályázat ellenére is meg 

kell oldani, így újbóli pályázat kiírására volt szükség. 

Az ingatlan bérbeadása az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet értelmében versenyeztetés útján lehetséges, az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával. A 

pályázati kiírást a határozati javaslat melléklete tartalmazta. 
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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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján, 

Munkácsy Mihály út 12., 4504 helyrajzi szám alatti 489 m2 alapterületű, játszóház bérletére 

vonatkozó pályázati felhívást és tájékoztatót az 1-2. melléklet szerint.  

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a 

pályázati eljárás lefolytatására, a pályázati felhívás közzétételére a Szuperinfóban, megyei 

vagy országos napilapban és a www.salgotarjan.hu honlapon.  

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző  

 

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, amennyiben a nyertes pályázó önkormányzati támogatás 

igénybevétele mellett tervezi a létesítményt üzemeltetni, akkor ennek fedezetét biztosítsa 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval kötendő bérleti szerződést 

jóváhagyásra terjessze elő a pályázati eljárás lezárultát követő soron következő Közgyűlés 

ülésére.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

12. Javaslat a salgótarjáni turisztikai desztinációk hatékonyabb működtetésének 

előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Salgótarján fellendülésének, 

gazdasági fejlődésének egyik lehetséges iránya a helyi turizmus fejlesztése. A salgótarjáni 

turizmus szervezését és az önkormányzat tulajdonában álló turisztikai létesítmények, eszközök 

(salgóbányai Geocsodák Háza, Gyermektábor, Madárpark, gumikerekű kisvonat) működtetését 

jelenleg a Geopark Nonprofit Kft. látja el. A Kft. alapvetően a 22 szlovák és 64 magyar települést 

felölelő Novohrad – Nógrád Geopark működésével kapcsolatos feladatokat látja el. A geopark 

központi területe a Karancs - Medves vidék.  

A Geopark Nonprofit Kft. vezető munkatársai részéről fogalmazódott meg, hogy a feladatokat a 

jelenlegi szervezet egyre kisebb hatékonysággal tudja ellátni, ezért érdemes lenne a medvesi 

térség, és ezzel Salgótarján turizmusára átcsoportosítani az erőforrásokat.  

Elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök és telephelyek száma és a várható 
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fejlesztések miatt indokolt, hogy egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég egy 

hálózatban, egy rendszerként kezelje ezeket az erőforrásokat. 

Felsorolta az induló telephelyeket és kiemelt tevékenységeket: 

● Geocsodák Háza, Salgóbánya 

● Madár park, Eresztvény 

● Látogatóközpont, Eresztvény 

● Gumikerekű kisvonat 

● Turisztikai információs iroda, Salgótarján 

● Garzon apartman lakások 

● Tarjáni Gyermektábor 

● Konyha és rendezvényterem, Tó strand 

● Helyi termékek értékesítése 

● Térségi marketing és promóció 

A középtávú cél a telephelyek tevékenységének közelítése a fenntartható gazdálkodás irányába. 

Elmondta, hogy emellett a Geopark Nonprofit Kft. a jövőben hatékonyan tud koncentrálni a 

nemzetközi szintérre, a határon átnyúló kapcsolatokra. Szakértői révén hatékony segítséget tud 

nyújtani a terület földtani bemutatóhelyeinek fejlesztésében. 

Az előzőekben vázoltaknak megfelelően az előkészítés végső szakaszában tartanak azok a 

szakmai egyeztetések, amelyek alapján várhatóan a Közgyűlés következő ülésén a salgótarjáni 

turizmus működtetésének szervezeti és jogi feltételeire vonatkozó javaslatot terjesztenek be. Az 

új struktúra 2021. január 1-jei hatállyal történő bevezetését szem előtt tartva, szükséges a 

Geopark Nonprofit Kft.-vel kötött szerződések 2020. december 31-i hatállyal történő 

felmondása. 

Kérte a Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy kicsit megkésve ugyan, de elindult a 

turizmusfejlesztés Salgótarjánban. Úgy látta, hogy az érintettek észrevették azt a lehetőséget, ami 

ennek a városnak a jövőjét meghatározza, hiszen az ipar és egyéb más fejlesztési lehetőségei 

korlátozottak. Kérte Polgármester úrtól, hogy ennek a programnak a kidolgozásánál 

javaslatokkal élhessen minden képviselő. Elmondta, hogy a Modern Városok Programban is 

szerepel a turizmusfejlesztés, az abban rejlő lehetőségeket bele kellene integrálni ebbe a 

programba. Úgy gondolta, hogy egy ciklus végéig tartó fejlesztési anyagot kellene közösen 

összerakni, és ebben országgyűlési képviselő urat, és a megyei közgyűlési elnök urat is illő lenne 

megszólítani. Miniszerelnök úr a 2016-os látogatásán regionálisan 20-22 milliárd Ft-os keretet 

biztosított a turizmus fejlesztésére. Megkérdezte, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy 

ebbe az előzetes programba javaslatokat tehessenek. Felhívta a figyelmet a Garzonház 18. 

emeletén lévő lakásoknak a beintegrálására ebbe a programba. A körzet képviselőjeként 

lehetőséget kért, hogy részt vegyen a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos megbeszéléseken. 

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy az egyik legfontosabb döntés előtt áll a 

Közgyűlés, mert a turizmusfejlesztés mindenféleképpen központi téma és kitörési pont 

Salgótarján jövője szempontjából. Meglepődve tapasztalta, hogy egy olyan előterjesztést kaptak 

kézhez, ahol nem ismerik a másik oldalát a mérlegnek. Elmondta, hogy az átalakítási tervezet 

nem ismert számukra, nem kaptak erről tájékoztatást, ezért nehéz úgy dönteni, ha nem tudják mi 
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történik a másik oldalon. Azt gondolta, úgy lett volna szerencsés az előterjesztést a Közgyűlés 

elé hozni, hogy vagy egy másik előterjesztésben szerepel az átalakítás mikéntje, vagy 

tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen átalakítást terveznek. Kérte, ha van rá lehetőség, 

Polgármester úr mondjon erről konkrétumokat. 

Másik témában, ami az előterjesztéshez szervesen nem kapcsolódott, de a Novohrad-Nógrád 

Geoparkhoz igen, elmondta, hogy az előző Közgyűlésen heves szópárbaj alakult ki arról, hogy a 

Városfejlesztő Kft. volt igazgatója, illetve egyéb gazdasági társaságok tulajdonosa egy és 

ugyanaz a személy. Bár sok mindenben nem értettek egyet, de azt Polgármester úr is elismerte, 

hogy dr. Oláh Péter részéről etikátlan volt, amit tett, és nem tartotta szerencsésnek azokat a 

lépéseket, amit ebben az évben tett. Véleménye szerint el kellene gondolkodnia a 

polgármesternek dr. Oláh Péter visszahívásáról, aki továbbra is a Geopark Kft. ügyvezető 

igazgatója, mert ha a városvezetés úgy ítéli meg, hogy dr. Oláh Péter etikátlanul cselekedett, és 

ezáltal a város hírnevében kárt okozott, így polgármester úrnak illett volna megtenni ezt a lépést. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztésben az olvasható, hogy az 

előkészítés végső szakaszában tartanak azok a szakmai egyeztetések, amelyek alapján várhatóan 

a Közgyűlés következő ülésére a salgótarjáni turizmus működésének szervezeti és jogi 

feltételeire vonatkozó előterjesztést terjesztenek be. Megjegyezte, hogy ha a végső szakaszban 

tartanak, akkor képviselőként miért nem kapott információt sem a kezdeti, sem a középső 

szakaszáról. Úgy gondolta, hogy egy jövőt érintő dologról tárgyalnak, információkat kért, ha 

ilyen típusú előterjesztések készülnek. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a mostani döntést azért szükséges meghozni, hogy 

elkezdődhessen a szervezetépítési munka. A következő szakmai megbeszélésre dr. Dániel Zoltán 

alpolgármester úr küldeni fog meghívót a képviselőknek. Elmondta, hogy Becsó Zsolt 

országgyűlési képviselő úrral a Modern Városok Program kapcsán egyeztetett, a benne található 

turisztikai csomag Salgótarjánra jutó része nagyjából 7 milliárd Ft. A mostani fejlesztési 

elképzelés szinergiában van a Modern Városok Programban vázolt elképzelésekkel, a kettő 

együtt mozog. Fontosnak tartotta, hogy szakmai szereplők fogalmazzák meg javaslataikat, amely 

javaslatok ha megvannak, akkor tudják a képviselőket is bevonni a munkába. Elmondta, hogy 

szeretnék szétbontani a két dolgot, hogy önkormányzati tulajdonban végezzen Salgótarján 

turisztikai fejlesztést, ugyanis ahogy a felvezetőjében is elmondta, a Geopark Kft-hez 22 szlovák 

és 64 magyar település tartozik. Korábban is vita volt belőle, hogy ki állja a költségeket a 

Geopark Kft.-ben, amiben Salgótarján mindig egyedül maradt. Az a cél, hogy egy olyan 

rendszert szeretnének felépíteni, amelynek eredményeit Salgótarján fogja élvezni. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

163/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi turisztikai telephelyek 

és eszközök működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására 2021. január 1. napjától egy, az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetet bíz meg. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás szervezeti és jogi kereteire 

vonatkozó döntési javaslatát terjessze elő a testület következő ülésére. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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2. A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott döntés jogi feltételeinek biztosítása érdekében a 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között 

a) a Tarjáni Gyermektábor (3100 Salgótarján, Tó-strand 2419 hrsz.) és a Geoparki Látogató 

Központ (3109 Salgótarján – Salgóbánya, Medvesi út 14., 12479 hrsz.) működtetésére 

megkötött, a Közgyűlés 246/2016.(XII.15.) határozatával jóváhagyott közszolgáltatási 

szerződést,  

b) a Salgótarján, Beszterce tér 1. szám alatti 2695/A/2/10 hrsz.-ú, 221 m2 területű helyiségre 

és annak berendezéseire megkötött, a Közgyűlés 176/2018.(XI.30.) határozatával 

jóváhagyott bérleti szerződést,  

c) a Salgótarján Eresztvény városrészében található Madárpark működtetésére megkötött, a 

Közgyűlés 37/2019.(III.28.) határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást,  

d) az „Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjánban” című projekt keretében beszerzett Orsatrain 

típusú gumikerekű kisvonat üzemeltetésére megkötött, a Közgyűlés 122/2019.(VI.27.) 

határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerződést 

2020. december 31. napjával felmondja.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a felmondás írásban történő közléséről 

gondoskodjon.  

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

A napirendi pont tárgyalása után 15 perc szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

 

13. Javaslat a Dornyay Béla Múzeum, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár alapító 

okiratának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. 

november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá alakul át.  

A fentiek alapján szükséges a Dornyay Béla Múzeum, valamint a Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár alapító okiratának módosítása. A módosítás a költségvetési szervnél alkalmazásban 

álló személyek jogviszonyát érinti. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 10 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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164/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dornyay Béla Múzeum 

alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az 1. melléklet 

szerint elfogadja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés a Balassi Bálint Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítását és az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerint elfogadja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés felkéri Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a törzskönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2020. november 6. 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző  

 

 

14. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Társulási Megállapodás 

módosítását a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások indokolták. 

A javaslat alapján átvezetésre kerültek a legfrissebb lakosságszámok, a kormányzati 

funkciószámok változásai, a tagönkormányzatok képviseletét ellátó társulási tanácstagok 

delegálására vonatkozó szabályok, és a tisztségviselők mandátumára vonatkozó rendelkezések 

pontosítása, továbbá a jogszabályi változások miatt szükséges változások. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 10 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: 

 

165/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 8. sz. módosítását az 1. melléklet 

szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulás munkaszervezetét 

értesítse.  
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

15. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Társulási Megállapodás 

módosítását a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások indokolták.  

A javaslat alapján átvezetésre kerültek a legfrissebb lakosságszámok, a kormányzati 

funkciószámok változásai, a tagönkormányzatok képviseletét ellátó társulási tanácstagok 

delegálására vonatkozó szabályok, és a tisztségviselők mandátumára vonatkozó rendelkezések 

pontosítása, továbbá a jogszabályi változások miatt szükséges változások.  

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 10 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: 

 

166/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 9. sz. módosítását az 1. melléklet 

szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

  

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulás munkaszervezetét 

értesítse.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

16. Javaslat a Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kezdeményezte az önkormányzatnál a 

társaság nevének megváltoztatását és erre tekintettel az alapító okiratának módosítását. 

Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy a társaság tevékenységére és feladatellátására tekintettel 

elengedhetetlen egy könnyebben beazonosítható és egyszerűbben használható cégelnevezés. A 

társaság rövidített cégnevére a helyi köznyelvben meghonosodott REMEK Nonprofit Kft. 

elnevezést javasolta. 

A társaság jogi képviselője névfoglalás iránti kérelmet terjesztett elő 2020. október hó 1-jén a 

Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán. A cégbíróság végzése alapján, a kérelemben 
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szereplő „REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság” nevet foglalta le a végzés 2020. október 2-i keltezésétől számított 60 napos 

időtartamra. A Társaság alapító okiratának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete 

tartalmazta. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 10 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

167/2020.(X.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.) 

alapító okiratának módosítását jóváhagyja az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés utasítja Balogh Katalin ügyvezető igazgatót, hogy a 

változásbejegyzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

 

 

17. Tájékoztató a 2020/2021. nevelési év kezdéséről 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Felvezetőjében elmondta, hogy az előterjesztés a 2020/2021-es nevelési év 

indításával összefüggésben tájékoztatást ad az önkormányzat fenntartásában lévő Salgótarjáni 

Összevont Óvoda és Bölcsőde személyi és tárgyi feltételeiről, a különleges jogrend alatti és a 

nyári időszakról, a pedagógus minősítésekről, az óvoda civil kapcsolatairól és a nevelő-oktató 

munkáról. 

 

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy a koronavírus nem kis gondot okoz az 

óvodákban. A tájékoztató arról szólt, hogy az óvodák az eddigieknél is nagyobb súlyt fektetnek 

az egészséges életmódra nevelésre, az óvónők nagyon sokféle mozgást találnak ki a gyermekek 

számára. Elmondta, hogy mind a 10 óvodai egységben van tornaszoba, van, ahol műfüves pálya 

is található. Szokássá vált a szülők bevonása is a rendszeres testmozgásba, mozgásterápiás 

foglalkozásokat is tartanak. A Bozsik foci programban 10 csoport focizik, valamint Papp Ildikó 

tájfutó is foglalkozik gyerekekkel. Véleménye szerint nem véletlen, hogy az idén Andóné Angyal 

Mária óvodavezető asszony kapta a Szlivka díjat. 

 

Szabó Csaba: Elmondta, hogy a Közgyűlésre volt egy előterjesztése, amit későn nyújtott be, 

ezért nem került napirendre vételre. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a közbeszédben és a 
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szakmában nagy vihart kavart az úgynevezett ,,LMBTQ mesekönyv”. Óvodavezető asszonytól 

kérdezte, hogy történt-e megkeresés az óvodák felé ezzel a könyvvel kapcsolatban? Vásároltak-e 

belőle, vagy valamilyen formában bekerülhetett-e az óvodákba?  

 

Fekete Zsolt: Válaszadásra Andóné Angyal Mária óvodavezető asszonynak adta meg a szót. 

 

Andóné Angyal Mária: Válaszában elmondta, hogy ennek a könyvnek a megítélése a felnőttek 

körében sokkal zajosabb, mint az óvodákban. Nem keresték még meg őt ezzel kapcsolatban, 

illetve a gyerekek és a szülők között sem volt téma. Egy szülő sem kérdezte meg tőle, hogy 

foglalkoznak-e ezzel a könnyvel. Az önkormányzattól sem kapott semmiféle megkeresést, 

felkérést azzal kapcsolatban, hogy beszerezzék a könyvet, nem is áll szándékában. Úgy gondolta, 

hogy ez minden családnak, minden szülőnek a magánügye, ha ő érintett esetleg valamilyen téren 

a könyvnek a tartalmával, azt beszélje meg a saját gyermekével. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

A tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette. 

 

 

18. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére  

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Összevont Óvoda 

és Bölcsőde fenntartója az önkormányzat. Az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezése a fenntartó hatásköre. A döntésnél figyelembe kellett venni a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény mellékletében meghatározott létszámhatárokat, az 

intézmény alapító okiratát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szorzószámmal 

meghatározott, úgynevezett számított létszámát. 

Az előterjesztés javaslatot tartalmazott a maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére. A maximális létszám túllépése a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde hat 

tagóvodáját érinti. A javaslat valamennyi esetben a jogszabályban meghatározott keretek közötti 

mértékű maximális létszám túllépés engedélyezését tartalmazta. 

 

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

168/2020.(X.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvodában és 

Bölcsődében a 2020/2021. nevelési évre az 1. melléklet szerint engedélyezi a maximális 

csoportlétszámtól való eltérést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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19. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatására 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma pályázatot hirdetett a 2019/2020. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára 

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.  

A tehetséggondozó programba a 2020/2021. tanévre felvételt nyert az egri Neumann János 

Gimnázium, Technikum és Kollégiumba Horváth Nelli, a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály 

Zoltán Tagiskolájának volt tanulója és benyújtotta önkormányzatunkhoz pályázatát. 

A pályázó családi körülményei, szociális helyzete alapján a pályázati feltételeknek megfelelt. 

Javasolta, hogy az önkormányzat a rendeletnek megfelelően a programban való részvétele 

idejére 2020. november 1. napjától (maximum 5 évre, tanévenként 10 hónapra) 5000 Ft/hó 

ösztöndíjban részesítse a tanulót. 

 

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

169/2020.(X.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Horváth Nellit (született: 

………………………………...; anyja neve: ………….; lakcíme: …………………………….), 

aki az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulójaként részt vesz az 

Arany János Tehetséggondozó Programban, 2020. november 1. napjától 5000 Ft/hó ösztöndíjban 

részesíti a rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

20. Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja dolgozóinak 

jutalmazására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2020. év rendkívüli 

nehézségeket támasztott az ország minden lakosa, minden dolgozója felé, hiszen egy eddig 

sokak számára ismeretlen helyzettel, az egészségügyi járványhelyzettel kell együtt élni. A 

veszélyhelyzet a szociális területen dolgozókat legalább olyan mértékben állította rendkívüli 

helyzet elé, mint az egészségügyben dolgozókat.  

Rendkívül nagy köszönet illeti azokat a szakembereket, akik az év minden napján segítették, 

gondozták a segítségre szoruló honfitársaikat, és ebben az embert próbáló rendkívül nehéz 

helyzetben is lelkiismeretesen végezték a munkájukat, vagy sok esetben a saját munkájuk mellett 

nyújtottak segítséget. 

Erre való tekintettel az önkormányzat kezdeményezte, hogy pénzjutalomban részesüljenek a 

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja azon dolgozói, akik a salgótarjáni 
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feladatellátásban vesznek részt és a veszélyhelyzet időtartama alatt helytálltak. 
 

Az előterjesztés az ülés előtt lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 
 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Szabó Csaba: A felvezetőben az hangzott el, hogy akik a salgótarjáni feladatellátásban vesznek 

részt, azok számíthatnak jutalomra. Megkérdezte, hogy vannak olyan dolgozók is, akik nem csak 

a salgótarjáni feladatellátásban vesznek részt, vagy egyáltalán nem végeznek feladatot  

Salgótarjánban, hanem csak más településen? 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ 

dolgozói körébe tartoznak azon települési önkormányzatok dolgozói is, akik nem Salgótarján 

közigazgatási területén látnak el feladatot, hanem például Cereden, Zabarban, tehát más 

települések feladatellátását végzik. Elmondta, hogy fel lettek kérdezve a polgármesterek, és a 

többi önkormányzat változó formában kívánja jutalmazni azoknak a munkáját, akik az adott 

településen láttak el feladatot. 

 

Szabó Csaba: Megkérdezte, hogy akkor elképzelhető, hogy ők is részesednek elismerésben 

valamilyen formában? 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy nagyon változó módon, de főként Salgótarjánban volt nagyobb 

számú beavatkozás, amikor otthon lévő rászorultaknak kellett a bevásárlást, ebédet megoldani. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

170/2020.(X.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezi Salgótarján és 

Térsége Egészségügyi-Szociális Központja Igazgatójánál, hogy a salgótarjáni 

feladatellátásban dolgozók bruttó 100.000 Ft pénzjutalomban részesüljenek. A pénzjutalom 

kifizetéséhez szükséges 15.015.000 forintot támogatás formájában nyújtja az Önkormányzat 

az intézmény részére. 

Határidő: 2020. november 10. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 15.015.000 Ft 

erejéig az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére kötelezettséget vállaljon.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pont szerinti döntések miatt szükséges 

költségvetési előirányzat-módosítási javaslatát terjessze elő a Közgyűlés soron következő 

ülésére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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Fekete Zsolt: A továbbiakban jelezte, hogy a következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 

22. § (1) a) pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en került sor. 

Megkérte a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, 

érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti 

egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből. 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

NYÍLT ÜLÉS 

 

Fekete Zsolt: A zárt ülés befejeztével jelezte, hogy a Közgyűlés nyilvános ülésen folytatja 

munkáját.  

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre egy interpelláció érkezett. Turcsány László képviselő 

úr 2020. október 14-én interpellációt nyújtott be, melyben a Jobb Páholy – Dr. Förster Kálmán 

Társaság által a 2020. évi költségvetés elfogadásához készített ún. módosító indítvány kapcsán 

érdeklődött a salgóbányai 12385-12430 hrsz.-ú, valamint a 12448-12478 hrsz.-ú ingatlanok 

önkormányzat általi megvásárlása és a terület rehabilitációja előrehaladásáról. Az interpellációt 

megküldték a Közgyűlés tagjainak. 

 

Az interpellációban megfogalmazott kérdésekre az alábbi választ adta: 

Tájékoztatta a képviselő urat és a Közgyűlést, hogy a Salgó Vagyon Kft. elkészítette az érintett 

salgóbányai városrész ingatlanainak felvásárlásával és területrendezésével kapcsolatos előzetes 

szakmai anyagot, ez azonban a Közgyűlés elé terjesztendő konkrét javaslatnak még nem 

minősül. A szakmai anyag természetesen a képviselők által megtekinthető. 

Elmondta, hogy a COVID 19 okozta pandémiás helyzet nehéz anyagi terhet ró az önkormányzat 

költségvetésére, mivel jelentős bevételkiesések és többletkiadások keletkeztek. Jelen pillanatban 

nem lehetett megmondani, hogy a salgóbányai területrendezéssel kapcsolatban a Közgyűlés az 

önkormányzat költségvetésében mikor tud erre forrást biztosítani, ami számítások szerint 

megközelítőleg 200 millió Ft-os kiadást jelentene. A területrendezéssel kapcsolatos szakmai 

javaslat Közgyűlés elé történő beterjesztését a források rendelkezése állása esetén tartotta 

indokoltnak. 

Megjegyezte, hogy a Jobb Páholy – Dr. Förster Kálmán Társaság javaslata nem tekinthető a 

költségvetéshez kapcsolódó módosító indítványnak, mivel ilyen indítványt a települési 

képviselők, valamint a bizottságok terjeszthetnek elő. Valóban benyújtottak egy kérelmet, ez 

azonban nem köti a Közgyűlést, arról a testület nem köteles tárgyalni. Megkérdezte Turcsány 

László képviselő úrtól, hogy a választ elfogadja-e? 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: A 200 millió Ft-os becslést túlzónak tartotta, hiszen a Jobb Páholy javaslata 

az volt, hogy a Közgyűlés készítse el a beavatkozási tervet, nézzék meg a lehetőségeket, hogy 

mennyibe kerülne, hogyan lehetne a költségeket a későbbiek folyamán érvényesíteni, különös 

tekintettel arra a területrészre, amely Salgóbánya bevezető szakaszát érinti, hiszen ott érkeznek 

be a turisták a településre. Véleménye szerint mindenképpen biztosítani kellene a minimális 

költséget, 5-7 millió Ft-ra becsülte ezt az összeget, amiből a különböző bontási terveket meg 
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tudnák valósítani. Elmondta, hogy amennyiben polgármester úr lehetőséget biztosít erre a 2021-

22-es költségvetési évben, akkor elfogadja az interpellációt, ellenkező esetben nem. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy képviselő úr lemehet a Salgó Vagyon Kft-hez, és 

megtekintheti az anyagot, ami részösszegeket is tartalmaz. Úgy gondolta, hogy ezzel az 

interpellációval rontották az önkormányzat esélyeit a terület rehabilitációját tekintve. Kérte, hogy 

gondolják át, ezt miért mondta. A költségvetésnél természetesen figyelembe fogják venni a 

lehetőségeket, hiszen a turisztikai csomaghoz kapcsolódnak. 

 

Kérdezte Turcsány Lászlót, hogy a választ elfogadja-e? 

 

Turcsány László: A választ nem fogadta el. 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy amennyiben az interpelláló a választ nem 

fogadja el, az interpellációra adott válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül egyszerű 

többséggel dönt.  

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében 2 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta. 

 

172/2020.(X.29.) határozat 

 

A Közgyűlés a Turcsány László települési képviselő által 2020. október 14-én benyújtott 

interpellációra adott polgármesteri választ elfogadja. 

 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése? 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy Salgóbányán mindenképpen beavatkozásra 

lesz szükség. Azt gondolta, hogy a tervezet, amit a turizmus megújulásával kapcsolatban tett az 

önkormányzat nagyon jó kezdeményezés, viszont amennyire Somoskő rendezett, Salgóbánya 

annyira nem. Egy kolónia településről beszélnek, ahol nem csak az épületek állapota, sok egyéb 

más dolog is rendezetlen. Elmondta, hogy az Ipolyerdővel, vagy a Bükki Nemzeti Parkkal történt 

területcserék is ebbe a kérdésbe tartoznak. 

Elmondta, hogy megkezdődtek a csatornafelújítási munkálatok. Jegyző asszonytól ezzel 

kapcsolatban nem kapott választ, kérte, hogy legalább e-mailben válaszoljon neki. Megkérdezte, 

hogy mikorra lesz látható a területeken az utak rendezése, milyen állapotba fogják visszaállítani? 

Másik kérdése volt jegyző asszonyhoz, hogy a Jónásch telepi bontás mikor indul meg? Örömmel 

jelentette, hogy megindult a bontás, de erre sem kapott választ. 

Mindenszentekre vonatkozóan a temetők állapota, az oda való behajtás, a rendbetétel nagyon 

fontos lenne. 

A Jókai sorral kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy ott közegészségügyi szempontból szörnyű 

állapotokat lehet tapasztalni, ugyanez a helyzet a Derencsényi úton is. Úgy gondolta, hogy 

valamelyik önkormányzati cégnek előbb-utóbb beavatkozást kell végrehajtani ezeken a 

területeken, legalábbis ami a közterületeket érinti. 
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A salgóbányai játszótérrel kapcsolatban kérte az önkormányzat segítségét, mert olyan 

játszóeszközök vannak ott, amelynek felújítására az alkotója engedélyt adott, az eszközök 

beszerzésre kerültek, de a felújítás elmaradt. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Salgóbányán a Petőfi emléktábla nagyon rossz állapotban van, 

a felfogató résznél törések tapasztalhatók, balesetveszélyes. Bizottsági ülésen felajánlotta, hogy 

megcsináltatja a táblát, ehhez kérte az önkormányzat segítségét. 

Jegyző asszonynak jelezte, hogy a januári, illetve a februári jegyzőkönyvek fel vannak töltve, 

viszont a többi nincs. 

Elmondta, hogy a Budavölgyi úton ad-hoc lakossági fórumot tartottak, ahol szó volt róla, hogy a 

vaddisznók rettenetes károkat okoznak. Pataki Csaba alpolgármester urat kérte, hogy a 

közfoglalkoztatottak ezeket a területeket próbálják meg rendbe tenni. 

 

dr. Romhányi Katalin: Válaszában elmondta, hogy márciustól nem volt közgyűlés, annak 

viszont utánanéz, hogy az augusztusi és szeptemberi jegyzőkönyv fönt van-e, ha nincs, akkor 

pótolni fogják. 

Elmondta, hogy az előző közgyűlésen feltett kérdésekre a választ látta, és az megküldésre került 

képviselő úr részére. 

 

Tolnai Sándor: Elmondta, hogy az igazoltan hiányzó két alpolgármester úrnak szeretett volna 

kérdéseket feltenni, mert a legutóbbi közgyűlésen egyéb elfoglaltsága miatt hamarabb kellett 

távoznia, és az ott elhangzottakra szeretett volna reagálni. Sérelmezte, hogy akkor tesznek 

kritikákat, amikor nem tud rá reagálni, a következő Közgyűlésen fog a kérdésekre visszatérni. 

 

Szabó Csaba: Felhívta a figyelmet a Mindenszentekhez közeledve a közterületeken lévő 

keresztekre, ezeknek a rendberakására, környezetük rendezésére. 

Elmondta, hogy a Forgách úton aszfaltozás történt a járdán, azt tudja, hogy az út nem az 

önkormányzaté, viszont azt nem, hogy a járda kihez tartozik. Elképesztőnek találta, ahogy 

visszaaszfaltozták, hiányoznak a szegélykövek. Elmondta, hogy fel kellene hívni a kivitelező 

figyelmét, hogy a köveket pótolják, hisz ez nem csak balesetveszélyes, hanem csúnya is. 

 

Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy az ősz beköszöntével újra megjelentek a 

vaddisznók a város belterületén, ahol évről évre egyre nagyobb gondot okoznak. Úgy gondolta, 

hogy ez a probléma most már beavatkozást igényel. Nyilván az egész várost nem lehet körbe 

keríteni vadkerítéssel, de azt tudják, hogy ezeknek a vadaknak van tulajdonosa, van olyan szerv, 

akinek törvény által kötelezetten vadgazdálkodást kell, hogy végezzen. Elmondta, hogy 

Magyarország területén büntetendő, ha bárki önkényesen kilövi a vadat. A vaddisznók már nem 

csak a közterületek állapotát, hanem a városlakók testi épségét is veszélyeztetik. Kérte 

polgármester urat, illetve jegyző asszonyt, hogy a közmeghallgatásra hívják meg a területileg 

illetékes vadásztársaságokat. Szerinte minden képviselőt megkeresnek telefonon a vadak miatt, 

jogos felháborodást kapnak a lakók részéről, hogy miért nem kezdenek semmit a vaddisznó 

helyzettel. Az emberek nem tudják, hogy az önkormányzatnak semmilyen hatásköre nincs e 

tekintetben. Kérte, hogy jöjjenek el az illetékes vadásztársaságok, és válaszoljanak a lakóknak a 

jogos felvetésekre, és adjanak választ arra, hogyan lehetne megoldani ezt az áldatlan állapotot. 

Kérte, hogy annak a jogi vizsgálata is történjen meg az önkormányzat részéről, hogy a 

kártérítéseknek hogyan lehetne érvényt szerezni, nemcsak magántulajdonban, hanem 

közvagyonban tett kár esetén is. 
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Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a csatornaépítés következtében megrongált utak, 

járdák helyreállításával kapcsolatban megnézeti a hivatal munkatársaival, hogy mikor kell 

kötelezni a kivitelezőt a helyreállításra. 

A Jónásch telepi szállóval kapcsolatban a tulajdonos lépett, nem önkormányzati tulajdonú volt az 

ingatlan. 

Elmondta, hogy a játszóteret Salgóbányán megnézik, a Petőfi emléktáblát pedig együtt fogják 

Turcsány képviselő úrral felvinni. 

Tolnai Sándor képviselő úrnak mondta, ha majd itt lesznek az alpolgármester urak, akkor fel 

lehet tenni a kérdéseket nekik, Szabó Csaba képviselő úrnak pedig mind a két felvetését meg 

fogják nézni, de szerinte rendben lesz. 

Jegyző asszonyt kérte, hogy a közmeghallgatás előtt szervezzen egy összejövetelt mind az 5 

érintett vadásztársasággal, és a területi képviselőkkel, az önkormányzat pedig jogi kérdésekben 

készüljön fel, mert hosszú évek óta előkerül a vad probléma. Minden vadásztársaság kapott 

mobil lest, kíváncsi lenne, hogy ezek ugyanolyan állapotban vannak-e, mint amikor odaadták. 

Kérte jegyző asszonyt, hogy a fővadász legyen meghívva erre a megbeszélésre. Elmondta, hogy 

korábbi megbeszélésen meghatározták, hogy kinek mi a feladata, a rendőrségnek is szóba jött a 

szerepe, hogy lehet engedélyezni a belterületi vadkilövést. Őt és lakótársait is bosszantja Eperjes 

telepen, hogy évek óta tönkre teszik a szarvasok és a vaddisznók a fenyőfákat, gyümölcsfák 

kérgét. 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: A temetők látogatási rendjét javasolta, hogy a rádióban napi szinten közöljék, 

hogy hogyan lehet esetleg bejutni autóval, illetve meddig vannak nyitva, valamint a város 

honlapjára is ki lehetne tenni a tájékoztatót. 

Javasolta továbbá, hogy a tavaszi segélyszállítmányt, amiből illetéktelenek eltulajdonítottak egy 

részt, a második hullámban, ha van rá lehetőség, szét lehetne osztani. Az egyéni képviselők 

nézzék meg, hogy kik azok, akik rászorulnak erre. 

A zagyvarónai patakmeder takarítással kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatok még nem 

kezdődtek meg annak ellenére, hogy a program szeptember 1-től február 28-ig tartana. Pataki 

alpolgármester úrtól kérdezte, hogy a forgó kotrógép megvásárlása megtörtént-e? A munkálatok 

megkezdése mikorra várható? A késés nem veszélyezteti-e a programot? 

 

Homoga László: Hozzászólásában elmondta, hogy a közterületen szolgálatot teljesítő személyek 

hozzák az állampolgárok tudomására, hogy nem szabad etetni a galambokat, valamint a vadon 

élő állatokat, ugyanis ezzel tönkre teszik a környezetüket, és különböző helyeken károkat 

okoznak. A károkozás helyreállításáért a vadásztársaság elnökének ki kellene számlázni a 

helyreállítási költséget, amely a későbbiek folyamán bíróságon behajtható lenne. 

 

Pataki Csaba: A kiskertes projekttel kapcsolatban elmondta, hogy történtek olyan 

cselekmények ott, amelynek nyomán rendőrségi feljelentést tettek. A rendőrség levelében 

jelezte, hogy ismeretlen tettes hiányában lezárta a nyomozást. Ugyanezen a helyen a vadkár is 

jelentős, a kármentesítés jelenleg is zajlik. A kiskertes projekt elszámolása jelenleg is zajlik. 

A temetőbe való behajtással kapcsolatban elmondta, hogy eddig 175 engedély lett kiadva, ebből 

az idén 5 darabot állított ki a Foglalkoztatási Kft. A Mindenszentek közeledtével a toalettek 

fertőtlenítve lettek, valamint kézfertőtlenítőket helyeztek ki a temetőkbe. 

A konzervekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy azok biztonságosabb helyre lettek 

szállítva. A rendőrségi feljelentés megtörtént, a kihallgatások folyamatban vannak. 




