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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. február 10-ei 

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, 

 meghívott vendégek 

 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 

meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. 

 

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

Fenyvesi Gábor, Szabó Csaba és Molnár Károly képviselő urak egészségügyi okok miatt nem 

vettek részt az ülésen. 

 

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 

 

1. napirendi pontként felvenni „Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonban lévő 

közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról 

szóló 14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést, mely 

pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

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

 
1. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra 

megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Javaslat a Nógrád megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság megválasztására 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző, OEVI vezető 
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3. Javaslat a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatának 

benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

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 az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra 

megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az egyes 

önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok 

fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendeletben szabályozta a 

város közigazgatási határán belül elhelyezkedő, a rendelet 1. számú mellékletében szereplő 

ingatlanok fenntartási feladatait.  

A rendelet alapján a közterületek kezelési feladatait a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

végzi. Az egységes környezeti megjelenés, a gondos városkép kialakítása érdekében szükséges 

volt a város bevezető szakaszán lévő ingatlanok kezelésbe történő bevonása.  

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Megkérdezte, hogy a Foglalkoztatási Kft-nek van-e megfelelő kapacitása a 

kérdéses ingatlanok rendbetételére, hiszen elég nagy területről van szó. 

Jelezte, hogy a körzetében az új köztemető és Pintér telep közötti zöldterület régen gondozva 

volt, megkérdezte, hogy ezt a területet be lehetne-e vonni a programba. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy amióta a 21-es gyorsforgalmi út kialakításra került, 

nem lett hozzányúlva az előterjesztéssel érintett területhez. 

Úgy gondolta, hogy a 100 éves város megérdemli, hogy a városba vezető legfrekventáltabb 

útszakasz szépen kezelt legyen, amit a tervek szerint kibővítenének az Ipari Park felé. Szeretnék 

olyan állapotba hozni azt a részt, hogy a későbbiekben gépi erővel lehessen vágni a területet. A 

terveik között szerepel, hogy a bevezető út melletti területen, valamint minden választókörzetben 

facsemetéket fognak ültetni. 

Minden városba vezető utat szeretnének köszöntő táblával ellátni. 

Elmondta, hogy ha a Foglalkoztatási Kft-nek lesz rá kapacitása, akkor a képviselő úr által 

említett terület is rendbe lesz téve. 

 

Turcsány László: Megkérdezte, hogy akkor most számolnak-e azzal a szakasszal. Elmondta, 

hogy két ember nagyjából 3 nap alatt le tudja kaszálni az általa említett területet. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy minden városba vezető út rendbe lesz téve. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Az 5/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. Javaslat a Nógrád megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság megválasztására 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző, OEVI vezető 

  

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a köztársasági elnök az 

országgyűlési képviselők általános választását és az országos népszavazást 2022. április 3. 

napjára tűzte ki. 

A választási eljárásról szóló törvény szerint a választási bizottságok a választópolgárok 

független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei. 

A törvény alapján Salgótarjánban országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és 

szavazatszámláló bizottságok megválasztása szükséges.  

Elmondta, hogy a választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők 

választásán jelöltként indulhat. 

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két 

póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete 

az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 

napja előtti negyvenkettedik napon, vagyis legkésőbb 2022. február 20. 16.00 óráig választja 

meg; személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tett 

indítványt.  

A javasolt személyek mindegyikétől rendelkeztek összeférhetetlenségi, illetve a tisztség 

elfogadására vonatkozó nyilatkozattal.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2022.(II.10.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 22. § -ban biztosított jogkörében eljárva a Nógrád megyei 1. sz. 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjaivá, illetve póttagjaivá 

választja: 

 

Név Lakcím  

dr. Józsa-Kiss Andrea Katalin  tag 

dr. Pintér Tímea  tag 

Szőllősi Sándor  tag 

dr. Szabó Rita Adrienn  póttag 

dr. Szabó Veronika  póttag 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző, OEVI vezető 

 

 

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság tagjainak felkészítéséről, eskütételéről gondoskodjon, valamint, hogy a választási 

bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, és a bizottság elérhetőségét a helyben szokásos 

módon tegye közzé. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző, OEVI vezető 

 

 

Fekete Zsolt: Gratulált a megválasztott bizottsági tagoknak és póttagoknak. Jó egészséget 

kívánt. 

 

 

3. Javaslat a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatának 

benyújtására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

Fekete Zsolt: Köszöntötte Fülöp László urat, az ÉRV Zrt. képviselőjét. Az előterjesztéssel 

kapcsolatban elmondta, hogy a belügyminiszter 2022. február 1-ei pályázati kiírása alapján a 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló állami támogatás 

igénylésére a települési önkormányzat jogosult, mely támogatás a legkésőbb 2022. február 21-én 

benyújtott pályázati igénybejelentés útján igényelhető. A pályázathoz szükséges adatszolgáltatást 

és kalkulációt az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. készíti el, a támogatási 

igényt pedig az önkormányzatnak kell a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 

benyújtani. 

Elmondta, hogy a pályázathoz az önkormányzatnak nyilatkoznia kell a támogatási igény 

bejelentéséről szóló határozat meghozataláról, az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozás 

mentességről, továbbá a víziközmű-szolgáltatás módjáról. 

Az előterjesztés a támogatási pályázat benyújtására tett javaslatot. 

 

Az ÉRV Zrt. képviselője szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2022.(II.10.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok 

számára meghirdetett 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására című 

pályázati kiírásra történő támogatási igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége miatt 

jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2022. február 21. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megbízza a szolgáltató ÉRV. 

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-t, hogy a belügyminiszter a 2021. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázata alapján készítse el a 

pályázathoz szükséges adatszolgáltatást, kalkulációt, és azt küldje meg az önkormányzat 

részére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lőrinc Ákos, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

vezérigazgatója 

 

 




