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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. december 16-ai 

üléséről. 

 

Jelen voltak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, 

 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 12 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt. 

Gyurkóné Kovács Krisztina és Szabó Csaba előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

A napirendek tárgyalása előtt az önkormányzat nevében, életének 74. évében elhunyt Torják 

Vilmosról emlékezett meg, aki több évtizeden keresztül volt a salgótarjáni zenei élet és 

zeneoktatás elismert és meghatározó alakja. 

Torják Vilmos 1948. április 19-én született Salgótarjánban. Hegedű-, szolfézs- és általános 

iskolai énektanári diplomáját 1969-ben szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Miskolci 

Tanárképző Intézetében. 1975 és 1982 között elvégezte a fúvóskarnagy, a karmester és a 

karvezetés képzőt, valamint zenei könyvtáros képesítést kapott.  

A Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolában és jogelőd intézményeiben 1976-tól több 

évtizeden át dolgozott, mint hegedűtanár, kamarazene- és zenekari gyakorlatvezető. Irányította 

az Ifjúsági Fúvószenekar és az Ifjúsági Szimfonikus Zenekar művészeti munkáját, a helyi 

Bányász Fúvószenekar karmestereként is tevékenykedett. 

Zeneművészeti tevékenységének egyik legmeghatározóbb szakasza a Nagybátonyi − 1994-től 

Doráti − Kamarazenekarhoz kötődött, amelynek több mint négy évtizeden át volt 

hangversenymestere és művészeti vezetője. A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekarnak 28 évig volt 

koncertmestere és karmestere. Számos hazai és külföldi sikeres koncert, vendégszereplés mellett, 

zeneszerzéssel is foglalkozott.  

Városunk művészeti irányultságú civil életébe is aktívan bekapcsolódott. 1998 óta képviselte a 

Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesületet. 

Példaértékű volt az a kiemelkedő szakmai munka, amellyel Torják Vilmos hosszú évtizedek 

munkásságával és kivételes zenei felkészültségével hozzájárult városunk művészeti, 

művészetoktatási értékeinek létrehozásához és gyarapításához. Ennek elismeréseként 

Közgyűlésünk 2018-ban „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” – díjban részesítette. 

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

önkormányzat nevében búcsúzott Torják Vilmostól. Kérte, hogy néma felállással adózzanak 

emlékének. 
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A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új  

 

22. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására” 
című előterjesztést,  

 

23. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a Nógrádi Autizmus Alapítvány támogatására” 

című előterjesztést, 

 

24. napirendi pontként felvenni a „Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért 

Közalapítvány támogatására” című előterjesztést,  

 

25. napirendi pontként felvenni a „Javaslat Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván című 

támogatási kérelem benyújtására” című előterjesztést,  

 

26. napirendi pontként felvenni a „Javaslat Aktív Magyarország részeként meghirdetett 

Országos Bringapark Program tárgyú támogatási kérelem benyújtására” című 

előterjesztést, valamint 

 

29. napirendi pontként felvenni „Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 

ügyvezetőjének megválasztására” című előterjesztést, melyek pótlólag lettek megküldve a 

Közgyűlés tagjainak. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a …/2021.(…) 

önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 

gazdálkodásáról  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

      

3. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

4. Javaslat a mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X.2.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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6. Javaslat az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról 

szóló 47/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

7. Javaslat a településrendezési eszközök M-11 jelű módosítására a Kistarján út 5. és 

környéke területét érintően  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

8. Javaslat a településrendezési eszközök M-12 jelű, egyes közterületeket érintő 

módosítását megelőző környezeti vizsgálat szükségességéről és a véleményezési szakasz 

lezárásáról 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

9. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. I. félévi 

munkatervére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

10. Javaslat az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, valamint 

belső ellenőrzési tervek véleményezésére 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

11. Javaslat Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése tárgyú 

támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

12. Javaslat az önkormányzati cégekkel kötött közszolgáltatási és megbízási szerződések 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

13. Javaslat a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződései módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Lőrincz Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

 

14. Javaslat Salgótarjáni Tóstrand megnevezésű halgazdálkodási vízterület 

halgazdálkodási jogának alhaszonbérbe adására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

15. Javaslat a zagyvarónai Római Katolikus Egyházközséggel kötött használati szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

16. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek A „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány 

részére történő ingyenes használatba adására  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

17. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a Dornyay Sportegyesület részére történő ingyenes 

használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
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18. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Szent Lázár Megyei Kórház részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

19. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda 

Club részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

20. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Salgó Vagyon Kft. részére   

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

21. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

22. Javaslat a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

23. Javaslat a Nógrádi Autizmus Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

24. Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

25. Javaslat Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván című támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

26. Javaslat Aktív Magyarország részeként meghirdetett Országos Bringapark Program 

tárgyú támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

27. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött kölcsönszerződés 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

28. Javaslat a Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete és az önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

29. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. ügyvezetőjének 

megválasztására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

30. Javaslat az önkormányzata által alapított kitüntető cím és díjak adományozására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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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 önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

december havi módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

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

szavazattal, 1 nem szavazat ellenében; a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatta az 

előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Bizottsági szinten információt szeretett volna kapni a rendeletmódosításban 

szereplő, a ,,Salgótarján 100 éve város” rendezvénysorozat előkészítése kapcsán felmerülő 

reprezentációs kiadásokkal kapcsolatban, de nem kapott rá választ. Képviselőként írásbeli 

tájékoztatást szeretne kérni az előkészítő szakmai bizottság részéről, hogy milyen összetételű 

programokra lehet számítani. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy természetesen Képviselő úr kap tájékoztatást, de 

Szabó Csaba képviselő úr minden bizottsági ülésen részt vett, az információk birtokában van. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

mellett az alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 38/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a …/2021.(…) 

önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy annak érdekében, hogy az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig tartó átmeneti időszak alatt szabályozott 

körülmények között kerüljön sor a gazdálkodás folyamatos vitelére, rendeleti szabályozásra van 

szükség. A rendelet-tervezet rendelkezett az önkormányzati feladatellátás folyamatosságának 

biztosításáról, illetve feltételeket szabott azon feladatok megvalósítására, amelyek nem tartoznak 

közvetlenül az alapfeladatok közé, de a Közgyűlés az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást 

fontosnak tartja. Ezen túlmenően a rendelet-tervezet felhatalmazást adott a polgármesternek azon 

rendkívüli helyzetek kezelésére, amely esetben a késlekedés az önkormányzatra nézve 

előnyvesztést, kárt okoz. 
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Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal 

támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A 39/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a 2015-ben 

megalkotott önkormányzati rendeletével szabályozta a szociális ellátásokat, valamint a 2016. 

áprilisi ülésén elfogadta Salgótarján komplex szociálpolitikai koncepcióját, melyben jövőképként 

Salgótarján lakói számára a minőségi élet feltételeinek biztosítását, a város élhetőbbé tételét 

fogalmazta meg. Az alacsonyabb jövedelmi viszonyok között élő salgótarjáni lakosok között a 

szociális ellátások létfontosságú szerepet töltenek be. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

mindenképpen prioritást élvez a szociális ellátások között, hiszen ezáltal részben megelőzhető a 

rendszeresen hátralékot felhalmozó személyek leszakadása, másrészt a legalapvetőbb közüzemi 

szolgáltatások megtartását eredményezi. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott települési támogatás mértékének emelése a már meglévő, szociálisan 

rászoruló háztartások hatékonyabb támogatását célozta. 

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás összegének emelése, valamint a 

jogosultsági feltételekben szereplő jövedelemhatárok emelése a szociálisan rászoruló személyek 

egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó hatékonyabb támogatást 

célozta meg, az emelkedő gyógyszerköltségek figyelembevételével.  

Kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztett javaslatot megvitatni és azt elfogadni szíveskedjenek. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A 40/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. Javaslat a mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

és Bölcsőde a telephelyeként működő Bocsoda Mini Bölcsődében, valamint a Tündérkert Mini 

Bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései 

értelmében mini bölcsődei ellátást nyújt. 

Előbbi törvény alapján a Közgyűlés 2018. augusztusában megalkotta a mini bölcsődei ellátásról 

szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet szabályozta az ellátás igénybevételének módját, az 

ellátás megszűnésének eseteit, illetve tartalmazta a gondozás és a gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket.  

Tekintettel arra, hogy a mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a köznevelési intézményekben biztosított 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, 

szükséges a mini bölcsődei ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, ennek keretében 

a gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A 41/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X.2.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2014. októberi 

ülésén megalkotta a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletét. A 

rendelet többször módosításra került, hogy ezáltal az érintett tanévekben biztosítva legyen a 

folyamatos bérlettámogatás. 

Tekintettel arra, hogy Salgótarján egyes városrészei és a kötelező felvételt biztosító tagiskolák 

közötti nagy távolság miatt csak tömegközlekedés igénybevételével tudnak eljutni a gyermekek a 

tanintézménybe és a szociálisan rászorult családoknak a bérlet kifizetése nagy terhet jelent, 

javasolta a Közgyűlésnek, hogy önként vállalt szociális feladatként a 2021/2022. tanítási évben, 

2022. január – 2022. június hónapjaiban a rendeletben meghatározott feltételekkel továbbra is 

támogassa a helyi járati tanulói bérletek megvásárlását. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 42/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Javaslat az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról 

szóló 47/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2015-ben 

megalkotta az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 

rendeletét. 

A rendelet módosítását az indokolta, hogy vannak sportágak, illetve szakágak, amelyeket 

salgótarjáni sportegyesületek nem biztosítanak, vagy nem állnak rendelkezésre azok a tárgyi 

feltételek, amelyek magasabb szinten történő versenyzés esetén szükségesek. Ugyanakkor 

ezekben az esetekben is Salgótarján hírnevét öregbítik a salgótarjáni sportolók akkor is, ha más, 

nem salgótarjáni egyesület versenyzőjeként érnek el egy-egy kiváló eredményt. Jelen 

módosítással az önkormányzat lehetőséget kíván adni a nem salgótarjáni sportegyesületben 

sportoló, de életvitelszerűen városunkban élő személyek elismerésére is. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Czene Gyula: A javaslatot támogatta, de megjegyezte, hogy az Európai Unióban GDP 

arányosan Magyarország költ a legtöbbet a sportra, amivel nem lenne baj, de azon országok közé 

tartozunk, ahol a legkevesebben sportolnak. A sporttámogatás rendszerében az utóbbi időben 

jelentős változások történtek. 

Elmondta, hogy amikor nyugdíjba ment a Petőfi DSE-ben 70 síző, sírolleres, nyári biatlonos volt 

különböző korosztályokban, akik a 2000-es években világversenyekre is eljutottak. Sikeres 

fociosztályok, atléták is voltak, 13 sportággal foglalkoztak, valamint más iskolákban is 

foglalkoztak utánpótlással és működött a városban sportiskola is. 

Több sportág városi, megyei egyesületi vezetésében is dolgozott, a megyei Atlétikai Szövetség 

elnöke, a megyei Síszövetség elnöke, az SBTC elnökségi tagja, Petőfi DSE elnöke is volt. 

Sportvezetőként büszke volt a város sportolóira, mint például Ajkler Zita, Balázs Dénes, Kadlót 

Zoltán, Bartus József, Novák János, Grúz Tamás, Lakatos Béla, a Bobál ikrek, a Simon 

testvérek, Géczi Tibor, Bereczki Brigitta, Bekecs Zsuzsa sportteljesítményére. 

Elmondta, hogy a TAO pénzek milliárdjai a labdarúgásba ömlenek. Akadémiai rendszert hoztak 

létre, amely sok pénzt felemészt, de nem működik hatékonyan. megemlítette, hogy futball 

világbajnokságon utoljára 1986-ban vett részt Magyarország Mexikóban. 

Sajnálatát fejezte ki, hogy Salgótarján az egyetlen megyeszékhely, ahol szabályos atlétikai 

versenyeket sem lehet rendezni, mert nincs megfelelő többsávos atlétikai pálya. A mostani 

sporteredményeket meg kell becsülni, minden elismerés megilleti a sport körül tevékenykedőket, 

színvonalasan végzik a munkájukat, akár a kosárlabda, a kézilabda, a tájfutás, az atlétika területét 

érintően. Elmondta, hogy 33 éve a Szlivka tornát vezényli. 
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Az itt élő, de nem az itteni egyesületben sportolókat el kell ismerni, és reménykedett abban, hogy 

növekszik majd azok száma, akik helyi sportegyesületekben sportolnak majd, és szereznek 

sikereket. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 43/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Javaslat a településrendezési eszközök M-11 jelű módosítására a Kistarján út 5. és 

környéke területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész,  

 

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

2021. szeptember 28-i közgyűlési határozat alapján eljárást indított az önkormányzat a 

településrendezési eszközök módosítása előkészítésére. A módosítás önkormányzati 

kezdeményezésre a Kistarján út 5. szám alatti volt Számviteli főiskola, a Kistarján út 7. szám 

alatti volt Számviteli főiskola és a felső teniszpályához hozzá csatlakozó ingatlan, a Kissomlyó 

u. 2. szám alatti kollégium területének a vegyes intézményterület építési övezet helyett a vegyes 

településközpont építési övezetre történő módosítására irányult. 

A módosítás célja a területen hosszú idő óta funkció nélkül álló Kistarján út 5. szám alatti 

ingatlannak oktatási intézmény helyett lakások céljára történő hasznosítása volt. 

A véleményezési szakasz november 28-án lezárult. Ezt követően az állami főépítész záró 

szakmai véleményében hozzájárult a módosításhoz.  

A folyamat befejezéseként két javaslatot terjesztett elő, egyrészt határozatot a településszerkezeti 

terv módosítására, másrészt rendeletet a helyi építési szabályzat módosítására. A módosítások 

2021. december 31-én lépnek hatályba. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két döntés meghozatala szükséges. 
 

Elsőként a határozati javaslat elfogadásáról döntöttek. 

 

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

 

177/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-11 jelű a Kistarján út 5. és környéke területét érintő módosítása során az alábbi határozatot 

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

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,  

b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint  

módosul. 

 

2. Ez a határozat 2021. december 31-én lép hatályba. 

 

 

Fekete Zsolt: Másodikként a rendelet-tervezet elfogadásáról döntöttek. 

 

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

 

A 44/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8. Javaslat a településrendezési eszközök M-12 jelű, egyes közterületeket érintő 

módosítását megelőző környezeti vizsgálat szükségességéről és a véleményezési szakasz 

lezárásáról 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a szeptemberi Közgyűlésen 

hozott határozat alapján az önkormányzat eljárást indított a településrendezési eszközök 

módosítása előkészítésére. A módosítás célja egyes közterületi szakaszok rendezése a kialakult 

használat szerint. A módosítási tervezeteket a lakossági fórumokon ismertették, és a 

tervdokumentáció a város honlapján is megtalálható volt. Kifogásoló észrevétel nem érkezett. 

A határozati javaslat a településrendezési terv módosítása véleményezési és partnerségi 

egyeztetési szakasza lezárására irányult. 

 

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: 

 

178/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-12 jelű, egyes közterületeket érintő módosítása véleményezési szakaszában beérkezett 

adatszolgáltatásokat és véleményeket, 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 
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véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatalnak 

küldje meg. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

9. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. I. félévi 

munkatervére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az SZMSZ 17. §-a 

alapján félévenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját. A munkaterv tervezetét a 

polgármester irányításával a jegyző állította össze és a polgármester terjesztette a Közgyűlés elé. 

A beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepeltek, 

amelyek tárgyalását jogszabály teszi kötelezővé, illetve amely témákban a döntéshozatal 

időpontja a munkaterv készítésekor már ütemezhető. A munkaterv tervezetének Közgyűlés általi 

jóváhagyása szakmai egyeztetést követően történt. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

179/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2022. I. félévi munkatervét az 

1. melléklet szerint elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés munkájának előkészítésében érdekelt 

szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

10. Javaslat az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, valamint 

belső ellenőrzési tervek véleményezésére 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az előterjesztés az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének javaslatát tartalmazta, valamint a Salgó Vagyon Kft. és a VGÜ Nonprofit Kft. 2022. évi 

belső ellenőrzési tervének véleményezését. 

Az éves terv a korábbi évekhez hasonlóan a hatályos jogszabályi előírások, és a 

Pénzügyminisztérium által kiadott irányelvek alapján került kidolgozásra. 

2020. január 1-jétől módosult a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló törvény és kiegészült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
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kontrollrendszerére vonatkozó szabályokkal. A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 

szerint a felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a 

tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembevételével hagyja jóvá az éves ellenőrzési 

tervet. 

Kérte a Közgyűlést az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv javaslatának 

jóváhagyására, valamint a Salgó Vagyon Kft., illetve a VGÜ Nonprofit Kft. 2022. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervének véleményezésére. 

Tekintettel arra, hogy a VGÜ Nonprofit Kft. legfőbb szerve a taggyűlés, ezért a Közgyűlés a 

véleményezésről nem a végső döntést hozta meg, hanem azt elfogadásra javasolta a cég 

taggyűlésének. 

 

A Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

180/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján – 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervét a 1. 

melléklet szerint jóváhagyja. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 

alapján – a Salgó Vagyon Kft. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a 2. melléklet 

szerint a Salgó Vagyon Kft. Felügyelőbizottsága részére elfogadásra javasolja.  

 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 

alapján – a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 

2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a 3. melléklet szerint a VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlése részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

11. Javaslat Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése tárgyú 

támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztésben Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak 

elkészítésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtására tett javaslatot. 

Magyarország Kormánya a TOP Plusz 1.3.1-21 azonosító számú „Fenntartható városfejlesztési 

stratégiák támogatása” című konstrukció keretében pályázati kiírást jelentetett meg. A felhívás 

célja a fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumok kidolgozása. Stratégiai projektet 

önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a megyei 

önkormányzat az ITP-ben kijelölt és nevesített. 
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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: 

 

181/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a TOP Plusz -

1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” elnevezésű 

pályázati felhívás alapján a „Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 

elkészítése” című támogatási kérelem benyújtását az alábbiak szerint: 

 

Projekt összköltsége:  80 000 000 Ft  

Támogatási intenzitás:  100 %  

Önerő:  0 Ft  

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

12. Javaslat az önkormányzati cégekkel kötött közszolgáltatási és megbízási szerződések 

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az önkormányzati cégekkel kötött közszolgáltatási és megbízási 

szerződés módosításáról szóló javaslat két területre irányult. Egyrészt a közszolgáltatások 

ellentételezésére nyújtott támogatások feltételeiről szóló európai bizottsági határozat és ezzel 

összefüggésben a Támogatásokat Vizsgáló Iroda előírásainak való megfelelés, amelynek során 

felülvizsgálatra és módosításra kerültek a közszolgáltatási és megbízási szerződések.  

Másrészt az önkormányzat által vásárolt büfékocsit a Városfejlesztő Kft. – mint a turisztikai 

feladatokat ellátó szervezet - részére átadta.   

 

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

Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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182/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VGÜ Nonprofit Kft., a 

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft., a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft., a Salgótarján 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. és 

az önkormányzat között kötött közszolgáltatási és megbízási szerződések módosításait az 1-5. 

mellékletek szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

13. Javaslat a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződései módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Lőrincz Ákos, az ÉRV ZRt. vezérigazgatója 

 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Fülöp László üzemvezető urat, az ÉRV Zrt. képviselőjét. Az 

előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú víziközművek 

üzemeltetésre 2013. június 1-től átadásra kerültek az ÉRV Északmagyarországi Regionális 

Vízművek ZRt. részére, ezzel egyidejűleg a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft, valamint a 

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. a tulajdonukban lévő működtető vagyonra bérleti 

szerződést kötöttek az ÉRV ZRt.-vel. A működtető vagyon bérleti szerződései 2021. december 

31-én hatályukat vesztik, ezért szükségessé vált azok felülvizsgálata. 

 

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

Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az ÉRV Zrt. képviselője szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

183/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Vízmű Kft. 

taggyűlésének, hogy a Vízmű Kft. és az ÉRV ZRt. között kötendő, a Vízmű Kft. tulajdonában 

lévő víziközmű működtető vagyonra vonatkozó bérleti szerződést az 1. melléklet szerint 

hagyja jóvá, és hatalmazza fel az ügyvezető igazgatót annak aláírására. A Közgyűlés felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot a Vízmű Kft.-nek küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Csatornamű Kft. és az ÉRV 

ZRt. között kötendő, a Csatornamű Kft. tulajdonában lévő víziközmű működtető vagyonra 

vonatkozó bérleti szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza az ügyvezető 

igazgatót annak aláírására. 
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Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Megköszönte Fülöp László úrnak a személyes jelenlétet. 

 

 

14. Javaslat Salgótarjáni Tóstrand megnevezésű halgazdálkodási vízterület 

halgazdálkodási jogának alhaszonbérbe adására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Földművelésügyi Minisztérium között 2016. május 4-én 2030. december 31-ig tartó határozott 

időre szóló földtulajdonosi haszonbérleti szerződés jött létre a Salgótarjani Tóstrand Magyar 

Államot megillető halgazdálkodási jogát illetően. 

Az önkormányzat és a Tóstrand Horgászegyesület 2016-ban 5 éves időtartamra, 2021. december 

31-ig szóló alhaszonbérleti szerződést kötött Salgótarjáni Tóstrand megnevezésű 

halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának alhaszonbérbe adása tárgyában. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény alapvető rendelkezései rögzítik, hogy a 

halgazdálkodási jog a halgazdálkodási vízterületeken elsősorban horgászati célú 

halgazdálkodásra jogosít. 

Jelen előterjesztésben a törvényben foglalt célok, valamint a törvényből következő 

kötelezettségek teljesülésének biztosítása érdekében a Tóstrand Horgászegyesülettel 2026. 

december 31-ig tartó alhaszonbérleti szerződés megkötésére tett javaslatot. 

 

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

Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

184/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a Tóstrand 

Horgászegyesület közötti, a Salgótarján 2428 hrsz.-ú Salgótarjáni Tóstrand megnevezésű 

halgazdálkodási vízterületre kötendő alhaszonbérleti szerződést az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

15. Javaslat a zagyvarónai Római Katolikus Egyházközséggel kötött használati szerződés 

módosítására  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató  

 

Fekete Zsolt: Üdvözölte Ügyvezető Igazgató urat. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, 

hogy az önkormányzat a tulajdonában álló, Salgótarján, Rónai út 28. szám alatt található, 
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„kultúrház” megnevezésű ingatlant, a Közgyűlés határozata alapján ingyenesen használatba 

adta 2021. augusztus 30-tól – 2021. december 31-ig a zagyvarónai Római Katolikus 

Egyházközség részére a felújítás alatt álló rónafalui Rózsafüzér Királynője templom 

berendezési tárgyainak és értékeinek tárolása céljából. A felújítás jelenleg még tart, a kivitelező 

a beruházás befejezésének pontos időpontját nem tudta meghatározni, tekintettel a továbbra is 

fennálló világjárvány humánerőforrásra és az építőipari szektorra gyakorolt hatásaira.  

A határozati javaslat az ingatlan ingyenes használatba adására tett javaslatot a beruházás 

befejezésének bejelentését követő 5 munkanapon belüli kiköltözés napjáig, de legkésőbb 2023. 

december 31-ig. 

 

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

Pénzügyi 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: 

 

185/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 11596 hrsz-ú, 

természetben Salgótarján, Rónai út 28. szám alatt található, 94 m2 alapterületű, „kultúrház” 

megnevezésű ingatlanra vonatkozóan a zagyvarónai Római Katolikus Egyházközséggel 

megkötött használati szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerint. 

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

használati szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 

 

 

16. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány 

részére történő ingyenes használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

lévő, a Salgótarján, Barátság út melletti közterületen található, 84 m2 alapterületű épületet a 

Közgyűlés ingyenesen használatba adta, 2017. december 1-től 2021. december 31-ig a 

„Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány részére azzal a feltétellel, hogy az ingatlan 

használata során felmerült közüzemi költségeket az Alapítvány köteles megfizetni.  

Az Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás és használati szerződés 2021. 

december 31-én lejár. 

Az Alapítvány azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy az ingatlant a továbbiakban is 

szeretnék használni változatlan feltételekkel. 

Javasolta az Önkormányzat és a „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány között kötendő 

közművelődési megállapodás jóváhagyását és a Barátság út melletti közterületen található 

épület 2022. január 1-től 2025. december 31-ig történő ingyenes használatba adását az 
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Alapítvány részére azzal a feltétellel, hogy a helyiség használata során felmerült közüzemi 

költségeket az Alapítvány fizeti meg. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

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

Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

186/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja A „Háztartások 

Foglalkoztatásáért” Alapítvánnyal megkötendő közművelődési megállapodást az 1. melléklet 

szerint és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott közfeladatok ellátása érdekében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. 

törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban az önkormányzati tulajdonban lévő, 6592/7 

hrsz-ú, természetben a Salgótarján, Barátság út melletti közterületen található, 84 m2 

alapterületű épületet ingyenes használatba adja A „Háztartások Foglalkoztatásáért” 

Alapítvány részére 2022. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig azzal a feltétellel, 

hogy a közüzemi költségek megfizetése az Alapítvány kötelezettsége. 

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

szerinti használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

17. Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a Dornyay Sportegyesület részére történő ingyenes 

használatba adására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

álló, Salgótarján, Március 15. út 18. fszt. 1. szám alatti helyiséget, a Közgyűlés határozata 

alapján ingyenesen használatba adta 2019. szeptember 1-től – 2020. december 31-ig a Dornyay 

Sportegyesület részére, a Tájékozódási Futó Ifjúsági Európa-bajnokság megrendezésével 
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kapcsolatos előkészületek, szervezési munkálatok, adminisztrációs feladatok ellátása 

érdekében.  

A koronavírus járvánnyal összefüggésben bevezetett korlátozások miatt a verseny nem 

kerülhetett megrendezésre 2020. évben, ezért a Közgyűlés határozata alapján az Egyesülettel 

megkötött használati szerződés módosításra került a szerződés időtartamára vonatkozóan. A 

világjárvány több hullámban történő fennállása folytán azonban az Egyesület 2021. évben sem 

tudta megszervezni a Bajnokságot. 

Az Egyesület képviselője megkereste az önkormányzatot, hogy a verseny vélhetőleg 2022. 

évben lebonyolításra kerülhet, ezért a tárgyi helyiséget a használati szerződés 2021. december 

31-ei lejártát követően is szeretné használni a szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátásra. 

Javasolta az önkormányzat és a Dornyay Sportegyesület között kötendő közfeladat-ellátási 

szerződés jóváhagyását, valamint a Salgótarján, Március 15. út 18. fszt. 1. szám alatt található 

helyiség 2022. január 1-től 2022. december 31-ig történő ingyenes használatba adását az 

Egyesület részére a közüzemi költségek Egyesület általi megfizetése mellett. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a 

Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 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: 

 

187/2021. (XII.16.) határozat 

 

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

Dornyay Sportegyesület között kötendő közfeladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Határidő: 2021. december 31.  

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati 

tulajdonban lévő 3759/A/77 hrsz.-ú, természetben a Salgótarján, Március 15. út 18. fszt 1. 

szám alatt található, 47 m2 alapterületű helyiséget ingyenes használatba adja a Dornyay 

Sportegyesület részére 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig azzal a feltétellel, 

hogy a közüzemi költségek megfizetése az Egyesület kötelezettsége.  

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

használati szerződés aláírására.  

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2021. december 31.  
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18. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Szent Lázár Megyei Kórház részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

Megyei Kórházzal együttműködési megállapodást kötött a Közgyűlés határozata alapján. A 

megállapodás értelmében az önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja a kórház 

alkalmazottai részére - az átmeneti lakhatás megoldása érdekében – az önkormányzati bérlakás 

használatának biztosítását a koronavírus világjárvány elleni hatékony együttműködés 

kialakítása céljából. A Salgó Vagyon Kft. megkötötte a Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. 

szám alatti lakás használatára vonatkozó szerződést a kórházzal, mely szerződés 2021. 

november 30-cal lejárt, azonban a kórház kérte a szerződéshosszabbítást 2022. március 31-ig. 

A Salgó Vagyon Kft. a fentiekre tekintettel a szükséges szerződésmódosítást megkötötte.  

A határozati javaslat tartalmazta a megkötött szerződés határozott idejének 2022. március 31-ig 

történő módosítása utólagos jóváhagyását. 

 

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

Bizottság 10 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: 

 

188/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a 

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

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

alapján az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. szám alatti bérlakásra 

vonatkozó, a Szent Lázár Megyei Kórházzal kötött használati szerződés határozott idejének 

2022. március 31. napjára történő hosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

19. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda 

Club részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club között létrejött egy éves határozott idejű lakásbérleti 

szerződés 2021. december 31-én lejár. Az egyesület a továbbiakban is igényt tart a Salgótarján, 

Erzsébet tér 2. 7/1. szám alatti bérleményre az igazolt játékosok lakhatási feltételeinek 

biztosítása céljából, ezért kérte a bérleti jogviszony meghosszabbítását.   
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A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 10 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: 

 

189/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Strandépítők 

Kézilabda Club részére ingyenesen használatba adja a Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonában álló Erzsébet tér 2. 7/1. szám alatti lakást 2022. január 1. napjától 

2022. június 30. napjáig a közüzemi díjak megfizetése mellett a Salgótarjáni Strandépítők 

Kézilabda Club igazolt játékosainak további lakhatása érdekében. 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

20. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Salgó Vagyon Kft. részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

lakásingatlanok kezelését az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között 2001. augusztus 6-án 

kelt, határozatlan időre szóló, megbízási szerződés alapján látja el. 

A Salgó Vagyon Kft. az Erzsébet tér 1-2. szám alatti épületben gondnokot foglalkoztat, aki a 

Garzon épület központi, közös helyiségei és az épületben található bérlakások teljes körű 

gondnoki feladatait látja el. A Közgyűlés határozata alapján az önkormányzat és a Salgó 

Vagyon Kft. között létrejött használati szerződés 2021. december 31-el megszűnik. Az 

önkormányzati vagyonkezelő cég továbbra is igényt tartott az ingatlanra a feladatok 

folyamatos, zavartalan ellátásának biztosítása érdekében és kérte a Közgyűlést, hogy a 

gondnoki teendők ellátása érdekében a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján további 2 évre 

járuljon hozzá a lakás nem lakás céljára történő ingyenes használatba adásához a közüzemi 

költségek kérelmező által történő megfizetése mellett. 

 

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

Pénzügyi Bizottság 10 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: 
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190/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, 

Erzsébet tér 1. (hrsz.: 3893/A/12) 1/1. szám alatti, 29 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlanát 

2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Salgó Vagyon Kft. 

részére ingyenes használatba adja az 1. sz. melléklet szerinti ingyenes használati szerződés 

keretében. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Fekete Zsolt, polgármester 

 

 

21. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

lévő, bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus nyilvántartásának 2021. évi felülvizsgálata 

során megállapítást nyert, hogy a hátralékos állományból 3.432.395,- Ft összegű követelés a 

vonatkozó jogszabályok alapján behajthatatlannak minősíthető. 

A számvitelről, valamint az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok alapján a Salgó 

Vagyon Kft kérte ezen összegek behajthatatlan követelésként történő leírását, mivel a 

számvitelről szóló törvény értelmében behajthatatlan követelés a mérlegben nem mutatható ki. 

Helyi rendelet alapján az 500.000 Ft feletti követelések leírásához a Közgyűlés jóváhagyása 

szükséges. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 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: 

 

191/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlanokkal kapcsolatos lakbér- és közüzemi díj hátralékos állományából – a 

mellékletben részletezett – 3.432.395,- Ft összegű behajthatatlan díjkövetelés leírásra kerüljön. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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22. Javaslat a REMEK Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

 

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

Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okirata tartalmazza a Társaság székhelyét 

és telephelyeit, azok feltüntetése azonban nem egységesen történik, mivel felsorolásuk nem 

tartalmazza minden esetben a társaság székhelyeként, valamint telephelyeként szerepeltetett 

ingatlanok megnevezését, és helyrajzi számát. Az egységesség megteremtése érdekében 

szükséges volt az alapító okirat módosítása. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

192/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a REMEK Salgótarjáni 

Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Korlátot Felelősségű Társaság alapító okiratának 

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

A Közgyűlés utasítja Balogh Katalin ügyvezető igazgatót, hogy a cég jogi képviselőjének 

közreműködésével a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.  

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

23. Javaslat a Nógrádi Autizmus Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kuratórium elnöke azzal a 

kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy adjon segítséget karácsonyi ajándék vásárlásához az 

autizmussal élő tanulóik részére. Az Alapítvány az autizmussal élő személyek oktatását, 

nevelését, társadalomba való beilleszkedését támogatja. Jelenleg közel 50 gyermeket látnak el. 

Az Elnök Asszony szerint hatalmas segítség lenne 80 ezer forint támogatási összeg, amelyet 

teljes egészében karácsonyi ajándékok vásárlására fordítják. 

Mivel az alapítványok támogatása a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre, kérte a Közgyűlést a 

80 ezer forint támogatás megítélésére. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

193/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nógrádi Autizmus Alapítvány 

(3100 Salgótarján, Arany János út 23. VIII/1.) részére 80 000 Ft támogatást az önkormányzat 

2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére jóváhagy.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

24. Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kuratórium elnökének 

tájékoztatása alapján a COVID helyzet miatt elmaradt fellépések olyan mértékű bevételkiesést 

okoztak, amely az éves gazdálkodást veszélyezteti. Ezért az elnök azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy az önkormányzat nyújtson 1,5 millió Ft támogatást az Alapítvány 

részére. A támogatást működési kiadásokra kívánták felhasználni.  

Mivel az alapítványok támogatása a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre, kérte a Közgyűlést a 

1,5 millió Ft támogatás megítélésére. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

194/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni 

Néptáncművészetért Közalapítvány (3100 Salgótarján, Meredek út 7.) részére 1.500.000 Ft 

támogatást az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére jóváhagy.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

25. Javaslat Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván című támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztésben a „Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván” című pályázat 

benyújtására tett javaslatot. 

Magyarország Kormánya a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv „Bölcsődei nevelés 

fejlesztése” című konstrukció keretében pályázati kiírást jelentetett meg. A felhívás célja új 
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bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek létrehozása meglévő közcélú infrastruktúra energiahatékony 

felújításával, vagy új, energiahatékony épületek építésével.  

A szolgáltatás városon belüli szükségletét figyelembe véve új bölcsőde kialakítására 

Zagyvapálfalva városrészben mutatkozott igény. A lehetséges helyszíneket figyelembe véve a 

Makarenkó úton található 6677/36 hrsz. és 6677/14 hrsz. területeken telekalakítás után kerülhet 

sor az új 28 férőhelyes, két csoportos bölcsőde kialakítására mintaterv adaptálásával. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. január 5.-ig lehetséges. Száz százalékos finanszírozás 

mellett a projekt maximális összköltsége 420.000.000 forint lehet. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

195/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terv keretében az RRF-1.1.2.-2021 kódszámú, Bölcsődei nevelés 

fejlesztése című pályázati felhívás alapján a „Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván” című 

támogatási kérelem benyújtását az alábbiak szerint: 

 

Projekt összköltsége: 420.000.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Önerő: 0 Ft 

 

Határidő: 2022. január 05.  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

pályázat esetén a kötelező együttműködési megállapodások megkötésére 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

26. Javaslat Aktív Magyarország részeként meghirdetett Országos Bringapark Program 

tárgyú támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester  

 

Fekete Zsolt: Jelen előterjesztésben BMX freestyle pálya kialakítására vonatkozó támogatási 

kérelem benyújtására tett javaslatot. 

A pályázati felhívás célja a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése 

Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő park felújításának 

támogatásával, valamint a mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése. A megvalósulási 
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helyszín a strandfürdő területén található, a jelenleg is üzemelő görpálya mellett, a 2429 hrsz-ú 

területen. Ennek bővítésére irányul a beruházás. 

A helyi igényeket figyelembe véve a BMX freestyle pálya igénye merült fel, hiszen azt többen ki 

tudják használni és a megvalósítása is célszerűbb a jelenleg is üzemelő görpálya mellett. 

A projekt tervezett összköltsége 24.000.000 Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható 

költség 50%-a. A támogatási kérelem benyújtása 2021. december 17-ig volt lehetséges. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

196/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az AOFK-1.2.1.-

2021 kódszámú, „Országos Bringapark Program” elnevezésű pályázati felhívás alapján a 

strandfürdő területén a jelenleg is üzemelő görpálya mellett, a 2429 helyrajzi számú területen, 

a „BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjánban” című támogatási kérelem benyújtását az 

alábbiak szerint: 

 

Projekt összköltsége: 24 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: 50 % 

Önerő: 12 000 000 Ft 

 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

27. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött kölcsönszerződés 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 



27 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés határozata alapján 

az önkormányzat és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2021. szeptember 28-án 

kölcsönszerződést kötött. A kölcsönszerződés rendelkezései értelmében az önkormányzat 50 

millió Ft működési célú, visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújtott a színháznak, 2021. 

december 31-ig történő visszafizetési határidővel. A színház ügyvezetője − átmeneti likviditási 

problémák miatt − kezdeményezte az önkormányzatnál a kölcsönszerződésben meghatározott 

visszafizetési határidő 2022. november 30-ra történő módosítását. 

 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

197/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

között 2021. szeptember 28. napján létrejött kölcsönszerződésben a kölcsön visszafizetésére 

meghatározott határidőnek 2022. november 30. napjára történő módosítását jóváhagyja.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

28. Javaslat a Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete és az önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Havasi Zoltán elnök 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Rendvédelmi Nyugdíjasok 

Bajtársi Egyesülete és az önkormányzat együttműködési megállapodás keretein belül kívánta 

hatékonyabbá tenni a közrenddel, közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 

feladatait, melynek kiemelt célkitűzése a szakmai, társadalmi érdekek érvényesülésének 

elősegítése, az együttműködő felek tevékenységének összehangolása volt. 

A megállapodásban kölcsönösen vállalt feladatok elősegítették a bűnmegelőzés szakmai, 

társadalmi érdekeinek érvényesülését, valamint tágabb lehetőséget biztosítottak a közrend, 

közbiztonság feladatainak végrehajtásában. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak és kiegészítés lett kiosztva az 

ülést megelőzően.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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198/2021. (XII.16.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Rendvédelmi Nyugdíjasok 

Bajtársi Egyesülete (nyilvántartási száma: 12-02-0000310) és Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A 

Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

29. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. ügyvezetőjének 

megválasztására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a Közgyűlés 2020. január 31-től 2021. december 31-ig terjedő 

határozott időre a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának Budavári Valériát 

választotta meg, akinek a tisztsége 2021. december 31-én megszűnik. 

A fentiek alapján szükségessé vált a cég ügyvezetőjének megválasztása 2022. január 1-jei 

hatállyal. Ügyvezetőnek Budavári Valériát javasolta megválasztani 2026. június 30-ig.  

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

199/2021. (XII.16.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő 

és Turisztikai Kft. ügyvezetőjének 2022. év január hó 1. napjától 2026. év június hó 30. 

napjáig Budavári Valériát (született: ………………………, anyja neve: ………….., lakik: 

………………………………….) választja meg. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszony 

keretében látja el. A Közgyűlés az ügyvezető munkaszerződésének módosítását az 1. sz. 

melléklet, a cég alapító okiratának módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés utasítja a cég megválasztott ügyvezetőjét a cég jogi képviselőjén keresztül a 

változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére.  

 

Határidő: 2022. január 15. 

Felelős: Budavári Valéria  
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Fekete Zsolt: Gratulált Ügyvezető Igazgató Asszonynak, jó egészséget és sok sikert kívánt a 

munkájához. 

 

 

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.  

A zárt ülésen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntető címek, 

díjak adományozásáról döntöttek. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Megköszönte, hogy elkészült a zagyvarónai temető kapuja, megköszönte a 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek, hogy segítettek ebben.  

Jelezte, hogy Zagyvarónán a Fenyvesalja úton a temető alatt van egy felújított egysávos út, amit 

a lakók annak ellenére, hogy nem férnek el az autók, parkolásra használják. Sem a sózó autó nem 

tudott télen kimenni, sem pedig a szemétszállítás nem tudott megvalósulni. Kérte a 

Városüzemeltetési Irodát a forgalomtechnikai változtatásra, álláspontja szerint az út mindkét 

végére megállni tilos táblát kellene kihelyezni, a Hatósági Irodát pedig kérte, hogy fokozottan 

ellenőrizzék ezt a szakaszt, és szólítsák fel az autótulajdonosokat, hogy álljanak be az udvarukba. 

A ,,Salgótarján 100 éve város” centenáriummal kapcsolatban a Zagyvaforrás Egyesület 

megkérdezte tőle, hogy van-e arra lehetőség, hogy civil szervezetek helyileg kapcsolódjanak erre 

a megemlékezésre, helyi programokkal. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy jó lenne, ha a lakók egymás érdekeit is figyelembe 

vennék, és nem akadályoznák egymás mozgását, különösen úgy, hogy utána onnan érkezik a 

legtöbb reklamáció, hogy miért nincs eltakarítva a hó, illetve elszállítva a szemét. 

Kérte, hogy a civil szervezetek jelezzék, hogy melyik területen milyen rendezvény van, és 

megpróbálnak egy kis pluszt adni hozzá. 

 

A továbbiakban Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Molnár Károly: A Városüzemeltetési Irodától kérte a Beszterce lakótelepen a sebaji részen 

folyó TIGÁZ beruházás miatt, hogy fokozottan figyeljenek és szólítsák fel a kivitelezőt, hogy 

rendesen és korrekt módon temessék vissza a kiásott gödröket, mert az eleve rossz minőségű út 

szélén teljesen lehetetlenné teszik a nagyobb gépjárművek közlekedését. Az elmúlt héten 

probléma volt, hogy a hulladékszállító autó másfél hétig nem tudott közlekedni. 




