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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. március 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, 

 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. 

Fenyvesi Gábor képviselő úr előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

Elmondta, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. § (1) bekezdésében 

foglalt jogkörénél élve rendkívüli közgyűlést hívott össze.  

 

Javasolta a meghívóban feltüntetett napirendek tárgyalását. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

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

 

1. Javaslat a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására irányuló pályázat kiírására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Javaslat a "Salgó Rally 2022" megrendezéséhez szükséges helyszínek biztosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS 

3. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására  

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző, OEVI vezető 

 

4. Javaslat a Népjóléti Bizottság tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

 

1. Javaslat a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására irányuló pályázat kiírására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

csatlakozott a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által működtetett Mikrohitel 

programhoz. A program keretében az Önkormányzat kamattámogatást nyújtott azon salgótarjáni 

mikro és kisvállalkozások részére, akik az Alapítvány által kedvező hitelbírálatban részesültek. 

Az Alapítvánnyal tavaly megkötött együttműködési megállapodás 2021. december 31-ig volt 

hatályos.  

Az előterjesztés tartalmazta az Alapítvánnyal előzetesen egyeztetett együttműködési 

megállapodás tervezett szövegét valamint a pályázati kiírást.  

Elmondta, hogy mivel a támogatás ún. „de minimis” támogatásnak minősül, a végleges 

jóváhagyó döntéshez szükséges a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó döntése a pályázati 

kiírást illetően. A jóváhagyó döntés megkérése folyamatban volt. 

Ezen információk alapján kérte a Közgyűlést az előterjesztés támogatására.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

41/2022. (III.10.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi mikro- és 

kisvállalkozások önkormányzati támogatására irányuló, a Nógrád Megyei Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet 

szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt 

  

2. A Közgyűlés a helyi mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására irányuló 

pályázati felhívást a 2. melléklet szerint jóváhagyja és felkéri a Gazdasági Bizottságot a 

benyújtott pályázatok bírálatára. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívás helyben szokásos 

módon, az önkormányzat honlapján, valamint egy Salgótarjánban is megjelenő lapban történő 

közzétételét, meghirdetését. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  Dr. Romhányi Katalin jegyző 

  

3. Jelen határozat 2022. április 01-én lép hatályba. Amennyiben az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája 2. melléklet szerinti pályázati felhívást 

jóváhagyó döntése nem érkezik meg 2022. április 01-ig, úgy a jelen határozat a jóváhagyó 

döntés önkormányzathoz való megérkezését követő napon lép hatályba. Ebben az esetben az 

együttműködési megállapodás aláírásának és a pályázati kiírás közzétételének napja a 

hatályba lépés napját követő hónap első napja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a TVI esetleges további technikai pontosításokat tartalmazó javaslatait átvezesse a 

pályázati felhíváson. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 



3 

 

 

2. Javaslat a "Salgó Rally 2022" megrendezéséhez szükséges helyszínek biztosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

2016-tól ismét megrendezésre kerül az Országos Rallye Bajnokság salgótarjáni futama. A rallye 

sport Salgótarjánban tradicionális sportágnak számít, így rendkívül népszerű, a rendezvény pedig 

már hagyománnyá vált a lakosság körében.  

A rendező az Önkormányzattal történt egyeztetések során az előterjesztésben foglaltak szerint 

kérte a támogatást, hozzájárulást a Salgó Rally megrendezéséhez szükséges helyszínekkel 

kapcsolatban. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Felhívta a figyelmet, hogy Rónafalu, Rónabánya a rally útvonalába esik, 

ilyenkor a településrészek megközelítése nehézkes. Kérte, hogy egyeztessenek a Volánnal vagy a 

szervezőkkel, hogy a busz a verseny napján egyszer, vagy kétszer fel tudjon menni és haza 

tudjanak jutni az emberek. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

42/2022. (III.10.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Hungarian Event 

Race Organisator Kft. által 2022. március 25-26. között rendezett Országos Rally Bajnokság, 

Salgó Rally elnevezésű futamát és hozzájárul a verseny tervezett helyszíneinek ingyenes 

biztosításához az alábbiak szerint:  

- az éjszakai Parc Ferme helyszíne a Salgótarján, Tóstrand bekerített, zárható területe 2022. 

március 25. 14.00 órától 2022. március 26. 22.00 óráig sportbírókkal biztosítva, 

polgárőrökkel őrizve 

- a célceremónia megrendezéséhez a Fő téri parkoló biztosítása a Rákóczi úttól, valamint a 

Klapka út és Mérleg út használata áramvételezési lehetőséggel, kihangosítással, asztalokkal 

a ceremónia idején, 2022. március 25. 07.00 órától 2022. március 26. 22.00 óráig polgárőrök 

közreműködésével és kordonnal lezárva, 

- a szervízpark létesítése érdekében az Erzsébet tér és Óvoda tér területek lezárása 2022. 

március 25. 12.00 órától 2022. március 26. 22.00 óráig polgárőrökkel és sportbírókkal 

közreműködve. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban a meghatározott helyszínek ingyenes biztosítására vonatkozó 

megállapodás aláírására.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
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3. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. a Hungarian Event Race Organisator Kft. részére 

2022. március 24-26. között a 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti garzonházban a 

15-18. emeleten legfeljebb 22 db lakást a lakásokban elhelyezhető személyek 

figyelembevételével 5.000 Ft/fő/nap áfa mentes bérleti díjon bérbe adjon. A bérleti díjak a 

közüzemi díjakat is tartalmazzák. 

A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a lakásbérleti 

szerződést kösse meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

 

 

Fekete Zsolt: A következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 22. § (1) a) pontja alapján 

ZÁRT ÜLÉS-en került sor. 

 

Megkérte a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit, 

érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti 

egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből. 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

NYÍLT ÜLÉS 

 

Fekete Zsolt: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatta munkáját. Zárt ülésen a szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak, valamint a Népjóléti Bizottság tagjának megválasztásáról döntöttek. 

 

A továbbiakban a bizottság megválasztott külső tagjának eskütétele következett. 

 

Fekete Zsolt: Megkérte a bizottság megválasztott nem képviselő tagját, hogy fáradjon az 

emelvényhez eskütételre. 

Az ülésteremben lévőket megkérte, hogy álljanak fel az eskütételhez, a bizottság külső tagja 

pedig mondja utána az eskü, illetőleg fogadalom szövegét. 

 

Holczerné Szentpéteri Zsuzsanna letette az esküt. 

(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Fekete Zsolt: A megválasztott külső bizottsági tagnak jó egészséget kívánt.  

 

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

a részvételt. 




