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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. február 24-ei 

üléséről. 

 

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

 dr. Romhányi Katalin jegyző 

 dr. Varga Tamás aljegyző, 

 a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, 

 az önkormányzati cégek vezetői, 

 intézményvezetők, 

 a sajtó képviselői. 

 

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

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

képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat, valamint a meghívott vendégeket. 

 

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

Szabó Csaba képviselő úr előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új 

 

22. napirendi pontkét felvenni „Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club 

sportegyesület kézilabda csapatainak támogatására a 2021/2022. évi bajnokság tavaszi 

szezonjára vonatkozóan” című előterjesztést, 

 

23. napirendi pontként felvenni „Javaslat 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programban történő részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést, 

 

24. napirendi pontként felvenni „Javaslat az önkormányzati fenntartású költségvetési 

szervek igazgatóinak illetmény, illetve alapbér módosítására” című előterjesztést,  

 

25. napirendi pontként felvenni „Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

ügyvezető igazgatói munkaszerződéseinek módosítására” című előterjesztést, melyek 

pótlólag lettek megküldve a Közgyűlés tagjainak, valamint 

 

26. napirendi pontként felvenni „Javaslat az 5/2022. (I.20.) határozat módosítására” című 

előterjesztést, mely az ülést megelőzően lett 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 Önkormányzatának a 2021. évi 

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évekre várható összegének 

megállapítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

6. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

7. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2021. évi 

feladatellátásáról szóló beszámoló jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

8. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

9. Javaslat a településrendezési eszközök M-13 jelű módosítása partnerségi, 

véleményezési szakasza lezárására  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

10. Javaslat a településrendezési eszközök M-14 jelű módosítása előkészítésére a 

szennyvíztelep védőtávolságán belüli építésekre  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

11. Javaslat a településrendezési eszközök M-15 jelű módosítása előkészítésére a Belváros, 

a Kercseg úti garázstelep és Eresztvény területét érintően  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

12. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására 

vonatkozó döntés meghozatalára  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

13. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához 

történő hozzájárulásra  

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Szalánczi Zoltán főigazgató, 

Mácsik Éva népkonyhai felelős 

 

15. Javaslat a 2022. évi lakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására, valamint 

tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2021. évi hasznosításáról 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

16. Javaslat lakás értékesítésére történő kijelölésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

17. Javaslat lakás nem lakás céljára történő bérbeadására a Nógrád Megyei Cigány 

Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

18. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adásra dr. Révész Johanna 

részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

19. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adásra a Salgótarján Városi 

Polgárőr Egyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

20. Javaslat a Színek Nélkül Egyesülettel kötött használati szerződés módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

21. Javaslat az ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesülettel kötött használati szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

22. Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club sportegyesület kézilabda 

csapatainak támogatására a 2021/2022. évi bajnokság tavaszi szezonjára vonatkozóan 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 
 

23. Javaslat 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban történő 

részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Pataki Csaba alpolgármester 
 

24. Javaslat az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek igazgatóinak illetmény, 

illetve alapbér módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

25. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 

munkaszerződéseinek módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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26. Javaslat az 5/2022. (I.20.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

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 

február havi módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 5 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

A 6/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évekre várható összegének 

megállapítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az államháztartásról szóló 

törvény alapján az önkormányzatnak határozatban kell megállapítani a saját bevételeinek, 

valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét. 

Az előterjesztés ennek a kötelezettségnek tett eleget. 

Az előterjesztés mellékletében szereplő táblázat adatai az önkormányzat 2021. december 31-én 

fennálló adósságállománya, valamint a költségvetési rendeletben meghatározott hitelfelvételek 

tervezett adósságszolgálati kötelezettségei alapján kerültek meghatározásra. 

 

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

szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

18/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerint állapítja 

meg 
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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, 

valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a 2023-2025. évekre várható összegét. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

3. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2022. évi költségvetési tervezés 

folyamatát, a tervszámok kialakítását jelentősen befolyásolta az a tény, hogy a 2020-ban 

megjelent pandémia hatása még 2022-ben is jelen van. A kormány által kihirdetett 

veszélyhelyzet a jelenleg hatályos szabályozás szerint 2022. június 1-ig tart.  

2021-ben a kormányzat a gazdaság leállítása helyett a gazdaság védelmét, újraindítását tűzte ki 

célul. Az e célból meghozott gazdaságvédelmi intézkedések, mint pl. a díjemelések tilalma, a 

helyi iparűzési adó 1%-os csökkentése, a gépjármű adó 40%-ának elvonása csökkentették az 

önkormányzat működési bevételeit. 2021-ben a kormányzat kompenzálta az önkormányzat 

bevételkiesését, különböző jogcímeken összesen 523 M Ft támogatást kapott.  

Kedvezően befolyásolta a mutatókat az a tény, hogy a helyi adóbevétel kisebb mértékben 

csökkent, mint az előzetesen kalkulált bevételkiesés. Ezzel együtt is a működési bevételek 

teljesítése többségében az előirányzat alatt maradt. A működési kiadások is az előirányzati 

korlátokon belül maradtak, ami a fegyelmezett gazdálkodás eredménye.  

A felhalmozási bevételek esetében, figyelemmel a tervezett projektek előfinanszírozása miatt 

megjelenő pályázati forrásokra, jelentős összegű felhasználási kötöttségű maradvány alakult ki.  

A 2021-es évi költségvetés teljesítéséről összességében elmondható volt, hogy a kormányzati 

támogatás és a saját bevételek realizálása biztosította a körültekintő és takarékos gazdálkodás 

mellett, a fizetőképesség megőrzését.  
 

Elmondta, hogy a 2022. évi költségvetést megalapozó gazdasági és jogszabályi környezet egy 

része már 2021-ban ismertté vált, de voltak olyan kormányzati intézkedések, amelyek 2022. év 

elején jelentek meg.  

A tervezést meghatározó főbb jogszabályi változások a következők voltak:  

- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megjelenő 

önkormányzati feladatok fajlagos támogatási összegeinek módosulása, és a szolidaritási 

hozzájárulás számításának módosítása. 

- 2022-ben is hatályban maradt kormányrendelet alapján a kis és középvállalkozások 

meghatározott köre által fizetendő helyi iparűzési adó mértéke 2%-ról 1%-ra csökkent. 

- A bevételkiesés pótlására az önkormányzat nem jogosult új adót bevezetni, illetve 

adómértéket emelni.  

- Továbbá nem emelhető az önkormányzat, illetve az önkormányzat többségi tulajdonában 

álló gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatás díja június 30-ig. 
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2022. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum összege 200.000 Ft/fő, illetve 

260.000 Ft/fő. Ez az emelés 19,4, illetve 18,7%-os növekedésnek felelt meg a korábbi 

bérminimumhoz képest. A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökkent. 

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló kormányrendelet január 1-től 20%-os 

béremelést irányozott elő. A szociális ágazatot érintően szintén 20%-os béremelésről döntött a 

kormány. A köznevelési intézményeknél, valamint a bölcsődei dolgozóknál 10%-ról 20%-ra 

emelkedett az ágazati szakmai pótlék 2022. január 1-től.  

A központi béremelés hatása - minimálbér, pótlékemelések - a költségvetésben a kiadási oldalon 

a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó összegébe beépítésre került. A fedezetet az 

önkormányzat – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a MÁK tájékoztatása alapján eredeti 

előirányzatként tervezhette. Jelen esetben a rendelet tervezet tartalmazta a béremelés fedezetként 

kapott támogatás összegét is. 

A központi béremelésben nem részesülő dolgozók részére (egyéb közalkalmazottak, 

köztisztviselők, önkormányzati gazdasági társasságoknál foglalkoztatottak) önkormányzati saját 

forrás terhére átlag 8 %-os béremelést irányozott elő a költségvetés.  

Szintén önkormányzati saját forrás terhére tartalmazta a költségvetés intézményenként legalább 

bruttó 250 E Ft/fő cafetéria juttatást. 

 

A kiadások tervezésénél szempont volt, hogy a tervben meghatározott előirányzatok fedezetet 

nyújtsanak a várható kiadásokra. A költségvetési egyensúly biztosítása miatt azonban több 

esetben a jogos igények helyett a 2021. évi, vagy azt megközelítő eredeti előirányzat került 

megtervezésre.  

A felsorolt szempontok figyelembe vételével készült költségvetés főbb számai a következők 

voltak:  

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezett főösszege 

13,1 milliárd Ft, amely az előző évben tervezethez képest 1,4 milliárd Ft-tal, 12%-kal nőtt. 

A működési szektor tervezett bevételi főösszege 8,7 milliárd Ft, amely 16,9%-kal magasabb az 

előző évhez képest. A működési szektor kiadásai összesen 8,3 milliárd Ft, amely az előző évhez 

képest 17,4%-kal nőtt.  

A költségvetés felhalmozási szektora bevételeinek tervezett összege 4 milliárd Ft volt, amely 

3,7%-kal nőtt az előző évhez képest. A felhalmozási szektor kiadása összesen 4,8 milliárd Ft, 

amely 3,9%-kal nőtt az előző évi tervszámhoz képest. 

 

Bevételek 

Az Önkormányzat bevételeit a működési és felhalmozási bevételek, együttesen költségvetési 

bevételek, valamint a finanszírozási bevételek teszik ki. 

Az Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei közül a működési bevételek meghatározó elemei 

voltak a működési célú költségvetési támogatások, a helyi adók, valamint az un. intézményi 

működési bevételek a felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú támogatások, a 

finanszírozási bevételek közül a maradvány és a hitel. 

 

Az Önkormányzat 2022. évi tervezett működési bevételei jogcímenként a következők voltak: 

Az önkormányzat működésének általános és kiegészítő támogatása jogcímen a központi 

költségvetés terv szinten 3.298 M Ft normatív forrást biztosít. A támogatás összességében 

17,4%-kal nőtt az előző évhez képest. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a támogatási összeg 

tartalmazta a 2022. év minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának, a központi 

költségvetés által megfinanszírozott részét. Az előző években ezt az összeget év közben, 

pótelőirányzatként kapta az önkormányzat. 
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A támogatási összegen belül a helyi önkormányzat működési és település üzemeltetési 

támogatása 7,7 M Ft-tal nőtt. A növekedés oka a béremeléssel összefüggő fajlagos összegek 

növekedése volt. 

Az egyes köznevelési feladatok támogatása 110 M Ft-tal, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatok támogatása 272 M Ft-tal nőtt. A köznevelési és szociális, 

gyermekjóléti feladatoknál megjelenő növekmény a minimálbér emelés hatásának elismerésén 

túl tartalmazta az óvodapedagógusok és bölcsődei dolgozók pótlékemelésének fedezetét is.  

A kulturális feladatok támogatása 4,6 M Ft-tal csökkent. A kulturális ágazat 20%-os béremelését 

a támogatási összeg nem tartalmazta. Az intézményekhez közvetlenül érkezik majd a támogatás.  

 

A központi költségvetési támogatáson túl az önkormányzat meghatározó bevételi forrása az adó 

és adó jellegű bevételek voltak. 

Elmondta, hogy a helyi adó befizetéséből 2022-re tervezett előirányzat 2,7 milliárd Ft. Ezen 

belül a legnagyobb volument a helyi iparűzési adó képviseli, amelynek tervezett összege 2,2 

milliárd Ft volt. Az építményadó tervezett összege 510 M Ft. A tervezett iparűzési adó 602 M Ft-

tal nőtt az előző évi tervszámhoz képest, az építményadó tervezett összege megegyezett az előző 

évi tervezett összeggel. 

Működési célú támogatásként 268 M Ft került megtervezésre. A tervezett összeg az előző évi 

tervszámhoz képest mintegy 50 M Ft-tal csökkent. Ezen a címen került megtervezésre többek 

között a központi költségvetésből a projektekhez, a nem felhalmozási jellegű kiadások fedezete, 

valamint a Zenthe Színház működtetéséhez kapott támogatás is.  

Az intézményi működési bevételek tervezett összege önkormányzati szinten 817,6 M Ft volt. A 

tervezett bevétel az előző évi tervhez képest 3,7%-kal csökkent. A csökkenés oka döntően az 

étkezési térítési díjbevételnél és a Vásárcsarnok bérleti díj bevételénél várható kiesés volt. 

A felhalmozási bevételek tervezett összege 684 M Ft, amely 179 M Ft-tal csökkent az előző évi 

tervszámhoz képest. A csökkenés oka, hogy a folyamatban levő projektekhez a támogatási 

összeg jelentős része a korábbi évben, években folyósításra került.  

A tervezett összegből 4,1 M Ft a tervezett tárgyi eszköz értékesítés bevétele és 680 M Ft a 

felhalmozási célú támogatás. A támogatás 3 projekthez kapcsolódott: a turisztikai fejlesztéshez 

517 M, a szennyvízelvezetés fejlesztéshez 124 M és a lőtér fejlesztéshez 39 M Ft. 

Finanszírozási bevételként összesen 5.295 M Ft került tervezésre. Ebből az előző évi 

pénzmaradvány igénybevételére 4.357 M Ft összegben kerül sor. A maradványból 2.815 M Ft a 

felhalmozási maradvány. Ez az összeg tartalmazta az előző évről áthozott, folyamatban lévő 

projektek pénzügyi fedezetét. 

A működési pénzmaradvány igénybevétele 1.542 M Ft. Ebből 842 millió forint a projektekből 

származó maradvány, 119 M Ft állami támogatás megelőlegezés és mintegy 517 M Ft 

számlamaradvány.  

Elmondta, hogy az Önkormányzat 2022-ben 938,6 M Ft összegben tervez hosszúlejáratú 

fejlesztési hitelt felvenni. Ebből a 2022-ben megjelenő új hitel 798 M Ft. A hitelek egy része a 

közfeladat ellátáshoz szükséges eszközbeszerzés finanszírozásához, nagyobb részük a projektek 

megvalósításhoz szükséges önerő fedezetére szolgál. A tervezett új hitelek között jelenik meg 

172 M Ft, amely a 2021-2027. TOP-os projektek előkészítési költségeit fedezi. 

 

Kiadások 

Az Önkormányzat kiadásait a működési és felhalmozási kiadások, együttesen költségvetési 

kiadások, valamint a finanszírozási kiadások teszik ki. 

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett összege 12.862 M Ft, amely az előző évi 

tervszámhoz képest 12,4%-kal nőtt.  
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A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások a projekteknél megjelenő kiadásokkal 

együtt 8.161 M Ft. Az előző évi tervszámhoz képest a növekedés 17,7 %-os. 

A működési kiadások főbb csoportjai közgazdasági jellegük szerint a személyi juttatások, a 

munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak juttatása, a működési célú 

támogatások és pénzeszköz átadások, a működési célú tartalékok és az elvonások, 

befizetések.  

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1851 M Ft. Az előző 

évhez képest a növekedés 9,7%-os. A növekedésben a minimálbér és garantált bérminimum 

emelés, a köznevelési intézményben és bölcsődékben dolgozók pótlék emelése, a 8 %-os 

béremelés és a cafetéria juttatás hatása jelent meg. A munkaadót terhelő járulékok tervezett 

összege 291 M Ft. A növekedés az előző évi tervszámhoz képest 1,2%-os. A személyi juttatások 

növekedésétől kisebb mértékű növekedés oka a szociális hozzájárulási adó 2,5%pontos 

csökkenése. 

A dologi előirányzatok 2022-re tervezett összege 2.985 M Ft. Ez az összeg 24,3%-kal 

magasabb a 2021. évi tervezett összegtől. A kiadások növekedésének fő okai többek között a 

gyermekétkeztetési kiadások igen jelentős növekedése, a kamatkiadások és a városfenntartási 

kiadások növekedése. 

A működési célú támogatások jogcímen tervezett összeg 1.105 M Ft. Itt jelent meg a 

Társulásnak átadott normatív támogatás összege, valamint Salgótarján hozzájárulása a szociális 

és egészségügyi feladatellátáshoz. A növekmény az előző évhez képest 19,2%-os, melyben a 

szociális ágazat béremelése jelent meg. 

A pénzeszköz átadásként tervezett összeg 1.665 M Ft. Itt jelentek meg az önkormányzat 

kötelező feladatai ellátásában szerepet vállaló gazdasági társaságoknak adott támogatások. A 

növekedés az előző évhez képest 11,9%-os. A növekmény meghatározó részét a Volánbusz Zrt-

nek tervezett támogatás teszi ki. 

Az ellátottak juttatása címen tervezett 77 M Ft biztosítja a fedezetet a helyi szintű szociális 

támogatásokra. Az előirányzat megegyezett az előző évi tervszámmal. 

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten összesen 4.701 M Ft-ot tettek ki. Ez 4,4%-kal 

magasabb az előző évi előirányzattól.  

A felhalmozási kiadásokból 1.754 M Ft beruházási, 2.767 M Ft a felújítási előirányzat, 

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2,6 M Ft. 

A tervezett összeg tartalmazta az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program forrásból 

megvalósuló projektek kiadásait, valamint egyéb szociális célú projekteket összesen 3.422 M Ft 

összegben.   

A finanszírozási kiadások tervezett összege 244 M Ft volt. Ebből a 2021-ig felvett 

hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztéséhez szükséges összeg 125 M Ft. Az államháztartáson belüli 

megelőlegezések visszafizetése 119 M Ft volt. 

 

Adósságállomány 

2022 január 1-jén az önkormányzat hosszúlejáratú hitelből fennálló adósságállománya 1.214 M 

Ft volt, amely 10 éves futamidejű hitelekből állt. Az év során a hitelszerződések alapján 125 M 

Ft összegű tőketörlesztésre kerül sor és a tervezett kamatkiadás 83 M Ft. 

Tartalékként a költségvetésben összesen 274,8 M Ft került megtervezésre, amelyből 20 M Ft 

általános tartalék és 254,8 M Ft céltartalék. A céltartalékból 76,8 M Ft a működési, 178 M Ft a 

felhalmozási céltartalék.  

Elmondta, hogy a céltartalékba olyan előirányzatok kerültek, amelyek célja és rendeltetése előre 

meghatározott, azonban a költségvetésben megjelenő helye, esetleg a pontos összege a rendelet 

elfogadásakor nem ismert. Ennek megfelelően működési céltartalékba került többek között a 

közfoglalkoztatási programokhoz tervezett saját erő, a rászoruló gyermekek nyári étkeztetése, a 



10 

 

város civil szervezetei által kezdeményezett ötletek megvalósítására tervezett összeg, valamint az 

egyéb működési céltartalék címen tervezett összeg, amely a tervezés időszakában nem 

számszerűsíthető bevételkiesés, illetve kiadás növekedés fedezetére szolgál. Felhalmozási 

céltartalékként került megtervezésre többek között a projektek támogatási összegéből nem 

finanszírozható, a fenntartási időszak alatt felmerülő felhalmozási típusú kiadások, valamint az 

ÉRV Zrt. bérleti díjából a számla maradvány és a tárgyévi tervezett bevétel összege. 

Elmondta, hogy a 2022. évi költségvetés induló pozíciói kedvezőtlenebbek, mint az előző évben 

volt. A számokból ez nem látszott, mivel a jogszabály szerint egyensúlyos költségvetést kell 

beterjeszteni, működési hiány nem tervezhető. A valóság azonban az, hogy olyan mértékben 

csökken az amúgy is alacsony szintű bevétel, hogy kormányzati segítség nélkül a költségvetés 

nem végrehajtható. Ezért mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megkapják a 

szükséges támogatást, természetesen a takarékos gazdálkodás maximális figyelembevételével. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 5 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Polgármester úr által elmondott utolsó mondatokat figyelembevéve néhány 

tétel megvitatását kérte.  

Elmondta, hogy a tavalyi évi 140.374.069 Ft-os felhalmozási célú előirányzat tervezése és az 

idei évi 798.233.565 Ft-os hitelfelvétel a felhalmozási tételekhez rendelve összesen 938 millió 

Ft.  

A 65 millió Ft-os futópálya tervezési költséget rendkívül magasnak tartotta, megkérdezte, hogy 

van-e lehetőség ennek a tételnek a lefaragására. 

Kérdésként tette fel a Beszterce lakótelepi orvosi rendelőnek a megvásárlásához szükség van-e 

45 millió Ft-ra, ha igen akkor miért. 

A játszóterek kialakítására 12.103.000 Ft volt betervezve. Megkérdezte, hogy a játszótér építése 

eszközökkel együtt kerül-e ennyibe. 

A Vásárcsarnokban a villanyórák teljesítménybővítésére 3.500 ezer Ft volt betervezve. 

Tudomása szerint a teljes korszerűsítésbe az energetikai korszerűsítés és a teljes villamoshálózat 

cseréje is beletartozik. Megkérdezte, hogy szükség van-e erre a kiadásra. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a futópálya, az atlétika pályának a tervezési költsége. 

A játszóterek esetében tudomása szerint a teljes költséget tartalmazza ez az összeg. 

Az orvosi rendelőkkel kapcsolatban elmondta, hogy csak saját tulajdonban lévő orvosi 

rendelőket tud az önkormányzat felújítani, ezért szükséges azok megvásárlása, csak ezt követően 

lehetséges pályázatot benyújtani a felújításra. Az egészségügyi fejlesztési terv elkészítése 

folyamatban van, zajlanak az egyeztetések.  

A Vásárcsarnok esetében Molnár Károly igazgató úrnak adta meg a szó. 

 

Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy valóban zajlik a Vásárcsarnok felújítása. A 

projekt megvalósíthatóságában nehézséget jelent, hogy az önkormányzat körülbelül 75%-os 

tulajdonnal rendelkezik a Vásárcsarnokban, az összes többi magántulajdonú terület. Elmondta, 

hogy vannak olyan megvalósítási elemek, amelyeknek a felülvizsgálata szükséges, mivel csak 

egyben kaphat engedélyt, ilyen az elektromosság. Azoknak a területeknek a villanyóra, illetve 

vezeték cseréjét is meg kell oldani, ami nincs az önkormányzat birtokában, mert különben az 

egész felújítás nem kap engedélyt. 
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Elmondta, hogy a hitelrésznél önerő lett meghatározva. Próbáltak felkészülni arra nehogy 

megakadjon a projekt. 

 

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

 

Turcsány László: Megkérdezte, hogy hány m2 az orvosi rendelőnek az alapterülete. 

A játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint mind a somoskői, mind pedig a 

Csokonai úti játszótérnek az eszközei megvásárlásra kerültek az előző projekt idején, melyek a 

Foglalkoztatási Kft.-nél depózva vannak. Szeretné, hogy a rónabányai játszótér valahogy 

belekerülne a költségvetésbe. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy keresik a lehetőséget, hogy Rónabányán játszóteret 

építsenek. A játszótéri eszközök pályázat útján lettek megvásárolva a megadott helyszínekre. 

3 orvosi rendelő megvásárlása érintett, amelyek egymás mellett találhatók, ahonnan az egyik 

doktornő már nyugdíjba vonult. Meg fogják nézni a rendelő méretét. 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Igazgató asszonytól választ várt, hogy megvannak-e az eszközök a Kft.-nél. A 

két játszótér eszközei meg lettek vásárolva, mind Somoskőbe, mind pedig a Csokonai útra. A 

játszótéri eszközök eredetileg a 2018-as projektbe voltak megvásárolva. Nem azt kérte, hogy az 

egyik helyről tegyék át a játszóeszközt egy másikra, hanem a betervezett összegnek a terhére egy 

kisebb játszóteret építsenek belőle. 

 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy megvannak ezek az eszközök, de ezen felül a teljes 

kialakításhoz kell az az összeg, ami be van tervezve a költségvetésbe. Elmondta, hogy 

Rónabánya sem fog kimaradni a játszótér építési projektből. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy a 96-97. oldalon lévő táblázatokban szereplő 

összegek nem tudják, hogyan lettek megállapítva. A játszótér kapcsán meglévő eszközök 

kihelyezésére szánt összeg borzasztó soknak tűnt.  

A legnagyobb problémát számukra a 938 millió Ft nagyságrendű hitelfelvétel jelentette, hiszen a 

tájékoztatóból hallhatták, hogy az 1 milliárd Ft-ot már így is meghaladta az adósságállomány, és 

ehhez egy újabb közel 1 milliárd Ft került hozzá, amivel kezd újra komolyan eladósodni az 

önkormányzat. A TOP-os projektekből visszafizethető lesz a hitel egy része. 

Sajnálatát fejezte ki, hogy egyéni képviselőként még mindig nem kap kellő információt ahhoz, 

hogy bizonyos kérdésekben megalapozott döntést tudjon hozni. Ilyenkor mindig azt a választ 

kapja, hogy kérdezze a frakcióvezetőt, vagy a kapcsolattartásért felelős képviselő urat. 

A tervezésnél igényelte volna, hogy a közgyűlésen kívül beszéljenek velük a tervekről, mert úgy 

kell 10-100 milliókról dönteniük, hogy nem tudnak részleteket. Bár a bizottsági üléseken van 

lehetőségük kérdéseket feltenni, de úgy gondolta, hogy ennek nem ez lenne a módja. 

Kíváncsi volt arra, hogy a másik frakcióban ülő képviselőtársak mennyire vannak informálva 

bizonyos dolgokról. Úgy érezte, hogy olykor a saját frakciójukban ülő képviselőkkel sem 

osztanak meg bizonyos információkat. 

Elmondta, hogy ez a költségvetés olyan terv, amit szeretnének, ha teljesülne, bár vannak benne 

olyan elemek, amelyekről évek óta tudják, hogy nem fog teljesülni. Ilyen például a helyi 
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adóbevétel. Olyan számokat írtak be, hogy valamilyen szinten egyensúlyossá váljon a 

költségvetés, egyáltalán el lehessen fogadni. 

Felüdülést jelentett számára a 162-163. oldalon lévő táblázat, amiben feltüntettek bizonyos 

tényadatokat, amely a 2021. évi várható teljesítést mutatta. Olyan tételek is voltak benne, 

amikről évről évre tudtak, hogy nem teljesül, de a tervezés során az előző évi előirányzati 

számokhoz próbálták hasonlítani a mostani tervezett előirányzatot, ami szakmailag teljesen 

indokolt. 

Jelezte, hogy évről évre a tényleges teljesítésből láthatták, hogy nem az volt, amiről az anyagban 

beszéltek, de attól függetlenül mindig csak az előirányzatot az előirányzathoz viszonyították, 

mintha nem vennének tudomást a tényekről. A költségvetés szöveges indoklásában folyamatosan 

olvasható volt, hogy az előző évi előirányzathoz képest milyen változás van a mostani 

előirányzatban. Nagyon minimális utalást talált arra, hogy egyébként a tényszámok azok milyen 

viszonyban vannak ezekkel a számokkal. 

Elmondta, hogy az intézményi működési bevételek évről évre alultervezettek a költségvetésben, 

ennek ellenére most is 100 milliós különbség volt tervezve pedig tudják, hogy többet tudnak 

teljesíteni az intézmények. 

Könyvvizsgáló asszony jelentésére reagálva elmondta, hogy ő sem mer bátrabban fogalmazni 

bizonyos tervszámokról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hitelfelvétel kockázatokat tartalmaz, 

és első helyen kell gondoskodni majd arról, hogy ezek hogyan kerülnek majd visszafizetésre. 

Összességében a szakmai munkát jónak értékelte, azonban látható volt, hogy a 900 millió Ft-ot 

meghaladó összeg került úgy betervezésre bevételként, amiről tudható, hogy nem reális összeg, 

emellett megjelent 1.938 millió Ft-os hitelfelvétel is. 

Kérdést nem fogalmazott meg, a véleményükkel próbálta alátámasztani azt, hogy a költségvetés 

elfogadását miért nem tudják támogatni. Elmondta, hogy csak működési oldalról törleszthető a 

hitel, és ahogy Polgármester úr is mondta, szükség lesz a kormányzat segítségére, mint ahogy 

tavaly is megkapta a város a kormányzat segítségét. 

 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy számítottak arra, hogy a költségvetést nem 

fogják megszavazni az ellenzéki képviselők. Nem akarta részletezni, hogy az ország valamint a 

megyei jogú városok milyen nehéz helyzetben vannak, melyik önkormányzat milyen támogatást 

kap, vagy milyen plusz feladatok vannak kiróva. Az ebrendészet, mint kötelező feladat ellátása 

plusz kiadást jelent minden önkormányzatnak, amivel nem tudnak tervezni. 

Elmondta, hogy a hitelfelvétel egy keretösszeg, amit nem terveznek teljes mértékben felvenni, de 

a lehetőséget meg kell hagyni, különösen még nem látja a TOP-os fejlesztéseknek az 

előkészítését. 

Sajnálatát fejezte ki, hogy a Modern Városok Programnak jó pár eleme nem tudott megvalósulni, 

ami a városnak ma már bevételt jelentene. Az elmúlt közel 5 év alatt nem tudtak barnamezős 

területeket megvásárolni. 

Elmondta, hogy az acélgyár területét megvásárolták, le fognak ülni a tulajdonossal tárgyalni. 

Reményei szerint olyan tőkeerős cég vette meg a területet, amely az építményadót, az iparűzési 

adót tudja majd fizetni. 

Nagyon örült annak, hogy megvásárlásra került a Karancs Szálló is. Az előzetes tárgyalásokból 

az derült ki, hogy szállodát szeretnének ott üzemeltetni. 

Elmondta, hogy minden hitelfelvételnek van kockázata. A hitelkeret egynegyede, egyharmada 

olyan hitel, amiről nagy biztonsággal tudják, hogy visszajön, mert olyan előkészítési forrásról 

van szó, ami a megelőlegezéshez szükséges. 

Előzőleg is voltak olyan TOP-os források, ahol visszakapták a megítélt összeget, amit korábban 

az önkormányzat finanszírozott meg szintén hitelből, és vissza tudták ezeket a hiteleket pótolni. 
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Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal egyik szakirodája sem zárkózik el attól, ha egy 

képviselő információt, adatot kér. 

Pálfalvával kapcsolatban elég kötöttek a lehetőségek. A közgyűlés után leültek tárgyalni a COOP 

igazgatójával, mert ott a fejlesztendő terület nem önkormányzati terület. A fejlesztéseket, 

felújításokat csak önkormányzati tulajdonú épületen, földterületen tehetik meg. 

Zárásképpen elmondta, hogy számukra minden képviselő észrevétele nagyon hasznos, és úgy 

gondolta, hogy a Közgazdasági Iroda figyelembe veszi ezeket a jelzéseket. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

A 7/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

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

A jelenlegi rendelet-módosításra tett javaslatoknál fontos szempont volt, hogy Salgótarján minél 

több fiatal szakemberrel gazdagodjon, így a továbbiakban nem feltétel a pályázat során a 

salgótarjáni lakcím, illetve salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben, vagy 

szakképző intézményben tett érettségi vizsga. Az Önkormányzat a kiemelt ösztöndíj 

biztosításával kívánja elősegíteni az egészségügyi ellátás folyamatosságát a végzettség 

megszerzését követően, a város egészségügyi ellátásba érkező fiatal orvosok által. Az 

óvodapedagógus szakma utánpótlásának biztosítása érdekében a rendelet-módosítás javaslatot 

tett arra, hogy az önkormányzati fenntartású óvodában munkát vállaló hallgató szintén kiemelt 

ösztöndíjban részesüljön. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

5. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása alapján a Társulási Tanács tagjai 

kötelesek évente egyszer a képviselő-testületüknek, közgyűlésnek beszámolni a Társulás 
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tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás céljának előrehaladásáról. A 2021. évről szóló 

beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezte. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

19/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

6. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

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

önkormányzatairól szóló törvény és a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási 

Megállapodása alapján a Társulási Tanács tagjai kötelesek évente egyszer a képviselő-

testületüknek, közgyűlésnek beszámolni a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 

Társulás céljának előrehaladásáról. A határozati javaslat melléklete tartalmazta a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás 2021. évre vonatkozó beszámolóját. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

20/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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7. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2021. évi 

feladatellátásáról szóló beszámoló jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

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

önkormányzatairól szóló törvény, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása Társulási Megállapodása alapján a Társulás működéséről a tag köteles évente 

beszámolni a képviselő-testületnek.  

A beszámolóban bemutatásra került a Társulás működése, feladatellátása, a feladatellátás 

formája, finanszírozása, a munkaszervezeti feladatok ellátása, pályázatai. 

 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

21/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása 2021. évi feladatellátásáról, működéséről szóló beszámolót az 1. 

melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

 

8. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

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

önkormányzatairól szóló törvény értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 

hivatal tevékenységéről.  

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés tartalmazta. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

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

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Czene Gyula: Hozzászólásában elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság elnökeként elég sok 

emberrel és irodával volt kapcsolata az elmúlt évben a veszélyhelyzet alatt is. A Bizottság 

elnökeként gratulált a Polgármesteri Hivatalnak a 2021-ben végzett munkájához. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

22/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

 

 

9. Javaslat a településrendezési eszközök M-13 jelű módosítása partnerségi, véleményezési 

szakasza lezárására  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2021. októberi közgyűlésen 

hozott határozat alapján eljárást indítottak a településrendezési eszközök módosítása 

előkészítésére, önkormányzati kezdeményezésre. 

A módosítás célja az ipari parkban lévő Patak út 1-12. és Park út 13-15. szám alatti ingatlanok 

építési övezetének módosítása általános gazdasági általános területbe a beépíthetőség 50-ről 

60%-ra növelése érdekében, illetve kisebb technikai korrekciók átvezetése volt. 

A módosítási tervezetet az érintett ingatlanok tulajdonosai örömmel üdvözölték. A város 

honlapján közzétett társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban a lakosságtól kifogásoló észrevétel 

nem érkezett. 

A határozati javaslat a településrendezési terv módosítása véleményezési és partnerségi 

egyeztetési szakasza lezárására irányult. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

23/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-13 jelű, Ipari park, Patak út 1-12. és Park út 13-15. szám alatti területeket érintő módosítása 

véleményezési szakaszában beérkezett adatszolgáltatásokat és véleményeket, az államigazgatási 
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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 tervezetét, a megalapozó 

vizsgálatot és alátámasztó javaslatot elektronikus adathordozón végső szakmai véleményezésre 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatalnak küldje meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

10. Javaslat a településrendezési eszközök M-14 jelű módosítása előkészítésére a 

szennyvíztelep védőtávolságán belüli építésekre  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztésben a településrendezési eszközök M-14 jelű módosításának 

előkészítésére tett javaslatot a Sugár út 132. szám alatti Szennyvíztisztító telep 300 méteres 

védőtávolságán belüli építési korlátozások pontosítása céljából.  

A cél az volt, hogy a meglévő lakások m2 korlátozás nélkül bővíthetők legyenek. A jelenleg még 

beépítetlen ingatlanokon új lakás rendeltetés ne lehessen építhető. Ezen túl az ingatlanokon 

szállás jellegű, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, élelmiszeripari feldolgozó 

rendeltetés ne legyen megengedve. 

A szakhatóságoktól előzetes állásfoglalást kértek, a beérkezett válaszlevelek a módosítási 

javaslatot nem kifogásolták. 

A 300 méteres védőtávolságot eltörölni, csökkenteni nem lehet, de a pontosítással a 

védőtávolságon belül található ingatlanok így élhetőbbé válhatnak. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

24/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Salgótarján, Sugár úti szennyvíztelep védőtávolságán belüli építések szabályozásának 

pontosítása érdekében a településrendezési eszközök M-14 jelű módosítását az 1. melléklet 

szerinti területen elindítsa, és a módosításra a tervezési szerződést megkösse. A 

szerződéskötéshez szükséges forrás fedezetét az Önkormányzat 2022. évi költségvetése 

Településrendezési eszközök előirányzata biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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11. Javaslat a településrendezési eszközök M-15 jelű módosítása előkészítésére a Belváros, 

a Kercseg úti garázstelep és Eresztvény területét érintően  

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztésben a településrendezési eszközök M-15 jelű módosításának 

előkészítésére tett javaslatot az alábbi területeken: 

A Belvárosban a Mackóvár Óvoda és a Művelődési Központ, valamint a közöttük fekvő 

domboldal szabályozásának módosítása volt szükséges, az óvodához épült lift telekhatár-

rendezése és a domboldalban korábban tervezett parkolóház építésének elmaradása miatt. 

Kezdeményezte továbbá a Kercseg út 30/B szám alatti, zöldterülettel körbevett garázstelep 

bekötő útjának rendezését, telekkiegészítés céljából. 

A 3. módosítás az Eresztvényi Látogatóközpont környezetében lévő 3 ingatlan építési 

övezetének megváltoztatására irányult a tervezett turisztikai célú beruházások és 

szálláshelyfejlesztés céljára. A tervezési munka finanszírozását az önkormányzat vállalta, a 

kiválasztandó településtervező és az önkormányzat között kötendő tervezési szerződés alapján. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Megkérdezte, hogy alsó és felső Eresztvény ingatlanjait érinti-e az 

előterjesztés. Tudomása szerint a felső ereszvényi lakásokban még vannak lakók. 

 

Fekete Zsolt: Válaszadásra Főépítész asszonynak adta meg a szót. 

 

Angyalné Wilwerger Józsa: Válaszában elmondta, hogy csak az alsó eresztvényi telkeket érinti. 

Ellenőrizték, nincs bejelentett lakó. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

25/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Arany János út 19/B és Fő tér 5. szám alatti ingatlanokat és környéküket, a Kercseg út 

30/B szám alatti ingatlan és környékét, valamint az Eresztvényi út 4., 6., 8. szám alatti 

ingatlanokat érintően a településrendezési eszközök M-15 jelű módosítását az 1. melléklet 

szerint elindítsa, a módosításra a tervezési szerződést megkösse. A szerződéskötéshez szükséges 

forrás fedezetét az Önkormányzat 2022. évi költségvetése Településrendezési eszközök 

előirányzata biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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12. Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására 

vonatkozó döntés meghozatalára  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

kötelező szociális alapszolgáltatás a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. 

A szolgáltatás működtetése évek óta pályázati forrásból, finanszírozási szerződés alapján 

finanszírozott.  

A támogatási összeg Társulás részére történő átadásáról az Önkormányzat, a Társulás és az 

ESZK között Megállapodás jött létre. A finanszírozási szerződés hatályának változása miatt volt 

szükséges a Megállapodás módosítása. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

26/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet között megkötött, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásának 

2022. évi finanszírozására vonatkozó, 1. melléklet szerinti, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt finanszírozási szerződést. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása, valamint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között 2013. 

november 1. napján létrejött, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra 

vonatkozó működési támogatás átadásáról szóló Megállapodás módosítását a 2. melléklet 

szerint. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Időközben Tolnai Sándor képviselő úr elhagyta a termet, így a Közgyűlés 12 fővel folytatta 

munkáját. 
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13. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2021. december 27-én 

kihirdetésre került a Kormány rendelete a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával 

és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól. 

A rendelet értelmében az önkormányzatok feladatkörébe tartozik az ebrendészeti tevékenység 

ellátása, így minden települési önkormányzat kötelezetté vált ebrendészeti telep létesítésére, 

vagy ezen létesítményt üzemeltető szervezettel szerződést kötni a feladatok ellátására. 

Az önkormányzat és a VGÜ Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján, a 

településtisztasági feladatokon belül végzi az ebrendészeti telep üzemeltetését. 

Az előterjesztés a megbízási szerződés módosítására tett javaslatot, mely a Kormányrendeletben 

foglaltak miatt vált szükségessé.  

 

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

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

27/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel 2013. december 19-én kötött 

megbízási szerződés módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására. 

  

Határidő: 2022. március 01. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok szociális célú használatba adásához 

történő hozzájárulásra  

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Szalánczi Zoltán főigazgató, 

Mácsik Éva népkonyhai felelős 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Hegymenet Klub Térségi 

Szociális Intézmény a Közgyűlés jóváhagyásával és az önkormányzat közreműködésével 2016-

tól a város több pontján működtet népkonyhai szolgáltatást. 

Az Intézménnyel folytatott egyeztetés alapján az eddig nyújtott szolgáltatásokat továbbra is 

biztosítja, változatlan helyszíneken, így a városban összesen 8 helyszínen osztanak ételt.  

A helyiségeket a működtető intézmények, cégek rendelkezésre bocsátják, az ételosztást végző 

közfoglalkoztatottakat a 2022. márciusától induló programban a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. biztosítja. 
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A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Megköszönte a lehetőséget, hiszen a körzetében 4 helyen is igénybe vehetik a 

szolgáltatást. Tudomása szerint a feladat a Foglalkoztatási Kft-hez kerül, ahol létszámbővítés 

történik, valamint ételkiszállításban is gondolkodnak. Nagyon sok helyen elég sok idős ember él, 

akik jó szívvel vennék a kiszállítást. A körzetében élők nevében megköszönte az ételosztást. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

28/2022. (II.24.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2022. 

március 1. napjától 2023. február 28-ig a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

(nyilv.száma: 00013/2012-001) fenntartásában lévő Hegymenet Klub Térségi Szociális 

Intézmény (a továbbiakban: Intézmény; 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.) a szociálisan 

rászorult személyek részére hétköznaponként napi egy tál meleg étellel népkonyhai 

szolgáltatást biztosítson  

 3102 Salgótarján, Petőfi út 85.,  

 3100 Salgótarján, Völgy út 1.,  

 3100 Salgótarján, Salgó út 40.,  

 3100 Salgótarján, Somlyóbánya tp., 15302 hrsz-ú ingatlan (volt Szivárvány Tagóvoda),  

 3100 Salgótarján, Vároldal utca 8. (Somoskői Fiókkönyvtár),  

 3141 Salgótarján, Zagyva út 3. (Bátki József Közösségi Ház),  

 3109 Salgótarján, Vár út 3/A. szám alatti, valamint a  

 3141 Salgótarján, Rónai út 49. ingatlanban.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. Az 1. pontban meghatározott népkonyhai szolgáltatás az alábbiak figyelembevételével 

valósulhat meg:  

 A szolgáltatás hétköznapokon legfeljebb napi 2 órában biztosítható.  

 A népkonyhai szolgáltatás időtartamára az Intézmény az 1. pontban meghatározott 

helyszínekre beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket, és az ingatlan tulajdonosaival, 

illetve használóival megköti az erre vonatkozó megállapodást.  

 A járványügyi helyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet időtartama alatt az Intézmény a 

napi használathoz szükséges tisztítószereken túl folyamatosan biztosítja a szükséges 

mennyiségű felületfertőtlenítő és kézfertőtlenítőszert, az ételt osztó személyek részére 

védőfelszerelést, valamint gondoskodik a vonatkozó kormányrendelet szerinti várakozás 

megszervezésének folyamatos biztosításáról.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Szalánczy Zoltán intézményvezető  
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3. A Közgyűlés felkéri a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. 

pontban meghatározott helyszíneken, az ételosztásban közreműködő, helyszínenként naponta 

legalább két fő közfoglalkoztatott rendelkezésre állását biztosítsa.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető igazgató  

 

4. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft., a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 

Központja, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., az Építők KC Forgách Sport Club, a 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont 

Nonprofit Kft. vezetőit, hogy a népkonyhai szolgáltatás biztosítása érdekében kössön 

együttműködési megállapodást a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

fenntartásában működő Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézménnyel.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: az érintett ingatlanok használói  

 

 

15. Javaslat a 2022. évi lakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására, valamint 

tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2021. évi hasznosításáról 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló rendelet alapján 

minden év március 15-ig a Közgyűlés határozza meg, hogy a lakások bérbeadásánál a 

rendeletben felsorolt jogcímek közül melyeknek biztosít elsőbbséget. A 2022. évre szóló 

bérbeadási jogcímek sorrendjére, mivel a bérbeadás körülményei, feltételei és az igénylők köre 

nem változott, az elmúlt évben meghatározott és alkalmazott sorrend szerint a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően tett javaslatot.  

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta az önkormányzati tulajdonú lakások 2021. évi 

hasznosításáról szóló tájékoztatót, mely részletezte a lakásállomány elmúlt időszakban 

bekövetkezett változásait, illetve a piaci és szociális alapú bérleti szerződéskötésekre vonatkozó 

mozgásokat. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

29/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakásbérlemények 2021. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a 2022. 

évre szóló lakásjuttatási jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. Életveszély, szanálás és városrendezés miatt bontandó lakásokban érvényes bérleti szerződés 

alapján lakók elhelyezését biztosítani kell. 

2. A bérlőkijelölési és kiválasztási jog alapján a jogszabályban előírt bérbeadási kötelezettség, 

továbbá közérdekű feladatok megvalósítása érdekében a bérleti szerződéseket meg kell kötni. 

3. A szociális- és jövedelmi viszonyai alapján érvényes bérbevételi ajánlatot tevő elhelyezésének 

elsőbbséget kell biztosítani. 

4. A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók bérbe. 

5. A minőségi cserék iránti kérelmeket teljesíteni lehet a lakásgazdálkodási szempontok 

figyelembevételével. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

 

Fekete Zsolt: A napirendi pont tárgyalása után 10 perc szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

A szünet ideje alatt Czene Gyula képviselő úr távozott, így a Közgyűlés 11 fővel folytatta 

munkáját. 

 

 

16. Javaslat lakás értékesítésére történő kijelölésére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján, Zöldfa út 7. 

alagsor 6. szám alatti, „lakás” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban az önkormányzat 

tulajdonát képezi. Az ingatlan jelenlegi hasznosítása bérlet útján történik.  

Bérlő az Ingatlankezelőhöz benyújtotta a lakásra vonatkozó vételi szándékot. A vételi szándék 

bejelentését követően az ingatlan piaci forgalmi értékét a független ingatlanvagyon értékelő áfa 

mentes 680.000 Ft összegben állapította meg.  

Az Ingatlankezelő javasolta a Salgótarján, Zöldfa út 7. alagsor 6. szám alatti „lakás” 

megnevezésű ingatlan Bérlő részére történő értékesítését a vételár egyösszegű megfizetése 

mellett, a független szakértő által megállapított áfamentes 680.000 Ft forgalmi értéken. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

30/2022. (II.24.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, 6823/A/6 hrsz-

on nyilvántartott, természetben Salgótarján, Zöldfa út 7. alagsor 6. szám alatti „lakás” 

megnevezésű ingatlant áfamentes 680.000 Ft vételáron nyílt pályáztatás nélkül értékesítésre 
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kijelöli. A Közgyűlés jóváhagyja a Bérlő részére történő értékesítését, a vételár egyösszegű 

megfizetése mellett az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(VI.6.) Ör. sz. rendelet 10. § (1) 

bekezdése alapján, valamint 21. § (2) bekezdésére tekintettel. 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a lakás bérlőjével 

történő adásvételi szerződés megkötésére, valamint az illetékes Földhivatalnál a teljes körű 

képviseletre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

17. Javaslat lakás nem lakás céljára történő bérbeadására a Nógrád Megyei Cigány 

Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

kérelmet nyújtott be „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” elnevezésű felhívásra „Forgách-telepi komplex programok” címmel. A pályázat 

értelmében az akcióterületen belül szükséges olyan helyiség kialakítása, mely alkalmas a projekt 

lebonyolításához szükséges ügyintézésre, a szociális munkások feladatellátásához tartozó 

alapvető infrastruktúra biztosításához, valamint közösségi színtérnek is használható, az ún. „soft” 

tevékenység ellátására. 

A pályázati felhívásban szereplő feltétel teljesülése érdekében az Önkormányzat a tulajdonában 

lévő Salgótarján, Forgách Antal út 104/a. fsz. 4. szám alatt található, 40 m2 területű lakást nem 

lakás céljára 2022. február 28-ig bérbe adta a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és 

Szószólók Szövetsége részére. 

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta az ingatlan 2022. március 1-től – 2023. február 

28-ig történő bérbeadásának jóváhagyását.  

 

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

Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

31/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. március 1. napjától 2023. 

február 28. napjáig, bruttó 50.000.- Ft havi bérleti díjon bérbe adja a Nógrád Megyei Cigány 

Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részére a 4923 hrsz-ú, természetben 

Salgótarján, Forgách Antal út 104/a. fsz. 4. szám alatt található, 40 m2 alapterületű lakás 

ingatlant nem lakás céljára a közüzemi költségek Szövetség által történő megfizetése mellett. 

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

bérleti szerződés aláírására. 
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Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2022. február 28. 

 

 

18. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adásra dr. Révész Johanna 

részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 296/2006.(XII.12.) 

számú határozata alapján az Önkormányzat és Somoskőújfalu Község Önkormányzata között 

megállapodás jött létre a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának átadás-átvételére 

vonatkozóan. A Közgyűlés 227/2016.(XI.24.) számú határozata értelmében a 17. számú felnőtt 

háziorvosi körzet határozatlan időtartamra Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére 

átadásra került. 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló Salgótarján, Vároldal út 8. szám alatt található ingatlant, 

valamint a benne található berendezési tárgyakat a Közgyűlés határozatai alapján dr. Révész 

Johanna háziorvos részére ingyenesen használatba adta. Az előterjesztés a használati szerződés 

ismételt megkötésére tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 8 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az 

önkormányzati tulajdonban lévő, 16090/A /l hrsz-ú, természetben a Salgótarján, Vároldal út 8. 

szám alatt található, 38 m2 alapterületű ingatlan, valamint a benne található berendezési tárgyak 

ingyenes használatba adását dr. Révész Johanna részére 2021. november 1. napjától 2024. 

december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy a közüzemi költségek megfizetése a Használatba 

adó kötelezettsége. 

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

szerinti használati szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. március 15. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  
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19. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adásra a Salgótarján Városi 

Polgárőr Egyesület részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

álló Salgótarján, Március 15. út 30. fsz. 3. szám alatti helyiséget ingyenesen használatba adta 

2021. március 1-től – 2022. február 28-ig a Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület részére. 

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a jogszabályban meghatározott közfeladat ellátás 

érdekében az ingatlan 2022. március 1-től – 2024. december 31-ig történő ingyenes használatba 

adásának jóváhagyását a közüzemi költségek Egyesület által történő megfizetése mellett. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 

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

törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban az önkormányzati tulajdonban lévő, 3701/A/105 

hrsz-ú, természetben a Salgótarján, Március 15. út 30. fsz. 3. szám alatt található, 49 m2 

alapterületű helyiséget ingyenes használatba adja a Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület 

részére 2024. december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy a közüzemi költségek megfizetése az 

Egyesület kötelezettsége. 

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

szerinti használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

20. Javaslat a Színek Nélkül Egyesülettel kötött használati szerződés módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

tulajdonában álló Salgótarján, Gorkij körút 66. szám alatti helyiséget közfeladat ellátás 

érdekében a Közgyűlés határozata alapján ingyenesen használatba adta 2021. november 1-től – 

2024. október 31-ig a Színek Nélkül Egyesület részére. 

Az Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az Ingatlankezelőhöz, hogy az általuk használt 

helyiségben irodai tevékenységet is szeretnének folytatni az összegyűjtött adományokkal 

kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése érdekében.  
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Az Egyesület által kért használatba adási cél kiegészítéséhez szerződésmódosításra volt 

szükség.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

Bizottság 8 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 6698/A/58 hrsz-ú, 

természetben Salgótarján, Gorkij krt. 66. szám alatt található, 65 m2 alapterületű helyiségre 

vonatkozóan a Közgyűlés 155/2021. (X.28.) határozata alapján a Színek Nélkül Egyesülettel 

2021. október 29. napján 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: 2022. március 1. 

 

 

21. Javaslat az ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesülettel kötött használati szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

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

álló Salgótarján, Gorkij körút 58. szám alatti helyiséget a Közgyűlés határozata alapján 

ingyenesen használatba adta 2021. március 1-től – 2022. február 28-ig az ARS LONGA 

Egyesület részére. 

Az Egyesület képviselője tájékoztatta az Ingatlankezelőt, hogy a helyiség használatára a jövőben 

nem tart igényt, azonban a helyiség kiürítésének pontos időpontját nem tudta meghatározni, mert 

az ott tárolt gyűjtemények szakszerű becsomagolása és azok elszállíttatása komplex logisztikát 

vesz igénybe. Az időigényes szervezésre hivatkozva az Egyesület kérte a jogviszony 2 hónappal 

történő meghosszabbítását.  

Az Ingatlankezelő javasolta a használati szerződés 2022. április 30-ig történő hosszabbítását. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági 

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

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2022. (II.24.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 6699/A/103 hrsz-

ú, természetben Salgótarján, Gorkij krt. 58. szám alatt található, 80 m2 alapterületű helyiségre 

vonatkozóan az ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesülettel 2021. február 26-án megkötött 

használati szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerint.  

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

szerinti használati szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Határidő: 2022. február 28. 

 

 

22. Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club sportegyesület kézilabda 

csapatainak támogatására a 2021/2022. évi bajnokság tavaszi szezonjára vonatkozóan 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

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

jogszabályok alapján kiemelten támogatja a kézilabda sportágat. 

Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club 2021-2022. évi 

tavaszi NB I/B-s és NB/II-es felnőtt teremkézilabda bajnokságok fordulóira vonatkozó szakmai 

munkájának és az utánpótlás csapatainak a különböző bajnokságokban való indulásához és 

szerepléséhez szükséges támogatást nyújtson. A vissza nem térítendő pénzbeli támogatáson felül 

a javaslat alapján az Önkormányzat az Egyesület részére a Salgótarjáni Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján kedvezményes 

létesítményhasználatot biztosít a Városi Sportcsarnokban. Ezen felül 2022. január 1-től 2022. 

június 30-ig 1 db bérlakás térítésmentes használatát is biztosítja a továbbiakban, azzal a 

feltétellel, hogy a közüzemi költségeket az Egyesület fizeti meg.  

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

36/2022. (II.24.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7.000.000 Ft önkormányzati 

támogatást biztosít a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club (3102 Salgótarján, Erkel köz 

38., képviseli: Rácz Viktor, elnök) részére a teremcsapatainak a 2021-2022. évi tavaszi 

szezonban való szerepléséhez az 1. melléklet szerinti támogatási megállapodás szerint.  
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

  

2. A Közgyűlés a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club részére 2022. január 1-től 2022. 

december 31-ig, heti 17,5 óra kedvezményes létesítményhasználatot biztosít a Városi 

Sportcsarnokban a felnőtt csapatok (7,5 óra) és az utánpótlás csapatok (10 óra) edzéseire. 

A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatóját, hogy a kedvezményes létesítményhasználatról szóló szerződést kösse meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

  

3. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér 2. szám alatt található 

Garzonházban további 1 db bérlakást ingyenesen biztosít az Egyesület részére 2022. január 1. 

napjától 2022. június 30. napjáig a közüzemi költségek Egyesület által történő megfizetése 

mellett. 

Az ingyenes lakáshasználat biztosításának feltétele, hogy az Egyesületnek sem az 

Önkormányzattal, sem 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggel szemben 30 napon túli 

lejárt tartozása nincs. 

A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlan ingyenes 

használatba adásához szükséges szerződéseket kösse meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

 

23. Javaslat 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban történő 

részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Pataki Csaba alpolgármester 

 

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

Nonprofit Kft. a 2022. évi hosszabb távú közfoglalkoztatási programja keretén belül összesen 

152 fő foglalkoztatását tervezi.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a pályázat jóváhagyásához az alapító okirattal együtt a 

Közgyűlés jóváhagyó döntését kérte arra vonatkozóan, hogy a Nonprofit Kft. által a 

közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott dolgozók munkavégzése a Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinél és cégeinél történhessen. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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37/2022. (II.24.) határozat 

 

 

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

időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítására - legfeljebb 152 főre - vonatkozó 

pályázatnak a város intézményei feladatellátásának támogatása, karbantartási és javító 

munkák elvégzése, egyéb kisegítő feladatok ellátása, a város utcái, parkjai, díszterei és 

zöldfelületei, valamint egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok tisztántartása, kezelése 

céljából által a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához történő 

benyújtását jóváhagyja. 

  

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető 

  

2. A Közgyűlés a város területén a Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény által biztosított 

népkonyhai szolgáltatáshoz szükséges legfeljebb 22 fő közfoglalkoztatott biztosítására 

benyújtott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítására vonatkozó 

pályázatnak a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához történő benyújtását jóváhagyja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

  

3. A Közgyűlés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok, valamint a Start 

Mintaprogramok megvalósítása során a munkáltatót terhelő táppénzfizetési kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges legfeljebb 2.000.000 Ft.-ot a Közgyűlés az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a „közfoglalkoztatási programokra saját erő” céltartalék terhére biztosítja. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához további önkormányzati 

önerő nem szükséges. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

  

4. A Közgyűlés megbízza a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit 

Kft.) ügyvezetőjét, hogy a Nonprofit Kft. alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 

közfoglalkoztatási programokat lebonyolítsa az alábbiak szerint:  

a) A Nonprofit Kft. ügyvezetője jogosult és felelős valamennyi, a Nonprofit Kft. által 

végrehajtott közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott fölött a munkáltatói jogok 

gyakorlására. 

b) A Közgyűlés felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közfoglalkoztatási 

program keretében az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekkel, illetve 

önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal együttműködési megállapodást 

kössön a közfoglalkoztatottak költségvetési szerveknél, gazdasági társaságoknál történő 

foglalkoztatására vonatkozóan abból a célból, hogy az érintett gazdálkodó szervezetek 

vezetői részt tudjanak venni a pályázatban vállalt feladatok lebonyolításában, az adott 

gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak napi feladatainak meghatározásában, 

koordinálásában. Az együttműködési megállapodásban a közfoglalkoztatottaknak a 

gazdálkodó szervezetekhez történő közvetítése kapcsán a Nonprofit Kft. jutalékot, 

megbízási, közvetítői vagy egyéb más díjat nem számolhat fel. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető 

 

 

24. Javaslat az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek igazgatóinak illetmény, 

illetve alapbér módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kulturális ágazatot érintő 

bérfejlesztésről szóló kormányrendelet alapján a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben 

foglalkozatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20 %-os béremelésben részesülnek. Az 

érintett költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által kiadott támogatói okirat szerint a Dornyay Béla Múzeum 19.748.036, - Ft, a Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár 19.154.856, - Ft összegű támogatásban részesült. A 20%-os béremelés 

érintette a két intézmény igazgatóját is azzal, hogy az időarányos bérfejlesztést 2022. február 28. 

napjáig hóközi kifizetéssel kell kifizetni az érintettek számára. 

Az előzőekre, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-től érvényes 

jelentős emelkedésére tekintettel indokolt volt, hogy az intézmények igazgatóinak illetménye, 

illetve alapbére minden esetben elérje legalább a bruttó 780.000.- Ft-ot. Ez 4 intézményvezető 

esetében jelentett módosítást. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

38/2022. (II.24.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dr. Shah Gabriellának, a 

Dornyay Béla Múzeum 142/2018.(VIII.29) sz. határozattal megbízott igazgatójának személyi 

alapbérét visszamenőlegesen, 2022. január 1-jei hatállyal bruttó 780.000.- Ft-ban állapítja 

meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés Molnár Évának, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 160/2019. (IX.12.) sz. 

határozattal megbízott igazgatójának személyi alapbérét visszamenőlegesen, 2022. január 1-

jei hatállyal bruttó 780.000.- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés Maruzs Viktória Martinának, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szolgálata 167/2018. (X.25.) sz. határozattal megbízott magasabb vezetőjének 
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illetményét visszamenőlegesen, 2022. január 1-jei hatállyal bruttó 780.000.-Ft-ban állapítja 

meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

4. A Közgyűlés Molnár Károlynak, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- 

és Piacigazgatósága 2/2021. (I.14.) sz. határozattal megbízott igazgatójának illetményét 

visszamenőlegesen, 2022. január 1-jei hatállyal bruttó 780.000.- Ft-ban állapítja meg 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Gratulált az intézményvezetőknek a béremeléshez. 

 

 

25. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 

munkaszerződéseinek módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kulturális ágazatot érintő 

bérfejlesztésről szóló Kormányrendelet alapján a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben 

foglalkozatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20 %-os béremelésben részesülnek. Az 

érintett gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által kiadott támogatói okirat szerint a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont 

Nonprofit Kft. 10.081.263, - Ft, a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 30.886.968, 

- Ft összegű támogatásban részesült. A 20%-os béremelés érintette a színház igazgatóját is azzal, 

hogy az időarányos bérfejlesztést 2022. február 28. napjáig hóközi kifizetéssel kell kifizetni az 

érintett számára. 

Az előzőekre, valamint a nemzetgazdaságban folyamatosan érzékelhető reálbéremelkedésre, a 

piaci viszonyokhoz és más munkáltatóknál elérhető juttatásokhoz igazodó bérszínvonal 

biztosítására tekintettel, továbbá a munkaerő megtartása érdekében a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő cégek ügyvezető igazgatóinak megállapított személyi alapbérét a 

munkaerőpiaci versenyképesség megőrzése érdekében, 2022. év január hó 1. napjára 

visszamenőlegesen, az előterjesztésben foglaltak szerint javasolta megállapítani. 

 

Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 
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39/2022. (II.24.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő REMEK Salgótarjáni Rendezvény-

és Médiaközpont Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft., a 

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati 

Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft, valamint a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkaszerződéseinek 2022. év január hó 1. napjával 

történő módosítását az 1–5. számú mellékletekben meghatározottak szerint jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1–5. mellékletek szerinti munkaszerződések 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Taggyűlésének, hogy a 

gazdasági társaság ügyvezető igazgatója megbízási szerződésének 2022. év január hó 1. 

napjával történő módosítását a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

3. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója 

munkaszerződésének 2022. év január hó 1. napjával történő módosítását a 7. számú 

mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.  

 

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

26. Javaslat az 5/2022. (I.20.) határozat módosítására  

Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 5/2022. (I.20.) 

határozatával döntött Pataki Csaba alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről, amelyet 

elírás miatt volt szükséges módosítani. 

 

Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ülését követően lett kiosztva a Közgyűlés tagjainak. 

 

A továbbiakban Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

Pataki Csaba: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Fekete Zsolt: A bizottsági döntés ismertetésére Molnár Károlynak, a Pénzügyi Bizottság 

elnökhelyettesének adta meg a szót.  

 

Molnár Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 5/2022. (I.20.) határozat 




