
1 

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. január 20-ai 

rendkívüli üléséről. 

 

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

 dr. Romhányi Katalin jegyző, 

 dr. Varga Tamás aljegyző, 

 a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, 

 az önkormányzati cégek vezetői, 

 intézményvezetők, 

 a sajtó képviselői. 

 

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

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

képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt. 

Gyurkóné Kovács Krisztina előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának 15. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél élve rendkívüli közgyűlést hívott 

össze.  

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új 

 

2. napirendi pontként felvenni „Javaslat a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést; valamint 

 

13. napirendi pontként felvenni „Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba 

adásra a Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület részére” című előterjesztést, melyek 

az ülés előtt lettek kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város címerének, zászlajának alapításáról és 

használatának rendjéről, illetve Salgótarján nevének használatáról szóló 35/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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3. Javaslat a településrendezési eszközök M-12 jelű, egyes közterületeket érintő 

módosítására 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

4. Javaslat a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól 

szóló 27/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

6. Javaslat alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

7. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

közigazgatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

8. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával 

közigazgatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

9. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra 

történő pályázat beadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

10. Javaslat közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

11. Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt testvértelepülési programok és 

együttműködések erősítését célzó támogatási kérelmek benyújtásának utólagos 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

12. Javaslat lakás bérbeadására a Salgótarjáni Tankerületi Központ részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

13. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adásra a Kulturális Információs 

és Tanácsadó Egyesület részére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

14. Javaslat a „CseppetSem!” Program keretében a Biotrans Kft. lakossági használt 

sütőolaj-begyűjtésére vonatkozó szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

15. Javaslat a strandkézilabda csarnok parkolókialakítása területhasználatának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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16. Javaslat Salgótarján férfi kosárlabda csapatainak támogatásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéseket bizottságok nem tárgyalták.  
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N A P I R E N D  

 

 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város címerének, zászlajának alapításáról és 

használatának rendjéről, illetve Salgótarján nevének használatáról szóló 35/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Közgyűlésünk Salgótarján 

várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából a 2022. évet „Salgótarján 100 éve város” 

elnevezéssel, emlékévvé nyilvánította. A centenárium időszerű és megfelelő alkalmat szolgáltat 

arra, hogy az Önkormányzat jelképeit kibővítsék. 

Salgótarján Megyei Jogú Város címerének, zászlajának alapításáról és használatának rendjéről, 

illetve Salgótarján nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet 2017. december 1. 

napján lépett hatályba. A Rendelet alapján az Önkormányzat jelképei, a település történelmi 

múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Az előterjesztésben a Rendeletben 

meghatározott önkormányzati jelképek körének a polgármesteri lánccal, valamint a 

városkulccsal történő kibővítésére tett javaslatot. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Az 1/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. 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 6/2015. (II.19.) 

önkormányzati rendeletével szabályozta a szociális ellátásokat. 

A Rendeletet legutóbb a 2021. december 16-ai Közgyűlésen elfogadott 40/2021. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosította. A módosító rendelet általános és részletes indoklása szerint 

a javaslat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás minimumának 2.000 Ft/hó-ról 3.000 Ft/hó-ra emelését tartalmazta. Az indokoláshoz 

képest azonban a módosító rendelet szövegébe a 2. § ca) pontjában elírás okán, 3000 Ft helyett 

tévesen 4000 Ft szövegrész került. Ebből kifolyólag a Közgyűlés a rendelet-tervezet 

elfogadásával a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás minimumát a javaslattól eltérően 4000 forintban állapította meg, mely elírás javítása 

szükséges volt. A módosítás arra irányult, hogy a minimum összeg az eredeti javaslattal 

egyezően 3000 forintban kerüljön megállapításra. 

 

Az előterjesztés az ülés előtt lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Az 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Javaslat a településrendezési eszközök M-12 jelű, egyes közterületeket érintő 

módosítására 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2021. szeptember 28-i 

határozat alapján önkormányzati kezdeményezésre eljárást indítottak a településrendezési 

eszközök módosítása előkészítésére. Az eljárás a Camping út, Rákóczi út, Hargita krt., 

Szérűskert utca nevű közterületek térségét érintette, a 4 helyszínen a kialakult területhasználat 

szerinti módosításokat javasolta átvezetni. 

A véleményezési szakaszt december 16-án lezárták. Ezt követően az állami főépítész záró 

szakmai véleményében hozzájárult a módosításhoz.  

A folyamat befejezéseként két javaslatot terjesztett elő, egyrészt határozat tervezetet a 

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

módosítására. A módosítások 2022. február 19-én lépnek hatályba. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangozott el. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két döntés meghozatala szükséges. 
 

Elsőként a határozati javaslat elfogadásáról döntöttek. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-12 jelű, Camping út, Rákóczi út, Hargita körút, Szérűskert utca nevű közterületeket érintő 

módosítása során az alábbi határozatot hozza: 

 

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

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,  

b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint  

módosul. 

 

2. Ez a határozat 2022. február 19-én lép hatályba. 

 

 

Majd a rendelet-tervezet elfogadásáról döntöttek. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Az 3/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. Javaslat a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól 

szóló 27/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az elterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény szerint a Közgyűlés az önkormányzati képviselőnek, a 

bizottság elnökének, a bizottság tagjának és a tanácsnoknak rendeletében meghatározott 

tiszteletdíjat állapíthat meg. A 2019-2024. önkormányzati ciklus idejére a 2019. október 30-ai 

alakuló ülésen a tiszteletdíjakról új önkormányzati rendelet került megalkotásra, amely 

meghatározta a ciklusra irányadó tiszteletdíjak mértékét.  

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1. napjától érvényes jelentős 

emelkedésére tekintettel indokolt volt a képviselői, bizottsági elnöki és tanácsnoki tiszteletdíjak, 

valamint a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megemelése. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Az 4/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ülését követően, az ülés 

előtt került kiosztásra a Közgyűlés tagjainak. Megkérte Tolnai Sándort, a Pénzügyi Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a javaslatot. 

 

Tolnai Sándor: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, és 8 igen szavazattal a Közgyűlésnek megtárgyalásra javasolta. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2022. (I.20.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. január 1. napjától 

Fekete Zsolt polgármester illetményét 1.300.000,- Ft/hó, költségtérítését 195.000,- Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

 

2. A Közgyűlés Fekete Zsolt polgármester tisztsége ellátásának időtartamára engedélyezi egy 

hivatali gépjármű belföldön és külföldön történő hivatalos és magáncélú használatát.  

 

3. A Közgyűlés Fekete Zsolt polgármester tisztsége ellátásának időtartamára egy mobiltelefon 

előfizetési díját, adatforgalmi költségeit, valamint közterheit a Polgármesteri Hivatal 

korlátlanul megfizeti.  

 

4. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző  

 

 

6. Javaslat alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ülését követően, az ülés 

előtt került kiosztásra a Közgyűlés tagjainak. Megkérte Tolnai Sándort, a Pénzügyi Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a javaslatot. 

 

Tolnai Sándor: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, és 8 igen szavazattal a Közgyűlésnek megtárgyalásra javasolta. 

 

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

 

dr. Dániel Zoltán: Az előterjesztéssel kapcsolatban bejelentette személyes érintettségét. 

 

Fekete Zsolt: dr. Huszár Máté alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

dr. Huszár Máté: Az előterjesztéssel kapcsolatban bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

 

Pataki Csaba: Az előterjesztéssel kapcsolatban bejelentette személyes érintettségét. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy három döntés meghozatala szükséges. 

Elsőként dr. Dániel Zoltán alpolgármester úr illetményét tette fel szavazásra. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. január 1. napjától Dr. 

Dániel Zoltán alpolgármester illetményét 1.040.000,- Ft, költségtérítését 156.000,- Ft összegben 

állapítja meg.  

Az alpolgármestert illetményén felül – mivel komplex középfokú B2 típusú angol és német 

nyelvvizsgával rendelkezik, így esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 

60 %-a - nyelvvizsgái alapján kétszer 23.190,- Ft, azaz 46.380,- Ft illeti meg. 

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző  
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Másodikként dr. Huszár Máté alpolgármester úr illetményét tette fel szavazásra. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. január 1. napjától Dr. 

Huszár Máté alpolgármester illetményét 1.040.000,- Ft, költségtérítését 156.000,- Ft összegben 

állapítja meg.  

Az alpolgármestert illetményén felül – mivel komplex középfokú B2 típusú angol 

nyelvvizsgával rendelkezik, így esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 

60 %-a - nyelvvizsgája alapján 23.190,- Ft illeti meg. 

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

 

Harmadikként Pataki Csaba alpolgármester úr illetményét tette fel szavazásra. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. október 30. napjától 

Pataki Csaba alpolgármester illetményét 1.040.000,- Ft, költségtérítését 156.000,- Ft összegben 

állapítja meg.  

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző  

 

 

7. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

közigazgatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében 2021. január 29-én közigazgatási szerződést 

kötött városunk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségi önkormányzat testületi 

működése feltételeinek biztosításáról.  

A törvény rendelkezett arról, hogy a települési önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére biztosítsa az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  

Az előterjesztés a 2022. évre vonatkozó közigazgatási szerződésre tett javaslatot. Tájékoztatta a 

Közgyűlést, hogy az előterjesztést az RNÖ megtárgyalta és elfogadta azt. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő közigazgatási szerződést az 1. melléklet 

szerint jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

Határidő: 2022. január 31. 

 

 

8. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával 

közigazgatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései értelmében 2021. január 29-én közigazgatási 

szerződést kötött városunk Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségi önkormányzat 

testületi működése feltételeinek biztosításáról.  

Az előterjesztés a 2022. évre vonatkozó közigazgatási szerződésre tett javaslatot. Tájékoztatta a 

Közgyűlést, hogy az előterjesztést az SZNÖ megtárgyalta és elfogadta azt. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő közigazgatási szerződést az 1. melléklet 

szerint jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

Határidő: 2022. január 31. 

 

 

9. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra 

történő pályázat beadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény alapján, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása vonatkozásában, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcím alapján, az 

önkormányzatokért felelős miniszter 2022. január 4-én pályázati kiírást jelentetett meg.  

A pályázat több célterületet fogalmazott meg, melyből az Önkormányzat belterületi út 

fejlesztésére kívánt pályázatot benyújtani. A felhívás szerint ezen alcél esetében a támogatás 

maximális mértéke az összköltség 65%-a, így a pályázathoz az Önkormányzatnak 35% önerőt 
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kellett biztosítania. Megvizsgálva a tömegközlekedés által igénybe vett utak minőségét, a 

pályázati feltételeket, illetve a pályázaton elnyerhető maximális összeget, valamint az ehhez 

szükséges saját forrás biztosítását, jelen pályázat keretei között a Bereczki Máté út egy 

szakaszának felújítását javasolta. 

A pályázati felhívás szerint a projekt teljes költsége maximum 76.900.000 forint lehet, melyből 

az Önkormányzatra eső saját forrás 26.915.000 forint. 
 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a Bereczki Máté út 

tekintetében két további helyrajzi szám feltüntetésére volt szükség. A határozati javaslatban 

szereplő 1388 hrsz. mellett fel kellett tüntetni a 1289 és 1293 hrsz-ot is. 

Kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztést ezzel a kiegészítéssel tárgyalja meg. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2022. (I.20.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 2022. évi 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra történő 

pályázat beadását a Bereczki Máté út (hrsz.: 1388, 1289, 1293) felújítására maximum 

76.900.000 forint összköltséggel és ennek részét képező 26.915.000 forint saját forrással, 

továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

  

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázat megvalósításához 

szükséges 26.915.000 Ft önerőt biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önerő 

biztosításához szükséges önkormányzati költségvetési rendelet módosítását nyertes pályázat 

esetén készítse elő.  

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

10. Javaslat közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Nonprofit Kft. benyújtotta a 2022. évi járási startmunka mintaprogramjaira épülő 

közfoglalkoztatási programjait. A Nógrád Megyei Kormányhivatallal folytatott egyeztetések 

eredményeként 2022. március 1-jével három START közfoglalkoztatási mintaprogram indulhat 

el Salgótarjánban. A programok által összesen 187 fő foglalkoztatását tervezi a Nonprofit Kft.  

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Ügyvezető Igazgató Asszonytól kérdezte, hogy a város közigazgatási 

területén, amelyek a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. hatáskörébe tartoznak, és mely területek 

vannak átadva a nemzetiségi önkormányzatnak. Megkérdezte, hogy igaz-e, hogy a Jónásch telep 

abba a csoportba fog tartozni, amit átadnak a nemzetiségi önkormányzatnak takarítás céljából. 

Március 1-től a közétkeztetés rendszere újra visszakerül a Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-hez, 
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ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy hogyan fog működni, kik és milyen munkarendben, hány 

órában fogják ezt a feladatot elvégezni. 

A játszóterek karbantartásával kapcsolatban elmondta, hogy a zagyvarónai játszótérre a 

napokban kóbor állatok mentek be és piszkoltak oda, ugyanis a hátsó kerítés nincs megépítve. 

Kérte a Foglalkoztatási Kft-t, hogy zárják le azt a szakaszt. 

Az ebrendészeti feladatok ellátásával kapcsolatban megkérdezte, hogy az elkészített kutyaólak 

hová fognak kerülni, illetve szinkronban áll-e ez azzal a kormányzati rendelkezéssel, ami az 

ebtartásról, illetve állattartásról szól. 

 

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

 

Szabó Csaba: Hozzászólásában elmondta, hogy a forgáchi temetőben a ravatalozó és a 

temetőrész között mély árok húzódik, ami miatt temetés esetén a hozzátartozóknak kerülniük 

kell. Kérte, hogy vizsgálja meg az önkormányzat, és ha van rá mód a költségvetésbe tervezze be 

oda egy híd megépítését. Szimbolikus jellege is lehetne egy ilyen megépített hídnak. 

A lakosság nevében megköszönte, hogy egy korábbi kezdeményezésre megépült a ravatalozó 

előtti fedett előtér. 

 

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

 

Tolnai Sándor: Ügyvezető Igazgató Asszonytól megkérdezte, hogy a városgondnoki feladatok 

ellátásával kapcsolatban milyen feladataik lesznek ezeknek a személyeknek, és hány főben 

gondolkodnak. 

 

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

 

Dombovári Edina: A Jónásch teleppel kapcsolatban elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökétől kérés érkezett a Foglalkozatási Nonprofit Kft. felé, hogy a jelzett 

területre programot szeretnének benyújtani, azonban január 4-ig a Munkaügyi Központ felé a 

saját pályázati anyagukat már el kellett küldeni. Elnök úrnak felajánlotta az együttműködést, 

amihez a Munkaügyi Központ jóváhagyása szükséges. 

Elmondta, hogy a játszóterek felügyeletének felülvizsgálata folyamatban van. Úgy gondolta, 

hogy a szerződéseket a várossal át kell tekinteti, és meg kell nézni, hogy a játszótereket milyen 

költségből lehet a továbbiakban fenntartani. 

Nem látta akadályát annak, hogy az említett játszóteret elkerítsék. Kérte Képviselő urat, ha ilyen 

problémát észlel akkor azonnal jelezze, hogy a problémát orvosolni tudják. 

A közétkeztetés működtetését hallotta, hogy vissza fogja kapni a Kft. Úgy gondolta, hogy ez a 

program is sokkal nagyobb áttekintést igényel, hiszen a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kizárólag 

a személyzeti feltételeket biztosítja, a működtetést nem ők fogják koordinálni. Tárgyalni kell az 

önkormányzattal, hogy milyen feltételekkel kívánják működtetni. A Kft. örömmel vette a 

felkérést a feladatra. Úgy gondolta, hogy fontos, hogy a közfoglalkoztatás egy kézben 

összpontosuljon. 

Az ebrendészettel kapcsolatban elmondta, hogy szeretnének ismételten kutyaólakat készíteni. 

Egy önkéntes szervezet foglalkozik önkormányzati területen ezzel a feladattal. Az ebrendészeti 

feladatellátásba nem kíván a cég belefolyni, azonban a befogott kutyáknak szívesen biztosítanak 

térítésmentesen kutyaólakat, hiszen önkormányzati feladatról van szó. 

A forgáchi fahíddal kapcsolatban partner a dologban. Szívesen részt vállalnak a kivitelezésben. 

Elmondta, hogy a városgondnok egy diplomatikusabb elnevezése a brigádvezetőnek, vagy 

felügyelőnek. A városgondnoki feladatok sokkal nagyobb odafigyelést és körültekintést 

igényelnek majd. Az adott terület problémáját észre kell vennie a városgondnoknak, és jeleznie 
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kell a Kft. felé. 

Tájékoztatta a közgyűlést hogy a képviselőkkel és főépítész asszonnyal együttműködve fémből 

készült rózsalugasokat fognak kihelyezni az egyes vérosrészek területein. Kérte az együtt 

gondolkodást, hogy hol látnák szívesen a lugast. 

 

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

 

Turcsány László: Igazgató Asszonytól pontosításképpen megkérdezte, hogy a Jónásch telepen 

tehát marad a régi rendszer, a feladat a cégnél marad, nem tervezik a kiszervezést. A telep elég 

neuralgikus pontja a városnak, rengeteg illegális hulladék keletkezik, az ott lakók viselkedésével 

egyre több a probléma. Ez egy hosszú távú megoldásra váró feladat. 

Örült, hogy tavaly elbontásra került a szálló épülete. Kérte, hogy különleges figyelmet 

fordítsanak az ott élőkre.  

 

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a városrész lakóinak fel kéne nőni ahhoz, hogy a szépítő 

tevékenységet be tudja fogadni. 

A tavalyi lakossági fórumok tapasztalatai szerint a lakosság nagyon meg volt elégedve a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által közmunkaprogramokban végzett takarítással. 

A Nemzetiségi Önkormányzat is beadott egy pályázatot, aminek nincsenek ellene, ha a Jónásch 

telepi részt is tudják kezelni. Egyeztetés alatt áll, hogy melyik közmunkaprogramban fog 

megvalósulni. Az önkormányzat erőfeszítéseket tesz azért, hogy a Jónásch telepet felemelje a 

jelenlegi szintről egy kicsit élhetőbb szintre. 

A közétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy egy körben már leültek egyeztetni. Sajnálatos 

módon Salgótarján lakossága közül nagyon sok polgártárs veszi igénybe a szociális étkeztetést. 

Képviselő úr javaslatára több helyen is bővítették a szolgáltatást. Néhai Harmos László képviselő 

úrnak szívügye volt ezen feladat az ellátása. 

Megköszönte Igazgató Asszony erőfeszítéseit, amit a Startmunka Programokkal kapcsolatban 

végez. Elmondta, hogy a tavalyi évben nem volt olyan közfoglalkoztatott ember, aki alkalmas 

lett volna arra, hogy a pataktakarítást elvégezze. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2022. (I.20.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a járási startmunka 

mintaprogramok közül a Szociális jellegű program, a Mezőgazdasági program, valamint a 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program megvalósítására vonatkozó 

pályázatoknak a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához történő benyújtását utólagosan jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

  

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére a pályázatokhoz kapcsolódó 

11.362.210 Ft önerőt az alábbiak szerint biztosítja:  

- a szociális jellegű programhoz kapcsolódóan 9.312.243 Ft-ot, 

- a mezőgazdaság programhoz kapcsolódóan 818.360 Ft-ot, 

- a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programhoz  

kapcsolódóan 1.231.607 Ft-ot, 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetése 

terhére a 2. pontban meghatározott önerőhöz szükséges 11.362.210 Ft erejéig kötelezettséget 

vállaljon, és az önkormányzati forrás átadására vonatkozó megállapodást aláírja.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

11. Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt testvértelepülési programok és 

együttműködések erősítését célzó támogatási kérelmek benyújtásának utólagos 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot 

hirdetett Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar 

közösségi kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és 

együttműködések támogatására.   

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyhez a pályázat kiírója nem tette 

kötelezővé az önrész bemutatását.  

Az Önkormányzat által az első alprogramra benyújtott pályázat célja volt, hogy Salgótarján 

várossá nyilvánítása 100. évfordulója alkalmából figyelmet szenteljen a város a testvérvárosi 

kapcsolatok szorosabbra fűzésének, s a projektben meghatározott testvérvárosok főbb kulturális 

értékei bemutatásának.  

Elmondta, hogy a 2. alprogramra benyújtott pályázat célja volt, hogy Salgótarján és 

testvérvárosai, magyarok lakta települései közötti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok 

alakuljanak ki, erősödjenek meg A projekt ideje alatt megvalósuló konferencia keretében a 

testvérvárosok, az Önkormányzat, valamint a helyi gazdasági szereplők tapasztalatokat 

cserélnének, helyi mintákat mutatnának be, illetve a helyi gazdaság fejlődését, segítenék elő, 

többek között uniós pályázati programokban való részvétel, illetve a nemzetközi együttműködési 

lehetőségek elővetítésével.  

Tekintettel arra, hogy a fenti pályázatok benyújtásának határideje 2021. december 30. napja volt; 

kérte, hogy a projektek benyújtását a Közgyűlés utólagosan hagyja jóvá. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2022. (I.20.) határozat 

 

1. Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a 

Bethlen Gábor Alapkezelő által a 2022. évi ,,nemzetpolitikai célú támogatások” terhére a 

közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt 

pályázat keretében benyújtott, TTP-KP-1-2022/1-000115 kódszámú, „Határtalan értékeink – 

testvértelepülési találkozó 100 év – 100 lehetőség – konferencia a tradíciók és az innováció 

jegyében” (2.1. alprogram) c. pályázatot az alábbiak szerint:  

Igényelt támogatás: 998.700 Ft 

Önerő: 0 Ft. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a 

Bethlen Gábor Alapkezelő által a 2022. évi ,,nemzetpolitikai célú támogatások” terhére a 

közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt 

pályázat keretében benyújtott, TTP-KP-1-2022/2-000033 kódszámú „Határtalan értékeink – 

Salgótarján MJV Önkormányzatának magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését 

szolgáló projektje” (2.2. alprogram) c. pályázatot az alábbiak szerint: 

Igényelt támogatás: 999.700 Ft 

Önerő: 0 Ft. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

  

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

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

12. Javaslat lakás bérbeadására a Salgótarjáni Tankerületi Központ részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 
 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a 11/2021.(I.27.) 

Öh. számú határozatával 1 db önkormányzati tulajdonú lakást biztosított 2022. január 31-ig a 

Salgótarjáni Tankerületi Központ részére a nyelvi lektor lakhatásának biztosításához.  

Bérlő írásban kérte az Alagút út 10. 3/12. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés további 

egy évre történő megkötését. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2022. (I.20.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. február 1. napjától – 

2023. január 31. napjáig meghatározott időtartamra költségalapon meghatározott lakbérrel bérbe 

adja a Salgótarjáni Tankerületi Központ részére a nyelvi lektor lakhatásának biztosítása céljából 

a Salgótarján, Alagút út 10. 3/12. szám alatti lakást, a közüzemi költségek Bérlő általi 

megfizetése mellett. 

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

 

Határidő: 2022. február 1. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 



15 

 

13. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adásra a Kulturális Információs 

és Tanácsadó Egyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Kulturális Információs és 

Tanácsadó Egyesület azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Budapesti út 39. szám 

alatt található nem lakáscélú helyiséget ingyenesen biztosítsa részükre, helyi közösségi 

programok megvalósítása érdekében. 

Az Ingatlankezelő javasolta az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiség 

2022. február 1-től – 2023. december 31-ig történő ingyenes használatba adását az Egyesület 

részére azzal a feltétellel, hogy a helyiség használata során felmerült közüzemi költségeket az 

Egyesület fizeti meg. 

Javasolta továbbá az ingyenes helyiséghasználatot megalapozó közművelődési megállapodás 

megkötését. 

 

Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra a Közgyűlés tagjainak. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban, hiszen 

tagja az egyesületnek. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2022. (I.20.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Kulturális 

Információs és Tanácsadó Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodást az 1. számú 

melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2022. január 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 CXCVI. 

törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban az önkormányzati tulajdonban lévő, 6141 hrsz-

ú, természetben a Salgótarján, Budapesti út 39. szám alatt található, 204 m2 alapterületű nem 

lakáscélú helyiséget ingyenes használatba adja a Kulturális Információs és Tanácsadó 

Egyesület részére 2022. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig azzal a feltétellel, 

hogy a közüzemi költségek megfizetése az Egyesület kötelezettsége. 

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

szerinti használati szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 
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14. Javaslat a „CseppetSem!” Program keretében a Biotrans Kft. lakossági használt 

sütőolaj-begyűjtésére vonatkozó szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „CseppetSem!” Program 

keretében a Biotrans Kft. megkereste az Önkormányzatot a lakossági használt sütőolaj-

begyűjtési hálózat kiépítése kapcsán. Céljuk, hogy Salgótarján városa a 100%-os hazai 

tulajdonban álló, országos gyűjtőhálózattal és társadalmi felelősségvállalási programmal 

rendelkező Biotrans Kft.-t és a 921 településen 1600 ingyenes gyűjtőponttal rendelkező 

„CseppetSem!" Programot válassza.  

A gyűjtőedények kihelyezésének helyszíneiről és a sütőolaj gyűjtésének kérdéseiről az 

Önkormányzat és a Biotrans Kft. között szerződés kötésére volt szükség, mely a határozati 

javaslat mellékletét képezte. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2022. (I.20.) határozat 

 

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

Biotrans Kft. között kötendő szolgáltatói szerződést a melléklet szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A közterületeken elhelyezett gyűjtőkből elszállított hulladék minden kg.-ja után – évente egy 

alkalommal összesített elszámolás alapján a Biotrans Kft. által felajánlott – 25 Ft/kg 

támogatás kedvezményezettjeként a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése a Palóc Roham Egyesületet (3100 Salgótarján, Március 15. út 26. 2/2.), valamint 

a Salgótarjáni Lokálpatrióták (3104 Salgótarján, Gorkij körút 23. 4/2.) Egyesületet jelöli ki. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

15. Javaslat a strandkézilabda csarnok parkolókialakítása területhasználatának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

Kézilabda Club 2022. január 12-én kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben a strand 

területen megvalósuló beruházáshoz szükséges gépjármű várakozóhelyek kialakításához, a 

várakozóhelyek önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő kiépítése céljából kérte a 

tulajdonosi hozzájárulást. 

Elmondta, hogy a „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5740 m2 területű ingatlan 

közvetlenül határos a strand területével. Az ingatlan parkolással érintett része természetben a 

Camping út menti patak, a strand nyugati oldalán meglévő ingatlanhoz bevezető út és a strand 

közötti háromszög alakú terület, amely a Camping úti buszmegálló mögött található. A patakon 

gépjárműforgalmi terhelésre kiépült híd, a buszmegálló mellett egy gyalogoshíd vezet át. 
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Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület által kért területhasználat összhangban van a 

településrendezési eszközökkel.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2022. (I.20.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Salgótarjáni 

Strandépítők Kézilabda Club (nyilvántartási szám: 12-0001419, a továbbiakban: Egyesület) 

által a Magyar Kézilabda Szövetség TAO sportfejlesztési programjának keretén belül a 

Salgótarján 2429 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló strandkézilabda csarnokhoz szükséges 

gépjármű várakozóhelyek megvalósítását a Salgótarján 2413 hrsz.-ú ingatlan keleti oldali 

részterületén. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerinti, a 

Salgótarján 2413 hrsz.-ú ingatlant érintő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, a 2. melléklet 

szerinti térképi részletekkel és ábrákkal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

16. Javaslat Salgótarján férfi kosárlabda csapatainak támogatásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2021. szeptemberi 

ülésén hagyta jóvá a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi 

és az utánpótlás csapatainak a 2021/2022-es kosárlabda bajnokságban való szereplésének 

támogatását, és az erről szóló támogatási szerződést. A Sportszervezet fontos működési alapja a 

TAO támogatás, amely rendszer folyamatosan változik, az eddig nyújtott lehetőségek pedig 

szűkülnek. A Magyar Kosárlabda Szövetség központi kerete 2021. augusztusában elfogyott, így 

a Sportszervezet az év utolsó hónapjaiban az addig rendelkezésükre álló összegből működtette 

felnőtt és utánpótlás csapatait.  

A Sportszervezet azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2022. januárjában a 

Szerződés alapján nekik járó 2 M Ft támogatáson felül január 31-ig további 4 M Ft-tal támogassa 

a kosárlabda csapatok további működését a februári és márciusi támogatás terhére, előre hozva 

azok kifizetését. Az áprilisi és a májusi részletek az eredeti időpontban kerülnek kifizetésre. 

 

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

 

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

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

 




