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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

7. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. március 29-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 10 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt.  

Gyurkóné Kovács Krisztina, Fenyvesi Gábor, Dudás Nándor és Tolnai Sándor előzetesen 

jelezte távolmaradását. 

 

 

Felvezetőjében elmondta, hogy mindig nagy öröm számukra, ha a szűkebb pátriánkhoz kötődő 

jeles szakemberek nagyszerű sikereket, eredményeket érnek el pályafutásuk során. Számos 

állami elismerést adtak át nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából, köztük több salgótarjáni 

díjazott is kitüntetést vehetett át. 

Március 11-én, a Pesti Vigadóban rendezett állami díjátadó ünnepségen Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetésben részesült vezetői munkája elismeréseként Molnár Éva, a Balassi 

Bálint Megyei Könyvtár igazgatója. 

A Nógrád Táncegyüttes nyerte el „Az év Nógrád megyei civil szervezete 2021” 

közönségdíját. Az elismerést létrehozó Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, ez 

alkalommal olyan szervezeteknek hirdette meg a díjat, amelyek tagjai a leghatékonyabban 

tevékenykedtek 2021-ben a fiatalok civil életbe történő bevonásában. 

 

A díjazottaknak gratulált a méltán megérdemelt elismeréshez! További jó munkát kívánt nekik! 

 

 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új 

 

3. napirendi pontként felvenni „Javaslat a településrendezési eszközök M-15 jelű módosítása 

kiegészítésének előkészítésére az Eresztvényi kerékpáros útvonal területét érintően” című 

előterjesztést, mely pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 
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1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről 

szóló 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Javaslat a településrendezési eszközök M-13 jelű, az Ipari Park részterületét érintő 

módosítására 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

3. Javaslat a településrendezési eszközök M-16 jelű módosítása előkészítésére a 

Karancsalja – Salgótarján közötti kerékpározható közút építése területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

4. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. 

között fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

6. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes birtokbaadására a Nógrád Megyei Védelmi 

Bizottság részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

7. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Szent Lázár Megyei Kórház részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

8. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési év kezdéséhez 

szükséges döntések meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

9. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület és az önkormányzat között 

közművelődési megállapodás megkötésére  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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 2022. évi költségvetésről 

szóló 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

március havi módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

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

szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett; a Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotta:  

 

A 9/2022.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Javaslat a településrendezési eszközök M-13 jelű, az Ipari Park részterületét érintő 

módosítására 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

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

alapján eljárás indult a rendezési terv módosításának előkészítésére. Az eljárás az Ipari Parkban 

található Patak út 1-12. és Park út 13-15. szám alatti ingatlanok építési övezetének módosításra 

irányult, a legnagyobb beépítettség 60%-ra történő növelésére. 

A véleményezési szakasz február 24-én lezárult. Ezt követően az állami főépítész záró szakmai 

véleményében hozzájárult a módosításhoz.  

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

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

2022. április 8-án léptek hatályba. 

 

Az Ügyendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy két döntés meghozatala szükséges. 
 

Elsőként a határozati javaslat elfogadásáról döntöttek. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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45/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-13 jelű, az Ipari Park részterületét érintő módosítása során az alábbi határozatot hozza: 

 

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

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,  

b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint  

módosul. 

 

2. Ez a határozat 2022. április 8-án lép hatályba. 

 

 

Másodikként a rendelet-tervezet elfogadásáról döntöttek. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 10/2022.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Javaslat a településrendezési eszközök M-15 jelű módosítása kiegészítésének 

előkészítésére az Eresztvényi kerékpáros útvonal területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a rendezési terv M-15 jelű 

módosításának előkészítését a Közgyűlés ez év februári határozatával elfogadta. Ennek egyik 

részterülete az Eresztvényben tervezett önkormányzati turisztikai célú beruházások rendezési 

tervi megalapozása, ehhez a részterülethez csatlakozik a mostani kiegészítés. 

A Somoskőújfalu - Eresztvény kerékpározható közutak projektet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

bonyolítja le. Az út Somoskőújfaluban az Ifjúság út és a Vörösmarty út csomópontjától indul ki, 

áthalad a somoskőújfalui Dunel nevű alagúton, és Salgótarjánban az eresztvényi Madárparknál 

ér ki, a Dornyay utcára rácsatlakozva.  

Elmondta, hogy Salgótarján területén állami tulajdonú erdőkben lévő úton halad a nyomvonal. A 

mostani földutakat zúzalékalappal erősített erdei útként építik ki, a szükséges forgalomtechnikai 

jelzésekkel, amelyen majd teherautóval és kerékpárral lehet közlekedni. 

A határozati javaslat a településrendezési eszközök módosításának indításáról, és a tervezési 

szerződés megkötésének engedélyezéséről szólt. 

 

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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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46/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Somoskőújfalu - Eresztvény kerékpározható közutak 0+000 – 3+344,53 km szelvények 

közötti szakaszának salgótarjáni végszakaszán az 1. mellékletben található áttekintő térkép 

szerint az Salgótarján 026/1 és 028 hrsz.-ú ingatlanokat érintően a településrendezési eszközök 

M-15 jelű módosításának kiegészítését 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 

 

 

4. Javaslat a településrendezési eszközök M-16 jelű módosítása előkészítésére a 

Karancsalja – Salgótarján közötti kerékpározható közút építése területét érintően 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügynek minősül a Karancs úti, Karancsalja – Salgótarján közötti 

kerékpározható közút kialakítása. A Karancs út menti nyomvonalat a településrendezési 

eszközökön át kell vezetni, ezért a rendezési terv M-16 jelű módosítását indította el. A tervezési 

munka finanszírozását a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalta, aki a településtervezőt 

az általa lebonyolított közbeszerzési eljárásban választ ki.  

A határozati javaslat a településrendezési eszközök módosításának indításáról, a 

településrendezési és a tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szólt. 

 

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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

47/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülő Karancs úti, 

Karancsalja – Salgótarján közötti kerékpározható közút kialakítására a településrendezési 

eszközök M-16 jelű módosítását az 1. melléklet szerinti területen elindítsa, a tervezési szerződést 

és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a tervezési szerződés díjának átvállalását szolgáló 

településrendezési szerződést megkösse. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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5. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

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

jelenleg hatályos - Közbeszerzési Szabályzatát az 57/2021. (IV.29) határozatával fogadta el.  

A Szabályzatot a Bírálóbizottság tagjainak helyettesítési rendjével kapcsolatosan ki kellett 

kiegészíteni, amely a Szabályzat II. 1.1. pontjában került feltüntetésre. A helyettesítés rendjéről a 

Szabályzat jelenleg nem tartalmazott rendelkezéseket, ami a közbeszerzési eljárás során – 

különösen az időtartamára tekintettel – problémát jelentett.  

A Szabályzat módosítása a határozati javaslat mellékletét képezte. 

 

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

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

48/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az 1. melléklet szerint módosítja. 

  

Határidő: 2022. április 1. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

6. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. 

között fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
 

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

lévő forgalomképes vagyon értékesítését és bérbeadás útján történő hasznosítását a Salgó 

Vagyon Kft. az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján végzi.  

A megbízás ellátásáért a Salgó Vagyon Kft.-t megbízási díj illeti meg, ami a Közgyűlés 

55/2016.(III.31.) Öh. sz. határozata alapján minden évben egy összegben április 15. napjáig 

került átutalásra. A 2022. január 1-től érvényes megbízási díjtételek változása miatt vált 

szükségessé a megbízási szerződés érintett mellékletének módosítása.  

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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49/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 3104 Salgótarján, Park út 12., Cg: 12-09-001893, adószám: 

11202749-2-12) között 2001. augusztus 06-án létrejött megbízási szerződés módosítását az 1. 

melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

7. Javaslat nem lakáscélú helyiség ingyenes birtokbaadására a Nógrád Megyei Védelmi 

Bizottság részére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az orosz-ukrán fegyveres 

konfliktus kirobbanásának következtében Magyarország humanitárius segítségnyújtást biztosít 

az ukrán állampolgárok és kárpátaljai magyarság részére.  

A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság elnöke azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a 

szomszédos országban kialakult háborús helyzet miatt a törvényben foglalt feladataik ellátása 

érdekében biztosítson részükre olyan ingatlant, amelyben a menekültek részére összegyűjtött 

adományokat biztonságosan tárolhatják. 

Javasolta, hogy a Közgyűlés a Salgótarján, Rákóczi út 27. szám alatti épület földszintjén 

található, korábban konyhai funkciót ellátó helyiség ingyenes birtokbaadását utólag hagyja jóvá 

az határozati javaslatban foglalt feltételekkel.  

 

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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

50/2022. (III.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az 

önkormányzati tulajdonban lévő Salgótarján, 3908 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, Rákóczi 

út 27. szám alatti épület földszintjén található, korábban konyhai funkciót ellátó helyiség 

Ingatlankezelő által történő ingyenes birtokbaadását a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság 

részére 2022. március 16. napjától az Ukrajnát érintő háborús konfliktus megszűnésének 

napjáig, az alábbi kikötések betartása mellett: 

- a birtokbavétel célja kizárólag humanitárius segélyek és adományok raktározása,  

- a választások lebonyolításának időszaka alatt, 2022. március 31. és 2022. április 4. között a 

használatba vevő a helyiséget nem használhatja. Az Ingatlankezelő az épület (mint 

szavazóhelyiség) rendőrségi átvizsgálatát követő lezárásáról a Védelmi Bizottság elnökét 

telefonon, illetve elektronikus úton értesíti.  
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- a Védelmi Bizottság a helyiség napi használatát követő riasztórendszer élesítésének 

elmulasztása esetén teljes körű felelősséggel tartozik az esetlegesen bekövetkezett károkért. 

- az épületben a vízellátás és a fűtés nem biztosított,  

- a Védelmi Bizottság az általa tárolt adományokban esetlegesen bekövetkezett károkért, 

hiányért, megsemmisülésért pénzbeli és egyéb térítési igényt nem támaszt sem a tulajdonos 

Önkormányzat, sem az Ingatlankezelő felé,  

- a Védelmi Bizottság köteles a tevékenységéhez kapcsolódó tűz-, munka- és balesetvédelmi, 

valamint egészségügyi szabályok és szakmai előírások betartására. Ezen szabályok 

megszegéséből vagy be nem tartásából eredő károk megtérítésére vonatkozóan a tulajdonos 

Önkormányzat és az Ingatlankezelő a teljes körű felelősségét kizárja.  

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

 

 

8. Javaslat lakás ingyenes használatba adására a Szent Lázár Megyei Kórház részére  

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 145/2021.(IX.28.) számú 

közgyűlési határozat alapján a Salgó Vagyon Kft. a Szent Lázár Megyei Kórházzal megkötötte a 

Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. szám alatti lakás használatára vonatkozó lakásbérleti 

szerződést. A Közgyűlés ezt követően jóváhagyta a határozott idejű szerződés 2022. március 31-

ig történő meghosszabbítását. 

A Kórház kérte a lakásbérleti szerződés további meghosszabbítását 2022. július 31-ig hivatkozva 

arra, hogy az általa alkalmazott vegyész nem végzett a Salgótarjánban vásárolt lakóingatlanának 

felújításával, így a lakhatásuk nem megoldott.  

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazta a lakásbérleti szerződés határozott idejének 

2022. július 31-re történő módosításának jóváhagyását. Az alapszerződés módosítással nem 

érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradtak.  

 

A Népjóléti Bizottság 7 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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

51/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a Közgyűlésnek a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 

36/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelete 17. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 

tulajdonú Salgótarján, Ybl Miklós út 51. II/5. szám alatti bérlakásra vonatkozó, a Szent Lázár 

Megyei Kórházzal kötött használati szerződés határozott idejének 2022. július 31. napjára 
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történő hosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítást és felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. 

ügyvezető igazgatóját annak aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

 

 

9. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési év kezdéséhez 

szükséges döntések meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Huszár Máté alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény alapján az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 

adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról a Közgyűlés hoz döntést.  

A törvényi felhatalmazással élve javasolta, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő 

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás javasolt időpontja – egyeztetve 

az óvodavezetővel - 2022. május 11-12., a pótbeiratkozás napja 2022. május 18. legyen.  

A 2022/2023. nevelési évben továbbra is 37 óvodai csoport indítását támogatták.  

Az Óvoda, illetve a tagóvodák körzete felülvizsgálatra került, az előző években meghatározott 

körzetek módosítását nem látta indokoltnak. 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

52/2022. (III.29.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a 

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben indítható 

csoportok számát az 1. melléklet szerint határozza meg az előző évi óvodai körzethatárok 

változatlanul hagyása mellett. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  

2. A Közgyűlés az Nkt. 83.§ (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. §-a alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda és 

Bölcsőde általános felvételi időpontját 2022. május 11. és 12. napjában határozza meg. A 

pótbeiratkozás időpontját 2022. május 18. napjában határozza meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

  Andóné Angyal Mária intézményvezető 
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3. A Közgyűlés felkéri Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a Rendelet 20. § (1)-(1a) 

bekezdésében foglaltak szerint gondoskodjon a hirdetmény közzétételéről az Önkormányzat 

honlapján, továbbá kezdeményezze a hirdetmény közzétételét a Salgótarjáni Összevont 

Óvoda és Bölcsőde honlapján. 

Határidő: 2022. április 11. 

Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

  

4. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy a tagóvoda-

vezetőkkel és az érintett szülőkkel a beiratkozással összefüggésben a szükséges 

egyeztetéseket folytassa le. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Andóné Angyal Mária, intézményvezető 

 

 

10. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület és az önkormányzat között 

közművelődési megállapodás megkötésére  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Nyitott Könyv Olvasókör 

Egyesület írásban jelezte az Önkormányzatnak, hogy Salgótarján közigazgatási területén részt 

kíván venni az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások meghatározott 

szegmensének biztosításában. Erre tekintettel az Egyesület kezdeményezte az Önkormányzatnál 

közművelődési megállapodást megkötését. 

Elmondta, hogy az Egyesület fontos szerepet tölt be a helyi igényekre épülő társadalmi 

együttműködés előmozdításában, közművelődési tevékenységével Salgótarján, kiemelten 

Forgách-városrész közösségei számára kíván tartalmas programokat nyújtani. Erre tekintettel 

javasolta a közművelődési megállapodás megkötésének jóváhagyását, amelyet a határozati 

javaslat melléklete tartalmazott. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

53/2022. (III.29.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nyitott Könyv Olvasókör 

Egyesülettel megkötendő közművelődési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 




