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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. november 25-ei 

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, valamint a meghívott vendégeket. 

 

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

Gyurkóné Kovács Krisztina, Szabó Csaba és Fenyvesi Gábor előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

A tárgysorozattal kapcsolatba javasolta új  

4. napirendi pontként felvenni a „Javaslat az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" 

ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására” című 

előterjesztést, mely pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak, 

5. napirendi pontként felvenni a ,,Javaslat a Salgótarján, Völgyhíd utca 5., a Vájár utca 2., 

Forgách utca 102/B., Forgách utca 102/C., a Somlyói utca 6., Somlyói utca 25. és a Somlyói 

utca 27.. szám alatti épületek bontásra történő kijelölésére” című előterjesztést, mely az ülés 

előtt lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

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

 

1. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének háromnegyedévi 

teljesítéséről 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
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4. Javaslat az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíjról szóló 22/2013. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a Salgótarján, Völgyhíd utca 5., a Vájár utca 2., Forgách utca 102/B., Forgách 

utca 102/C., a Somlyói utca 6., Somlyói utca 25. és a Somlyói utca 27. szám alatti 

épületek bontásra történő kijelölésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

6. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos együttműködési 

megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

biztosítását célzó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

8. Javaslat a településrendezési eszközök M-11 jelű, a Kistarján út 5. és környéke területét 

érintő módosítását megelőző környezeti vizsgálat szükségességéről és a véleményezési 

szakasz lezárásáról 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

9. Javaslat földrészletek telekhatár rendezéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

10. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 4. fsz. 1. szám alatt található nem lakáscélú helyiség 

ingyenes használatba adására az Art Spectrum Egyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

11. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére az Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és 

Kulturális Közhasznú Egyesülettel 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Szilvási János, az Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási 

és Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke 

 

12. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével fennálló együttműködési 

megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

13. Javaslat kölcsön nyújtására a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

14. Javaslat a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: Balog Katalin ügyvezető igazgató 

 

15. Javaslat a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 

megkötéséhez történő jóváhagyás megadására 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 
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16. Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató 

 

17. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás 

megadására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

19. Javaslat a Pályázatokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottság megszüntetésére 

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. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének 

háromnegyedévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató megfelelő képet ad 

a város pénzügyi helyzetéről, annak érdekében, hogy a Közgyűlésnek legyen lehetősége a 

szükséges döntések meghozatalára, amennyiben a költségvetésben meghatározott célkitűzések 

megvalósításához szükséges.  

 

Elmondta, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedések során 2020-ban és 2021-ben több olyan 

kormánydöntés született, amely csökkentette az önkormányzat bevételeit, mint pl. a gépjármű 

adó 40%-ának elvonása, az ingyenes parkolás, vagy a helyi iparűzési adó 1%-ra csökkentése. 

Ezek a döntések kedvezőtlenül érintették a város költségvetését. A kormányzat kompenzálta a 

bevételkiesést és a város összesen 483 millió Ft támogatásban részesült az idei évben. Ez a 

támogatás biztosította a körültekintő és takarékos gazdálkodás mellett a működőképesség 

megőrzését.  

Mindezzel együtt a költségvetés háromnegyedéves teljesítésről általánosságban elmondható volt, 

hogy mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok, illetve teljesítési adatok többségében 

meghaladták az előző év háromnegyedéves teljesítés adatait.  

A teljesítést a módosított előirányzathoz viszonyítva az látszik, hogy a kiadási előirányzatok 

többségükben az időarányos lehetőség alatt teljesültek, a bevételek többségükben meghaladták 

az időarányos elvárt szintet.  

 

Az önkormányzat költségvetésének háromnegyedéves teljesítése számszerűen a következő volt: 

 

Bevételek: 

 

Önkormányzati szinten a likviditási hitellel korrigált bevételek a háromnegyedévben 9.825 millió 

Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 78,5%-a volt. A teljesítés az előző év hasonló 

időszakának bevételéhez képest 86,3%-os. 

A bevételeken belül a teljesített működési bevétel 5.297 millió Ft, a felhalmozási bevétel 422 

millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 80,5 illetve 36%-a.  

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

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

Hosszú lejáratú hitel lehívására, illetve likviditási hitel igénybevételére a háromnegyedév során 

nem került sor.  

 

A működési bevételeken belül meghatározó forrás a központi költségvetésből kapott támogatás, 

a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és a működési célú támogatások voltak.  

A központi költségvetésből kapott működési támogatás 2.332 millió Ft bevételt jelentett az 

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

állami támogatás aránya 50,7%-os volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,2%-

os. Az előző év hasonló időszakához képest 10,2%-os növekedés jelentkezett. A növekedés oka 

az volt, hogy megjelent támogatásként az eredeti előirányzatként nem tervezhető szociális 

ágazati pótlék és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. Kiegészítő támogatásként érkezett – a 
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koronavírus járvány hatásának enyhítésére – 280 millió Ft, amelyet az önkormányzati feladatok 

ellátásához és tartozás rendezésre lehetett felhasználni, valamint 74,5 millió Ft lakossági víz-és 

csatornaszolgáltatás támogatás, amely összeget az ÉRV Zrt. részére kellett tovább utalni. 

A közhatalmi bevételek a költségvetési támogatás után a második legnagyobb működési 

bevételi forrást jelentették, amely a közfeladat ellátást finanszírozta. A jogcímen a 

háromnegyedév során 1.634 millió Ft folyt be. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 

90,3%-os volt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 9,4%-kal magasabb. A 

közhatalmi bevételeken belül a helyi adó bevételek teljesítése 1.622 millió Ft volt. A teljesítés az 

építményadónál, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó esetében is meghaladta az előző 

év hasonló időszakának teljesítményét.  

Az ún. intézményi működési bevételek teljesítése 611 millió Ft, amely a módosított 

előirányzathoz képest 70,2%-os teljesítésnek felelt meg. A teljesítés a tavalyi év 

háromnegyedéves bevételhez képest 83,9%-os. Összességében az időarányoshoz és az előző év 

hasonló időszakához képest is alacsonyabb teljesítés ellenére a jogcímen belül egyes tételeknél, 

mint pl. bérleti díjak, gyermekétkeztetés bevételei, kedvező változás volt megfigyelhető.  

A működési célú támogatásokból származó bevétel 244 millió Ft-ban realizálódott. A bevétel 

céljelleggel, felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzathoz. Legjelentősebb tételek a 

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

felszámolásához kapott 49,6 millió Ft-os támogatás, a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak 10 millió Ft-os bértámogatása, valamint Somoskőújfalu önkormányzatának a 

helyi közlekedés működtetéséhez adott 23 millió Ft-os támogatás volt. 

 

A felhalmozási bevételek jogcímen érkezett forrás a háromnegyedévben 422 millió Ft volt, 

amely a módosított előirányzat 36%-a. 

A felhalmozási bevételek között szerepeltek a tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételek, 

valamint a fejlesztési célú támogatások.  

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 

kapcsolódtak. 

A teljesített összegből 33,7 millió Ft volt az önkormányzati lakás, nem lakás célú helység, egyéb 

ingatlan értékesítéséből származó bevétel.   

39,7 millió Ft teljesült felhalmozási célú költségvetési támogatásként, amely a Budapesti út-

Hősök út felújításához kapcsolódott.  

Felhalmozási célú kölcsön, illetve támogatás államháztartáson belülről jogcímen 348 millió Ft 

érkezett az önkormányzathoz többek között a Dornyay turistaház, a Sugár út és a salgótarjáni 

szennyvízhálózat felújításához. 

 

Kiadások: 

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező kiadási főösszege a likvid hitel 

törlesztés nélkül 5.601 millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 44,7%-a. A teljesítés az 

előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest 102,4%-os.  

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 4.533 millió Ft volt, amely a 

módosított előirányzat 61,2%-a. A felhalmozási kiadások teljesítése 763 millió Ft volt, amely a 

módosított előirányzat 16%-a. 

Finanszírozási kiadásként összesen 304 millió Ft teljesült, amely a módosított előirányzat 

90,2%-a.  
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A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokra fordított összeg 1.126 millió Ft volt, 

amely a módosított előirányzat 66,7%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának 

tényszámához képest 102,8%-os. A személyi juttatások teljesítése az időarányos lehetőséget nem 

érte el. Az tavalyi év hasonló időszakához képest a teljesítés magasabb volt, amelynek oka, hogy 

év elején nőtt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint illetmény emelés is beépült a 

költségvetésbe.  

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen a teljesítés 181 millió 

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

tényszámához képest 89%-os. A jogcímen teljesített kifizetés az előző évhez képest – a személyi 

juttatás emelkedése mellett - alacsonyabb teljesítést mutatott. Ennek oka, a szociális 

hozzájárulási adó 2%-os csökkentése.  

 

A dologi kiadásokra fordított összeg 1.049 millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 42,8%-

a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 110,3%-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 445 

millió Ft volt, a módosított előirányzat 59%-a. Az előző év hasonló időszakához képest a 

teljesített kiadás összességében 122,2%-os növekedést mutatott. A Csarnok-és Piacigazgatóság 

kivételével minden intézménynél a tavalyi, vagy azt meghaladó szinten volt a teljesítés.  

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített dologi kiadás 103 millió Ft volt, amely a módosított 

előirányzat 54,9%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 9,9%-kal csökkent. 

Az Önkormányzat fejezetben megjelenő dologi kiadások összesen 500 millió Ft, amely a 

módosított előirányzat 33,2%-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 6,2%-kal 

nőtt. 

Ezen dologi 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.  

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 kiadásai a 

háromnegyedévben 379 millió Ft-ban teljesült, amely a módosított előirányzat 59%-a. A 

teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 13,2%-os növekedést mutatott. A növekedés 

döntően a közvilágítás, útkarbantartás, és áfa fizetés jogcímen jelentkezett. 

Az államháztartáson kívülre adott támogatás összesen 1.094 millió Ft volt. A teljesítés 

módosított előirányzathoz képest 70,5%-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához 

képest 143,5%-os. 

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

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

Paktumiroda működésére 109 millió Ft-ot, közfoglalkoztatási programokhoz saját erő címen 

13,7 millió Ft-ot, a Kft. működéséhez 82 millió Ft-ot kapott. A Kft. által felhasznált 

előirányzatok teljesítése összességében időarányos volt.  

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

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

amelynek 100%-a átadásra került a háromnegyedévben. 
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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 52 millió Ft támogatás került 

átutalásra a VGÜ Kft. részére. A teljesítés 81,7%-os.  

 

Elmondta, hogy az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A társulásnak 

átadott pénz a háromnegyedévben 799 millió Ft volt, amely a módosított előirányzat 78,6%-a. A 

teljesítés az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 2,5%-kal nőtt. A bázishoz mért 

növekedés oka, hogy a kiadást finanszírozó normatív támogatások esetében nőttek a fajlagos 

összegek. 

Saját forrás terhére 39 millió Ft-ot fizetett ki az önkormányzat szociális támogatások címen, 

amely a módosított előirányzat 49%-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 431 millió Ft 

kiadás teljesült, amely a módosított előirányzat 78,7%-a.  

Az önkormányzat a sportfeladatokra 40 millió Ft-ot, a, civil alapból 2,7 millió Ft-ot, az 

oktatási feladatok ellátása címen 21 millió Ft-ot költött a háromnegyedév során. 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 a háromnegyedév során a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 763 millió Ft 

volt. A teljesítés a módosított előirányzat 16%-a. A kiadásokból a beruházásokra 301 millió Ft, a 

felújításokra 449 millió Ft került kifizetésre. Ezek az összegek a módosított előirányzat 17,4 

illetve 16,3%-a. A teljesített kiadások jóval az előirányzat alatt teljesültek, amelynek oka, hogy 

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

munkakezdést. 

 

A háromnegyedév jelentősebb fejlesztési kiadásai a következő projekteket érintették:  

A Vásárcsarnok és a Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme esetében 

lezárult a közbeszerzési eljárás, megkötésre kerültek a vállalkozási szerződések, és elkezdődött a 

kivitelezés.  

A Forgách-telepi városrehabilitáció projekt esetében ráemelési kérelem került beadásra az 

Irányító Hatóság felé. A támogatási összeg megítélése után írható alá a vállalkozási szerződés és 

kezdhető meg a munka. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár kiegészítő fejlesztéseinek előkészítése kapcsán az elektromos 

felújítások tekintetében a vállalkozási szerződés megkötésre került. A kupolák szigetelésre kiírt 

közbeszerzés folyamatban van. A TOP-projektből lefolytatott, finanszírozott munkák 75 

százalékos készültséget értek el. 

A Budapesti út és Hősök út közti útszakasz pályázati felújításának tervdokumentációja elkészült, 

a beszerzési folyamat még az idén elindul. 

Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok 

együttműködésével projektben a közbeszerzés lezárult, a kivitelező a munkákat megkezdte.  
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Finanszírozási kiadásként összesen 304 millió Ft teljesült. Ebből 187 millió Ft volt a hosszú 

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

érintette a támogatási előleg visszafizetése.  

 

Elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetésben általános és céltartalékkal rendelkezik.  

Az általános tartalék 20 millió Ft-os keretéből 2,6 millió forint került felhasználásra a 

háromnegyedév során.  

A működési célú tartalékok állománya szeptember 30-án 39,3 millió Ft, amelyből 6,1 millió Ft 

felhasználása célhoz kötött. 

A felhalmozási célú tartalékok állománya 108.559 millió Ft, amelynek felhasználása teljes 

egészében célhoz kötött.   

 

Az előzőekben elhangzottak alapján - figyelemmel az év hátralevő részében befolyó bevételekre 

és teljesítendő kiadásokra - nem indokolt jelentős beavatkozás a költségvetésbe.   

 

Kérte a Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 6 igen 

szavazattal, 1 nem szavazat ellenében; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az 

előterjesztést. 

 

Időközben Szabó Csaba képviselő úr megérkezett a terembe, így a Közgyűlés 12 fővel folytatta 

a munkát. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy összességében pozitívnak értékelhető a 

háromnegyedéves beszámoló. Sajnálatosnak nevezte a beruházási kiadásoknál a 14,8%-os, 

illetve a felújításoknál lévő 16,3%-os teljesítést. Ez arra világított rá, hogy hiába van forrás, 

bizonyos munkák még mindig késedelmet szenvednek. 

Összességében elmondható, hogy a költségvetés helyzete nem volt ilyen jó állapotban az utóbbi 

években, mint most. Örömmel látták a pozitív folyamatokat, a plusz források szépen érkeztek a 

városba, illetve kijelenthető volt számára, hogy takarékos gazdálkodás folyik a költségvetésben. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

2. 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 november havi módosítására az előterjesztésben 

foglaltak szerint tett javaslatot. 
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Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében; a Népjóléti Bizottság 6 

igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a 

Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 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 35/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Köszöntötte Szabó Csaba képviselő urat, aki időközben megérkezett, elnézést kért, hogy nem 

vette őt észre. 

 

 

3. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató,  

 

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

hogy a víziközmű-szolgáltató 2022. január 1. napját követően a saját ütemezésű éves vízóra 

leolvasási időpontjától eltérő időpontban nem vállal leolvasást, ezért adatszolgáltatási 

kötelezettség előírása szükséges a felhasználó számára, mely tartalmazza a hőelszámolás 

fordulónapjához igazodó vízóra adatokat.  

A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet ennek megfelelően, a rendelet-tervezet 

szerint került módosításra. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 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 rendeletet alkotta:  

 

A 36/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Javaslat "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2013-ban alkotta 

meg az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendeletét. A 

rendelet célja a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni 

munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása. A rendelet megalkotása óta a pályázat 

nyolc tanévben került meghirdetésre és közel 100 fiatallal került sor a támogatási szerződés 

megkötésére.  
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Az eddigi pályázatok, a pályázatban résztvevőkkel történt egyeztetések alapján, a különböző 

egyedi eseteket és az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve vizsgálták felül a rendeletet. Ennek 

eredményeként, a javaslat alapján azok a támogatott pályázók, akik felsőbb évfolyamon 

kapcsolódtak be a programba, az ösztöndíj a képzési időn túl, legfeljebb 2 félévig igényelhető, 

ezzel természetesen a foglalkoztatási idő is növekszik. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság ülésén Nagyné Maruzs 

Ildikóval és Homoga László képviselő úrral alaposan foglalkoztak a napirendi ponthoz 

kapcsolódó problémakörrel. Örömükre szolgált, hogy az előző héten pénteken 3 

pedagógusjelölttel írt alá megállapodást a polgármester és a tankerület vezetője arról, hogy a 

diploma megszerzése után itt kívánnak majd munkát vállalni. Megállapították azt is, hogy a 

meglévő, aggasztó gondokon most ez még nem segít.  

Jelentős a pedagógushiány nem csak a covid miatt, hanem több oktatási intézményben már gond 

a szakos ellátottság. Kevés az óvodapedagógus, ezért nyugdíjasokkal próbálják megoldani a 

problémát. Véleménye szerint ideje lenne, ha a kormányzat megfelelő súllyal foglalkozna az 

oktatásüggyel. Sajnálatát fejezte ki, hogy növekszik a városban a pedagóguspályát elhagyók 

száma, nem szívesen vállalnak munkát a nyugdíjasok sem, aminek fő oka a túlterheltség, 

valamint a gyalázatosan gyenge fizetés. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A 37/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Javaslat a Salgótarján, Völgyhíd utca 5., a Vájár utca 2., Forgách utca 102/B., Forgách 

utca 102/C., a Somlyói utca 6., Somlyói utca 25. és a Somlyói utca 27.. szám alatti 

épületek bontásra történő kijelölésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat 1/1 tulajdonát 

képezi a Salgótarján, Völgyhíd utca 5., a Vájár utca 2., Forgách utca 102/B., Forgách utca 

102/C., a Somlyói utca 6., Somlyói utca 25. és a Somlyói utca 27. szám alatti lakóépület. 

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 7 épület ütemezett lebontása.  

 

Az előterjesztés az ülés előtt lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 
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Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Szabó Csaba: Mivel ezek között az ingatlanok között vannak olyan lakóházak is, amelyek a 

forgáchi városrehabilitációs projekt részét képezik, megkérdezte, hogy nem fog-e ütközni a 

projekt a lakóházak lebontásával. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy nem fog ütközni a két projekt egymással. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

162/2021. (XI.25.) 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 5. szám alatti 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 2. szám alatti 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, Somlyó utca 6. szám alatti 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, Somlyó utca 25. szám alatti lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

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

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

Salgótarján, Somlyó utca 27. szám alatti lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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6. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az önkormányzati 

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a 4923 hrsz.-on nyilvántartott, 

Salgótarján, Forgách utca 102/B. szám alatti lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

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

tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a 4923 hrsz.-on nyilvántartott, 

Salgótarján, Forgách utca 102/C. szám alatti lakóépületet bontásra kijelöli. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Kft-t a Salgótarján, a Salgótarján, Völgyhíd utca 5., a Vájár utca 2., Forgách utca 102/B., 

Forgách utca 102/C., a Somlyói utca 6., Somlyói utca 25. és a Somlyói utca 27. szám alatti 

lakóépületek bontásával kapcsolatos teljeskörű földhivatali ügyintézéssel. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

6. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos együttműködési 

megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a térfigyelő kamerarendszer 

működtetésére együttműködési megállapodás megkötésére került sor az Önkormányzat és a 

Nógrád Megyei Rendőr–főkapitányság között, mely alapján 2021. évben is a Salgótarjáni 

Rendőrkapitányság működtette a térfigyelő kamerarendszert, az Önkormányzat által a rendőrség 

részére juttatott támogatásból. 

Az együttműködési megállapodás 2021. december 31-én hatályát veszti, ezért annak 2022. 

január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra történő megújítása szükséges. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

163/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közötti, a térfigyelő 

kamerarendszer 2022. évi működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodást az 1. 

melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

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

biztosítását célzó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. és az 

Önkormányzat között 2021. január 1-jén hatályba lépett, Salgótarján város helyi közösségi 

autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés 2021. december 31-én 

lejár. 

A közszolgáltatás 2022. január 1-től történő biztosítása érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel 

folytatott tárgyalások eredményeképpen, a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek 

figyelembevételével jelen előterjesztés a közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-ig 

történő meghosszabbítására tett javaslatot.  

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében a helyi közösségi közlekedés ellátását biztosító 

autóbuszpark megfiatalítása vált szükségessé, ezért a helyi autóbusz-állományát és korfáját 

tartalmazó szerződéses mellékletek is módosításra kerültek. 

A közszolgáltatási szerződés meghosszabbításával összefüggésben szükséges a közszolgáltatás 

ellátásával kapcsolatos megállapodások módosítása is. 

A 2018-ban beszerzett elektromos autóbusz és elektromos töltőállomás 2019. április 15-től a 

helyi közösségi közlekedés ellátásának biztosításában vesznek részt, amelyekre vonatkozóan 

megkötött üzemeltetési megállapodás hatálya lejárt, ezért annak meghosszabbítására tett 

javaslatot az előterjesztés. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy megkötik a Volánnal a szerződést, de még 

mindig nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy Rónafalu, Rónabánya, illetve Kotyháza puszta 

tekintetében a Volánbusz el tudja-e fogadni a helyijárati bérleteket. 

 

Fekete Zsolt: dr. Varga Tamás aljegyző úrnak adta meg a szót. 

 

dr. Varga Tamás: Válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat kezdeményezte a 2022-es 

közszolgáltatás Salgótarjánban történő biztosítását, aminek eredménye a beterjesztett 

előterjesztés és a közszolgáltatási szerződés-tervezet. 

A tárgyaláson mind a Volánbusz képviselői, mind pedig az Önkormányzat városvezetése részt 

vett. Ezen a tárgyaláson az Önkormányzat részéről elhangzott, hogy problémát jelent a helyközi 

járatokkal kapcsolatos minisztériumi döntés. Éppen a képviselő úr által említett területekre 

vonatkozóan kérte a városvezetés a Volánbuszt, hogy készítsen számítást arra vonatkozóan, hogy 

milyen költséget jelentene adott esetben két új járatpár beállítása. Erre a Volánbusz ígéretet tett, 

de a mai napig nem kapta meg a városvezetés az ezzel kapcsolatos javaslatukat. 

Megjegyezte, hogy a menetrendet illetően saját magától tette a Volánbusz azt az ígéretet, hogy 

megpróbálja a város teljes területére újragondolni a jelenlegi menetrendet. 
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Fekete Zsolt: Megköszönte Aljegyző úr válaszát. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

164/2021. (XI.25.) határozat 

 

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

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

jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a VOLÁNBUSZ Zrt. által javasolt esetleges 

szövegszerű módosítások átvezetésére az önkormányzat költségvetésére figyelemmel. 

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő: a szerződés VOLÁNBUSZ Zrt. általi aláírását követően azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Önkormányzat és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között 2022. január 1. napjától 

2022. december 31. napjáig terjedő időszakra megállapodás jöjjön létre a helyi járati 

autóbusz-közlekedés közigazgatási határon kívülre történő kiterjesztésére Somoskőújfalu 

vonatkozásában. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Önkormányzat és Somoskőújfalu Község Önkormányzata között a helyi járati autóbusz-

közlekedés közigazgatási határon kívülre történő kiterjesztésének finanszírozása tárgyában 

2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig szerződés jöjjön létre a 2021. december 

31. napjáig hatályos szerződésben meghatározott feltételekkel. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: a 2. pontban meghatározott megállapodás megkötését követően azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

VOLÁNBUSZ Zrt. között kötendő megállapodást a 2. melléklet szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

8. Javaslat a településrendezési eszközök M-11 jelű, a Kistarján út 5. és környéke 

területét érintő módosítását megelőző környezeti vizsgálat szükségességéről és a 

véleményezési szakasz lezárásáról 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész  
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Fekete Zsolt: Üdvözölte Főépítész Asszonyt. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 

Közgyűlés 2021. szeptember 28-án hozott határozata alapján önkormányzati kezdeményezésre 

eljárást indított a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére. 

A hosszú idő óta üresen álló Kistarján út 5. szám alatti volt főiskolának lakóépület céljára történő 

hasznosítása érdekében indította el a módosítást. Az eljárás a mostani vegyes intézményterület 

építési övezetnek vegyes településközpont építési övezetre történő átsorolását jelentette. 

Az érintett építési tömbön belül a Kistarján út 5. szám mellett a Kistarján út 7. szám alatti 

Számviteli főiskola és hozzá csatlakozó erdőterületre átnyúló felső teniszpálya részterülete, a 

Kissomlyó u. 2. szám alatti kollégium található. 

Az érintett ingatlanok tevékenységének a módosítás megfelelt.  

A határozati javaslat a településrendezési eszköz módosítása véleményezési és partnerségi 

egyeztetési szakasza lezárására irányult. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez az ülés előtt kiegészítés lett kiosztva.  

 

A Gazdasági Bizottság 8 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: 

 

165/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-11 számú, a Kistarján út 5. és környéke területét érintő módosítása véleményezési 

szakaszában beérkezett véleményeket, a módosítandó részekre adott javaslatokat, valamint az 

államigazgatási szervek nyilatkozatát arról, hogy előzetes környezeti vizsgálat nem szükséges, az 

1. melléklet szerint megismerte, azokat elfogadja.  

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

hogy környezeti vizsgálat nem szükséges.  

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

megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot elektronikus adathordozón végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatalnak 

küldje meg. 

 

Határidő: 2021. november 30.  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

9. Javaslat földrészletek telekhatár rendezéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat 2017. 

augusztusában a Beszterce lakótelepi SPAR áruház és a buszmegállót a lakóteleppel összekötő út 

összekötésére gyalogjárdát alakított ki, mely nagy részben a 2296/3 hrsz-ú közterületi ingatlanon 

került megépítésre. A járda vonalvezetése szükségessé tette azonban, hogy a 2296/1 hrsz-ú 

,,kivett étterem, udvar” megnevezésű, magántulajdonban lévő ingatlan is igénybe legyen véve. 

Ennek kapcsán a 2296/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárult a járda megépítéséhez, azzal a 
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feltétellel, hogy az ingatlanából igénybe vett földterület a 2296/3 hrsz-ú kivett közterületű 

ingatlanból ugyanakkora területtel kompenzálásra kerüljön.  

A rendezési terv 2021. évi módosításával lehetővé vált a 2296/1 hrsz-ú magán és 2293/3 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanok közötti telekhatár rendezés. A javaslat a kialakult állapot ingatlan-

nyilvántartási rendezésére irányult. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Molnár Károly: Megköszönte a Közgyűlésnek és annak a magántulajdonosnak, aki ezt a 

csereföldterületet birtokolta, hogy egy telekcseréért cserébe megvalósíthatták azt a projektet, 

hogy egy járdát építhettek a játszótér és a Spar felé. 

Örült, hogy a projektet sikerült megvalósítani, az ígéretet sikerült betartani. Megköszönte a 

magántulajdonosnak a hozzáállását és segítő szándékát. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

166/2021. (XI.25.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Márton Lajos földmérő által 21-12-70/2017. 

munkaszámon készített, a Nógrád Megyei Kormányhivatal által 675343/2021. számon 

újrazáradékolt változási vázrajzot és telekalakítási helyszínrajzot, és ezzel a Salgótarján 

2296/1. és 2296/3. hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezését jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert a változási vázrajz aláírására.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a telekhatár rendezés érdekében 

felmerülő költségek viselését. A Közgyűlés a kapcsolódó eljárások költségeit az 

önkormányzat költségvetésének „Helyi út-híd fenntartás” című előirányzaton biztosítja. A 

Közgyűlés az In Ingatlanértékbecslő Bt. által 128/2019. munkaszámon elkészített – és 2021. 

november 11-én az értékbecslő által felülvizsgált és nyilatkozattal megerősített – 

értékbecslésben foglalt forgalmi értéket elfogadja.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átadás – átvétellel kapcsolatos feladatok teljes 

körű és teljes jogkörben történő lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

valamint a telekhatár rendezés és az érintett ingatlanrészek kölcsönös átruházásához 

szükséges szerződések megkötésére.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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10. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 4. fsz. 1. szám alatt található nem lakáscélú helyiség 

ingyenes használatba adására az Art Spectrum Egyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Art Spectrum Egyesület azzal 

a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy szakmai tevékenységük ellátásához biztosítsa a 

Salgótarján, Tanács út 4. fsz. 1. szám alatt található, 43 m2 alapterületű helyiség ingyenes 

használatát.  

Az Egyesület 2 éve működik és annak tagjai kurzus keretében felzárkóztatási lehetőséget 

biztosítanak a zeneiskolásoknak és amatőr együtteseknek. Az Egyesület elsődlegesen célja, hogy 

Salgótarján kulturális programjait zenei kínálattal színesítse. 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet szerint az 

önkormányzat az általa biztosított közművelődési feladatok, vagy feladategyüttesek ellátására 

közművelődési megállapodást köthet, a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, 

amelynek az Egyesület megfelelt. 

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, valamint a határozat mellékletét képező használati szerződés és a 

közművelődési megállapodás 2021. november 1. napjára visszamenő hatállyal történő 

megkötésének jóváhagyását is. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

A továbbiakban Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Homoga László: Bejelentette személyes érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

167/2021. (XI.25.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az Art Spectrum 

Egyesülettel visszamenőleges hatállyal megkötendő közművelődési megállapodást. 

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

megállapodás aláírására.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az 

önkormányzati tulajdonban lévő, 3933/A/29 hrsz.-ú, a természetben Salgótarján, Tanács út 4. 

fsz. 1. szám alatt található, 43 m2 alapterületű helyiség ingyenes használatba adását a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja szerinti közfeladatellátás érdekében, az Art Spectrum Egyesület részére 
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2021. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy a helyiség 

használata során felmerült közüzemi költségeket az Egyesület fizeti.  

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

szerinti használati szerződés visszamenőleges hatállyal történő megkötésére.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

 

 

11. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére az Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és 

Kulturális Közhasznú Egyesülettel 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Havas Ferenc, az Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és 

Kulturális Közhasznú Egyesület képviselője 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2018. december 20-i 

ülésén meghozott 196/2018. (XII.20.) sz. határozatával az önkormányzati tulajdonú, Salgótarján, 

Barátság utca 1. sz. alatti ingatlant 2019. január 1-től 2028. december 31-ig ingyenes használatba 

adta az Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesületnek a közüzemi 

költségek egyesület általi megfizetése mellett. A felek a használati szerződésben rögzítették, 

hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben megjelölt helyi közművelődési 

tevékenység támogatása, nemzetiségi ügyek és ifjúsági ügyek, mint önkormányzati közfeladatok 

ellátásának hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátása érdekében együttműködnek egymással.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzat felé, melyben 

jelezte, hogy álláspontja szerint az önkormányzat megsértette a használatba adás során a nemzeti 

vagyonról szóló törvény versenyeztetésre és ingyenes használatba adásra vonatkozó 

rendelkezéseit, továbbá a közművelődésről szóló törvény közművelődési megállapodás kötésére 

vonatkozó rendelkezéseit. Jelezte továbbá, hogy tekintettel az egyesület által ellátott roma 

nemzetiségi feladatokra, álláspontja szerint a közgyűlési határozatot a roma nemzetiségi 

önkormányzat egyetértésével lehetett volna meghozni. A Közgyűlés a felhívást megtárgyalta, ám 

az abban foglaltakkal nem értett egyet.  

A Kormányhivatal a közgyűlési határozat törvénysértő jellegének megállapítását és a határozat 

hatályon kívül helyezését kérte a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. Keresetlevelében a 

törvényességi felhívásban megjelölt jogszabálysértésekre hivatkozott. Az első fokon eljárt 

Budapest Környéki Törvényszék ítéletével a közgyűlés határozatát hatályon kívül helyezte és az 

önkormányzatot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az önkormányzat felülvizsgálati kérelmet 

nyújtott be a Kúriához, melyben az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és a kereset 

elutasítását kérte, valamint az egyesület számára azonnali jogvédelmi intézkedésként kérte az 

ítélet halasztó hatályának elrendelését, annak érdekében, hogy a kúriai döntésig az egyesület ne 

legyen köteles az ingatlan elhagyására. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet befogadta, és azonnali 

jogvédelemi intézkedésként a Budapest Környéki Törvényszék ítéletének halasztó hatályát 

rendelte el.  

A Kúria jogerős ítéletével a közgyűlési határozatot megsemmisítette, és az önkormányzatot új 

eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára kötelezte. A javaslat a Kúria döntésének 

megfelelően javasolta az egyesülettel közfeladat-ellátási megállapodás, valamint a feladatok 

támogatására az ingatlan használatára vonatkozó szerződés megkötését. 

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a javaslattal egyetértett.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 



19 

 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy annak idején odáig szerettek volna eljutni, 

mint ami a mostani előterjesztésben szerepelt.  

Jelezte, hogy támogatják az előterjesztést, mert olyan használatba adási mód valósult meg benne, 

amit korábban szorgalmaztak, hogy konkrét elvárásokat fogalmazzanak meg az egyesülettel 

kapcsolatban. 

Bizottsági ülésen szerették volna Dudás képviselő úrral meghallgatni az egyesület elnökét, 

hiszen nagyon sok kérdést kapnak a pálfalvai lakóktól arra vonatkozóan, hogy milyen 

tevékenység folyik a Művelődési Házban. 

Sajnálatát fejezte ki, hogy az egyesület az elmúlt 2 hétig nem adott hírt magáról. Pozitív 

előrelépésnek nevezte az egyesület Facebook profilját. Átláthatatlan volt eddig az egyesület 

működése, nem lehetett tudni mi történik az épületben. 

Elmondta, hogy december 31-ig lesz beszámolási kötelezettsége az elmúlt évről az egyesületnek, 

amit meg fognak nézni. 

Véleménye szerint az előterjesztés kellő garanciát jelent az önkormányzat számára, így 

támogatják a javaslatot. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

168/2021. (XI.25.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező Salgótarján 6580 hrsz.-ú, Salgótarján Barátság utca 1. sz. alatti ingatlan 

Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 

Egyesület) általi 2019. január 1. napjától 2021. november 30. napjáig terjedő jogcím nélküli 

ingyenes használatát tudomásul veszi.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés az 1. melléklet szerint jóváhagyja a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. és 15-16. pontjaiban foglalt 

közfeladatok ellátására az Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és Kulturális Közhasznú 

Egyesülettel kötendő közfeladat-ellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pont szerinti szerződésnek az önkormányzat 

honlapján való közzétételéről gondoskodjon.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző  
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4. A Közgyűlés – tekintettel a 2. pont szerinti szerződés megkötésére és ezáltal az Egyesület 

közfeladat-ellátására – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) 

bekezdése, valamint a 11.§ (17) bekezdés b.) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével a 

Salgótarján 6580 hrsz.-ú, Salgótarján Barátság utca 1. sz. alatti önkormányzati ingatlant az 

Uzho Jilo-Tiszta Szív Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület ingyenes használatába adja 

2021. december 1. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő időre a közüzemi költségek 

Egyesület általi megtérítése mellett a 2. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza Méhes 

András ügyvezető igazgatót a szerződés aláírására.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Megköszönte a meghívott vendégnek a jelenlétet. 

 

 

12. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével fennálló 

együttműködési megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete között 2017. január 1-től együttműködési megállapodás 

jött létre. A megállapodás célja a Vöröskereszt által fenntartott „MENEDÉK” Családok 

Átmeneti Otthona működtetésének támogatása. A támogatást az indokolta, hogy jelenleg a 

megyeszékhelyen nem működik más fenntartó által biztosított családok átmeneti otthona. A 

megállapodás 2021. december 31-ig hatályos.  

A Vöröskereszt megyei igazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az együttműködési 

megállapodás meghosszabbítása miatt. Figyelemmel a szolgáltatás fontosságára, a kérelemnek 

eleget téve a megállapodás időtartamát további 2 évvel javasolta meghosszabbítani. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

169/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Magyar 

Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal.  

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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13. Javaslat kölcsön nyújtására a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a koronavírus 

világjárvány miatt a HACS programjainak egy részét nem lehetett megvalósítani. 

A pályázat utolsó mérföldkövéhez kapcsolódó kifizetéseket legkésőbb 2021. november 30-ig 

kell teljesítenie a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak. Valószínűsíthető azonban, hogy az 

igényelt támogatási összeget e határidőig nem fogják megkapni. 

Mindezekre tekintettel a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megkeresésében 

kezdeményezte az Önkormányzatnál egymillió forint összegű visszatérítendő kamatmentes 

kölcsön nyújtását 2022. június 30-ig történő visszafizetési határidővel. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

170/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata részére legfeljebb 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint 

összegű kamatmentes kölcsönt jóváhagy, 2022. június 30. napjáig történő visszafizetési 

határidővel.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.sz. melléklet szerinti kölcsönszerződés 

aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

14. Javaslat a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató,  

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a REMEK Salgótarjáni 

Rendezvény - és Médiaközpont Nkft. folyószámlahitel felvételének lehetőségével kívánt élni, 

annak érdekében, hogy előadó-művészeti, közművelődési, ifjúsági és sport célú feladatellátásai, 

valamint létesítményüzemeltető tevékenységeinek ellátása a jövőben is biztonságos legyen. Az 

év közben esetlegesen felmerülő likviditási problémák elkerülése a 25 millió Ft folyószámlahitel 

igénybevételével biztosítható.  

Kérte a Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak támogatására. 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 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: 
 

171/2021. (XI.25.) határozat 

 

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

önkormányzat 100%-os tulajdonát képező REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződést kössön a Kereskedelmi és 

Hitelbank Zrt-vel, valamint 2022. december 31. napjáig megadja a 25.000.000 Ft-os 

folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. mellékletben szereplő komfort levelet 

aláírja.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
 

 

15. Javaslat a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 

megkötéséhez történő jóváhagyás megadására 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 

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

Nonprofit Kft. 2022. évben is igénybe kívánja venni a folyószámlahitelt annak érdekében, hogy 

a széleskörű előadó-művészeti, valamint a közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feladatait 

a jövőben is biztonságosan teljesíteni tudja. A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. a következő évben 

35 millió Ft összegű folyószámlahitel folyósítását biztosítja.  

Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Színház számára a folyószámlahitel szerződés megkötéséhez 

szükséges jóváhagyását 2022. december 31-ig terjedő időre adja meg. 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 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: 

 

172/2021. (XI.25.) határozat 

 

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

önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 

folyószámlahitel szerződést kössön a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel, valamint 2022. 

december 31. napjáig megadja a 35.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges 

hozzájárulást.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő komfort levelet 

aláírja.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

16. Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. július 1-től a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait alvállalkozói szerepkörben látja el.  

A hulladékról szóló törvény alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására koordináló 

szervezet jött létre, mely biztosítja a közszolgáltatási díjak kiszámlázását, a díjak beszedését, 

valamint a kintlévőségek kezelését. 

Elmondta, hogy ezzel a rendszerrel azonban a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások és az 

alvállalkozóként működő VGÜ Kft. szolgáltatási díjbevételei időben jelentősen eltérnek 

egymástól, így az emiatt jelentkező átmeneti likviditási probléma kizárása érdekében 60 millió 

Ft-os folyószámlahitel keretszerződés megkötésének jóváhagyására tett javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 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: 

 

173/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 

önkormányzat többségi tulajdonát képező VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Nyrt-vel, valamint 

2022. december 31. napjáig megadja a 60.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához 

szükséges hozzájárulást.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 
 

17. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás 

megadására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

likviditásának fenntartása folyószámlahitel igénybevételével biztosítható. Az OTP Nyrt.-vel 

kötött folyószámlahitel szerződés 2021. december 31-el lejár, ezért szükséges az új 

folyószámlahitel keretszerződés megkötése. A Társaság pénzügyi helyzete stabil.  
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Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig 

történő 180 millió Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésének jóváhagyását. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 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: 

 

174/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 

önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződést 

kössön az OTP Nyrt-vel, valamint 2022. december 31. napjáig megadja a 180.000.000 Ft-os 

folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

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

meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

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

Melinda egyéni vállalkozó háziorvos az 5. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosa 

2022. január 1-től nyugdíjba vonul. Tevékenységét közte és az Önkormányzat között fennálló 

feladat-ellátási szerződés alapján végezte. A doktornő a szerződésben foglaltaknak megfelelően 

azt 2021. december 31-ei hatállyal felmondta.  

A 2021. augusztusi közgyűlési döntés alapján meghirdetett álláspályázatra jelentkező nem volt.  

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja igazgatójával történt egyeztetés 

alapján az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését 2022. január 1-től az ESZK fogja 

biztosítani.  

A szükséges egyeztetéseket mind a doktornővel, mind az ESZK-kel lefolytatta, így a körzet 

működtetése a doktornő tulajdonában lévő, Beszterce tér 1. szám alatti rendelőben, az ESZK és a 

doktornő között létrejövő bérleti szerződés alapján valósul meg.  

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Molnár Károly: A Közgyűlés nevében megköszönte a doktornőnek a hosszú évek óta tartó 

áldozatos munkáját. Sok erőt és egészséget kívánt neki a nyugdíjba vonulása utáni évekre. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 
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Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

175/2021. (XI.25.) határozat 

 

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

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2017.(III.30.) rendeletében meghatározott  

5. számú házi gyermekorvosi körzetet 2022. január 1. napjától a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása, az általa fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-

Szociális Központja (a továbbiakban: ESZK) szervezeti keretein belül, a 3100 Salgótarján, 

Beszterce tér 1. szám alatt működtesse.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Társulás Elnökénél az  

5. számú házi gyermekorvosi körzet 2022. január 1. napjától történő működtetése és az ESZK 

Alapító Okiratának módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.  
 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

19. Javaslat a Pályázatokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottság megszüntetésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 155/2020. (IX.24.) 

határozatával a 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszak TOP keretében meghirdetett 

pályázatok, azok lebonyolítása, a lefolytatott közbeszerzések, egyéb beszerzési eljárások, a 

megkötött szerződések és pályázatok megvalósítása felülvizsgálatára Pályázatokat Vizsgáló 

Ideiglenes Bizottság létrehozásáról döntött. A bizottság a koronavírus világjárvány okán azonban 

ténylegesen nem tudott működni. 

A Heves Megyei Rendőrkapitányság a fent említett pályázatokkal kapcsolatosan indult 

büntetőeljárásban megszüntette a nyomozást, mivel a beszerzett személyi és okirati bizonyítékok 

alapján nem állapítható meg, hogy a közbeszerzési eljárást kiírók, a döntéshozók, a lebonyolítást 

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. Ebből következően a Pályázatokat Vizsgáló Ideiglenes 

Bizottság felállítása okafogyottá vált.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület a bizottság 

személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a 

kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. A fentiek okán 

javasolta az ideiglenes bizottság megszüntetését.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Molnár Károly: Megköszönte Polgármester úrnak, hogy a múltkor megfogalmazott kérését 

befogadva elkészült az előterjesztés és megszüntetik a bizottságot. Az előző közgyűlésen nem 
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akart Szabó képviselő úr hozzászólására válaszolni, most megköszönte neki azt a hozzáállást, 

amit tanúsított a FIDESZ-KDNP nevében. 

Továbbra is hiányérzete volt, hiszen a FIDESZ kommunikációért felelős képviselője az elmúlt 

hónapban semmilyen sajtóorgánumban nem kért elnézést tőle. 

 

További hozzászólás nem hangozott el. 

 

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

 

176/2021. (XI.25.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 155/2020.(IX.24.) határozattal 

(a továbbiakban: határozat) felállított Pályázatokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottságot megszünteti 

és a határozatot visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

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

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy bár a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. is szokott folyószámlahitelt kérni, de ez most nem volt a napirendek között, 

különös tekintettel arra, hogy olyan hírek érkeznek, hogy a közfoglalkoztatási programoknál 

várhatóan forrásszűkülésre lehet számítani. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy jelen pillanatban nagy valószínűséggel nincs rá 

szüksége a cégnek.  

 

Dombovári Edina ügyvezető igazgatónak adta meg a szót. 

 

Dombovári Edina: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. már 2020-ban és 2021-ben sem használta a rendelkezésére álló hitelkeretet, és 

úgy döntöttek, hogy a 2022-es évnek is úgy vágnak neki, hogy nem igénylik azt. Remélte, hogy 

év közben sem lesz erre szükségük, ha mégis, akkor kérni fogják a segítséget. 

Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási feladatok, illetve a dologi kiadások lehetőségei kapcsán 

valóban szűkülni fog a keret. A kötelezően ellátandó feladatok sem fognak szerepelni a pályázati 

lehetőségek között, így egy nagyon komoly időszak előtt áll a Kft. vezetése a tervtárgyalások 

kapcsán. 

 

Fekete Zsolt: Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy a kormányzati szereplőkkel folytatott 

tárgyalásokon jelezte, hogy nemcsak Salgótarjánban, hanem Észak-Kelet Magyarország több 

településén fog ez nehézséget okozni a közmunkaprogramok ilyetén való szűkítése. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Turcsány László: Megköszönte a fenyőfát, ami Zagyvarónára került, viszont kérte a segítséget a 

fa díszítéséhez. Elmondta, hogy a tavalyi díszek egy része megsemmisült, egy részét a lebontás 

után elvitték.  

Megkérdezte, hogy ha a covid megengedi, lesznek-e mikuláskor kitelepülések, amelyeket az 

elmúlt években tapasztaltak. 

Jelezte, hogy a nyáron az Izsó Miklós út elején csőtörés, vagy valamilyen javítási munka volt. 

Az útszakaszt lebetonozva kijavították, de kezd feltöredezni, kérte ennek javítását. 

 

Fekete Zsolt: Dombovári Edina ügyvezető igazgató asszonynak adta meg a szót. 
 

Dombovári Edina: Válaszában elmondta, hogy a közszolgáltatási szerződésük értelmében a 

fenyőfák díszítése kiemelt feladatuk, kérte Képviselő urat, hogy a Közgyűlés után váltsanak erről 

pár szót. 

 

Molnár Károly: Kérte a Városüzemeltetési Iroda munkatársai segítségét abban, hogy 

folyamatosan ellenőrizzék a Besztercén zajló TIGÁZ beruházás folyamatát, hiszen egy elég nagy 

volumenű beruházás zajlik a Sebaji terület déli részén. Nem értette, hogy a TIGÁZ miért mindig 

a hidegben áll neki a munkáknak, aminek következménye az óriási sár és a rettentően nehezen 

helyreállítható zöldfelületek, valamint problémásan helyreállított aszfaltfelületek. Az északi 

területeken voltak problémák a helyreállítással, remélte, hogy itt nem lesz. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt: A Közgyűlés lezárása előtt kérte a képviselőtársait és Salgótarján összes lakóját, 

hogy a pandémia helyzetben vegye komolyan azokat az intézkedéseket, melyek a maszkviselés 

szabályaira, illetve a közösségi együttélés szabályaira vonatkoznak. A vásárlások közben tartsák 

a másfél méteres távolságot, hiszen lehet, hogy emberéleteket mentenek meg ezzel. 

Statisztikákat nem tudott mondani, a hozzá eljutott tapasztalatokból nem szeretett volna 

konzekvenciákat levonni, de látható, hogy a 4. hullám gyorsabban és könyörtelenül szedi az 

áldozatait. 

Elmondta, hogy az önkormányzat gondolkozik azon a döntésen, hogy azok az oltottak, akik 

covid vírusban megbetegednek a második oltás után, nekik a 60%-os táppénzt 100%-os 

munkabérre kiegészítik, hiszen mindent megtettek azért, hogy ne betegedjenek meg. 

Mindenkit megkért, hogy a saját, a családja és Salgótarján érdekében legyenek nagyon 

körültekintőek. Megköszönte mindazoknak, akik megtesznek mindent azért, hogy se ők, se 

családjuk, se pedig a környezetük ne fertőződjön meg. 

 

Megköszönte a Közgyűlés tagjainak a Közgyűlésben végzett munkát, a meghívott vendégeknek 

a részvételt. 

 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy 17:00 órától közmeghallgatást tartanak, amely szintén testületi 

ülés, a Közgyűlés tagjainak határozatképes számban kell megjelenni. 




