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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

 

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. augusztus 26-ai 

üléséről. 

 

Jelen voltak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 

 dr. Romhányi Katalin jegyző 

 a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

 az önkormányzati cégek vezetői 

 intézményvezetők 

 a sajtó képviselői 

 

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek, a 

Hivatal képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevőket, a sajtó 

képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 11 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt. 

Dr. Huszár Máté alpolgármester, Dudás Nándor képviselő és Fenyvesi Gábor képviselő 

előzetesen jelezte távolmaradását. Harmos László képviselő egészségügyi okok miatt nem vett 

részt a Közgyűlés munkájában. 

 

Felvezetőjében elmondta, hogy a pandémia miatti veszélyhelyzet átírta a mindennapokat, így a 

Közgyűlés munkáját is. Az utolsó rendes közgyűlést 2020. október 29-én tartották. 

Nagyon hosszú időszak volt ez, s bízik abban, hogy a pandémia következő hullámai már nem 

teszik majd szükségessé újabb, a mindennapokat jelentősen korlátozó intézkedések bevezetését. 

Elmondta, hogy a védekezésből az önkormányzat is kivette a részét, folyamatosan egyeztettek a 

helyi egészségügyi ellátás vezetőivel, a háziorvosokkal, a kórházzal, és igyekeztek biztosítani, ha 

személyi, vagy tárgyi feltételekben kértek segítséget. Az év elején, a védőoltások beadásának 

indulásakor minden felületen igyekeztek arra buzdítani az embereket, hogy vegyék fel a 

vakcinát. Megköszönte valamennyi orvosnak, ápolónak, asszisztensnek, valamint minden 

egészségügyi dolgozónak, a mentőszolgálat munkatársainak, hogy fáradhatatlanul végezték 

munkájukat a beteg emberek gyógyításáért, megmentéséért. Megköszönte a segítséget minden 

olyan, az önkormányzat intézményrendszerében dolgozó munkatársnak, aki a járványhelyzetben 

segítette az egészségügyi ellátórendszer munkáját. 

 

Elmondta, hogy az azóta eltelt időszakban számos örömteli, valamint számos szomorú esemény 

is érintette a várost. 

Mindig nagy öröm számára, ha a szűkebb pátriánkhoz kötődő jeles személyiségek magas 

színvonalú munkáját és példamutató tevékenységét elismerik. 

 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök 

előterjesztésére kitüntetéseket adományozott: 
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 dr. Bercsényi Lajos Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus 

szakorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa: 

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült; 

 

 dr. Gubán Miklós, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának 

főiskolai tanára, volt rektorhelyettese: Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári 

tagozata kitüntetést kapott; 

 

 László Lídia, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának volt igazgatója, 

Karancskeszi község volt polgármestere: Magyar Arany Érdemkereszt polgári 

tagozata kitüntetésben részesült; 

 

 Dudás Gyula címzetes rendőr főtörzszászlós, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Életvédelmi Alosztály Helyszínelő 

Csoportjának nyomozója: Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetést 

kapott. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Pedagógusnap alkalmából adományozott 

Apáczai Csere János-díj díjazottja lett Kovács Tibor pedagógus, a Salgótarjáni Madách 

Imre Gimnázium volt igazgatója. 

 

Németh László-díjban részesült Pálfalvai Zoltán, a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

igazgatója.  

 

A díjazottaknak gratulált a méltán megérdemelt elismeréshez. Munkában és elismerésekben 

gazdag éveket, jó erőt, egészéget kívánt nekik. Megemlítette, hogy az állami kitüntetések mellett 

több salgótarjáni személy is kapott kisebb-nagyobb elismert, nekik szintén gratulált a 

munkájukhoz. 

 

 

Sajnálatát fejezte ki, hogy a mögöttünk álló időszakban városunk életében fontos szerepet betöltő 

személyektől kellett búcsúzni. Fájdalmas, az élőknek szóló kötelezettség megemlékezni 

valakiről, aki már nincs közöttünk. 

Az Önkormányzat megrendülten értesült arról, hogy életének 67. évében elhunyt Gabora János. 

Gabora János 1953-ban született Somoskőújfaluban. A korábbi focista, klubelnök majd 

szakosztályvezető 1989-ben rendezett először gálát, mely jótékonysági kezdeményezésnek 

köszönhetően a salgótarjáni és környékbeli gyermekintézmények részesültek támogatásban. 

Akkor még nem lehetett tudni, hogy ezzel az ötlettel a környéken, de még az országos médiában 

is elismerést vív ki a Gabora Gála, az a teremfutball rendezvény, ahol évről-évre híres 

futballisták tették tiszteletüket a salgótarjáni közönség előtt, gyermekek sokaságát lelkesítették és 

kötelezték el a fociszeretet iránt. A gála mottója, miszerint „Ideológiák helyett konkrét tenni 

akarás”, fennmarad. Tevékenységét 2010-ben Nógrád megyei Prima-díjjal, 2016-ban Magyar 

Bronz Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el, Nógrád Megye Bérczy Károly-díját 2019-ben 

vehette át, az Önkormányzat Salgótarján Emlékéremben részesítette. 

 

Búcsúzott Dr. Szabó Helga Mária doktornőtől, aki 2021. május 25-én hunyt el. Dr. Szabó 

Helga Mária, közel négy évtizeden át szolgálta a város fogászati ellátását. 

Balassagyarmaton születetett, általános és középiskolai tanulmányait Szécsényben végezte. A 

budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1982-ben szerzett 
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diplomát. Még abban az évben kezdett el Salgótarjánban fogorvosként tevékenykedni. 1985-ben 

szakvizsgázott fog- és szájbetegségek szakirányon.  

Dolgozott – többek között – az öblösüveggyári fogorvosi rendelőben. 2006-tól elhunytáig az 

Alkotmány úti, saját tulajdonú rendelőjében végezte fogszakorvosi gyógyító munkáját. 

 

Életének 69. évében hunyt el Losonczi Tamás volt önkormányzati képviselő, az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság elnökhelyettese, majd tagja, a Pro Arte Bizottság tagja. Nevéhez 

fűződik a Nógrád Megyei Szuperinfó, amelynek első száma a hathatós alapítói és tulajdonosi 

közreműködéssel már 1990-ben megjelent, és a megye máig meghatározó hirdetési felülete. 

Nevéhez köthető a Tarjáni Városlakó című közéleti és kulturális magazin is. Szerepet vállalt a 

civil társadalomban, elnöke volt a Zagyvapálfalváért Baráti Körnek is. 

 

A családtagok, rokonok, barátok, pályatársak gyászában és mély fájdalmában osztozva az 

önkormányzat nevében búcsúzott Gabora Jánostól, dr. Szabó Helga Máriától és Losonczi 

Tamástól.  

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban sok salgótarjáni polgártárs is elhunyt a pandémia 

következtében. 

 

Emléküket tisztelettel és kegyelettel megőrzik.  

 

Kérte, hogy néma felállással adózzanak emléküknek. 

 

A visszatekintést követően egy önkormányzati elismerés átadására került sor. 

 

Moderátor: Göröcsné Godó Orsolya irodavezető  

 

A díj átadásához felkérte a polgármestert és az alpolgármestereket. 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat által alapított 

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

önkormányzati rendelete 11.§-ának rendelkezései alapján színvonalas kulturális tevékenysége, 

valamint a város szociális ellátása érdekében végzett karitatív munkája elismeréseként az 

Önkormányzat „Salgótarján Emlékéremben” részesíti Salgótarján Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatát. 

 

Felkérte Hranek Ferenc elnököt és Klajban János elnökhelyettest a díj átvételére. 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - a közéleti 

tevékenysége mellett - eredményes munkájával sokat tett a nemzetiségi művészeti élet 

szervezése, a roma nemzetiségűek kultúrájának megismertetése terén, továbbá jelentős szerepet 

vállalt a közfoglalkoztatás hatékony működtetésében. 

A koronavírus járvány okozta pandémia azonban új helyzet elé állított mindenkit.  

A város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a veszélyhelyzet idején is fontos szerepet vállalt a 

szociálisan rászorultak támogatásában, adományok gyűjtésében és elosztásában, valamint 

önkéntesek biztosításában.  

Kiemelkedő feladatvállalásuknak is köszönhető, hogy a pandémia ideje alatt segíteni tudták 

adománycsomagokkal azokat a közösségeket, családokat és egyedülálló embereket, akiknek a 

járvány miatt vált bizonytalanná a megélhetésük, és az alapvető egzisztenciájuk fenntartása. 
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Fekete Zsolt: Az elismeréshez gratulált a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Munkájukhoz 

további sok sikert kívánt. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy az utolsó rendes közgyűlés óta az intézményrendszer 

vezetői körében is történt változás. Bemutatta a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása Egészségügyi-Szociális Központjának új igazgatóját, dr. Fényszarussy Zsuzsannát, 

aki 2021. március 1-től látja el feladatait. 

Igazgató asszonynak jó munkát kívánt, sok erőt és egészséget tevékenysége végzéséhez. 

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új  

15. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a Salgótarján, Rónai úti ingatlanok ingyenes 

használatba adására a Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség részére” című 

előterjesztést, melyet pótlólag küldtek meg a Közgyűlés tagjainak. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan egyéb módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

 

1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Bozó Krisztián tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

A napirend tárgyalásához meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

  

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetésről 

szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

4. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a településrendezési eszközök M-9-1 jelű módosítására a Medves körúti 2645 

hrsz. területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

6. Javaslat a településrendezési eszközök M-10 jelű módosítása véleményezési 

szakaszának zárása 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

7. Javaslat egyes közterületi ingatlanok elnevezésére  

Előterjesztő: Molnár Károly, a Gazdasági Bizottság elnöke 
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8. Javaslat a víziközmű-rendszerek 15 éves (2022-2036.) gördülő fejlesztési tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Lőrinc Ákos vezérigazgató 

 

9. Javaslat az állami fenntartású köznevelési intézményekkel összefüggő vagyonkezelési 

szerződések módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

10. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosítására 

Előterjesztő: Pataki Csaba alpolgármester 

 

11. Javaslat a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 

követelésekről történő lemondásra 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

12. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására az SBTC Sport 

Kft. részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú, a Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogával 

terhelt lakások bérlőkijelölési jogának megszüntetésére vonatkozó megállapodások 

megkötésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

lakások bérbeadásának utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

15. Javaslat a Salgótarján, Rónai úti ingatlanok ingyenes használatba adására a 

Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

16. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához 

történő hozzájárulásra  

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

17. Javaslat az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójához való csatlakozásra 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

A továbbiakban a polgármesteri tájékoztató következett, amelyet az alábbiakkal egészített ki: 
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A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel egyidejűleg különleges jogrend került bevezetésre, 

melynek értelmében a törvényben meghatározott kivételekkel a Közgyűlés és bizottságai feladat– 

és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Ezen időszak alatt a polgármester a Közgyűlés hatáskörében 40 rendeletet és 160 határozatot 

hozott. 

A bizottságok tekintetében a Népjóléti Bizottság esetében 13 határozat, a Gazdasági Bizottság 

esetében 6 határozat, az Ügyrendi Bizottság esetében 2 határozat született. 

A döntésekről és az azokat megalapozó információkat tartalmazó előterjesztésekről a 

döntéshozatal napján e-mailben kaptak tájékoztatást a képviselők. Az előterjesztések és a 

meghozott döntések megtalálhatóak a város honlapján. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

A Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

NAPIRENDEK 
 

1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat egyes feladatai 

szorosan kapcsolódnak a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához, melyhez elengedhetetlen 

a folyamatos 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. Kiemelt célként került 

meghatározásra a hatékony megelőzési feladatok végrehajtása, valamint az elháríthatatlan 

káresemények felszámolása. A 2020-ban elvégzett 746 db ellenőrzés és 68 db szemle is 

hozzájárult az integrált hatósági feladatok maradéktalan ellátásához, biztosítva ezzel az elöljárók 

által meghatározott célokat, valamint az év közben felmerülő feladatok végrehajtását. 

A tájékoztató alapján elmondható volt, hogy a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2020. évi feladatait eredményesen végrehajtotta. Javasolta a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Angyal Tibor tű. alezredes úrnak adta meg a szót. 

 

Angyal Tibor: Az előterjesztéssel kapcsolatban két kiegészítést tett. Elmondta, hogy a pandémia 

a katasztrófavédelemnél is lényeges változásokat eredményezett. Belső védekezési feladatokat 

kellett végrehajtani, hogy az állomány megfelelő egészségi állapotban legyen, és ne forduljon elő 

olyan megbetegedés, ami veszélyeztetné a készenléti szolgálat ellátását. 

Tájékoztatta a Közgyűlést arról is, hogy 2020. március 30-tól Dénes Gábor főhadnagy úrral 

közösen a hatvani Albert Schweitzer Kórházban kórházparancsnoki feladatot látott el.  
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Megköszönte a kollégáinak az elmúlt 15 hónapban végzett tevékenységüket. 

 

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

 

Czene Gyula: Gratulált Alezredes úrnak a minden részletre kiterjedő beszámolóhoz. Elmondta, 

hogy az utóbbi időben a katasztrófavédelem fogalma jelentősen megváltozott, ugyanis meglátása 

szerint a klímastratégia újabb feladatokat fog jelenteni a városnak is. 

Sajnálatosnak tartja, hogy a magyar oktatásügyben nem szerepel a katasztrófavédelem a 

tantárgyak között úgy, mint például Dániában, vagy Finnországban, pedig nagyon fontos lenne. 

Az anyagban olvasta, hogy a katasztrófavédelem igyekszik minél több helyen jelen lenni az 

oktatásban, úgy gondolta, hogy a környezetvédelem és a katasztrófavédelem problémakörét 

fontosabb helyre kellene emelni az oktatásügyben. 

 

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 2020. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Bozó Krisztián tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

A napirend tárgyalásához meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltségvezető 

 

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.  

Elmondta, hogy 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 2020. évben elért eredményekhez.   

A beszámolót összefoglalva megállapítható volt, hogy a Tűzoltó-parancsnokság a vizsgált 

időszakban eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályokból eredő kötelezettségének, 

garantálva ezzel a térség tűzvédelmének biztosítását és a működési területen élők magas szintű 

biztonságát. 

Javasolta a beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Angyal Tibor tű. alezredes úrnak adta meg a szót. 

 

Angyal Tibor: A kollégái nevében megköszönte Czene Képviselő úr dicséretét. 

A diákok képzésével kapcsolatban elmondta, hogy a középiskolásoknak kötelezően 50 óra 

közösségi szolgálat van előírva, amit teljesíteniük kell ahhoz, hogy le tudjanak érettségizni, 
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illetve, hogy szakmunkás vizsgát tehessenek. Sok diák keresi meg őket, hogy náluk töltsék le az 

50 órát. Ezalatt az idő alatt igyekeznek hasznos tűzvédelmi ismereteket átadni a fiataloknak. 

Elmondta, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján található egy olyan felület, ahol tűzvédelmi teszteket 

lehet kitölteni. Ez nagyon sok hasznos információt tartalmaz gyerekek és felnőttek számára 

egyaránt. 

Bízik abban, hogy a tűzvédelmi oktatás be fog majd kerülni az iskolai oktatásba, hiszen nagyon 

fontos lenne, hogy már a gyermekek is megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezzenek. 

 

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

 

Szabó Csaba: Frakciója nevében megköszönte Parancsnok úrnak a minden részletre kiterjedő 

beszámolót. 

Elmondta, hogy a pandémia idején a kórházra nagy teher nehezedett mind a védekezésben, mind 

pedig a betegek ellátásában. Megköszönte azt a segítséget, amit a tűzoltóságtól kaptak ahhoz, 

hogy a munkájukat a lehető legjobban el tudják végezni. Megköszönte, hogy folyamatos volt a 

kapcsolattartás a kórházparancsnokon keresztül. Ha személyesen Parancsnok úrhoz fordultak 

segítségért, különösen a harmadik hullám idején, mindig számíthattak a Kirendeltség munkájára.  

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

119/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Alezredes úrnak és munkatársainak jó egészséget és erőt kívánt a további 

munkájukhoz. Megköszönte az elmúlt időszakban végzett tevékenységüket. 

 

 

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetésről 

szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet augusztus havi módosítására az előterjesztésben 

foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás 

mellett; a Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 

tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

 



9 

 

Szabó Csaba: A költségvetéshez kapcsolódóan a ,,TOP 2020” fejlesztésekről részletes 

beszámolót kért, ami minden részletben a költségtervekre is kiterjed. 

 

Fekete Zsolt: Megkérte a Városfejlesztési Iroda irodavezetőjét, hogy egy átfogó tájékoztatást 

állítsanak össze, és minden képviselőnek, valamint a két frakciónak írásban juttassanak el. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 28/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a rendeletmódosítást a Horizont 

Nappali Ellátó Központ 2021. évi rendes ellenőrzése keretében a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal által megállapítottak indokolták, miszerint a rendeletnek tartalmaznia kell a 

Központ által nyújtott valamennyi szolgáltatást. Mindezek alapján a rendelet kiegészült a 

szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátása és az utcai szociális munka 

szolgáltatásokkal. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 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 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 29/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Javaslat a településrendezési eszközök M-9-1 jelű módosítására a Medves körúti 2645 

hrsz. területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 
 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Főépítész asszonyt. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 

2021. február 21-i határozat alapján eljárást indítottak a településrendezési eszközök módosítása 

előkészítésére, a Medves körúti 2645 hrsz.-ú ingatlannak a garázstelepek területének építési 

övezetébe történő módosítására. 

A véleményezési szakaszt - a szakhatósági egyeztetések és lakossági véleményezések 

lefolytatását követően - július 9-én lezárták. Ezt követően az állami főépítész záró szakmai 

véleményében hozzájárult a módosításhoz.  

A folyamat befejezéseként két javaslatot terjesztett elő, egyrészt határozati javaslatot a 

településszerkezeti terv módosítására, másrészt rendelet-tervezetet a helyi építési szabályzat 

módosítására. A módosítások ez év szeptember 27-én lépnek hatályba. 
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Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két döntés meghozatala szükséges. 
 

Elsőként a rendelet-tervezet elfogadásáról döntöttek. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

  

A 30/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Másodikként a határozati javaslat elfogadásáról döntöttek.  

 

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

 

120/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-9-1 számú, a Medves körúti 2645 hrsz. területét érintő módosítása során az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017. (II. 14.) határozat  

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,  

b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint  

módosul. 

 

2. Ez a határozat 2021. szeptember 27-én lép hatályba. 

 

 

6. Javaslat a településrendezési eszközök M-10 jelű módosítása véleményezési szakaszának 

zárása 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2021. július 9-i határozat 

alapján eljárást indítottak a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére, az Ipari 

Parkban, a Park út 3-9. szám alatti négy ingatlan építési övezetének módosítására. 

Az érintett ingatlanokat egyéb ipari gazdasági terület övezetéből általános gazdasági terület 

övezetébe sorolták át. Az övezet a tevékenységeknek megfelel, azonban a beépíthetőség 50%-ról 

60%-ra növekszik. 

A határozati javaslat melléklete a szakhatóságoktól beérkezett leveleket és a válaszokat 

tartalmazta. 

Elmondta, hogy a társadalmi egyeztetés során a tervdokumentációt a város honlapján 

közzétették, és az augusztus 23-án a hivatalban tartott lakossági fórumon bemutatták. A 

véleményező szervektől és a lakosságtól a módosítást kifogásoló észrevétel nem érkezett. 

Az állami főépítész záró szakmai véleményéhez a közgyűlés elfogadó határozatára volt szükség. 
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Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

121/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-10 számú, a Park út 3-9. szám alatti ingatlanok területét érintő módosítása véleményezési 

szakaszában beérkezett adatszolgáltatásokat és véleményeket, a módosítandó részekre adott 

javaslatokat, valamint az államigazgatási szervek nyilatkozatát arról, hogy előzetes környezeti 

vizsgálat nem szükséges, az 1. melléklet szerint megismerte, azokat elfogadja. 

A Közgyűlés a véleményezési szakaszt, valamint a partnerségi egyeztetést lezárja. Megállapítja, 

hogy környezeti vizsgálat nem szükséges.  

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot, a településrendezési eszköz javított tervezetét, a 

megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot elektronikus adathordozón végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatalnak 

küldje meg. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

7. Javaslat egyes közterületi ingatlanok elnevezésére  

Előterjesztő: Molnár Károly, a Gazdasági Bizottság elnöke 

 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy Turcsány László és Dudás Nándor települési 

képviselők levélben fordultak a hivatalhoz az egyéni választókerületükben lévő egyes közterületi 

ingatlanok elnevezésére vonatkozóan. 

A 3. számú egyéni választókerületben a Rónafalu városrészben található, a sportpályához, majd a 

Rónai fennsíkhoz felvezető névtelen közterületek elnevezésére a Fennsík utca javaslat érkezett. 

A 9. számú egyéni választókerületben a Zagyvápafalva városrészben található névtelen 

közterületek elnevezésére a Boglárka utca javaslat érkezett. A 6817/3 hrsz.-ú Zöldfa útra 

csatlakozó névtelen közút folytatása a 0393/7 hrsz.-ú közút. Erről közelíthető meg egyetlen 

lakott ingatlan, amelynek a címe az ingatlan-nyilvántartás szerint Hősök út 61., a térképen az 53. 

szám szerepel, ezért a cím tisztázása fontos volt. A 0393/7 hrsz.-ú ingatlan egyáltalán nem 

csatlakozik a Hősök útjához. 

Az előterjesztés a két közterületnév elfogadására irányult. 

 

Az előterjesztés a Gazdasági Bizottság ülését követően lett megküldve a Közgyűlés 

tagjainak. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

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

 

122/2021.(VIII.26.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az eddig címmel nem 

rendelkező 11435/1, 11465 és 11466 hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan címét 

és a jellegét „Fennsík utca” elnevezésben állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az eddig címmel nem 

rendelkező 6817/3 és 0393/7 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlan címét és a jellegét 

„Boglárka utca” elnevezésben állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

8. Javaslat a víziközmű-rendszerek 15 éves (2022-2036.) gördülő fejlesztési tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Lőrinc Ákos vezérigazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

törvény rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll. A 

felújítási és pótlási tervrészt minden esetben a víziközmű-szolgáltatónak, a beruházási tervrészt 

pedig az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie, és benyújtania a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. 

Jelen előterjesztés a 2022-2036. időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervrészből álló gördülő 

fejlesztési terv elfogadására tett javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

123/2021.(VIII.26.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 11-25788-1-011-01-07 

MEKH. hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer 2022-2036. időszakra 

vonatkozó – felújítási és pótlási tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervével az 1. melléklet 

szerint egyetért azzal, hogy az abban szereplő felújítások megvalósítására a fedezet 

rendelkezésre állása esetén van lehetőség. 
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Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés a 21-25788-1-005-00-11 MEKH. hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-

rendszer 2022-2036. időszakra vonatkozó – felújítási és pótlási tervrészből álló – gördülő 

fejlesztési tervével a 2. melléklet szerint egyetért azzal, hogy az abban szereplő felújítások 

megvalósítására a fedezet rendelkezésre állása esetén van lehetőség. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 3-4. mellékletek szerinti nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

9. Javaslat az állami fenntartású köznevelési intézményekkel összefüggő vagyonkezelési 

szerződések módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal, mint a Salgótarjáni Tankerületi Központ jogelődjével 2013. 

április 19-én az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények vonatkozásában ingyenes 

használati szerződést, a szakképző iskolák vonatkozásában vagyonkezelési szerződést kötött. 

Az Önkormányzat és a Tankerület a működtetés Tankerület általi átvételéről 2016. december 15-

én megállapodást és vagyonkezelési szerződést kötött. 

Elmondta, hogy a 2013. április 19-én kelt vagyonkezelési szerződés, valamint a 2016. december 

15-én kelt vagyonkezelési szerződés és megállapodás módosítását, egyes feladatellátási helyek 

címének változása, telekalakítással bekövetkezett változások átvezetése, vagyon pótlólagos 

átadása, valamint elírások javítása indokolta. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

124/2021.(VIII.26.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarjáni 

Tankerületi Központ jogelődje, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. április 19-én létrejött vagyonkezelési 

szerződés 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés jóváhagyja a Salgótarjáni Tankerületi Központ és Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. december 15-én létrejött vagyonkezelési szerződés 2. 

számú módosítását a 2. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés jóváhagyja a Salgótarjáni Tankerületi Központ és Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. december 15-én létrejött megállapodás 3. számú 

módosítását a 3. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás-módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

10. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosítására 

Előterjesztő: Pataki Csaba alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. és az Önkormányzat 2012. március 29-én a közterület és zöldterület-kezelési, 

valamint a temetőfenntartási tevékenység ellátása érdekében közszolgáltatási szerződés kötöttek, 

melyet a helyi közutak és közterületek fenntartása érdekében 2012. szeptember 27-én 

módosítottak. 

A szerződéskötés óta eltelt idő tapasztalatai, valamint jogszabályváltozás miatt szükségessé vált 

a közszolgáltatási szerződés módosítása, melyre vonatkozó javaslatot tartalmazta az 

előterjesztés. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztésből az látszott, hogy az 

elmaradt temetői sírhelymegváltási összeg eddig befizetett 10%-át utalná át az önkormányzat a 

cégnek a költségelszámolás megsegítésére. Felhívta a figyelmet, és ezt a bizottsági ülésen is 

elmondta, hogy a Foglalkoztatási Kft. éves szinten 17-18 millió Ft temetőfenntartási támogatást 

kap az önkormányzattól, aminek eredetileg ezt az adminisztrációs költséget is tartalmaznia 

kellett. 

Elmondta, hogy az a probléma, amit az önkormányzat most a Foglalkoztatási Kft.-n keresztül 

próbál végleg lezárni, ez néhány évvel ezelőtt, a Kft. előző vezetésénél kezdődött. A város 

kintlévősége ezzel kapcsolatban jelenleg nagyjából 100 millió Ft, aminek körülbelül 40-45 millió 

Ft lenne a behajtási, vagy végrehajtási költsége. 
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Elmondta, hogy ez a probléma megoldásra vár, és szerinte ezzel a 10%-os átutalással ez nem 

oldódik meg. Úgy gondolta, hogy körülbelül 400-500 ezer Ft körül lehetett a Kft.-nek a 

postaköltsége ezzel kapcsolatban, amit indokoltnak tart, hogy megkapjon a Kft. Arra kérte 

Igazgató Asszonyt, hogy dolgozzanak ki egy hatékony és ellenőrizhető rendszert a 

későbbiekben. 

Elmondta, hogy több helyről kapott jelzést olyanoktól, akik sírhely újraváltást kértek, a 

felszólítást megkapták és újraváltási procedúrát indítottak el. Ilyen esetben például 

visszamenőleg 6 éves időtartamot meg kellett fizetniük és onnan kezdődött az újraváltott 

sírhelyek időtartamának a kezdete. A sírhely újraváltás időtartama 25 év, az összege 50-60 ezer 

Ft között van. Aki ezt nem tudja kifizetni, azzal sajnos nem tudnak mit csinálni. Bizottsági 

ülésen megkérdezte, hogy ebben az esetben mi az eljárás, amire azt a választ kapta, hogy akkor 

általában nem kérik az újraváltást. Azt nem lehet megengedni véleménye szerint, hogy valaki 

fizet, valaki pedig nem fizet ugyanazért a szolgáltatásért. 

Javasolta, hogy az újraváltásnál az újraváltott időtartamba számolják bele az elmaradt időszakot. 

 

Fekete Zsolt: Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

Pataki Csaba: Válaszában elmondta, hogy a sírhely megváltások területén jelentős elmaradás 

van a cég felé, ami a költségvetésben egy jelentős összeg. A cégvezetőnek nincs hatásköre arra, 

hogy egyedi mentességet adjon bárkinek is a díj meg nem fizetése alól. Ezt a díjat korábban 

közgyűlési hatáskörben szavazták meg. 

Elmondta, hogy megvizsgálják az észrevételeket, és ami a jogszabályok szerint kivitelezhető, 

azon el fognak gondolkodni, de ez már jegyzői hatáskörbe tartozik. 

 

További észrevétel nem hangzott el. 

 

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

 

125/2021.(VIII.26.) határozat 

 

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

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

  

2. A Közgyűlés a 2020. december 31-ét megelőzően keletkezett, de nem befolyt sírhely 

használati díj utólagos beszedésével kapcsolatosan a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 

Kft. által 2021. és 2022. évben beszedett, az önkormányzatot megillető bevétel 10 %-át a 

felmerült költségek fedezetének biztosítása érdekében költségvetési támogatásként biztosítja a 

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére. A költségvetési támogatás folyósítására a 

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t tárgyévre vonatkozó beszámolója részeként 

történő pénzügyi elszámolás alapján a tárgyévet követő év május 31-éig kerül sor. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
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11. Javaslat a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 

követelésekről történő lemondásra 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Geopark Nonprofit Kft. 

ügyvezetője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a pandémia miatt a Kft. jelentős 

veszteséggel zárta a 2020. évet, beleértve ebbe az üzemeltetésre átadott Tarjáni Gyermektábort 

és a Geocsodák Házát is. A tájékoztatás alapján a veszteség olyan mértékű volt, hogy a Kft. saját 

tőkéje a jegyzett tőke törvényben meghatározott minimális mértéke alá csökkent.  

Elmondta, hogy a saját tőke rendezésének egyik lehetséges módja az önkormányzat részéről a 

fennálló követelésekről történő lemondás. A Kft.-nek az Önkormányzattal és a Polgármesteri 

Hivatallal szemben fennálló tartozása összesen 5,3 millió forint. A tartozás elengedésének 

eredményeként a Kft. tőkeszerkezete megfelel a számviteli törvény előírásának.  

Figyelemmel az államháztartási törvény és az önkormányzat vagyonrendeletének előírására, 

javasolta a fennálló követelésekről történő lemondást. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 8 igen 

szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy a több, mint 5 millió Ft-os tartozás már 2013. és 

2011. óta áll fönn. A 2020/2021-es év a pandémia miatt valóban nehéz gazdasági helyzetet 

teremtett minden vállalkozás számára. 

Megkérdezte Alpolgármester úrtól, hogy az elmúlt években volt-e arra szándék, hogy ezt az 

összeget ki szeretné fizetni a cég, hiszen ez a hátralék nem most képződött, akkor még nem volt 

pandémia, viszonylag jól működött a Geopark Kft. Mindenhol azt hallották, többek között az 

ügyvezető igazgatói beszámolóból is, hogy van bevétele a cégnek és jól működik a társaság. 

Most a pandémia és a veszteség miatt pedig hirtelen engedjék el ezt az összeget. 

Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottságon is megtárgyalták ezt a napirendet, és világos, hogy 

egyéb befizetésre lenne szükség. Furcsának találta ugyanakkor, hogy amikor a társaságban volt 

pénz, akkor nem akart fizetni, most pedig hivatkoznak a pandémiára. 

 

Fekete Zsolt: Válaszadásra dr. Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

dr. Dániel Zoltán: Elmondta, hogy ezek a követelések valóban 2011-re és 2013-ra datálódnak. 

A Kft. mindig önkormányzati támogatásból működött, önállóan nyereséget nem tudott elérni. 

Azok a turisztikai egységek, amiket működtet, önállóan nem tudnak nyereségesek lenni.  

Elmondta, hogy 2020-ban senkit sem küldtek el, nem csökkentették a dolgozók munkaidejét. 

Sajnos a bevételek nem érték el azt a szintet, amit előzetesen terveztek a 35 millió Ft-os 

önkormányzati támogatással, ezért lett veszteséges a Kft. 

Ha pótbefizetéssel, vagy tőkeemeléssel szeretnék a tőkét pótolni, akkor az önkormányzatnak 

plusz forrást kellene hozzátenni. Ezért választották ezt a megoldást, hogy elengedik a Kft. 

tartozását. 

Elmondta, hogy 2021. januárjától a cég már nem végzi azt a tevékenyégét, amit korábban 

végzett, ezért nem látnak reális esélyt arra, hogy a jövőben ezeket a tartozásokat vissza tudná 

fizetni. A tartozás elengedéssel mentesítik az Önkormányzatot attól, hogy pénzt kelljen betenni a 

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

 

Tolnai Sándor: Megjegyezte, hogy ezzel a döntéssel az ügyvezetőnek a felelősségét mentesítik. 

Úgy gondolta, hogyha a jelenlegi ügyvezető megfelelő gondossággal vezeti a céget, akkor meg 

kell vizsgálni, hogy mindent megtett-e annak érdekében, hogy ez a veszteség ne álljon elő. Ezzel 

a döntéssel elhárítják, hogy a későbbiekben vele szemben bármiféle jogi követelést 

érvényesíthessenek. 

 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy a cég a tartozást régóta görgeti maga előtt. Ez 

abból az időszakból származik, amikor a Kft.-t külső pályázati lehetőségek tartották fent, ami 

egy idő után megszűnt. Állítása szerint ezek személyhez kötött, állami pályázatokból nyert 

pénzek voltak. A turisztikát érintően nagy terveik vannak a Kft.-vel, mivel 2017-ben a Modern 

Városok Programban fejlesztendő területként jelölték ki azt szálláshelyek kialakítása céllal. 

Az önkormányzat vezetése feladatként tűzte ki azokat a tevékenységeket, amik az ide látogató 

turisták megtartását célozták. Mivel a turisták nem 2-3 napot töltöttek itt, hanem csak egy 

délutánt, vagy egy napot, ezért a bevételeket nem lehetett megsokszorozni, azok elmaradtak. 

Elmondta, hogy további terveik, fejlesztési elképzeléseik vannak. Tárgyalásba kezdtek az 

Ipolyerdő Zrt.-vel, és reményei szerint pár év múlva már nem kell támogatniuk a Kft.-t. 

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy egyetértenek abban, hogy szükség van a Kft.-re 

a fejlesztések szempontjából. De szerencsésebbnek látta volna, ha az ügyvezető igazgató 

megtisztelte volna a Közgyűlést, és elmondta volna a problémákat, a gazdálkodásának a 

nehézségeit. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

126/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat Novohrad-

Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 3 880 000 Ft, valamint a Polgármesteri 

Hivatal Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 1 383 426 Ft 

követelését az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

23/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése alapján elengedi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

12. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására az SBTC Sport 

Kft. részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Méhes András ügyvezető igazgató urat. Az előterjesztéssel 

kapcsolatban elmondta, hogy Közgyűlésünk a 100/2020. (VII.2.) számú határozattal az SBTC 

Sport Kft. részére az általa foglalkoztatott labdarúgó játékos lakhatásának biztosítása céljából 
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2020. július 1-től 2021. június 30-ig 1 db lakást biztosított ingyenes használattal, a közüzemi 

költségek Kft. általi megfizetése mellett.  

Elmondta, hogy a Kft. írásban jelezte, hogy a jogviszony megszűnését követően a lakás 

használatára a továbbiakban nem tart igényt, mivel a Salgótarján Barátok Torna Club labdarúgó 

csapata kiesett a Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságból. Ezt követően az MLSZ 

elnöksége úgy döntött, hogy a tartalékgárdák megnövekedett létszáma miatt a következő 

idényben is engedélyezi a 3x20 együttes pályára lépését az NB III-ban. A szabálymódosítást 

követően a futball csapat továbbra is az NB III. bajnokságban szerepelhet, melyre hivatkozva a 

Kft. továbbra is igényt tart a lakás használatára a bajnokság ideje alatt, így a lakás visszaadására 

nem került sor, azt a Kft. jelenleg is használja. 

A határozati javaslat javasolta az SBTC Sport Kft. részére a Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám 

alatti épületben található 1 db lakás 2021. július 1-től 2022. június 30-ig terjedő időszakra 

vonatkozó ingyenes használatának utólagos jóváhagyását a közüzemi költségek Kft. által történő 

megfizetése mellett. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, valamint a Pénzügyi Bizottság is 8 igen szavazattal 

támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy frakciójuk támogatni fogja az előterjesztést. 

Megjegyezte, hogy Polgármester úrnak küldött egy levelet, amiben kérte, hogy segítsenek az 

SBTC Egyesületnek, hiszen az nagyon méltánytalan helyzetbe került az utóbbi időben. 101. éves 

Egyesületről van szó, ami már csak 1%-os tulajdonrésszel rendelkezik a Kft.-ben, és jelen 

pillanatban a fennmaradásáért küzd. Támogatni kell az SBTC Sport Kft.-t, de próbálják meg 

elérni náluk, hogy valamilyen együttműködés alakuljon ki, amiben segíthetik az Egyesület 

munkáját. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

127/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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, valamint a Közgyűlésnek a 

lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó 

szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a 

Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám alatti épületben 2021. július 1. napjától 2022. június 30. 

napjáig 1 db lakás ingyenes használatba adását utólagosan jóváhagyja 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 2021.07.01. napjára 

visszamenőleges hatállyal történő szerződéskötésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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13. Javaslat önkormányzati tulajdonú, a Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogával 

terhelt lakások bérlőkijelölési jogának megszüntetésére vonatkozó megállapodások 

megkötésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

képezik a Salgótarján, Medves körút 37. 2/1., 4/1., 4/2. és a Salgótarján, Acélgyári út 35. I/6. 

szám alatti Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogával terhelt lakások. 

 

A Salgó Vagyon Kft. 2020. év júniusában kezdeményezte a Honvédelmi Minisztérium 

Vagyonfelügyeleti Főosztályánál a Salgótarján területén lévő önkormányzati tulajdonú lakások 

telítettségére és nagymértékű igénylésére tekintettel a Minisztérium bérlőkijelölési jogával 

érintett 4 db lakás bérlőkijelölési jogának megszüntetését. A kezdeményezésre 2020. év nyarán 

helyszíni bejárást tartott a Minisztérium. 

Elmondta, hogy a Vagyonfelügyeleti Főosztály a lakásgazdálkodási helyzetét áttekintette és 

megállapította, hogy a tárgyi ingatlanokra nincs szüksége a tárcának, így a lakásokat terhelő 

bérlőkijelölési jogról le kíván mondani. A tárca nevében a végső döntést a HM Közigazgatási 

Államtitkára hozza meg. 

Törvény erejénél fogva az önkormányzat tulajdonát képező bérlakás értékesítése esetén a vételár 

50%-a a bérlőkijelölési joggal rendelkező szervezetet illeti meg. A Minisztérium követelése 

biztosítására jelzálogjog alapítását kérte az Önkormányzattól, mely az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzésre kerül. A tulajdonos Önkormányzat előzetes nyilatkozatát a jelzálogjog alapításra 

vonatkozóan a Főosztály befogadta. 

A határozati javaslat a lakások bérlőkijelölési jogának megszüntetésére és a Minisztérium 

Törvény által szabályozott követelését biztosító jelzálogjog alapításra vonatkozó 

megállapodások megkötésére vonatkozott. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

128/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a 

Honvédelmi Minisztérium között kötendő, Salgótarján, 2540/A/9, 2540/A/17, 2540/A/l8 és a 

3538/A/6 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a Minisztérium bérlőkijelölési jogáról való lemondást 

rögzítő, valamint az ehhez kapcsolódó, a lemondásból eredően a Minisztériumot megillető 

vételárrész erejéig jelzálogjog alapításáról szóló szerződéseket az 1-2. számú mellékletek szerint 

jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, valamint a szükséges intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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14. Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épület 15-18. emeletén lévő egyes 

lakások bérbeadásának utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgo Cup EBT Európa egyik 

legrangosabb, legmagasabb alappontszámú strandkézilabda tornája került megrendezésre 2021. 

július 23-25. között a Tóstrandon. Salgótarján már 11. alkalommal biztosította a helyszínt a torna 

megrendezésére, melyre minden évben számos külföldi és hazai csapat látogat el mind a női, 

mind a férfi mezőnyben. 

Elmondta, hogy a versenyszervező a verseny lebonyolításában résztvevő team, illetve sportolók 

számára lakások bérbevételének biztosítását kérte az Önkormányzattól a sportverseny 

időtartamára.  

A Salgó Vagyon Kft., mint ingatlankezelő megkötötte a bérleti szerződést a kérelmezővel a 

Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épületben 14 db lakásra. Bérlő a lakások bérleti díját, 

mely a közüzemi díjakat is tartalmazta, megfizette. A lakások tisztán, rendeltetésszerű állapotban 

kerültek visszaadásra a leltárban szereplő berendezési tárgyak hiánytalan megléte mellett. 

A határozati javaslat javasolta az Önkormányzat megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és Rácz 

Viktor egyéni vállalkozó között 2021. július 21-én létrejött, 2021. július 23-25-ig terjedő 

időtartamra vonatkozó lakásbérleti szerződés jóváhagyását. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

129/2021.(VIII.26.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a 

melléklet szerint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából eljáró 

Salgó Vagyon Kft. és Rácz Viktor egyéni vállalkozó között 2021.07.21. napján létrejött, 2021. 

július 23-tól - 25-ig terjedő időtartamra szóló lakásbérleti szerződést a Salgótarján, Erzsébet tér 

1. szám alatti 14 db lakás tekintetében a szerződésbe foglalt áfa mentes bérleti díjon. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

A napirendi pont tárgyalása után dr. Dániel Zoltán alpolgármester úr és Szabó Csaba képviselő 

úr elhagyta a termet. A Közgyűlés 9 fővel folytatta munkáját. 

 

 

15. Javaslat a Salgótarján, Rónai úti ingatlanok ingyenes használatba adására a 

Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2021. évben Nógrád Megyében 

mintegy 50 templom korszerűsítése valósul meg támogatási forrásból, mely támogatási projekt 
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keretében a rónafalui Rózsafüzér Királynője templom teljeskörű felújítására is sor kerül. Ezen 

templom felújítása várhatóan 2021. augusztus 30.  és 2021. december 31. közötti időtartamban 

zajlik, mely időszak alatt a templom nem tud istentiszteletek helyszínéül szolgálni, illetve a 

berendezési tárgyak, értékek sem maradhatnak a templomban a tatarozási munkálatok ideje alatt. 

Elmondta, hogy a zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség képviseletében Bieber József 

plébániai kormányzó azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a rónafalui templom 

felújításának időtartamára a településen olyan ingatlan rendelkezésére bocsátását szeretné kérni, 

ahol a templom berendezési tárgyait és értékeit az egyházközség tárolni tudja, valamint 

vasárnapi napokon és ünnepnapokon plébániai kormányzó úr a szentmiséket meg tudja tartani. 

Elmondta, hogy a javaslat értelmében az Egyházközség részére a rónafalui templom felújítása 

idejére, térítésmentesen helyiséget biztosít az önkormányzat vasárnap délelőttönként és 

ünnepnapokon a szentmisék megtartására az önkormányzat kizárólagos tulajdonában és jelenleg 

szerződés alapján a Rónafaluért Baráti Társaság ingyenes használatában lévő Rónai út 49. szám 

alatt lévő ingatlanban. Továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő, Rónai út 28. szám alatt 

található ingatlant ingyenes használatba adja raktározás céljából az egyházközség részére 2021. 

augusztus 30-tól 2021. december 31-ig. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve meg a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Időközben Szabó Csaba képviselő és dr. Dániel Zoltán alpolgármester visszatértek a terembe. A 

Közgyűlés 11 fővel folytatta munkáját. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő kapott szót. 

 

Turcsány László: Bieber József atya kérését tolmácsolva megköszönte a Közgyűlésnek az 

előterjesztéshez nyújtott pozitív hozzáállását. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

130/2021.(VIII.26.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a zagyvarónai Római 

Katolikus Egyházközség részére a rónafalui Rózsafüzér Királynője templom felújítása idejére, 

2021. augusztus 30. napjától – 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra, 

térítésmentesen helyiséget biztosít vasárnap délelőttönként és ünnepnapokon a szentmisék 

megtartására az önkormányzat kizárólagos tulajdonában és jelenleg szerződés alapján a 

Rónafaluért Baráti Társaság ingyenes használatában lévő, 11420/1 hrsz-ú, természetben 

Salgótarján, Rónai út 49. szám alatt lévő ingatlanban.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat és a Rónafaluért Baráti Társaság között létrejött 

használati szerződés módosítását az 1. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó 

Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a használati szerződés módosítás aláírására. 
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Határidő: 2021. augusztus 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonban lévő, 11596 hrsz-ú, a természetben Salgótarján, 

Rónai út 28. szám alatt található, 94 m2 alapterületű ingatlant ingyenes használatba adja a 

zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség részére 2021. augusztus 30. napjától – 2021. 

december 31. napjáig. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 2. számú melléklet 

szerinti használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. augusztus 30. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

16. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához 

történő hozzájárulásra  

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat és a 

Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény együttműködése a városban történő népkonyhai 

szolgáltatásra már 2016-ra nyúlik vissza. Az előterjesztés – a településrészen élők kérésének 

eleget téve – egy újabb ételosztóhely megnyitására vonatkozott Rónafalun. 

 

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

előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Köszönetet mondott a településrészen élők nevében az ételosztóhely 

megnyitásáért. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

131/2021.(VIII.26.) határozat 

 

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

Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (nyilv.száma: 00013/2012-001) fenntartásában lévő 

Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény (a továbbiakban: Intézmény; 3000 Hatvan, 

Csaba vezér u. 6.) a 3141 Salgótarján, Rónai út 49. szám alatti ingatlanban a szociálisan 

rászorult személyek részére napi egy tál meleg étellel népkonyhai szolgáltatást biztosítson, az 

alábbi feltételekkel: 

- A szolgáltatás időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. február 28. 

- A szolgáltatás hétköznap, napi 3 óra időtartamban valósul meg. 

- Az Intézmény a szolgáltatás elindításához szükséges eljárást megindítja, a tárgyi feltételeket 

és az étel helyszínre történő kiszállítását biztosítja. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szalánczy Zoltán főigazgató 

Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés felkéri a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület vezetőjét, hogy az ételosztásban 

közreműködő 2 fő közfoglalkoztatott rendelkezésre állását az 1. pontban foglalt időtartamban 

és helyszínen biztosítsa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Angyal Krisztina elnök 

 

3. A Közgyűlés felkéri a Rónafaluért Barátit Társaság Egyesület elnökét, hogy a népkonyhai 

szolgáltatás biztosítása érdekében az 1. pontban foglaltak szerint kössön együttműködési 

megállapodást a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működő 

Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézménnyel.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Molnár Imréné elnök 

 

 

17. Javaslat az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Dr. Barrakné Dr. Herczeg Éva 

Melinda egyéni vállalkozó háziorvos az Önkormányzattal, az 5. számú házi gyermekorvosi 

körzet házi gyermekorvosi feladatainak vállalkozás keretében történő működtetésére kötött 

megbízási szerződést 2021. december 31-jei hatállyal – nyugdíjba vonulás okán – felmondta.  

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, ezért 2022. január 1-

jétől az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetéséről gondoskodnia kell.  

Javasolta a Közgyűlésnek, hogy az 5. számú házi gyermekorvosi körzet 2022. január 1-től 

történő működtetésére irányuló pályázatot írja ki azzal, hogy a feladat ellátható egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban az ESZK keretein belül, vagy az Önkormányzattal kötött feladat-

ellátási szerződéssel is.  

Elmondta, hogy az 5. számú házi gyermekorvosi körzetnek helyet adó rendelő a Beszterce tér 1. 

szám alatt található, mely a doktornő tulajdona. A körzet működtetésére egyéb, önkormányzati 

tulajdonú rendelőben jelenleg nincs lehetőség. A doktornővel, valamint az ESZK-kel lefolytatott 

egyeztetések eredményeként a rendelőre kötendő bérleti szerződés alapján biztosított lesz a 

körzet ellátása.  

 

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

132/2021.(VIII.26.) határozat 
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1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dr. Barrakné Dr. Herczeg 

Éva Melinda vállalkozó orvos és az Önkormányzat között 2000. november 29. napján 

létrejött, 34558/2000. iktatószámú, az 5. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak 

vállalkozás keretében történő működtetésére létrejött feladat-ellátási szerződés Dr. Barrakné 

Dr. Herczeg Éva Melinda általi, 2021. december 31. napjával történő felmondását tudomásul 

veszi. 

 

2. A Közgyűlés jóváhagyja az 5. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázati 

kiírást az 1. melléklet szerint. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 

kiírás megjelentetéséről a közszolgálati állásportálon, az Országos Kórházi Főigazgatóság 

honlapján, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján.  

 

Határidő: 2021. augusztus 31.  

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

A napirend tárgyalása után Molnár Károly képviselő úr elhagyta a termet. A Közgyűlés 10 fővel 

folytatta munkáját. 

 

 

18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójához való csatlakozásra 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló 

fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

Elmondta, hogy az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázati 

rendszerben való részvétel önkéntes. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat 

kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon az 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához. 

Javasolta, hogy amennyiben a pályázat kiírásra kerül, Önkormányzatunk csatlakozzon az 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához és az önkormányzati ösztöndíjrész biztosításához 

1.640.000 Ft-ot különítsen el a 2022. évi költségvetésben. 

Javasolta továbbá, hogy az ösztöndíjak odaítéléséről továbbra is a „Salgótarján Jövőjéért” 

Közalapítvány Kuratóriuma döntsön. 

 

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:  

 

133/2021.(VIII.26.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, amennyiben a pályázat kiírásra kerül, 

csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
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támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2022. évi fordulójához. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 2022. évi pályázatokhoz 1.500.000 Ft-ot, a 2019. 

2020. és 2021. évi nyertes „B” típusú pályázatokhoz 140.000 Ft-ot, összesen 1.640.000 Ft-ot 

biztosít. 

 

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés felkéri a "Salgótarján Jövőjéért" Közalapítvány Kuratóriumának elnökét a 

pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Pakodi Beáta elnök 

 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése? 

 

Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: Örömét fejezte ki a ,,Zenthe-nyár” programja okán; egy nagyon színvonalas 

rendezvény valósult meg az elmúlt hetekben a városban. 13 nap alatt 7 előadást láthattak, 4500 

nézővel, amihez az önkormányzat is hozzájárult olyan módon, hogy 800 ingyenjegyet biztosított 

az egészségügyi dolgozók számára. 

Elmondta, hogy a színháznak már országos szinten elismert színészei vannak. Bozó Andrea 

például egy tévésorozatban fog szerepelni, aki ezzel tovább viszi a város hírnevét mindenki 

örömére. 

Gratulált Simon Lajos igazgató úrnak és csapatának a munkájukhoz. Örömét fejezte ki, hogy egy 

salgótarjáni származású színész, Kocsis Pál érkezett a színházhoz, aki nem csak játszani, hanem 

rendezni is fog. 

 

Fekete Zsolt: Képviselő urat azzal egészítette ki, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Zenthe Ferenc Színház közösen biztosított 800 belépőjegyet mindazon 

szervezetek dolgozóinak, akik a pandémia kezelésében segítséget nyújtottak embertársainknak. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy egy évvel ezelőtt, külső megkeresésre adott 

írásbeli válaszában Polgármester úr ígéretet tett egy városi egészségterv kidolgozására, különös 

tekintettel az ügyeleti ellátás biztonságos működtetésére. Megkérdezte, hol tartanak az 

egészségterv kidolgozásával? Korábban javasolta, hogy az ügyeleti ellátásba bevont orvosok 
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számára a helyi adórendeletet úgy lehetne módosítani, hogy kedvezvényt adjanak a helyi adóból 

amennyiben ügyeletet vállalnak. Kérdezte, hogy erre van-e lehetőség. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a városi egészségterv és a város egészségügyi 

infrastruktúrájának a felmérése elkészült, az egészségterv az utolsó egyeztetések alatt áll. 

Elmondta, hogy jelen pillanatban az orvosi ügyelet kapcsán az Országos Mentőszolgálatnak az 

esetleges belépésére várnak válaszokat. Hogyha ez megérkezik, akkor a képviselők 

rendelkezésére és tárgyalásra fogják bocsátani a tervezeteket. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában felolvasott egy javaslatot, amit eredetileg napirendnek 

szánt: 

„Javaslat vizsgálat lefolytatására a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megsértése ügyében. 

A hozzám eljutott információk szerint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója az elmúlt hónapokban többször, szabálytalanul, szerződéskötés nélkül és a Közgyűlés 

jóváhagyását mellőzve, munkaidőben a saját céljára használhatta az általa vezetett Salgótarján 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. erőforrásait, gépjárműveit és dolgozóit, ami a hatályos 

rendelkezések szerint súlyos szabálytalanság. 

A közelmúltban elkészített és átadott Kemerovó lakótelepi – volt csokoládégyár helyén található 

– parkoló kialakítását, aszfaltozását a Foglalkoztatási Kft. a saját költségvetésének terhére 

(becsült számítások alapján kb. 5 millió Ft értékben) a körzet önkormányzati képviselőjének 

kérésére és tudomásával, valamint külső vállalkozás bevonásával az alapító és felügyelő 

bizottság véleményezése és tudomása nélkül készítette el. 

Az SZMSZ vonatkozó szabályai az említett bejelentésekre tekintettel az alábbi rendelkezéseket 

tartalmazza: 

Az SZMSZ 7.1 bekezdése alapján az alapító kizárólagos hatásköre az olyan szerződések 

jóváhagyása, amelyet az ügyvezető a cég saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli 

hozzátartozójával, illetve élettársával köt. 

Az SZMSZ rendelkezik a továbbiakban arról is, hogy az ügyvezető köteles a felügyelő 

bizottságnak bemutatni és véleményeztetni minden olyan szerződést, aminek értéke az adott 

naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapját meghaladja az 1 millió Ft-ot, mind a közhasznú, 

mind az üzleti tevékenység körében. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést és Polgármester urat a napirend befogadására és vizsgálat 

megindítására, hogy az esetleges problémákra fény derüljön.” 

 

Fekete Zsolt: A javaslatra reagálva úgy gondolta, hogy minden cégnél lehetnek sértett dolgozók, 

akiknek az éppen adott cégvezető nem tetszik, és vélt vagy valós sérelmeik takarására jelzéseket 

tesznek. Elmondta, hogy az Önkormányzatnak nincs takargatnivalója, különösen úgy nem, hogy 

minden cég alpolgármesteri, vagy polgármesteri felügyelet alatt áll. Elég súlyos vádaknak 

nevezte az elhangzottakat, ezért azonnali hatállyal soron kívüli belső ellenőrzést rendelt el a 

Képviselő úr által benyújtott javaslatra. Kérte, hogy a Kft. felügyelő bizottsága együttműködő 

partnere legyen a belső ellenőröknek. 2 hónapos határidőt szabott meg a vizsgálat lefolytatására, 

amelynek eredményét a Közgyűlés elé fogja hozni. 

 

A továbbiakban Dombovári Edina ügyvezető igazgató asszonynak adta meg a szót. 
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Dombovári Edina: Hozzászólásában elmondta, hogy egy sértett személy vádaskodásáról van 

szó, aki többszöri figyelmeztetés után került el a cégtől. Véleménye szerint a munkaszerződése 

felhatalmazza őt arra, hogy a cég és lakóhelye között az autót korlátlanul használja, ehhez nincs 

külön közgyűlési felhatalmazásra szükség, a közfoglalkoztatási programok ellenőrzése pedig 

feladata.  

Elmondta, hogy minden bizottsági vizsgálatnak áll elébe. 2010. óta dolgozik a közigazgatásban, 

ez idő alatt rengeteg ellenőrzésen esett át polgármesterként és cégvezetőként is, és egyetlen 

esetben sem kapott elmarasztalást. 2020-ban a cégnél két esetben belügyminisztériumi, egy 

esetben pedig munkaügyi központi ellenőrzés történt. Jelen pillanatban munkavédelmi ellenőrzés 

folyik a cég ellen, hogy a pandémia ideje alatt megfelelően járt-e el az ügyvezető, és vigyázott-e 

a dolgozók egészségére. 

Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre benne van az SZMSZ-ben, abban 

látható, hogy minden egyes dokumentumot, fontosabb szerződést be kell nekik mutatni, és 

véleményezniük kell. Az ügyvezető feladat- és hatásköre a vezetésére bízott társaság és az 

alapító vagyonának megtartása. A 2020-a mérlegük ezt teljes mértékben alátámasztotta. 

Úgy gondolta, hogy ha Képviselő úr a személyes sértettségét félre tudja tenni, akkor feladatokról 

is tudnak majd beszélni. Beiktatása óta a céget nem kereste feladatokkal és kérésekkel más 

képviselőkkel ellentétben. 

Elmondta, hogy olyan jogkövető magatartással végzi a munkáját, hogy minden 100 ezer Ft-ot 

meghaladó beszerzések esetében 3 árajánlatot kér, pedig ezt semmilyen jogszabály nem írja neki 

elő. 

A Felügyelő Bizottság tagjaival a pandémia alatt rendszeresen tartotta a kapcsolatot. Kérte 

továbbá megfontolni, hogy a cég egy volt alkalmazottja ennek a vizsgálóbizottságnak lehet-e a 

tagja, aki több szóbeli és írásbeli figyelmeztetés után került ki a cégből. 

 

Fekete Zsolt: Felhívta Ügyvezető Igazgató Asszony figyelmét, hogy önkormányzati 

képviselővel szemben személyeskedő hangot nem üthet meg. Erre minden cég – és 

intézményvezető figyelmét felhívta. 

Elmondta, hogy Képviselő úr konkrét dolgokat írt le, a belső ellenőr, illetve a Felügyelő 

Bizottság objektíven fogja kivizsgálni az ügyet.  

Megkérdezte Képviselő urat, hogy az általa tett javaslatot elfogadja-e? 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Elfogadja a vizsgálat elrendelését. Elmondta, hogy nem a személyes 

sértettség beszélt belőle, hanem külső információkat osztott meg a leírtakban. Sajnálta, hogy 

Igazgató Asszony érintett ebben a kérdésben, remélte, hogy az ügy tisztázásra kerül. 

 

Fekete Zsolt: Ügyvezető Igazgató Asszonynak adta meg a szót. 

 

Dombovári Edina: Előző hozzászólását kiegészítette, hogy a Polgári Törvénykönyv pontosan 

megfogalmazza, hogy ki számít közeli hozzátartozónak. Büntetőjogi felelőssége tudatában 

kijelentette, hogy ilyen személlyel ilyen típusú szerződés megkötésére nem került sor a cég 

részéről. 

 

Fekete Zsolt: Sajnálta, hogy az elmúlt időszak eseményei, személyes, vagy megtörtént dolgai 

ide vezettek, de azt gondolta, hogy mindenkinek az a jó, ha ez a kérdés tisztázásra kerül. 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Turcsány László: Hozzászólásában Méhes András igazgató úrnak jelezte, hogy a somoskői 

kultúrház háta mögötti illemhely oldalfala omladozik, balesetveszélyes. 

Rónabányán, Rónafalun ott vannak hagyva a csatornázás után a törmelékek, hulladék, amik 

balesetveszélyesek, nem szép látvány. 

Megkérdezte, hogy a bérlettámogatás ügyében kapott-e Polgármester úr valamilyen pozitív 

visszajelzést? 

Két játszótér ügye nincs még rendezve, az egyik a somoskőújfalui, aminek a tervei meg vannak, 

de még nincs építési helyszín. Kérte, hogy egyeztessenek Főépítész asszonnyal. 

Az elmúlt hétvégén a Dolinkában történt egy bérbeadás, a hulladék eltakarítása azonban 

kívánnivalókat hagyott maga után. Hranek Ferenc úr ezt jelezte, és eltakarították a hulladékot. 

Megköszönte neki. 

Pataki Csaba alpolgármester úrtól kérdezte, hogy a zagyvarónai patak takarítás ügye hol tart? 

Jelezte, hogy a Bóna Kovács Károly úton illegális hulladéklerakó létesült. 

 

Fekete Zsolt: Kérte Méhes András Igazgató urat, hogy a somoskői kultúrház mögötti 

illemhelyet nézzék meg, a hibákat javítsák ki. Ezzel voltak korábban terveik, amikre a pályázati 

források sajnos nem érkeztek be. 

Kérte, hogy a csatornázást Rónabányán és Rónafalun a Hivatal nézze meg, a kivitelezőn kérjék 

számon a hiányosságokat, és javítsák ki azokat. 

A bérlettámogatással kapcsolatban elmondta, hogy a tárgyalások folyamatban voltak, mind a 

kormányzati irányító hatósággal, mind pedig a Volánnal. A Volán nem tudott arra magyarázatot 

adni, hogy van-e többletkiadása azáltal, hogy felveszi a rónabányai, rónafalui lakosokat. 

Megkérdezték a társaságtól, hogy ha nincs plusz költség, akkor mire kérnek plusz pénzt. A 

szerződés még nincs megkötve, gondolkoznak, hogy akiket kártéríteni kell, azoknak próbálják 

enyhíteni a kárát. 

A somoskői játszótérnek továbbra is keresik a helyét. 

A Dolinkában lévő közterülethasználati engedélyt, ha akarta volna sem tudta volna megtagadni 

sem a résztvevők, sem pedig a résztvevők mögötti támogatottság miatt. Megköszönte a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak, különösen Hranek Ferenc úrnak, hogy összeszedte a hulladékot. 

Az Egyesület, aki bérelte a Dolinkát, kukákat ugyan kihelyezett, de a szemét nem a kukába 

került. 

A Bóna Kovács úti illegális hulladéklerakással kapcsolatban úgy gondolta, hogy nem a 

belvárosban lakók viszik oda az illegális hulladékot. Sajnálatát fejezte ki, hogy nagyon sok 

problémájuk van az illegálisan elhelyezett szeméttel. Gondolkoznak rajta, hogy lehetne 

megfogni, illetve megakadályozni, hogy elhelyezzék a szemetet. 

A patak takarításával kapcsolatban Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

Pataki Csaba: Válaszában elmondta, hogy az utóbbi időben az a helyzet állt elő, hogy hiába 

tudtak pénzt előállítani közfoglalkoztatás ágán a Zagyva patak tisztítására, ám jött a pandémia, a 

karanténos időszak, valamint a Munkaügyi Központ sem tudott olyan létszámú, megfelelő 

munkaerőt biztosítani, akik ezt a munkát el tudták volna végezni. Volt olyan kiközvetített 

munkavállaló, aki amikor megtudta, hogy a patakot kellene kitakarítani, nem kért a munkából. 

Mivel határidős projekt lett volna a pataktisztítás, a Belügyminisztérium által biztosított közel 10 

millió Ft-ot kellett utalni. 

Idén tavasszal próbálták előállítani azt a helyzetet, hogy amellett, hogy kezdeményezték a 

patakmeder hordalékának egészségügyi bevizsgálását, hogy veszélyes hulladék-e vagy sem, 

próbálták úgy kitermelni az üledéket, hogy a patakmedertől számított 3 méteres sávon belül azt 
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deponálják, hogy nagyobb esőzésnél villámárvíz ne tudjon kialakulni. Ezt a lehetőséget azonban 

lakossági kérésre elvetették. 

Elmondta, hogy azóta megtalálták a hordalék deponálási helyét, ezt Barta András igazgató úrral 

már kijárták. Időközben megjött a bevizsgálási eredmény is, ami nem mutatott ki a hordalékban 

veszélyes anyagot. Próbálnak forrást keresni a kitakarításra, és a hordalék elszállítására. Nincs 

elfelejtve a munka elvégzése. 

 

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

 

Szabó Csaba: Megkérdezte Pataki Csaba Alpolgármester úrtól, hogy a projektben szereplő 

gépbeszerzés megtörtént-e? 

 

Pataki Csaba: Válaszában elmondta, hogy történt gépbeszerzés, amit azonban nem csak erre a 

feladatra, hanem minden más tevékenység elvégzésére használnak. 

 

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

 

Homoga László: A Bóna Kovács úton elhelyezett hulladékkal kapcsolatban elmondta, hogy 

Salgótarján területén évek óta nincsen hivatalosan lomtalanítás. Amit a lakosok közterületre 

kihelyeznek hulladékot, az szabálysértési eljárást von maga után. Az említett esetben is 

hivatalból történt feljelentés. 

Felhívta az állampolgárok figyelmét, hogy az illegálisan elhelyezett hulladék több százezer Ft-os 

kárt okoznak a városnak, mert az elszállítás közpénzből történik. Elmondta, hogy az elszállítás 

azért húzódik, mert meg kell találni azt az 500-600 ezer Ft-ot, amibe kerül az elszállíttatás. 

Kérte, hogy a hulladék elhelyezésével kapcsolatosan használják az állampolgárok a zöld, átlátszó 

zsákot, amit a közszolgáltató elvisz meghatározott napokon. Kérte a lakosokat, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteket a rendeltetésének megfelelően használják. 

 

Fekete Zsolt: Képviselő urat kiegészítette azzal, hogy Salgótarjánban nem szűnt meg a 

lomtalanítás, hanem házhoz menő lomtalanítás van érvényben, mellyel a közszolgáltatót kell 

megkeresni. Évente bizonyos mennyiséget el lehet helyezni a hulladékszigeten, vagy a nagy 

lerakón. 

Elmondta, hogy a zöld hulladékra, szelektív hulladékra is vannak külön zsákok, amit a VGÜ Kft. 

rendelkezésre bocsát. Ha ezekbe a zsákokba van kihelyezve a szemét, akkor ezt is elviszik. A 

zöldhulladéknál nem csak a zsákba kihelyezett, hanem az 1 méter hosszúságúra összevágott, 

összekötött nyesedéket, vesszőket is bizonyos időközönként elszállítják. Elmondta, hogy a 

szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, azok elhelyezését felül fogják vizsgálni, mert azt tapasztalja, 

hogy ahol jól kivilágított helyen vannak elhelyezve ezek a szigetek, ott nagyon jól működik a 

szelektív hulladékgyűjtés. Garázssoroknál lévő szelektív hulladékgyűjtő kukákba viszont 

minden, oda nem valóhulladék be van dobva. Lesznek olyan helyek, ahol meg fognak szüntetni 

hulladékgyűjtő szigeteket, és áthelyezik máshová.  

Felhívta a figyelmet az autóból kidobott hulladékok problémájára, ezt súlyosabban büntetné.  

Az általános iskolai oktatásban hangsúlyosabban szerepeltetendő ismeretek közé véleménye 

szerint a katasztrófavédelem, tűzmegelőzés, egyéb polgárvédelmi tevékenység mellett a hulladék 

kérdése is tartozik.  

 

A továbbiakban Méhes András igazgató úrnak adta meg a szót. 

 




