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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

6. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. október 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 12 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt. 

Gyurkóné Kovács Krisztina és Turcsány László előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a közelmúltban immár 16. alkalommal adta át a Nógrád 

Megyei Príma Díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád Megyei 

Szervezete. 

A sport kategória Nógrád megyei Príma Díjasa a Palóc Roham Sportegyesület lett, amelyet 

2018-ban hoztak létre az akadályfutás művelői Salgótarjánban. Rendezvényeikkel, versenyeikkel 

már számos egyesületet és intézményt támogattak. Legutóbbi eseményük kedvezményezettje az 

Országos Mentőszolgálat salgótarjáni mentőállomása volt. A csapat célja emellett az, hogy 

népszerűsítse az egészséges életmódot és a szabadidős sportot. Az egyesület tevékenységét az 

önkormányzat is támogatja erkölcsileg és anyagilag. 

Gratulált a díjazott egyesületnek a méltán megérdemelt kitüntetéshez. További jó munkát kívánt. 

 

A munkát a tárgysorozat elfogadásával kezdték. Megkérdezte, hogy van-e módosító javaslata 

valakinek a tárgysorozatot érintően. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

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

 

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

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt, polgármester 

 

2. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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3. Javaslat a településrendezési eszközök M-13 jelű módosítása előkészítésére a Patak út 

1-12. és Park út 13-15. szám alatti ingatlanokat érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

4. Javaslat a Salgótarján (Somlyóbánya), 15602/3 helyrajzi szám alatt lévő, Völgyhíd utca 

3., a Vájár utca 9., Vájár utca 11. és Vájár utca 15. szám alatti épületek bontásra 

történő kijelölésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a Salgótarján, Zöldfa úton található önkormányzati szórványlakások 

értékesítésre történő kijelölésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

6. Javaslat a Salgótarján, Budapesti út 39. szám alatt található alagsori nem lakáscélú 

helyiségnek a Promeritum Alapítvány részére kedvezményes bérleti díjon történő 

bérbeadására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

7. Javaslat a Salgótarján, Gorkij krt. 66. szám alatt található nem lakáscélú helyiségnek a 

Színek Nélkül Egyesület részére történő ingyenes használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

8. Tájékoztató a 2021/2022. nevelési év kezdéséről   

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

9. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére  

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

10. Javaslat a „Babamama CSOMAG” Programhoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

11. Javaslat a „Kamaszbarát Önkormányzat” c. pályázati kiíráshoz történő csatlakozásra 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

12. Javaslat „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírás módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Zárt ülésen: 

13. 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. 
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NAPIRENDEK 

 

1. 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 október havi módosítására az előterjesztésben 

foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 5 igen 

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

Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

rendeletet alkotta:  

 

A 33/2021.(X.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 8. melléklete tartalmazza a Közgyűlés 

átruházott hatásköreinek listáját. 

A településkép védelméről szóló törvény 2021. július 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a 

korábban polgármesteri hatáskörbe tartozó településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása 

közgyűlési hatáskörbe került. Indokolt volt a továbbiakban a hatáskörök polgármesterre történő 

átruházása. Emellett javasolta a közterület-felügyeletről szóló törvény szerinti, a térfigyelő 

képfelvevő eszközök elhelyezésének, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület 

kijelölésének hatáskörét a Gazdasági Bizottságra átruházni.  

Javasolta továbbá a bizottságokra vonatkozó rendelkezések közé beemelni, hogy az elnök és az 

elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén a korelnök jogosult a bizottság összehívására és 

az ülés vezetésére, továbbá, hogy a bizottságok nem képviselő tagjaira vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályrendszere pontosításra kerüljön úgy, hogy az 

SZMSZ rendelkezzen róla, hogy a képviselőkre vonatkozó eljárásrendben kötelesek 

vagyonnyilatkozatot tenni.  

Javasolta, hogy a települési képviselő által feltett kérdésre adandó írásbeli válasz megadására a 

jelenlegi 15 nap helyett 30 nap álljon rendelkezésre, továbbá, hogy a közúti közlekedésről szóló 

törvény és végrehajtási rendeletei által a közutak adatainak nyilvántartásával kapcsolatos 

hatáskör a jegyzőre kerüljön átruházásra a gyakorlati működési tapasztalatok alapján.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 7 igen 

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

támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A 34/2021.(X.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Javaslat a településrendezési eszközök M-13 jelű módosítása előkészítésére a Patak út 

1-12. és Park út 13-15. szám alatti ingatlanokat érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész  

 

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

településrendezési eszközök M-13 jelű módosításának előkészítésére tesz javaslatot az 

előterjesztés az alábbi területen: 

Kezdeményezte az Ipari Parkban lévő, Patak út 1-12. és Park út 13-15. szám alatti ingatlanok 

gazdasági ipari építési övezetének módosítását általános gazdasági területbe, a beépítettségi 

mutató 50-ről 60%-ra növelése céljából. Az ingatlanok tevékenységének az általános gazdasági 

terület övezete megfelel. 

A tervezési munka finanszírozását az önkormányzat vállalja, a kiválasztandó településtervező és 

az önkormányzat között kötendő tervezési szerződés alapján. 

A határozati javaslat a településrendezési eszközök módosításának indításáról, és a tervezési 

szerződés megkötésének engedélyezéséről szólt. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

151/2021. (X.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Salgótarján, Patak út 1-12. és Park út 13-15. szám alatti ingatlanokat érintően – az 

ingatlanok általános gazdasági övezetbe sorolása érdekében – a településrendezési eszközök M-

13 jelű módosítását az 1. 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 
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4. Javaslat a Salgótarján (Somlyóbánya), 15602/3 helyrajzi szám alatt lévő, Völgyhíd  

utca 3., a Vájár utca 9., Vájár utca 11. és Vájár utca 15. szám alatti épületek bontásra 

történő kijelölésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

tulajdonát képezik a Salgótarján, Völgyhíd utca 3., Vájár utca 9., Vájár utca 11. és a Vájár utca 

15. szám alatti, összesen 14 lakásos lakóépületek. 

A Salgó Vagyon Kft. műszaki munkatársa helyszíni szemlén megállapította, hogy az épületeken 

nagyfokú állagromlás következett be, a tetőszerkezetek részben megsemmisültek. Az épületek 

jelenlegi formájukban gazdaságosan nem újíthatók fel, valamint szerkezeti károsodásuk miatt 

környezetükre és az emberekre veszélyt jelentenek. A fent részletezett szempontok alapján 

szükséges a 4 épület lebontása. Elmondta, hogy az építészmérnök által megállapított költségvetés 

alapján az épületek bontásához és a törmelék elszállításához szükséges forrás az Önkormányzat 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

152/2021. (X.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott, 

Salgótarján, Völgyhíd utca 3. szám alatti 2 lakásos lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott, 

Salgótarján, Vájár utca 9. szám alatti 4 lakásos lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott, 

Salgótarján, Vájár utca 11. szám alatti 4 lakásos lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott, 

Salgótarján, Vájár utca 15. szám alatti 4 lakásos lakóépületet bontásra kijelöli. 
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Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megbízza a Salgó Vagyon 

Kft-t a Salgótarján (Somlyóbánya), a 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott Völgyhíd utca 3., Vájár 

utca 9., Vájár utca 11. és a Vájár utca 15. szám alatti lakóépületek bontásával kapcsolatos 

teljeskörű földhivatali ügyintézéssel. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

5. Javaslat a Salgótarján, Zöldfa úton található önkormányzati szórványlakások 

értékesítésre történő kijelölésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

megvizsgálta a Salgótarján város szegregált területén lévő Zöldfa úti szórványlakások jövőbeni 

hasznosítási lehetőségeit és arra az eredményre jutott, hogy az ingatlanokat nyílt pályáztatás 

útján indokolt eladni, annak érdekében, hogy a bevételt nem termelő vagyontárgyak után az 

önkormányzatnak ne keletkezzen éves szinten nézve milliós nagyságrendű kiadása. A lakások 

jelen műszaki állapotára tekintettel elmondható volt, hogy a Zöldfa úti szórványlakások 

felújítása gazdaságtalan.  

Az ingatlanok eladási esélyét növelheti a lakossági ingatlanvásárlás kormányzati szintű 

támogatása.  

Elmondta, hogy az egyik falazott lakás kibontását követően a megbízott független 

ingatlanvagyon értékelő, a helyszíni szemle alapján 15.000 Ft/m2-ben határozta meg a lakások 

piaci fajlagos forgalmi értékét, melyet szakvéleményben rögzített.  

Az ingatlanok vételár meghatározásánál javasolt az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet 26. § (2) 

bekezdésének b) pontjára figyelemmel a minimális vételár megállapítása is.  

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a Salgótarján, Zöldfa úton található 33 db 

falazott és 2 db üres lakások egyenként történő értékesítésre történő kijelölését nyílt pályáztatás 

útján, azzal a kikötéssel, hogy a vételár megfizetése a szerződéskötést követő 30 napon belül, 

egyösszegben történik.  

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez kiegészítés készült, mely az ülés előtt 

lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 

Kérte, hogy az előterjesztést a kiegészítés figyelembevételével tárgyalja meg a Közgyűlés. 

Elmondta, hogy az előterjesztést a bizottságok a kiegészítés nélkül tárgyalták. 

 

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

előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban több 

olyan eset is történt, főleg a városi szegregátumokban, ahol társasházi formában működő lakások 

esetén azok állapota miatt bontási határozatok születtek a Közgyűlés részéről. Ezek a határozatok 

azokat sújtották, akik jó gazdaként próbálták felújítani, karbantartani a lakásaikat. Ugyanakkor 



7 

 

volt több olyan tulajdonos is, akik miatt lakhatatlanná váltak a lakások, és emiatt születtek meg a 

bontási határozatok. Ilyen esetben az ott lakókra terhelték a bontási költséget. 

Az előterjesztésben az szerepelt, hogy a város eladná ezeket a Zöldfa úton található, viszonylag 

rossz állapotban lévő ingatlanokat, méghozzá nyomott áron. Nagy veszélyt látott abban, hogy 

egy ilyen épület esetében, ha nem tudják műszakilag rendbe tenni a lakók a lakásaikat anyagi 

lehetőségek híján, ugyanerre a sorsra fognak jutni megint az ott lakók, akik próbálják 

karbantartani ingatlanjukat. 

Elmondta, hogy nem tudják jó szívvel támogatni az előterjesztést, mert ezek az emberek teljesen 

magukra maradnak. 

 

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

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában csatlakozott a Tolnai Sándor képviselő úr által elmondottakhoz. 

Elmondta, hogy nagyon sok veszélyt rejt az előterjesztés, hiszen, ha az eladási folyamat nem 

zárul le teljes egészében, akkor egy hibrid megoldás fog kialakulni, ahol önkormányzati és 

magántulajdonú lakások is lesznek az épületben, és nagyon nehéz helyzetbe fog ezzel kerülni az 

önkormányzat, itt elsősorban a kintlévőségekre gondolt. 

Abban az esetben, ha sikerül minden lakást értékesíteni, akkor pedig az a veszély fog fennállni, 

amit Tolnai képviselő úr is említett, hogy lesz-e arra pénzük az ott lakóknak, hogy az épületet 

valódi közösségként tudják működtetni. Bizottsági ülésen is tárgyaltak róla, hogy sok veszély áll 

fönn az értékesítés következtében, így jó szívvel nehéz támogatni az előterjesztést. 

Elmondta, hogy értik a pozitívumait is az anyagnak, hiszen, ha eladják az ingatlanokat, akkor 

legalább gazdája lesz a lakásoknak. Más, ha magántulajdonban van egy ingatlan, hiszen akkor a 

tulajdonos rá tud nézni, sajátjaként kezeli, nem úgy, mint egy önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlan esetén. 

Attól tartott ugyanakkor, hogy egy vegyes tulajdoni helyzet fog kialakulni, és ezt nem fogják 

tudni a későbbiekben kezelni. Az a közösség, aki feltehetően oda fog költözni, nehezen fog 

békében megélni az ott lakókkal. 

Úgy vélte, hogy valamilyen pályázati forrásból célszerűbb lenne inkább felújítani ezeket a 

lakásokat, kiadni és hosszú távon fenntartani az épületet. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az említett dilemmák bennük is felvetődtek, és 

hónapok óta azon gondolkoznak, hogy mi lenne a legjobb megoldás. A felújításhoz olyan pénzt 

kellene befektetni, ami a mai árak mellett felvállalhatatlan az önkormányzat részéről, hiszen 

helyre kellene állítani a közműveket, a hiányosságokat pótolni kellene. Elmondta, hogy már most 

is hibrid megoldás van, hiszen az épülettömbben most is van önkormányzati és magántulajdon.   

A megküldött javaslat - kiegészítésbe próbáltak olyan szűrőket beépíteni, hogy az olyan 

vagyonnal, szaktudással rendelkező családok, akik belátható időn belül maguk tudják felújítani 

az ingatlant, kedvezőbben tudjanak lakáshoz jutni. Az ESZK és a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat szerepet vállalt, hogy a szűrőszerepet felvállalja. Próbálják majd kiszűrni, hogy 

olyan új tulajdonosok legyenek a vevők, akik sem a lakókörnyezetre, sem az önkormányzatra 

nézve nem negatív szereplői a társadalomnak. 

Úgy gondolta, hogy az üres, lefalazott ingatlanok inkább hátrányosak egy háztömbre nézve. A 

Salgó Vagyon által kezelt ingatlanok kiadásai ismeretében javasolta, hogy kezdjék el az 

értékesítést és kérte a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztést. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

153/2021. (X.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 218/2017.(XII.14.) számú 

határozatának 2. pontját, mely a Salgótarján, Zöldfa út 4. 2/24. szám alatti lakás pályáztatás 

nélküli értékesítésre történő kijelölését tartalmazza 2021. október 28. napjával hatályon kívül 

helyezi. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Zöldfa úton 

található 33 db falazott és 2 db üres lakásokat a határozat melléklete szerint egyenként történő 

értékesítésre kijelöli nyílt pályáztatás útján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 

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

önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésére, valamint a 25. § (2) és (3) bekezdéseire 

tekintettel, azzal a kikötéssel, hogy az áfamentes vételár megfizetése a szerződéskötést követő 

30 napon belül, egyösszegben történik. 

 

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

útján történő meghirdetésre, a pályázat lebonyolítására, a legjobb ajánlatot tevő pályázóval 

történő adásvételi szerződés megkötésére, az értékhatártól függően a Magyar Állam 

elővásárlási jognyilatkozatának beszerzésére, valamint az illetékes Földhivatalnál a teljeskörű 

képviseletre. 

 

Határidő: a pályázati kiírás tekintetében  

- az 1. mellékletben foglalt lakások esetében 2021. november 30. 

- a 2. mellékletben foglalt lakások esetében az 1. mellékletben foglalt lakásokra 

meghirdetett pályázat lezárását követő 60 napon belül 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

4. Az Elbíráló Bizottság eseti tagja – az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás 

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

önkormányzati rendelet 26. § (8) bekezdésében meghatározott állandó tagokon kívül – a 

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjának delegált közalkalmazottja, 

valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegált tagja.  

 

 

6. Javaslat a Salgótarján, Budapesti út 39. szám alatt található alagsori nem lakáscélú 

helyiségnek a Promeritum Alapítvány részére kedvezményes bérleti díjon történő 

bérbeadására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Promeritum Alapítvány azzal 

kereste meg a Bérbeadót, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Salgótarján, Budapesti út 39. 

szám alatt található, 204 m2 alapterületű alagsori nem lakáscélú helyiséget 2021. december 7-ig 

szeretnék változatlan feltételek mellett tovább bérelni. 

Az Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás és a bérleti szerződés 2021. 

szeptember 30-án lejárt, ezért a további helyiség használathoz szükséges volt az együttműködési 

megállapodás, valamint a bérleti szerződés módosításának megkötése. 
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Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta az együttműködési megállapodás II. számú 

módosításának jóváhagyását és a bérleti szerződés 2. számú módosításának megkötését 15.256 

Ft + Áfa /hó kedvezményes bérleti díjon 2021. december 7-ig. 

 

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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2021. (X.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Promeritum 

Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás II. számú módosítását az 1. számú 

melléklet szerint. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás II. számú 

módosítása aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Promeritum 

Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés 2. számú módosítását a 2. melléklet szerint.  

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

bérleti szerződés 2. számú módosítása megkötésére. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

7. Javaslat a Salgótarján, Gorkij krt. 66. szám alatt található nem lakáscélú helyiségnek a 

Színek Nélkül Egyesület részére történő ingyenes használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Színek Nélkül Egyesület azzal 

a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy az Egyesület által összegyűjtött adományok 

tárolására ingyenesen biztosítson helyiséget.  

Az Egyesület képviselője megtekintette és alkalmasnak találta a 2013. óta üresen álló 

önkormányzati tulajdont képező, Salgótarján, Gorkij körút 66. szám alatt található, 65 m2 

alapterületű helyiséget. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja alapján a 

helyben biztosítandó közfeladatok közé tartoznak a szociális szolgáltatások és ellátások. 

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a helyiség ingyenes használatba adásának 

jóváhagyását 2021. november 1-től – 2024. október 31-ig a közüzemi költségek Egyesület általi 

megfizetése mellett, tekintettel arra, hogy az ingatlan többszöri nyílt pályáztatás útján történő 

bérbeadása érdeklődés hiánya miatt eredménytelenül zárult.  

 

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

Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

155/2021. (X.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban 

lévő, 6698/A/58 hrsz-ú, a természetben Salgótarján, Gorkij körút 66. szám alatt található, 65 m2 

alapterületű helyiséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontja szerinti közfeladatellátás érdekében ingyenes használatba 

adja a Színek Nélkül Egyesület részére 2021. november 1. napjától - 2024. október 31. napjáig 

azzal, hogy a közüzemi költségek megfizetése az Egyesület kötelezettsége.  

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

szerinti használati szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

8. Tájékoztató a 2021/2022. nevelési év kezdéséről 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az előterjesztés a 2021/2022. nevelési év indításával 

összefüggésben tájékoztatást ad az önkormányzat fenntartásában lévő Salgótarjáni Összevont 

Óvoda és Bölcsőde személyi és tárgyi feltételeiről, a nyári időszakról, a járványügyi 

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

munkáról. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztés első bekezdésének 5. sorában elírás 

történt. A 804 gyermek helyesen 844 gyermek. 

 

A Népjóléti 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 technikai jellegű előterjesztésről van szó. 

Korábban a tanévhez kapcsolódó előterjesztések bővebbek voltak, mert több intézmény tartozott 

az önkormányzathoz. Sajnálatát fejezte ki, hogy most már csak az Összevont Óvoda és Bölcsőde 

van önkormányzati fenntartásban. Dicsérő szavakkal illette ezeket az intézményeket, hiszen 

komoly pedagógiai nevelő munka folyik az óvodákban. 

Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottsági ülésen Nagyné Maruzs Ildikó, a Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat salgótarjáni tagintézmény vezetője elismeréssel szólt, hogy remek 

munkát végeznek a salgótarjáni óvodapedagógusok, erről ő bizottsági elnökként korábban 

Andóné Angyal Mária óvodavezetővel is beszélt. Az óvodapedagógusok magas színvonalon 

dolgoznak, a pedagógustársadalom legképzettebb részét jelentik, nagyon sok szakvizsgával 

rendelkeznek. 

Úgy vélte, hogy az ún. projekt módszer jó lenne, ha az iskolákban is szerepelne, ahol egy hétig 

vagy 10 napig ugyanazzal a témával foglalkoznak a gyerekek, melyet ők választanak ki. 
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Fontosnak tartotta az egészséges életmódra nevelést. Kiemelte, hogy az  óvodákban tornaszobák, 

műfüves pályák vannak, rengeteg sportegyesülettel van kapcsolatuk. Fontosnak tartotta a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartást.  

Elmondta, hogy az óvodapedagógusok fontosnak tartják a digitális forradalom megjelenését az 

óvodákban, hiszen sokféle képességet fejleszt a számítógép. 

Nehezítő körülményként említette a vírushelyzetet, amely az óvodapedagógusok szerint nagyon 

megviselte a gyerekeket, hiszen nehéz karantén után visszailleszkedniük a csoportokba. Sajátos 

nevelést igénylő gyerekek növekvő számban vannak, ami komoly feladatot jelent a pedagógusok 

számára. 

Elmondta, hogy nagy gondot jelent az óvodapedagógus hiány, 17 álláshely nincs betöltve. 

Gratulált a pedagógusoknak a kiemelkedő munkájukhoz. 

 

Fekete Zsolt: Megköszönte Képviselő úrnak a hozzászólását. Gratulált az elvégzett munkához, 

és sok sikert, jó egészséget kívánt. 
 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette. 
 

 

9. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

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

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

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

nemzeti köznevelésről szóló törvény mellékletében meghatározott létszámhatárokat, az 

intézmény alapító okiratát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szorzószámmal 

meghatározott, úgynevezett számított létszámát. 

Az előterjesztés javaslatot tartalmazott a maximális csoportlétszám túllépésének 

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

négy tagóvodáját érintette. A javaslat valamennyi esetben a jogszabályban meghatározott keretek 

közötti mértékű maximális létszám túllépés engedélyezését tartalmazta. 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 
 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

 

156/2021. (X.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 

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

Bölcsődében a 2021/2022. nevelési évre az 1. melléklet szerint engedélyezi a maximális 

csoportlétszámtól való eltérést.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
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10. Javaslat a „Babamama CSOMAG” Programhoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „babamamatudakozo” egy 

online közösség, amely már 14 éve országos szinten működik. A Közösség az 

önkormányzatokkal 2019. júliusától indította el egy, a Kormány Családbarát támogatásait 

kiegészítő Családbarát Programot „Babamama CSOMAG” néven. 

Elmondta, hogy a „babamama CSOMAG” azon városokban érhető el, ahol az önkormányzatok 

kiemelt figyelmet fordítanak a szülővé válás támogatására és csatlakoznak a Programhoz. 

Programjuk fő üzenete az, hogy minden gyermek egyenlő, mert minden gyermek megérdemli az 

élet biztonságos és támogatott kezdetét. A program célja volt, hogy a lehető legtöbb egyedülálló 

édesanyának nyújtsanak azonnali segítséget. 

A Közösség az Önkormányzattal a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül lépett 

kapcsolatba. A közösség programjához, már több megyei jogú város is csatlakozott. 

Elmondta, hogy a babamama csomagok egyenként 50.000 Ft értékben tartalmaznak minden 

olyan terméket, ami elengedhetetlen egy újszülött és az édesanyák számára. 

A Közösség kiterjedt szponzori hálózattal rendelkezik, melyet igyekszik folyamatosan bővíteni. 

Ennek köszönhetően az 50.000 Ft értékű dobozt az Önkormányzat számára 30.000 forintért 

biztosítja. 

Az Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal 2022-től folyamatosan biztosítani kívánja ezt 

a lehetőséget az arra rászorult jogosultak részére. A gyermekükkel egyedül maradt anyák 

személyének megállapítása, illetve a csomagok eljuttatása az ESZK-en keresztül a területi 

védőnők bevonásával fog történni. A doboz tartalmának beszerzését és a vele járó minden 

koordinálási feladatot a Közösség szervezi.  

Az előterjesztés és a határozati javaslat egy évi 1.000.000 forintos alap képzését irányozta elő, 

melyből évente 33 csomag biztosítása lesz lehetséges a rászorult jogosultak részére.  

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

157/2021. (X.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kifejezi szándékát, hogy a 

városban élő, gyermeküket egyedül vállaló édesanyák részesülhessenek a gyermekek 

életkezdését segítő kelengyecsomagban. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Önkormányzat 

2022-től csatlakozzon a „Babamama CSOMAG” programhoz, továbbá hozzájárul, hogy a 

polgármester a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022-től az 1. pontban megnevezett program 

fedezetére szükséges forrásként a tárgyévi költségvetésében 1.000.000 forintot, azt követően a 

mindenkori költségvetési helyzet függvényében meghatározott összeget biztosítsa. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
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11. Javaslat a „Kamaszbarát Önkormányzat” c. pályázati kiíráshoz történő csatlakozásra 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 8K az Életminőség 

Fejlesztéséért Alapítvány évekkel ezelőtt meghirdette a „Kamaszbarát Önkormányzat” 

pályázatát, amelyet a 2021/2022-es tanévben újra elindít. 

A pályázat a felső tagozatos és középiskolás diákok „Javíts egy jegyet!” pályázatához 

kapcsolódik, amely keretein belül a 2022. május 26-29. között Miskolc Egyetemvárosában 

megrendezésre kerülő VII. Országos Osztálykirándulás – Kamaszfesztiválra érvényes bérletet 

nyerhetnek azok az osztályok, amelyek a legtöbbet javítanak osztályátlagukon a tavalyi tanév 

végéhez képest, az idei tanév félévére. 

Elmondta, hogy a Kamaszfesztivál a tanulmányi kirándulások előírásán alapul, mely biztosítja a 

diákok és pedagógusaik számára Magyarország természeti kincseinek, kulturális örökségeinek 

megismerését, továbbá olyan közösségi élményeket ad, amelyek egy életre szólnak. 

Elmondta, hogy a pályázat során várható költségeket figyelembe véve, az Önkormányzat az 

ifjúsági előirányzat terhére 600.000 forinttal támogatja azt az osztályt, amely elnyeri 

„Salgótarján Legszorgalmasabb Osztálya” címet.  

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

158/2021. (X.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelentkezését a 8K az Életminőség Fejlesztéséért 

Alapítvány által meghirdetett „Kamaszbarát Önkormányzat” pályázatába. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás keretében a további 

jognyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Dániel Zoltán alpolgármester  

  

2. A Közgyűlés a nyertes osztály részvételi díjának, étkezési és/vagy szállás költségeinek 

támogatására a 2022. évi költségvetésében 600.000 Ft összeget biztosít az ifjúsági előirányzat 

terhére, ezt követően az önkormányzat tárgyévi költségvetési helyzetének függvényében 

meghatározott összeget. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 
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12. Javaslat „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírás módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a 153/2019.(IX.12.) 

számú határozatával hagyta jóvá a „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírást.  

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a „Színezzük ki Salgótarjánt” pályázat 

támogatására 1.000.000.-Ft forrást biztosít, és a pályázattal elnyerhető támogatás összege 

pályázatonként 100.000.-Ft.  

Az elmúlt időszakban a festékiparban bekövetkezett drágulás eredményeképpen a közterületek 

festéséhez szükséges anyagok, eszközök fogyasztói ára jelentősen megemelkedett, ezért 

javasolta a pályázattal elnyerhető támogatási összeg pályázatonként 200.000 Ft-ra történő 

emelését, a pályázati kiírás határozati javaslat melléklete szerinti módosítását.  

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

159/2021. (X.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2019.(IX.12.) számú 

határozatával elfogadott „Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázati kiírás módosítását az 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a módosított pályázati kiírást a helyben szokásos módon 

tegye közzé. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

 

Fekete Zsolt: A következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 22. § (1) a) pontja alapján 

ZÁRT ÜLÉS-en került sor. 

 

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

érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti 

egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből. 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

NYÍLT ÜLÉS 

 

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

munkáját.  
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Időközben Fenyvesi Gábor képviselő úr elhagyta a termet. A Közgyűlés 11 fővel folytatta a 

munkáját. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése? 

 

Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Szabó Csaba: Megkérdezte, hogy a peremkerületeken lévő - somoskői, salgóbányai - 

temetőkben urnafal telepítésére van-e lehetőség. Kérte, hogy az iroda, illetve a temetők 

fenntartója vizsgálja meg a lehetőséget. 

A Jónásch teleppel kapcsolatban soron kívüli rágcsálóirtást kért. 

Elmondta, hogy a hulladékgyűjtés során a keskenyebb utakon a nagy autók sok kárt okoztak az 

utak szerkezetében. Kérte, hogy próbáljanak meg forrást találni kisebb autók beszerzésére és 

üzemeltetésére. 

Megköszönte az iroda és az önkormányzat támogatását a „Te Szedd!” csoportokkal 

kapcsolatban. Azt tapasztalta a hulladékkal kapcsolatban, hogy amit az egyik nap 

összegyűjtöttek, már másnap ugyanúgy el volt dobva. Kérte a megrongált hulladékgyűjtő kukák 

pótlását, hiszen sok esetben nem tudja az állampolgár hová eldobni a szemetet. 

Korábban jó kezdeményezés volt a közfoglalkoztatás keretében közterületi hulladékgyűjtőket 

gyártani és kihelyezni. 

Kérte, hogy gondolkodjanak el azon is, hogy a közösségeknek hogyan tudnának segíteni az őszi 

lombhulladék összegyűjtésében és annak elszállításában. 

 

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

 

Tolnai Sándor: Kezdeményezte, hogy a Gorkij lakótelepen történjen felmérés a fák metszésével 

kapcsolatban, mert több ponton a közvilágítást teljesen benőtték a lombok. A problémát többször 

jelezte, de nem történt benne előrelépés. A Sugár út elején van egy lakóépület, rögtön az első 

családi ház, előtte egy hatalmas fa, ami le van vágva, de még mindig veszélyezteti a lakóépületet. 

Az ott lakó kérte, hogy ha van rá lehetőség, akkor vágják ki azt a fát. 

 

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

 

Homoga László: Köszönetet mondott a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a hulladék 

elszállításával kapcsolatban, különösen Baglyasalját érintően.  

 

Fekete Zsolt: Megköszönte a képviselők kéréseit. Elmondta, hogy a jövő héten zárulnak a 

lakossági fórumok. 17 lakossági fórum volt tervezve, ebből 2 fórum van még hátra a pálfalvai 

körzetben, és azután a tervek szerint a képviselőtársakkal egy kötetlen beszélgetésen átbeszélik a 

fő problémákat, és azt, hogy hogyan tudnák kijavítani, orvosolni ezeket az elkövetkezendő 

időszakban. A novemberi közgyűlés előtti délutánra tervezi ezt a beszélgetést. Itt nem csak a 

saját választókörzetet érintő problémákról, hanem az egész várost érintő kérdésekről tudnak 

majd beszélgetni, mint például a lombhulladék, a fakivágás, a szemetelés, a vadkár vagy akár a 

parkolás. 

 

Sajnálatát fejezte ki, hogy Fenyvesi Gábor képviselő úrnak el kellett mennie. 
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Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Rendőrkapitányság a ,,Triomer-ügy”-ben 

megszüntette a nyomozást. Elmondta, hogy Fenyvesi Gábor képviselő feljelentést tett ismeretlen 

tettes ellen a 2016-2020. közötti időszakban a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

számára a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program által biztosított források, továbbá 

egyéb közvetlen támogatások igénybevétele, illetve azok közbeszerzési eljárásokon keresztül 

történő elosztása, felhasználása, a közbeszerzési eljárás tevékenységére vonatkozóan kiírt 

zártkörű pályázatok eredményes befolyásolása tárgyban. A feljelentés szerint a köztestület, az 

egyesülés és más hasonló szervezet olyan döntések meghozatalában működött közre, amely a 

versenyt korlátozza. Továbbá a feljelentés szerint a Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által tulajdonolt Salgó Vagyon Kft. pályázatot írt ki felújítási és bontási 

munkákra 100 millió Ft-os keretösszegben 2020. december 31-ei lejárattal. A nyertes a Salgó 

Gránit Kft. lett, melynek visszalépése után a Triomer Kft. nyerte el a pályázatot és kötött 

szerződést az önkormányzattal. 

A nyomozóhatóság szeptember 28. napján az eljárás megszüntetéséről rendelkezett, mivel az 

eljárás folyamán beszerzett személyi és okirati bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a 

közbeszerzési eljárást kiírók, döntéshozók, bonyolítást végző felelős akkreditált közbeszerzési 

tanácsadók, vagy az ajánlattevő gazdasági szereplők a vizsgált közbeszerzési eljárásokban a 

versenyt korlátozták, vagy egyéb módon megsértették volna a közbeszerzési törvény normáit.  

 

Megköszönte a hivatal dolgozóinak, a közbenjáró közbeszerzőknek és mindenkinek a jogszerű 

munkát, valamint elnézést kért a nyomozásban esetlegesen elszenvedett a kellemetlenségekért. 

A büntetőeljárás jogerősen befejeződött. Úgy gondolta, és a nyomozás kezdetén is kifejtette a 

véleményét, hogy esetleg csak etikai vétség történhetett, és akkor is bízott a hivatalban, a 

cégekben és a közbeszerzésekben, hogy mindenki jogszerűen járt el és végezte a munkáját. Úgy 

gondolta, hogy akár a Triomer Kft.-nek, akár más érintett gazdasági szervezeteknek a 

meggyanúsítása nem volt helyénvaló. 

Megköszönte a nyomozóhatóságnak a vizsgálatot és mindenkinek a türelmét, aki valamilyen 

módon részese volt az ügynek. 

 

Molnár Károly: Elmondta, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt a helyi Fidesz által felturbózott 

ügyben részben személyesen is érintett volt, és sajnálja, hogy elment Fenyvesi képviselő úr, mert 

így most két olyan képviselő hallgatja meg a Fidesz részéről a hozzászólását, akik igazából nem 

nagyon vettek részt az ügyben. Ezzel ellentétben a Fidesz sajtószóvivője, Fenyvesi Gábor 

mindent megtett azért, hogy az úgynevezett Triomer-ügyből a lehető legszélesebb körben, a 

lehető legkomolyabb vádakat megfogalmazva, a lehetőleg legkomolyabb eljárást elindítva, az 

eljárás végét nem megvárva, olyan gusztustalan politikai ügyet kovácsoljon, amelyben nemcsak 

általánosságban politizál és általánosságban vádolja meg a vele nem azonos politikai színezetben 

politizáló személyeket, szervezeteket, hanem konkrét hazugságokkal is illeti.  

Elmondta, hogy kicsit az ember mindig kétkedve szól hozzá ilyen ügyekhez, ugyanis egyrészt 

nem akar hozzászólni amiatt, hogy ne tegye meg a szívességet a politikai ellenfeleinek azzal, 

hogy saját maga tartja felszínen az ügyet, amiről tudja, hogy egyébként nincs alapja, de – 

véleménye szerint - ki van adva a központi parancs, hogy konfliktust kell gyártani és ezáltal 

folyamatosan tűzben tartani a fideszes szimpatizánsokat, és minél magasabban tartani a szavazati 

hajlandóságot.  

Másrészről viszont hallgatni sem jó, mert szokták mondani, a hallgatás beleegyezés. A 

városvezetés egy évvel ezelőtt azt a megoldást választotta Fenyvesi képviselő úr feljelentésben is 

megnyilvánuló vádaskodására, hogy nem tupírozzák az ügyet és megvárják azt a hivatalos 

vizsgálatot, amelyet rendőrségi úton indított el Fenyvesi képviselő úr. Ezt a munkát is segítve 
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felállítottak egy belső vizsgálóbizottságot is, amely az elmúlt egy évben egyébként a vírus 

okozta nehézségek okán nem nagyon tudott ülésezni.  

Úgy gondolja, hogy egy évvel ezelőtt a helyi Fidesz bebizonyította azt, hogy ez a beszéd, hogy 

működjenek együtt és dolgozzanak együtt a pártok, ezek kamerába bemondott hazugságok a 

helyi Fidesz részéről, és egyébként a háttérben továbbra is az a politikai alja munka zajlik, ami 

semmi másról nem szól, mint a konfliktus gyártásról, az ellenség keresésről, a gyűlölködésről. 

Sejti, hogy majd meg fogják ennek kapcsán is hallgatni, hogyha nem a Triomer, nem Fekete 

Zsolt, nem Molnár Károly volt a hibás, majd akkor jön a Soros, Gyurcsány, meg Brüsszel. A 

lényeg az, hogy legyen kit utálni.  

Ennek az a diszkrét bája, hogy mindezt egy olyan politikai oldal teszi és olyan prominensei 

révén teszi kamerák előtt, akik egyébként szanaszét lopták az országot az elmúlt 10 évben, és 

gyakorlatilag csak a saját képükre formált törvények védik meg attól, hogy köztörvényes 

bűnözőként bélyegezzék meg őket. 

Ilyen emberektől hallgatják a kioktatást, meg ilyen emberek gyártják azt ma Magyarországon, 

hogy ki az ellenség, meg kit kell utálni. Úgy gondolom, hogy ennek egyszer és mindenkorra 

véget kell vetni. Véleménye szerint az elmúlt években a városvezetés mindenben megpróbált 

együttműködni a kormányzati oldal szereplőivel. Ehhez képest a Fidesz részéről megy a nagy 

mosoly, a nyilvánosság előtt meg a gyűlöletkeltés, meg a hazugságok gyártása, és az alternatív 

valóság kidolgozása. 

Fenyvesi képviselő úr egy évvel ezelőtt hónapokon keresztül gyakorlatilag csak az ipari kamera 

elé nem állt oda. Kameráról kamerára, újságírótól újságíróhoz rohangált és egyre színesebb 

történettel állt elő ebben az úgynevezett Triomer-ügyben. Ő még elviselte, nem szólt ehhez 

hozzá, de elérkezett az a pillanat, most már a rendőrségi vizsgálat lezárultát követően is, amely 

jogerősen kimondja, hogy semmilyen elítélendő dolog nem történt, amiben az alternatív 

valóságot gyártotta Képviselő úr és a helyi Fidesz, amelyről egyébként nem tudta, hogy tényleg, 

elhiszik-e azt a hazugságot amit gyártottak.  

Úgy gondolja, hogy erre megkapták a választ ebben a jogerős döntésben. Ezzel kapcsolatban 

személyesen úgy van vele, hogy ez egy politikai játszma volt a helyi Fidesz részéről. 

Tisztességtelennek tartja és olyannak, aminek csak és kizárólag a város, és a város lakói tudják 

meginni a levét. Azt kéri a helyi Fidesztől, hogy nőjenek föl végre ehhez a feladathoz és ne csak 

a műmosolyt tolják a tévében 

Az üggyel kapcsolatban arra szólítaná föl a helyi Fideszt, hogy minden egyes olyan személyében 

érintett szereplő, illetve cég, vagy közösség számára határozott bocsánatkéréssel álljanak ki, 

mind az a személy, aki ezt az egész ügyet vitte a médiában, mind pedig kollektíve az a Fidesz, 

amely a hivatalos és nem hivatalos oldalain folyamatosan tolta ezt a hazugságkampányt az 

elmúlt egy évben. Kérjenek bocsánatot mindenkitől, minden szereplőtől, minden cégtől és a 

hivataltól is, amely kénytelen volt elszenvedni sokszor a nehézségeket az elmúlt egy évben.  

Javasolta, hogy a következő közgyűlésen vonják vissza a vizsgálóbizottság mandátumát, ugyanis 

ezzel okafogyottá vált, hogy a rendőrségi nyomozás kimondta, hogy bűncselekmény hiánya áll 

fenn. 

 

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

 

Szabó Csaba: Elmondta, hogy nem tervezett hozzászólni, de nem mehetett el szó nélkül 

képviselő úr felszólalása mellett. Fenyvesi képviselő úr vélhetően nem ment volna el a 

közgyűlésről, ha tudja, hogy ez az ügy szóba kerül és reagált volna a frakcióvezető úr szavaira. 

Úgy gondolta, hogy ez egy politikai felütés volt képviselő úr részéről és próbálta tompítani 

azokat a dolgokat, amik korábban elhangzottak ebben az ügyben. 
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Elmondta, hogy nem látott bele a dokumentumokba, ami miatt a feljelentés megszületett. Örült 

annak, hogy nem valósak azok az események, melyek a feljelentésben szerepeltek, hogy tisztán 

zajlanak a közbeszerzések. Fontosnak tartotta az átláthatóságot és az őszinteséget. 

A feljelentést megelőzte egy vizsgálóbizottság felállítása, amivel már akkor sem értettek egyet. 

Nem értettek egyet a felállítás módjával, a tagok kijelölésével, és nem látták biztosítottnak, hogy 

minden dokumentum a felszínre kerül. Ezért jutott el az ügy a feljelentésig. Sajnálta, hogy ilyen 

mélyre süllyedt ez a viszály. 

Saját és a frakciója nevében elnézést kért azoktól, akik az ügyben gyanúsítottak lettek, vagy 

felszínre került a nevük. 

Kérte, hogy a továbbiakban is tisztán és átláthatóan folyjanak az ügyek. A partnerség, az 

együttműködés részükről nem szlogen, valóban együtt szeretnének működni. 

Ők valóban együtt szeretnének működni, és ennek tanújelét is adták minden téren, de az 

átláthatóság, a korrektség a politikában nagyon fontos, pláne egy város működtetésében. 

Remélte, hogy a következőkben közösen együttműködve, átláthatóan tudják a város fejlesztését 

tovább folytatni. 

 

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

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy nem először hangzanak el olyankor 

vádaskodások a városvezetés részéről, amikor az érintett nem tudja megvédeni magát, nem tud rá 

reagálni. Ez már vele is megtörtént, kétszer is. Úgy gondolta, hogy a tájékoztatás várhatott volna 

addig, amíg Fenyvesi képviselő úr jelen van. 

Az együttműködésre reagálva elmondta, hogy a 2014-es választás után számon kérte Molnár 

képviselő úron, hogy miért nincs a város érdekében együttműködés, amire azt a választ kapta, 

hogy korábban a Polgármester asszony is ezt csinálta velük. Úgy vélte, hogy sokszor 

frakcióvezető úr az akadálya annak, hogy szorosabb együttműködés alakulhasson ki közöttük a 

város érdekében. Ha ez Polgármester úrtól hangzott volna el, akkor meg sem szólalt volna. 

Szóvá tette, hogy Becsó Zsolt országgyűlési képviselő úrral egyeztettek és nem a közgyűlésben 

ülő fideszes képviselőkkel. Úgy döntenek el kérdéseket akár a TOP 20 kapcsán, akár a Gorkij 

lakótelepi fejlesztési kérdésekben, hogy a helyi képviselő nem tud róla, hogy milyen 

elképzeléseik vannak. Még csak beszélgetés szintjén sem hangzott el, hogy mit terveznek. 

A közgyűlési anyagokon kívül semmiféle tájékoztatást nem kapnak, semmilyen beszélgetésre 

nem hívják meg őket. Kérte, hogy frakcióvezető úr legyen igazságosabb, amikor az 

együttműködésről beszél. Egyéni képviselőként elvárta, hogy velük üljenek le egyeztetni, és ne a 

fejük fölött egyezkedjenek a politikai család vezetőjével. Ha van megfelelő információáramlás és 

nem utólagosan a sajtóból értesülnek minden dologról, ha van egy normális tájékoztatás, akkor 

ez az ügy sem jutott volna el idáig. 

Kérte, hogy ne csak Becsó Zsolt országgyűlési képviselő úrral tárgyaljanak Salgótarján ügyében. 

Ha komolyan gondolják az együttműködést, akkor tettekben is valósuljon ez meg. Példaként 

említette, hogy több olyan beruházás átadására került sor, amelynek ünnepélyes átadójára meg 

sem hívták a képviselőtársakat. 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy nem volt tudatos, hogy Fenyvesi képviselő úr távollétében adjon 

tájékoztatást. Úgy gondolta, hogy amikor megkapták az értesítést, akkor a legelső alkalommal el 

kellett mondania. Polgármesterként örült, hogy megtörtént ez a rendőrségi vizsgálat, mert ha 

csak az ellenzék által kifogásolt bizottság hozott volna valamilyen döntést, az tovább generálta 

volna az ügyet. 

A TOP-os fejlesztési programokkal kapcsolatban elmondta, hogy másképp működnek, mint 

korábban. A megyei közgyűlés fogja össze, szeleteli szét a fejlesztéseket, mondja meg a 




