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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

 

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. szeptember 28-

ai üléséről. 

 

Jelen voltak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 

 dr. Romhányi Katalin jegyző 

 dr. Varga Tamás aljegyző 

 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 14 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt. 

 

A napirendek tárgyalása előtt az Önkormányzat nevében, életének 61. évében elhunyt Harmos 

László képviselő úrról emlékezett meg, aki a város közéletének elismert és meghatározó alakja 

volt. 

Harmos László 1960. október 15-én született Pásztón. Középiskolai tanulmányait a Stromfeld 

Aurél Gépipari Szakközépiskolában végezte általános gépész szakon, majd gépjármű-

villamossági műszerész képesítést szerzett 1982-ben a salgótarjáni 211. sz. Ipari 

Szakmunkásképző Intézetben. 

1981-ben kezdett gépjármű-villamossági műszerészként dolgozni a Nógrád Megyei Állami 

Építőipari Vállalatnál, ahol a cég NB I/B osztályban szereplő kézilabdacsapatának is oszlopos 

tagja volt. 1984-ben vendéglátói végzettséget szerzett. Egyéni vállalkozóként több évtizeden át 

tevékenykedett a vendéglátás, a kereskedelem és rendezvényszervezés területén. Kereskedelmi 

igazgatói pozícióban dolgozott két italnagykereskedéssel foglalkozó társaságnál. Közel hat éven 

át, 2021-ig a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alkalmazottja volt. 

Harmos László sport iránti elkötelezettsége, kimagasló, több évtizedes sportszervezői és 

sportszakmai tevékenysége, valamint vezetői munkája elismerésre méltó és példaértékű volt. 

Sokat tett a város sportéletének fejlődéséért. Társadalmi munkában látta el a Salgótarjáni 

Kézilabda Club, majd a Salgótarjáni Építők Kézilabda Club elnöki feladatait. Vezetése alatt az 

egyesület kiváló eredményeket, helyezéseket ért el a sportág Nemzeti Bajnokságainak különböző 

osztályaiban. Az egyesület megszűnése után a kézilabdában megszerzett tapasztalatait a Forgách 

Sport Clubban hasznosította. A klub elsődleges céljául tűzték ki a forgáchi és somlyói 

városrészekben élő, hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítását, 

valamint a labdarúgó utánpótlás nevelését. A napjainkban a Nógrád megyei I. osztályban 

futballozó Építők KC sportegyesületben meghatározó, vezető szerepet töltött be. Sajnos, korai 

halála megakadályozta abban, hogy tapasztalatát, tudását maradéktalanul átadhassa az ifjabb 

nemzedéknek is. 
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2014 októberétől 2019-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottságának tagja volt. A 2019. évi önkormányzati 

választások eredményeként − a Salgótarján, Szeretem! Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a 

Jobbik, az LMP, a Momentum Mozgalom, az MSZP, a Párbeszéd, valamint a Tarjáni Városlakó 

Egyesület jelöltjeként − a salgótarjáni 7. számú egyéni választókerület képviselője lett. 2019 

októberétől a Közgyűlés Gazdasági, valamint Népjóléti Bizottságának tagjaként tevékenykedett. 

A család tagjai, a rokonok, a barátok, a pályatársak gyászában és mély fájdalmában osztozva, az 

önkormányzat nevében búcsúzott a képviselőtől.  

Kérte, hogy néma felállással adózzanak elhunyt képviselőtársuk emlékének. 

 

A továbbiakban tájékoztatta a Közgyűlést arról, a 2021. szeptember 18-án megrendezésre került 

Megyenapon számos, Nógrád Megye Önkormányzata által alapított elismerés átadására került 

sor. 

  Nógrád Megyéért Díjban részesült Dr. Laczkó Tamás; 

 Bérczy Károly Díjat kapott a Salgótarjáni Atlétika Klub; 

 Madách Imre Díjat adományoztak a Balassi Bálint Asztaltársaságnak; 

 Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címben részesült Valiskó Ferenc, továbbá 

 Perliczi János Díjat kapott a Szent Lázár Megyei Kórház intenzív terápiás, manuális és 

nonmanuális COVID osztálya. 

 

A díjazottaknak gratulált a méltán megérdemelt elismeréshez. Munkában és elismerésekben 

gazdag éveket, jó erőt, egészséget kívánt. 

 

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új 

 

1. napirendi pontként felvenni a Javaslat elhunyt Harmos László részére sírhely 

adományozására, valamint temetési költségeinek átvállalására című előterjesztést, valamint 

 

12. napirendi pontként felvenni a Javaslat a Salgótarján, Kistarján út 7. szám alatt található 

volt Pénzügyi és Számviteli Főiskola tornatermének a Salgó Basket Kft. részére történő 

ingyenes használatba adására című előterjesztést.  

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

 

1. Javaslat elhunyt Harmos László részére sírhely adományozására, valamint temetési 

költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

2. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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4. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a településrendezési eszközök M-11 jelű módosítása előkészítésére a Kistarján 

út 5. és környéke területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

6. Javaslat a településrendezési eszközök M-12 jelű módosítása előkészítésére egyes 

közterületi ingatlanokat érintően  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

7. Javaslat Tar Község Önkormányzatának a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

8. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, valamint utcai 

szociális munkát nyújtó szolgáltatás befogadására és állami támogatására – 2021. c. 

pályázat utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Huszár Máté alpolgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Fényszarusy Zsuzsanna a Salgótarján és 

Térsége Egészségügyi-Szociális Központjának igazgatója 

 

9. Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő kedvezményes 

létesítményhasználat biztosítására 

Előterjesztő: Dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

10. Javaslat Salgótarján férfi kosárlabda csapatainak támogatásával kapcsolatos döntések 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

11. Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására az Oláh 

Boksz Sportegyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

12. Javaslat a Salgótarján, Kistarján út 7. szám alatt található volt Pénzügyi és Számviteli 

Főiskola tornatermének a Salgó Basket Kft. részére történő ingyenes használatba 

adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Szent Lázár 

Megyei Kórház részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

14. Javaslat az önkormányzati tulajdonú Forgách telepi kolónia lakás bérlőjének 

áthelyezésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
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15. Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére történő eszközök 

ingyenes átadására 

Előterjesztő: Dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

16. Javaslat kölcsön nyújtására a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 

17. Javaslat iskolai intézményi tanácsba történő delegálásra  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Zárt ülésen: 

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

A továbbiakban a Polgármesteri Tájékoztató következett. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

A Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. 
  

 

NAPIRENDEK 
 

1. Javaslat elhunyt Harmos László részére sírhely adományozására, valamint temetési 

költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés kezdetén 

megemlékeztek Harmos László képviselő úrról. Az előterjesztés az elhunyt képviselő számára 

ingyenes urnasírhely adományozására, valamint a temetési költségek önkormányzat általi 

átvállalására tett javaslatot. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

135/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az elhunyt Harmos László 

önkormányzati képviselő részére a salgótarjáni Új temetőben (központi temető; 3100 

Salgótarján, Tarjáni út /Pintértelep/; hrsz.: 3493/15) ingyenes urnasírhely adományozását, 
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valamint az eltemettetés költségeinek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

történő kifizetését jóváhagyja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

2. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: A tájékoztatóval kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetés első féléves 

teljesítését a külső tényezők, mint a pandémia, a jogszabályi környezet, kormányzati 

intézkedések meghatározó módon befolyásolták.  

A 2020-ban megjelenő COVID-19 vírus és az ezzel összefüggő veszélyhelyzet hatásai 2021-ben 

is jelen vannak.  

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedések során 2020-ban több olyan kormánydöntés született, amely csökkentette 

az önkormányzat bevételeit, mint pl. a gépjármű adó 40%-ának elvonása, vagy az ingyenes 

parkolás. A döntések egy része hatályban maradt 2021-ben is.  

A 2021. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről összességében elmondható volt, hogy 

mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése az időarányos szint alatt van.  

A bevételek esetében kivételt képezett a központi költségvetésből kapott működési célú 

támogatás, amely meghaladta az időarányos teljesítést. Ennek oka, hogy egyrészt a normatív 

támogatások havonta egyenlő részben kerülnek folyósításra, másrészt az önkormányzatok 

bevételkiesését a kormány támogatással kompenzálta, amelynek eredményeként Salgótarján 280 

millió Ft támogatásban részesült. 

Az önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítését számszerűen bemutatta: 

 

Bevételek: 

Önkormányzati szinten a likviditási hitellel korrigált bevételek az I. félévben 7.560 millió Ft-ra 

teljesültek, amely a módosított előirányzat 62,9%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának 

bevételéhez képest 94,6%-os. 

A bevételeken belül a teljesített működési bevétel 3.339 millió Ft, a felhalmozási bevétel 115 

millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 52,5%, illetve 12,8%-a.  

A finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradvány jelentkezett 4.107 millió Ft összegben, 

amelyből 1.338 millió Ft működési célú, 2.768 millió Ft felhalmozási célú maradvány.   

Elmondta, hogy a működési bevételeken belül meghatározó forrás volt a központi 

költségvetésből kapott támogatás, a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és a 

működési célú támogatások.  

A központi költségvetésből kapott működési támogatás 1.608 millió Ft bevételt jelentett az 

önkormányzatnak. A likvid hitellel korrigált működési bevételek főösszegén belül az általános 

állami támogatás aránya 21,2%-os. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 54,2%-os 

volt. Az előző év hasonló időszakához képest a 14,4%-os növekedés jelentkezett. A növekedés 

oka, hogy megjelent támogatásként az eredeti előirányzatként nem tervezhető szociális ágazati 

pótlék és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. Elmondta, hogy a kiegészítő támogatásként 

érkezett – a bevezetőben említett – 280 millió Ft, amelyet az önkormányzati feladatok 

ellátásához és tartozás rendezésre lehet felhasználni.  



6 

 

A közhatalmi bevételekből 816 millió Ft folyt be. A teljesített bevétel a korrigált működési 

bevétel 10,8%-a. A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 39,2%-

os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 29%-kal magasabb. A bázishoz mért 

adóbevétel növekedésének oka alapvetően az volt, hogy 2020. évben a helyi iparűzési 

adóbevallás benyújtási kötelezettség és ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettség 

határideje meghosszabbításra került 2020. május 31-ről 2020. szeptember 30-ra, így a tavalyi év 

első felében egy alacsonyabb összegű adóbevétel jelentkezett. 

Az un. intézményi működési bevételek teljesítése 356 millió Ft volt, amely a módosított 

előirányzathoz képest 41,8%-os teljesítésnek felelt meg. A teljesítés a tavalyi év I. féléves 

bevételhez képest 85,8%-os. A jogcímen belül egyes tételeknél, mint pl. bérleti díjak, 

megfigyelhető a kedvező változás az előző évhez képest.  

A bázishoz képest jelentkező elmaradás az ÉRV által fizetett bérleti díjak egyenletlen teljesítése 

miatt jelentkezett.   

Az intézményi működési bevételből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 242 millió 

Ft bevétel keletkezett. A teljesített bevétel a módosított előirányzat 42,3%-a. Legfőbb bevételek 

az önkormányzati bérlakások bérlőitől, a nem lakás célú helységek bérbeadásából, az állati 

hulladékmegsemmisítő, a szilárd hulladéklerakó bérleti díjából és az ÉRV által fizetett bérleti 

díjból származtak.  

Az önkormányzat intézményeinél realizált bevétel összesen 110 millió Ft. A teljesítés a 

módosított előirányzathoz képest 41%-os, az előző év hasonló időszakához képest 93,3%-os. A 

bevétel meghatározó része volt a Csarnok- és Piacigazgatóságnál jelentkező bérleti és egyéb 

díjbevétel, valamint a KIGSZ-nél jelentkező étkezési térítési díj bevétel. A teljesített bevételek 

nem érték el sem az időarányos szintet, sem az előző év I. féléves teljesítését. 

A működési célú támogatásokból származó bevétel 218 millió Ft-ban realizálódott. A bevétel 

céljelleggel, felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzathoz. Legjelentősebb tétel a 

Zenthe Ferenc Színház 112 millió Ft-os működési támogatása, valamint az illegális 

hulladéklerakók felszámolásához kapott 49,6 millió Ft-os támogatás volt. 

A felhalmozási bevételek jogcímen érkezett forrás az I. félévben 115 millió Ft volt, amely a 

módosított előirányzat 12,8%-a. A teljesített összegből 24 millió Ft az önkormányzati lakás, nem 

lakás célú helység, egyéb ingatlan értékesítéséből származó bevétel.   

90 millió Ft teljesült felhalmozási célú támogatásként, amely a módosított előirányzat 10,3%-a.  

A felhalmozási célú bevételek esetében már a költségvetésben tervezett összegek is 

alacsonyabbak voltak a korábbi évekhez képest, mivel a TOP-os és egyéb projektekhez 

kapcsolódó támogatási összegek jelentős része megérkezett az elmúlt években. A tervezett 

bevétel meghatározó része a Dornyay Béla Turistaházhoz, a salgótarjáni szennyvíz hálózat 

felújításához, valamint a turisztikai fejlesztés projekthez kapcsolódó támogatási összeghez 

kapcsolódott. 

 

Finanszírozási bevételként 4.107 millió Ft teljesült az első félévben. Ebből 1.338 millió Ft a 

működési célú és 2.769 millió Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány. 

Hosszú lejáratú hitel lehívására, illetve likviditási hitel igénybevételére az I félévben nem került 

sor.  

 

Kiadások: 

A kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzati költségvetés féléves szinten 

jelentkező kiadási főösszege a likvid hitel törlesztés nélkül 3.643 millió Ft volt, amely a 

módosított előirányzat 30,3%-a. A teljesítés az előző év I. féléves teljesítéséhez képest 99,6%-os 

volt. 
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Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 2.895 millió Ft volt, amely a 

módosított előirányzat 40%-a. A felhalmozási kiadások teljesítése 560 millió Ft volt, amely a 

módosított előirányzat 12,4%-a. 

Finanszírozási kiadásként összesen 188 millió Ft teljesült, amely a módosított előirányzat 

10,7%-a.  

A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokra fordított összeg 745 millió Ft volt, amely 

a módosított előirányzat 44%-a. A teljesítés előző év hasonló időszakának tényszámához képest 

100,9%-os volt. 

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen a teljesítés 120 millió 

Ft volt, amely a módosított előirányzat 41,1%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának 

tényszámához képest 84,7%-os. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka a szociális 

hozzájárulási adó 2%-os csökkenése. 

A dologi kiadásokra fordított összeg 692 millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 28%-a. 

A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 109,3%-os.  

Az időarányos lehetőségtől jelentősen elmaradó teljesítés egyrészt a pandémia helyzetre volt 

visszavezethető, az intézmények zárva tartása, a karbantartási feladatok csúszása, másrészt a 

projektekhez kapcsolódó dologi kiadások alacsony teljesítése miatt.  

A KIGSZ és a hozzá tartozó költségvetési szervek esetében a dologi előirányzat teljesítése 311 

millió Ft volt, a módosított előirányzat 40%-a. Az előző év hasonló időszakához képest a 

teljesített kiadás összességében 6,6%-os növekedést mutatott. A Csarnok- és Piacigazgatóság 

kivételével minden intézménynél kisebb - nagyobb mértékű növekedés volt.  

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített dologi kiadás 71 millió Ft volt, amely a módosított 

előirányzat 37,9%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 4,1%-kal csökkent. 

Az Önkormányzat fejezetben megjelenő dologi kiadások összesen 309 millió Ft, amely a 

módosított előirányzat 20,5%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 16,2%-kal 

nőtt. 

Ezen kiadások között jelentek meg többek között a város üzemeltetéssel, fenntartással, oktatás, 

közművelődés sport szociális feladatokkal kapcsolatos dologi kiadások, valamint az európai 

uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektek dologi kiadásai.  

Elmondta, hogy az önkormányzat a városüzemeltetési, fenntartási feladatait közvetlenül vagy 

szerződés alapján a gazdasági társaságaival látja el. Az ellátott feladatok jellemzően a helyi utak, 

hidak fenntartása, parkok, zöld területek rendben tartása, köztisztasági feladatok ellátása, 

közvilágítás biztosítása, bérlakások és nem lakás célú helységek kezelése, parkolók 

üzemeltetése.  

Az önkormányzatnál közvetlenül megjelenő városfenntartási és egyéb feladatok kiadásaira az I. 

félévben 206 millió Ft teljesült, amely a módosított előirányzat 32,2%-a. A teljesítés az előző év 

hasonló időszakához képest 7,4%-os növekedést mutatott. A növekedés döntően a közvilágítás, 

bérlakás fenntartás és áfa fizetés jogcímen jelentkezett. 

Az államháztartáson kívülre adott támogatás összesen 599 millió Ft volt. A teljesítés 

módosított előirányzathoz képest 41,1%-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához 

képest 97,9%-os volt. 

A teljesített kiadásból a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az általa végzett városfenntartási 

feladatok közül a helyi utak, közterületek, parkfenntartás, temető fenntartási feladatokra, 

Paktumiroda működésére 76 millió Ft-ot, közfoglalkoztatási programokhoz saját erő címen 13,7 

millió Ft-ot, a Kft. működéséhez 48 millió Ft-ot kapott. A Kft. által felhasznált előirányzatok 

teljesítése összességében időarányos.  

Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a 

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. működteti. A tervezett támogatási összeg 50 millió forint, 

amelynek 60%-a került átadásra az első félévben. 
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A köztisztasággal összefüggő feladatokat, úgymint: burkolt felületek téli és nyári takarítása, 

rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat, 

megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Kft. A félév során 39,7 millió Ft támogatás került 

átutalásra a VGÜ Kft. részére. A teljesítés 62,7%-os volt. 

 

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A társulásnak átadott pénz az I. 

félévben 545 millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 57,1%-a. A teljesítés az előző év első 

féléves teljesítéséhez képest 9,8%-kal nőtt. A bázishoz mért növekedés oka, hogy a kiadást 

finanszírozó normatív támogatások esetében nőttek a fajlagos összegek. 

Saját forrás terhére 32 millió Ft-ot fizetett ki az önkormányzat szociális támogatások címen, 

amely a módosított előirányzat 45,6%-a. Ez a támogatás a rászorulók részére a gyógyszer 

kiadásokhoz, lakhatáshoz, rendkívüli élethelyzetek kezelésére, valamint a helyi járati tanulói 

bérlet vásárláshoz nyújtott segítséget.  

A sportlétesítmények, közösségi terek fenntartására, működtetésére, Salgótarján kulturális 

életének szervezésére, a közművelődési alapon rendelkezésre álló lehetőségből 339 millió Ft 

kiadás teljesült, amely a módosított előirányzat 63,5%-a. Az időarányostól magasabb teljesítés 

oka, hogy a Zenthe Ferenc Színház központi támogatási összege kiutalásra került az I. félévben. 

Az önkormányzat a sportfeladatokra 23 millió Ft-ot, a, civil alapból 1,9 millió Ft-ot, az 

oktatási feladatok ellátása címen 14,3 millió Ft-ot költött az I. félévben. Ez az összeg 

tartalmazta a sportegyesületek sportrendezvények támogatását, a város kulturális és 

idegenforgalmi területen működő szervezetei rendezvényeihez adott támogatást, a különböző 

ösztöndíj programokban részt vevők támogatását. A pandémia miatt a teljesítés minden esetben 

jelentősen alatta maradt az időarányos lehetőségnek. 

 

2021-ben folytatódott az előző évről áthozott, illetve az újonnan érkezett eu-s és központi 

költségvetési fejlesztési források felhasználása. A költségvetésben szereplő céloknak 

megfelelően az első félévben a felhalmozási kiadások közül a beruházásokra 256 millió Ft, a 

felújításokra 292 millió Ft került kifizetésre. Ezek az összegek a módosított előirányzat 14,9 

illetve 11%-a. A teljesített kiadások jóval az előirányzat alatt, de a korábbi évhez hasonló szinten 

teljesültek. Ennek oka, hogy a kiadások nagyobbrészt a második félévben jelentkeznek, valamint 

több projektnél ráemelési kérelem került beadásra az irányító hatósághoz, amely késlelteti a 

munkakezdést. 

 

Az I. félév jelentősebb fejlesztési kiadásai a következő projekteket érintették:  

Közbeszerzési eljárás van folyamatban a Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay 

kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével projekt, a Vásárcsarnok és piac 

felújítása, az észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme, a Forgách-telepi 

városrehabilitáció és a Balassi Bálint Könyvtár kiegészítő fejlesztéseinek előkészítése projektek 

esetében. A közbeszerzési eljárások lezárása után kerülhet sor a kivitelezések megkezdésére. 

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében megvalósítani kívánt 

turisztikai fejlesztések (Eresztvény, valamint a Bányamúzeum fejlesztése), illetve a Kercseg-

lapos felé vezető út rekonstrukciója várhatóan a Nógrád Megyei Önkormányzat által kerül 

megvalósításra. Erre vonatkozóan több egyeztetés is történt az elmúlt időszakban. 

A támogató szervezet jóváhagyását követően megvalósulhat a salgótarjáni lőtér fejlesztésének 

első üteme. Ajánlatkérés megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. 
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Finanszírozási kiadásként összesen 188 millió Ft teljesült. Ebből 71 millió Ft volt a hosszú 

lejáratú hitel törlesztése, valamint 117 millió Ft a 2020. év végén teljesül, de 2021. évet érintő 

támogatás megelőlegezés visszafizetése.  

Az önkormányzat a költségvetésben rendelkezik általános és céltartalékkal.  

Az általános tartalék 20 millió Ft-os keretéből 1,1 millió Ft került felhasználásra az I. félévben. 

A felhasználás megfelelt a költségvetési rendeletben meghatározott korlátnak.  

A működési célú tartalékok állománya június 30-án 36,2 millió Ft, amelyből 27 millió Ft 

felhasználása célhoz kötött. 

A felhalmozási célú tartalékok állománya 127,8 millió Ft, amelynek felhasználása teljes 

egészében célhoz kötött.   

 

A költségvetés I. féléves teljesítéséről összefoglalva elmondta, hogy mind a bevételek, mind a 

kiadások teljesítésének alakulására jelentősen hatott a járványhelyzet, az ebből adódó 

gazdaságvédelmi intézkedések. A legtöbb előirányzat jóval a lehetőségek, illetve az időarányos 

mérték alatt teljesült.  

Vannak olyan elmaradt feladatok, amelyek a II. félévben fognak megvalósulni.  

A II. félévben teljesíthető kiadások nagyságát meghatározza a realizált bevételek, ezen belül is a 

helyi adóbevételek összege. A városvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri a bevételek és 

kiadások alakulását. A féléves adatok alapján nem indokolt jelentős beavatkozás a 

költségvetésbe.   

 

Kérte a Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.  

 

Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat 

ellenében; a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi 

Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy bár a Polgármester úr elmondta, de az 

összefoglalóból valamiért kimaradt a 280 millió Ft-os támogatás, ami a városba érkezett. A 

kormány rendeletben gondoskodott arról, hogy kompenzáljon bizonyos elmaradásokat az 

önkormányzat felé, ennek köszönhető ez a támogatás. 

Felhívta a figyelmet a felhalmozási célú bevételek esetében, hogy már a tervezett bevételek is 

alacsonyabbak a korábbi évekhez képest. A TOP-os és más projektekhez kapcsolódó támogatási 

összegek jelentős része már megérkezett az elmúlt években. 

Az elvonások és befizetések jogcímen 58 millió Ft jelentkezett, ami az önkormányzati 

intézményeket érintő elvonásokat jelentett. Megkérdezte, hogy ezek milyen elvonások voltak. 

A helyi adókkal kapcsolatban elmondta, hogy az előző év hasonló időszakához képest 181 millió 

Ft-tal több érkezett be a határidők kitolása miatt. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés címen 

alacsonyabb összegű kifizetési kötelezettség jelentkezett, 58 millió Ft-tal csökkentette az 

előirányzatot az önkormányzat. Úgy vélte, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy ha ekkora 

összeg megmaradt ezen a területen, akkor pótolni kellene azokat az elmaradásokat a lakosság 

felé, amik eddig a járatoknál hiányoztak. 

A helyi utak, hidak fenntartásával kapcsolatban elmondta, hogy 60 millió Ft a felhasználás az 

első félévben, ami 2,8%-os. A közterület fenntartási kiadásokra tervezett összegből 12,5 millió 

Ft a teljesítés, ami az előirányzathoz képest csupán csak 5,9%. Véleménye szerint el lehet 

gondolkodni azon, hogy miért is néz így ki a város. 
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Apróbb beavatkozásokat is pótolni lehetne, amik kellemetlenséget okoznak a városban lakóknak. 

Ilyen például a járdákon lévő hibák, a járdából kinövő füvek.  

Úgy vélte, hogy át kellene gondolni azt, hogy miért kell fél évet várni ahhoz, hogy elinduljanak 

azok a javítások, amikre nagy szükség lenne. 

 

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

 

Turcsány László: Megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Volán veszteségtérítéséből 

megmaradt 58 millió Ft-ból a Rónabányán, Rónafalun élőknek bérlettámogatást adjanak.  

 

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

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt közgyűlésen tájékoztatót kért a TOP 

20-as fejlesztésekről, amit nem kaptak meg. Megkérdezte, hogy mi ennek az oka. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a tájékoztatót már aláírta, utána fog nézni, hogy miért 

nem kapta meg a Képviselő úr. 

A zöldterületek, parkok gondozása a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik, amit 

közfoglalkoztatási munkaprogramok keretében végeznek. Elmondta, hogy ezekben a 

programokban már nagyon kevés alkalmas ember jelenik meg, akik elvárható módon és 

minőségben tudják ellátni a feladatot. Munkacsoportot hoztak létre, hogy megoldást találjanak a 

problémára. 

A Volán elmaradt veszteségtérítését az önkormányzat még nem tudta kifizetni, ezt is beadták a 

kormány felé a REKI keretében. Megnyugtató választ továbbra sem kaptak azokra a kérdésekre, 

hogy ahol a helyközi járat veszi fel az utasokat, miért kell többet fizetnie ezért a szolgáltatásért a 

városnak, elvégre ugyanarra jár a busz, ugyanannyi üzemanyagot fogyaszt. Kérte, hogy a cég az 

ezzel kapcsolatos veszteségét mutassa ki, de eddig nem kapott rá érdemi választ. 

A Volán felajánlotta, hogy készít egy felmérést, és javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy hol 

kellene sűríteni a járatot. Kérték a céget, hogy nézzék meg mennyibe kerülne, ha Rónafalura, 

Rónabányára külön helyijáratot indítanának. Úgy gondolta, hogy a plusz járat kevesebbe 

kerülne, mintha bérletet vennének a lakóknak. 

 

A továbbiakban Egyed Andrásné irodavezető asszonynak adta meg a szót. 

 

Egyed Andrásné: Válaszában elmondta, hogy a 280 millió Ft nagyon jót tett a költségvetésnek, 

amit polgármester úr kétszer is említett az összefoglalójában. 

Az 58 millió Ft-os elvonás intézményi ágon pénzmaradvány elvonást jelentett az 

intézményektől. Ez a 2020-a beszámolóban tételesen szerepelt. 

A volánbuszos költségek tervezéséhez egy előzetes információt kapnak a társaságtól, hogy 

körülbelül mire lehet számítani a támogatással kapcsolatban, illetve a veszteségrendezésre 

vonatkozóan. A veszteségrendezés attól függ, hogy a Volánbusz mennyi támogatást kap a 

központi költségvetésből. A Volánbusz bérkompenzációt kapott a központi költségvetésből, ezért 

csökkent 58 millió Ft-tal az önkormányzat által fizetendő összeg. Eredeti előirányzatként 470 

millió Ft volt megtervezve, ami 421 millió Ft-ra lett csökkentve, tehát az 58 millió Ft 

felhasználásra került. Amikor a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalta a Közgyűlés 

májusban, ezzel együtt lett módosítva a 2021-es költségvetés is. A helyi adóbevételből több 

bevételt gondoltak pénzmaradványként, mint amennyi keletkezett, ezért ki kellett igazítani a 

költségvetést, aminek áldozatául esett ez az 58 millió Ft. A bevételcsökkentést 

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

 

Dr. Dániel Zoltán: Válaszában megjegyezte, hogy a 280 millió Ft nagyon nagy segítséget 

jelentett a költségvetésnek, viszont ez a szám pontosan megegyezik azzal a számmal, ami a kis- 

és középvállalkozások helyi iparűzési adójának 1%-ra csökkentésével az önkormányzati  

költségvetést terheli. 

Az I. féléves teljesítés azt mutatja, hogy az adóbevételek magasabban teljesültek, mint a tavalyi 

évben, viszont tiszta képet majd csak október elején fognak látni az említett időhatár kitolódás 

miatt. Az a vállalkozás, aki nem élt az 1%-os lehetősséggel, csak jövőre fogja visszakapni. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

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 szeptember havi módosítására az előterjesztésben 

foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem 

szavazat ellenében; a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi 

Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

A 32/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

kérelmet kíván benyújtani a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 

alapján, amely a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli 

támogatásra irányul. 

Az önkormányzatnak nagy szüksége van a központi költségvetésből nyújtott támogatásra, ezért 

az előterjesztésben támogatási kérelem benyújtásra tett javaslatot. 

Figyelemmel arra, hogy Magyarország Kormánya számára is fontos az önkormányzatok 

kiegyensúlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok finanszírozásának 

biztonsága, a központi támogatással jelentősen csökkenthető a feladatok pénzellátási feszültsége. 
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A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

136/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter és a 

pénzügyminiszter által a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. 

törvény 3. melléklet I. 7. pontja és a 2.1.5. pontja alapján az önkormányzatok rendkívüli 

támogatására közzétett pályázati kiírás alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának rendkívüli költségvetési támogatására pályázatot nyújt be. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére. 

  

Határidő: 2021 szeptember 30., de legkésőbb 2021. november 10. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

5. Javaslat a településrendezési eszközök M-11 jelű módosítása előkészítésére a Kistarján 

út 5. és környéke területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész,  

 

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

Önkormányzat a településrendezési eszközök módosítását tervezi a belváros területén, a 

Kistarján út 5-7. és Kissomlyó u. 2. szám alatti ingatlanokat érintően. A módosítás az ingatlanok 

építési övezetének módosításra irányul, a jelenlegi intézményterület helyett településközpont 

megállapítására. A kezdeményező ARANYPART Ingatlanfejlesztő Alap képviseletében eljáró 

DIVINIUS Befektetési Alapkezelő Zrt. levélben kereste meg az Önkormányzatot, hogy a 3732 

hrsz.-ú ingatlanon társasházat kíván létesíteni, és a meglévő épületegyüttest új építésű lakásokká 

kívánja átalakítani. 

A koncepcióterv szerint itt 33 db 60-76 m2 alapterületű lakás, 34 db gépkocsi elhelyezését 

biztosító garázs és parkoló, valamint a lakásokhoz tartozó tároló pincék alakíthatók ki. A 

helyszín a belváros értékes, panorámás területe. A határozati javaslat a településrendezési 

eszközök módosításának indításáról, a tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szólt. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

137/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Salgótarján, Kistarján út 5. és környéke területén található 3729, 3730, 3732, 3771/4 

hrsz.-ú ingatlanokat érintően a településrendezési eszközök M-11 jelű módosítását az 1. 
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melléklet szerint elindítsa, és a módosításra a tervezési szerződést megkösse. A szerződés anyagi 

fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetése Településrendezési eszközök kerete 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

6. Javaslat a településrendezési eszközök M-12 jelű módosítása előkészítésére egyes 

közterületi ingatlanokat érintően  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy önkormányzati kezdeményezésre 

a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére tesznek javaslatot egyes 

közterületekre: 

 a Camping út 6. melletti, tereplépcsőt tartalmazó 10 m széles közterület megosztása két 

sávra, a lépcsőre és lakóterületre, a kialakuló lakóterületnek a szomszédos 

lakóingatlanhoz történő hozzácsatolása céljából, 

 a Rákóczi út 24. szám alatti Főplébánia előtti szakaszon a járda megosztása út- és építési 

területre, az OTP-felőli előlépcsőnek a templom telkéhez történő telekegyesítése céljából, 

 a Hargita körútnak Damjanich úti sarkán lévő területrész leválasztása és építési övezetbe 

sorolása, a Damjanich út 11. szám alatti orvosi rendelőhöz, telekegyesítés céljából, 

 a Szérűskert utca 102-110. szakaszon az innen leágazó, tulajdoni lap szerint kivett árok 

övezetének megváltoztatása vízgazdálkodási területből útterületbe, a környékbeli építési 

telkek hivatalos útkapcsolata biztosítására. Az útterület övezete az utat, a járdát, az út 

menti vízelvezető árkot és a közműveket tartalmazza. 

A határozati javaslat a településrendezési eszközök módosításának indításáról, a tervezési 

szerződés megkötésének engedélyezéséről szólt. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

138/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Camping út 6. melletti 2580/3 hrsz.-ú, a Rákóczi út 24. előtti 3860/5 hrsz.-ú járda lépcső 

részletét, a 4381 hrsz.-ú Hargita körútnak a Damjanich út 11. melletti részét, valamint a 

Szérűskert utcára csatlakozó 4670 hrsz.-ú közlekedésre igénybe vett ingatlant érintően a 

településrendezési eszközök módosítását az 1. melléklet szerint elindítsa, a módosításra a 

tervezési szerződést megkösse. A tervezési szerződés teljesítésének anyagi fedezetét az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése Településrendezési eszközök előirányzata biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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7. Javaslat Tar Község Önkormányzatának a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Tar Község Önkormányzatának 

polgármestere 2021. július 8-án kelt levelében, – mint a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét – arról tájékoztatta, hogy az Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2021. június 28-i ülésén döntött a Társuláshoz történő csatlakozásról. Az erről szóló 

határozat a Társulás felé megküldésre került. 

A Társulás a csatlakozással kapcsolatban kikérte a Társulás területén korábban, 

közszolgáltatóként (jelenleg, mint alvállalkozó) működő VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. véleményét. 

A csatlakozás szabályainak megfelelően a beérkezését követően 60 napon belül a Társulási 

Tanács véleményezte a benyújtott kérelmet. A Tanács támogatta a benyújtott kérelmet, és 

felkérte a tagönkormányzatokat, hogy 60 napon belül döntsenek Tar település Társuláshoz való 

csatlakozásáról. 

 

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

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

139/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Tar Község 

Önkormányzatának Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő 

csatlakozását jóváhagyja 2022. január 1. napi hatállyal, amennyiben a Társulási Megállapodás 

18.6. pontjában foglalt feltételek teljesülnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés a Társulás Társulási Megállapodásának 9. sz. módosítását az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri a 

polgármestert, hogy a döntésről a Társulás munkaszerveztét tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

8. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, valamint utcai 

szociális munkát nyújtó szolgáltatás befogadására és állami támogatására – 2021. c. 

pályázat utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Huszár Máté alpolgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Fényszarusy Zsuzsanna a Salgótarján és Térsége 

Egészségügyi-Szociális Központjának igazgatója 

képviseletében Pártosfalvi Beáta igazgató-helyettes 



15 

 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az utcai szociális munka a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatás, amely 

keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének, 

életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve 

az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.  A jogszabályi előírások alapján az 

utcai szociális munkát az Önkormányzat köteles biztosítani. 

Önkormányzati pályázatból a Salgótarján, Meredek út 33-35. szám alatt kialakításra került az 

utcai szociális munka háttérirodája. A szolgáltatás 2018.11.27-től indult a Társulás 

fenntartásában. A szolgáltatáshoz pályázati lehetőség hiányában állami támogatást nem tudtak 

lehívni, ezért 2018. novemberétől az Önkormányzat saját forrásból biztosítja a szolgáltatás 

működtetését. A 2021. évi működtetés költsége 9.754.537 Ft. 

2018-tól többször kérelmezték a minisztériumnál a szolgáltatás befogadását és az állami 

támogatás biztosítását. 2021. augusztusában az EMMI által kiírt pályázat az ellátási terület 

vonatkozásában Salgótarjánt is tartalmazta.  

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja a pályázat szakmai és pénzügyi 

részét összeállította és a pályázat az online rendszerben határidőre benyújtásra került. 

 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

140/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az 

Emberi Erőforrások Minisztere által a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a) 

pontja alapján, az utcai szociális munkát nyújtó szolgáltatás befogadására és állami 

támogatására meghirdetett pályázat benyújtását, az alábbiak szerint: 

Pályázó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Az igényelt támogatás: 692.583 Ft/hó 

A 2021. évi támogatás: 1.385.166 Ft  

Önerő: 0 Ft 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott pályázat kedvező elbírálása esetén felhatalmazza a 

polgármestert a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő 

utcai szociális munka 2021. évi finanszírozásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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9. Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő kedvezményes 

létesítményhasználat biztosítására 

Előterjesztő: Dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Tankerület fenntartásában lévő, 

egyes köznevelési intézményeknek a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges a 

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. szervezeti keretében működtetett 

sportlétesítmények használata. 

Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a város köznevelési intézményeinek magas 

színvonalú szakmai nevelő-oktató munkájának folytatását, ezért javasolta, hogy az 

Önkormányzat a fenntartó útján a Városi Sportcsarnokban és a Városi Tanuszodában 

kedvezményes bérleti díjon, a mindennapos testnevelés megszervezéséhez használatot 

biztosítson.  

A Kft-vel történt egyeztetés alapján a sportlétesítmények használatára vonatkozó kedvezményt 

az előterjesztésben foglaltak szerint javasolta meghatározni. 

 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy az óvodai nevelés kivételével a köznevelés nem 

tartozik az önkormányzathoz. A köznevelésről szóló törvény tartalmazza, hogy a mindennapos 

testnevelést felmenő rendszerben meg kell valósítani mind a 12 évfolyamon. Úgy vélte, hogy 

nem csak a sikerekről kellene szólni, hanem a kudarcokról is. Országosan komoly problémák 

vannak a mindennapos testneveléssel kapcsolatban, megoldhatatlan feladatnak tűnik a feltételek 

biztosítása nélkül a mindennapos testnevelés megszervezése. 

Véleménye szerint el kell érni, hogy az iskolák értékrendjébe a többi műveltségi területtel 

egyenlő helyre kerüljön a sportolás, hiszen rendkívüli mértékben személyiségfejlesztő tényező. 

A sporttal a szociális és érzelmi képességek fejlődnek, a sportban elért sikerek pozitív hatással 

vannak az élet más területeire is. 

Sajnos országos szinten nagyon sok testnevelő hagyja el a pályát, mert nincs megfelelő 

tornaterem, a feltételek nem adottak a megfelelő testnevelés óra megtartására. Antall József 

miniszterelnök úr annak idején úgy döntött, hogy tornacsarnokok épüljenek falvakban, ezek nagy 

része kihasználatlan. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

141/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mindennapos testnevelés 

megszervezésével összefüggő sportlétesítmények használatára vonatkozó kedvezményes 

bérleti díjat a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

Városi Sportcsarnok kis tornaterem: 1.000,- Ft/óra 
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Városi Tanuszoda: 80.000,- Ft/turnus (1 turnus = 12 alkalom/osztály) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Huszár Máté alpolgármester  

  

2. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatóját, hogy az 1. pontban meghatározott kedvezményes bérleti díjjal kösse meg a 

Salgótarjáni Tankerületi Központtal a létesítményhasználatról szóló bérleti szerződést. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Balogh Katalin igazgató  

 

 

10. Javaslat Salgótarján férfi kosárlabda csapatainak támogatásával kapcsolatos döntések 

jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

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

jogszabályok alapján kiemelten támogatja a kosárlabda sportágat. 

Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. részére a 2021-2022-

es bajnoki szezonra az Önkormányzat 14 m Ft támogatást nyújtson, melyből 4 m Ft-ot az 

önkormányzat 2021. évi, 10 m Ft-ot pedig a 2022. évi költségvetése terhére biztosít. A támogatás 

célja nemcsak a felnőtt csapat versenyeztetése, hanem az utánpótlás csapatok felkészítése, 

versenyeztetése is. 

Elmondta, hogy a vissza nem térítendő pénzbeli támogatáson felül a javaslat alapján az 

Önkormányzat az utánpótlásbázist működtető Beszterce Kosárlabda Klub és a Sportszervezet 

részére a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás 

alapján kedvezményes létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban. Ezen felül 

2021. október 1-től 2022. szeptember 30-ig 11 db bérlakás használatát is térítésmentesen 

biztosítja úgy, hogy a közüzemi költségeket a Sportszervezet fizeti meg. 

 

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

Bizottság szintén 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban dr. Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

Dr. Dániel Zoltán: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy támogatják az előterjesztést. Megkérdezte, 

hogy a Sportcsarnok padlózatának évek óta ígérgetett felújítása mikorra várható, hiszen a Kft. 

eredményeit megnézve lenne rá lehetőség. 

 

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

 

Dr. Dániel Zoltán: Válaszában elmondta, hogy nincs tisztában a Kft. eredményeivel. Egy ilyen 

beruházás több 10 millió Ft, amire Tao források már nem állnak rendelkezésre. A Klub keresi a 
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lehetőségeket, hogy milyen módon lenne megvalósítható a beruházás. Ha előrelépés történik az 

ügyben, a Közgyűlés tájékoztatást fog kapni. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

142/2021.(IX.28.) határozat 

 

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

önkormányzat 14.000 e Ft önkormányzati költségvetési támogatást nyújtson a Sport Salgó 

Szervező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Sportszervezet) részére az NB I/B-ben szereplő 

felnőtt férfi és az utánpótlás csapatainak a 2021-2022-es kosárlabda bajnokságban való 

szerepléséhez. Az önkormányzat 4.000 e Ft-ot a 2021. évi költségvetés és 10.000 e Ft-ot a 

2022. évi költségvetés terhére biztosít.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti Támogatási Szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

  

2. A Közgyűlés a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Sportszervezet) 

részére az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 

rendeletének 5. § alapján 2021. augusztus 15-től 2022. augusztus 15-ig heti 15 óra 

kedvezményes létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban, illetve hozzájárul, 

ahhoz, hogy a Sportszervezet a Beszterce Kosárlabda Klubbal (székhely: 3100 Salgótarján, 

Medves krt. 86., adószám: 18636529-1-12, elnök: Dávid Krisztián; a továbbiakban: 

Egyesület) kötött külön megállapodás alapján kedvezményes létesítményhasználatot 

biztosítson az Egyesület utánpótláscsapatai részére. 

A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatóját, hogy a kedvezményes létesítmény használatról szóló szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató  

Határidő: értelemszerűen 

 

3. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatt található 

Garzonházban 11 db bérlakást ingyenesen biztosít a Sportszervezet részére 2021. október 1. 

napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közüzemi költségek Sportszervezet által történő 

megfizetése mellett.  

A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlanok ingyenes 

használatba adásához szükséges szerződéseket kösse meg. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: értelemszerűen 

 

4. A támogatás biztosításának feltétele, hogy a támogatás folyósításakor a Sportszervezetnek sem 

az Önkormányzattal, sem 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggel szemben 30 napon túli 

lejárt tartozása nem lehet. 
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Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

11. Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására az Oláh 

Boksz Sportegyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató,  

 

Fekete Zsolt: Üdvözölte ügyvezető igazgató urat. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 

a Közgyűlés korábbi határozatával a Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesület részére, 2020. 

október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig 2 db lakás ingyenes használatát biztosította a 

Garzonházban, az edzők lakhatási problémájának megoldása céljából úgy, hogy a közüzemi 

díjak megfizetése az edzőket terhelte az Egyesület készfizető kezességvállalása mellett. 

A Sportegyesület vezetősége kérelmezte a lakások további 1 éves ingyenes használatát. 

A határozati javaslat a Sportegyesület kérelmének elfogadására tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság szintén 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

143/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet 

tér 1-2. szám alatt található Garzonházban 2 db bérlakást 2021. október 1. napjától 2022. 

szeptember 30. napjáig – a közüzemi költségek Botos András és Oláh Kálmán által történő 

megfizetése mellett, melyre a Sportegyesület készfizető kezességet vállal – a Zagyvapálfalvai 

Oláh Boksz Sportegyesület részére ingyenesen használatba ad az egyesület sportfeladatai 

ellátásának támogatása céljából. 

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

 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

12. Javaslat a Salgótarján, Kistarján út 7. szám alatt található volt Pénzügyi és Számviteli 

Főiskola tornatermének a Salgó Basket Kft. részére történő ingyenes használatba 

adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a Salgó Basket Kft. 

részére ingyenes használatba adta az önkormányzati tulajdont képező Salgótarján, Kistarján út 7. 

szám alatt található, a volt Pénzügyi és Számviteli Főiskola épületének tornatermét a 

hozzátartozó szociális blokkal, a közüzemi költségek megfizetése mellett. 
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A Salgó Basket Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tornaterem 

ingyenes használatát továbbra is biztosítsa számukra a sporttevékenységeik folytatása érdekében 

2026. szeptember 30. napjáig. 

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta az együttműködési megállapodás időtartamának 

2026. szeptember 30. napjára történő módosítását, és a volt Főiskola épületében kialakított 

tornaterem és a hozzátartozó szociális blokk ingyenes használatba adását a Salgó Basket Kft. 

részére 2021. október 1. napjától – 2026. szeptember 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a 

közüzemi költségek megfizetése a Használó kötelezettsége. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

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

Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

144/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Basket Kft. között megkötött együttműködési 

megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerint.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti együttműködési 

megállapodás II. számú módosítása aláírására. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati 

tulajdonban lévő, 3729 hrsz.-ú, a természetben Salgótarján, Kistarján út 7. szám alatt 

található, volt Pénzügyi és Számviteli Főiskola épületének tornatermét a hozzátartozó 

szociális blokkal (vizesblokkal és öltözővel) ingyenes használatba adja a Salgó Basket Kft. 

részére 2021. október 1. napjától – 2026. szeptember 30. napjáig azzal, hogy a közüzemi 

költségek megfizetése a Kft. kötelezettsége.  

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

szerinti használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

 

 

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Szent Lázár 

Megyei Kórház részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház 1 

db lakás térítésmentes használatának biztosítását kérte az Önkormányzattól. A kórház, a városba 
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érkező szakemberének ideiglenes lakhatási problémái megoldása érdekében 2021. szeptember 1-

től igényelte a lakást. A Salgó Vagyon Kft. a veszélyhelyzetre, illetve a védekezés időtartama 

alatt az önkormányzat és a kórház között létrejött kiváló együttműködésre tekintettel 2021. 

szeptember 1. napjával a Salgótarján, Erzsébet tér 1. 15/5. szám alatti úgynevezett apartman 

lakásban helyezte el a szakembert a családjával, majd ezt követően, 2021. szeptember 14. 

napjával áthelyezésre kerültek a Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. szám alatti lakásba. 

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a kórházzal történő együttműködési 

megállapodás megkötésének jóváhagyását. Továbbá a Salgótarján, Erzsébet tér 1., valamint a 

Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. szám alatti lakás 2021. szeptember 14-től 2021. november 

30-ig a Kórház részére történő ingyenes használatba adásának utólagos jóváhagyását azzal a 

feltétellel, hogy a közüzemi költségeket a Használó fizeti meg, melyre a kórház készfizető 

kezességet vállalt. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság szintén 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

145/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Szent Lázár 

Megyei Kórházzal kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, 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 az 

önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér 1. 15/5. szám alatti, úgynevezett apartman 

lakás 2021. szeptember 1-13. közötti, valamint a Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. szám 

alatti bérlakás 2021. szeptember 14. napjától 2021. november 30. napjáig – a közüzemi 

költségek Deme János szakember által történő megfizetése mellett, melyre a Kórház 

készfizető kezességet vállal – a Szent Lázár Megyei Kórház részére történő ingyenes 

használatba adását utólagosan jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját 2021.09.14. napjára 

visszamenőleges hatállyal történő szerződéskötésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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14. Javaslat az önkormányzati tulajdonú Forgách telepi kolónia lakás bérlőjének 

áthelyezésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján, Forgách Antal út 

106/C fszt.2. szám alatti lakás bérlője bejelentette a lakáshoz tartozó kinti illemhely padlójának 

beszakadását, illetve az épület tetőszerkezetének károsodását és egyúttal kérte a helyreállítást. 

A Salgó Vagyon Kft. szakemberei felmérték az épület műszaki állapotát és megállapították, 

hogy a négy lakásos lakóépületben az egyetlen be nem falazott, bérlő által lakott 40 m2 

alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakás jelen állapotában lakhatásra alkalmatlan.  

Az Ingatlankezelő az emberi méltóságot szem előtt tartva a 6 fős család elhelyezéséről 

intézkedett a Salgótarján, Budapesti út 39. II/3. szám alatti 47 m2 alapterületű egy szobás, 

komfortos lakásba.  

Az épület „Forgách-telepi Komplex Programok” és a „Forgách-telepi Városrehabilitáció” tárgyú 

pályázattal érintett. A pályázatban szereplő műszaki tartalom értelmében az épület lebontásra 

kerül, melynek helyén lakóút kerül megépítésre. Az épület helyreállítása gazdaságtalan, illetve a 

pályázati program terveivel, előírásaival ellentétes.  

A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyűlés egyedi döntést hozhat az 

épület bontásra történő kijelölésére, illetve a bontás miatt felajánlott lakásra a megszűnő bérleti 

szerződés szerinti változatlan tartalommal és feltételekkel való szerződéskötésére. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság szintén 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

146/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelöli bontásra a 

Salgótarján, Forgách Antal út 106/C szám alatti 4 lakásos lakóépületet, azzal a kikötéssel, 

hogy a bontás a „Forgách-telepi Városrehabilitáció” TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 pályázat 

keretén belül valósul meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására 

vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése 

alapján utólagosan jóváhagyja a melléklet szerint Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és Benke József között 

2021.09.14. napján létrejött, 2021. szeptember 14. napjától 2022. szeptember 13. napjáig 

terjedő időtartamra szóló lakásbérleti szerződést a Salgótarján, Budapesti út 39. II/3. szám 

alatti bérlakásra 10.160,- Ft havi bérleti díjon, mely megegyezik a bontásra kijelölt épületben 

található lakás bérleti díjával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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15. Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére történő eszközök 

ingyenes átadására 

Előterjesztő: Dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni 

Néptáncművészetért Közalapítvány kuratóriumának elnöke azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy a Salgótarjáni Táncházban található, de az önkormányzat tulajdonában 

lévő eszközöket szeretnék hasznosítani, ezért kérte az eszközök ingyenes átruházását. Az 

előterjesztés mellékletében szereplő eszközök korukból adódóan elhasználódtak, töröttek, 

korábbi funkciójukat nem tudják teljeskörűen betölteni. A nyilvántartás szerinti nettó érték 0 

forint. 

A Közalapítvány munkáját az önkormányzat pénzbeli támogatással segíti. Tevékenységükkel, 

értékteremtő munkájukkal színvonalassá teszik a városi rendezvényeket, és öregbítik a város 

hírnevét.  

Javasolta, hogy a mellékletben szereplő eszközöket ingyenesen adja át az önkormányzat a 

Közalapítványnak.  

 

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

Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy Salgótarjáni Néptáncművészetért 

Közalapítvány Kuratóriuma Felügyelő Bizottságának az elnöke. Ismeri a táncegyüttes 

tevékenységét, tudja, hogy raktározási gondjaik vannak, egy nagyobb helyre lenne szükségük, 

ahol működni tudnának. Elmondta, hogy október 5-én tartanak kuratóriumi ülést, ahol tárgyalni 

fognak a problémáról. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

147/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata tulajdonában álló, 1. mellékletben szereplő eszközök tulajdonjogának a 

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (nyilvántartási száma: 12-01-0000015) részére 

történő ingyenes átruházását jóváhagyja.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jogügylethez szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő: 2021. október 1.  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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16. Javaslat kölcsön nyújtására a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Zenthe Ferenc Színház 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a világjárvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt 

tervezett programjainak nagy részét nem tudta megvalósítani, amely 220 millió Ft bevételkiesést 

eredményezett. A korlátozó intézkedések feloldása után a Színház azonnal játszani kezdett és 

megszervezték a „Zenthe Nyár” színházi fesztivált is, mely együttesen közel 50 millió Ft 

bevételt hozott. 

A Színház a 2021. év folyamán több pályázatot, valamint egyedi támogatási kérelmet nyújtott be 

az Emberi Erőforrások Minisztériumához, amelyek kedvező elbírálásban részesültek, azonban a 

megítélt támogatási összegeknek eddig csak a töredéke érkezett meg a Színház számlájára. 

Előbb említett okok miatt a Színháznak átmeneti likviditási problémái keletkeztek, melyre 

tekintettel Ügyvezető Igazgató úr írásban kezdeményezte az Önkormányzatnál 50 millió Ft 

összegű működési célú visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtását, 2021. december 31. 

napjáig történő visszafizetési határidővel. 

A fentiekre tekintettel javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

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

 

Simon Lajos: Hozzászólásában elmondta, hogy a Zenthe Ferenc Színház túlélte a pandémiás 

időszakot. Polgármester úr felvezetőjében nagyon jól összefoglalta, hogy mi történt a Színházzal 

az elmúlt időszakban. 

Elmondta, hogy a színházi évad szeptember 1. és május 31. között zajlik. Az utolsó előadásuk az 

előző évadban október 28-án volt Salgótarjánban. A pandémia alatt 216 előadásuk maradt el, ami 

220 millió Ft bevételkiesést eredményezett. 

A nyár folyamán 48 előadást játszott a Zenthe Ferenc Színház Salgótarjánban, szerte az 

országban, valamint a Kárpát-medence különböző régióiban is. Megszervezték a Zenthe Nyár 

színházi fesztivált, aminek nagy közönségsikere volt. 

Elmondta, ha nincs önkormányzati és állami támogatás, akkor vélhetően más előterjesztés került 

volna a Közgyűlés elé. Ebben az évben június 17-én érkezett be az első saját bevétel a színház 

számlájára, addig nem tudtak játszani. Januártól májusig sem állt le a színház, 3 előadás teljes 

próbafolyamata lezajlott, ezeket most kezdték el játszani. 

Az előző évben 13 pályázaton közel 130 millió Ft támogatást nyert el a színház. Ebben az évben 

7 pályázati lehetőségük volt, 79 millió Ft-ot sikerült nyerniük. A likvidhitelt azért kérte, mert 

eddig 28 millió Ft érkezett meg a támogatásokból annak ellenére, hogy minden pályázatra már 

élő szerződésük van. 

Örömmel jelentette be, hogy erre az évadra 14 bemutatóval és 16 bérlettel várják a 

színházkedvelőket Salgótarjánban és Nógrád megyében.  

Bízott benne, hogyha nem lesz újabb olyan típusú zárás, mint a 2. és 3. hullám idején, akkor 

rövidebb idő alatt vissza tudják fizetni a kölcsönt. 

A társulat nevében megköszönte a támogatást. 

 

Fekete Zsolt: dr. Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót. 
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Dr. Dániel Zoltán: Alpolgármesterként és városlakóként is nagyon büszke a Zenthe Ferenc 

Színház tevékenységére, arra, amit az elmúlt 10 évben végeztek, ahogy a színházat fölépítették, 

illetve ahogy Salgótarján jó hírnevét viszik az országban és az országhatárokon túl is. 

Elmondta, hogy a bevételkiesés egyik oka, hogy a tavalyi évadra érvényes bérletek az idei 

évadra is érvényesek maradnak. Megköszönte a színházba járók nevében ezt a szép gesztust. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

148/2021.(IX.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint összegű 

kamatmentes kölcsönt jóváhagy, 2021. december 31. napjáig történő visszafizetési határidővel.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről 

szóló 9/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI FEJEZET 1 

Önkormányzat 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 9 Működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (önként vállalt feladat) előirányzat 

módosítására, valamint a kölcsönszerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

17. Javaslat iskolai intézményi tanácsba történő delegálásra  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény rendelkezései értelmében az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a 

szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, 

egyházi jogi személyek azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi 

tanács hozható létre. 

Előbbi jogszabály alapján a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz tartozó valamennyi 

köznevelési intézmény intézményi tanácsot hozott létre. A Közgyűlés 2017. januárjában 

módosította utoljára az intézményi tanácsokba történő delegálásokat. 

Az azóta eltelt időben bekövetkezett változások ismeretében szükséges új tagok delegálása. 

A Salgótarjáni Tankerületi Központ irányítása alá tartozó valamennyi köznevelési intézmény 

intézményi tanácsának tagjai delegálására vonatkozó javaslatot a határozati javaslat tartalmazta. 

 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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149/2021.(IX.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

az iskolai intézményi tanácsokba 10/2017.(I.26.) határozatával delegált tagokat azonnali 

hatállyal visszahívja.    

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés az intézményi tanácsokba az alábbi tagokat delegálja:  

 

Intézmény  Delegált  

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium  Fekete Zsolt  

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium  dr. Huszár Máté 

és 

Kajszáné dr. Varga Zsuzsanna  

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium  Pataki Csaba 

és 

Göröcsné Godó Orsolya  

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és 

Készségfejlesztő Iskola  

Czene Gyula  

Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola  Gyurkó József Csaba  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett köznevelési intézményeket 

értesítse.  

 

Határidő: 2021. október 5. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő napirendi pont tárgyalására 

az SZMSZ 22. § (1) a) pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor. 

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

érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti 

egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből. 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

NYÍLT ÜLÉS 

 

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

munkáját.  

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése? 
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Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy a Jónásch telepi lépcsősor rendkívül 

balesetveszélyessé vált, több embert is baleset ért. Erről már Jegyző Asszonnyal is egyeztetett. A 

lépcsősor nem az önkormányzat tulajdonában van, viszont a felszámoló pár évvel ezelőtt küldött 

egy levelet az Önkormányzatnak, amiben hozzájárult ahhoz, hogy a lépcsősort lezárják. Úgy 

gondolta, hogy a lépcsőt nem az önkormányzatnak kell megcsinálni, hanem azoknak, akik a 

jókarbantartási kötelezettségüket elmulasztották. Kérte a Jegyző Asszonyt, hogy hivatali úton 

szólítsa fel a felszámolót, hogy csinálja meg a karbantartást, vagy a lépcsőt zárja le, hogy ott ne 

tudjanak közlekedni a lakók. 

A másik dolog, ami miatt szót kért, az a somoskői játszótér ügye. Molnár Károly képviselő úrral 

és Főépítész asszonnyal is egyeztetett már ebben a témában, Jelen pillanatban sajnos nincs olyan 

terület, ahová Somoskőben ki tudnák jelölni a játszóteret, hiszen szinte majdnem minden terület 

magántulajdonban van. 

Kérte az önkormányzatot, illetve Jegyző Asszonyt, hogy keressék meg az Ipolyerdőt, hogy a 

Kirándulóközpont mellett megépített játszóteret használhassák a somoskőiek, valamint egy 

esetleges területcserével a Vadaspark lejáratánál próbálják meg megvalósítani a játszótér 

építését. 

 

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

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy a Sugár úton lakóktól több jelzés érkezett 

hozzá a járdán parkoló gépkocsikkal kapcsolatban, mely rendkívül balesetveszélyes. Kérte, hogy 

a közterület-felügyelők próbáljanak meg tenni valamit ezzel kapcsolatban, akár tájékoztató 

szórólappal, akár azonnali figyelmeztetéssel. 

Sajnálatát fejezte ki, hogy a Sugár úti játszótér kiskapuja folyamatosan a rongálók áldozatává 

válik. Valami megoldást kellene találni rá, hogy ne lehessen leemelni a kaput. A játszótér 

mögötti focipályát karban kellene tartani. A családi házak közötti vízelvezető árkot a lakók nem 

takarítják. Kérte az önkormányzatot, hogy tájékoztassák a lakókat, hogy ez az ő feladatuk. 

A Kinizsi útról is több bejelentést kapott az útfelület hibáival kapcsolatban, valamint nagy 

gondot okoznak a renitens száguldozók. Kérte az önkormányzatot, hogy vizsgálják meg a 

fekvőrendőr kihelyezésének lehetőségét. 

A Gorkij lakótelepen a Nyírfácska úti szalagház mögötti zöldterületet kutyások és gyerekek 

egyaránt használják. Nagyon sok kellemetlenség adódik ebből, kutyapiszok elhelyezésére 

szolgáló edényt kért kihelyezni a területre. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 




