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Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. október 14-i alakuló üléséről.

Jelen vannak:
− a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
− dr. Kádár Zsombor jegyző
− dr. Varga Tamás aljegyző
− Eötvös Mihály
− dr. Szénási Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke
− a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
− önkormányzati cégek vezetői
− meghívott vendégek, érdeklődő állampolgárok
− a sajtó képviselői

A Himnuszt  Schmitt  Pál  köztársasági  elnök  úr  ünnepi  köszöntője,  majd  a  Váczi  Gyula 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadóművészeinek műsora követte.

Dr. Ispán András korelnök köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket, és felkérte dr. Szénási 
Zsuzsannát,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  hogy tartsa  meg  tájékoztatóját  a  2010. 
október 3-án megtartott önkormányzati választások végleges eredményéről.

Dr.  Szénási  Zsuzsanna:  Tájékoztatta  az  alakuló  ülés  résztvevőit,  hogy a  Helyi  Választási 
Bizottság a 2010. október 3-i választásokon végrehajtotta jogszabályban rögzített feladatait. A 
bizottság 1, kizárólag Salgótarjánban jelöltet állítani kívánó jelölő szervezetet, a polgármesteri 
tisztségre  3,  a  10  egyéni  választókerületi  képviselő  helyre  37,  a  cigány  kisebbségi 
önkormányzati  képviselői  helyekre  12,  a  szlovák  kisebbségi  önkormányzati  képviselői 
helyekre  5  jelöltet  vett  nyilvántartásba.  Az  egyéni  választókerületi  képviselői  helyre 
nyilvántartásba vett jelöltek közül 1 fő (független jelölt) lépett vissza.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek megfelelően lehetőség nyílott arra, hogy 
a települési önkormányzati választással azonos napra két kisebbségi önkormányzati választás 
(a szlovák és a cigány) kerüljön kitűzésre. A kisebbségi önkormányzati választásokra csak 
abban az esetben kerülhetett sor, ha a kisebbségi jegyzékbe történő felvételek 2010. július 15-
ig megtörténtek. A cigány kisebbségi választói jegyzéken 522, a szlovák kisebbségi választói 
jegyzéken 51 fő szerepelt.
Kompenzációs listát 3 jelölő szervezet állított (FIDESZ - KDNP, MSZP - TVE, Munkáspárt).
A választási bizottságnak a jelölő szervezet, a jelöltek és a kompenzációs listák bejelentésére 
vonatkozóan hozott döntéseivel  kapcsolatban kifogás nem érkezett.
A választási törvények megsértésére hivatkozva 3 esetben érkezett kifogás a HVB-hez.



2

A  választási  bizottság  egy  esetben  állapította  meg  a  jogszabálysértés  tényét,  de  nem  volt 
bizonyítékokkal alátámasztottan megállapítható, hogy kit kell eltiltani a további jogszabálysértéstől. 
Két  esetben  került  sor  a  kifogás  érdemi  vizsgálat  nélküli  elutasítására,  mivel  a  kérelmező nem 
jelölte meg a jogszabálysértést, illetve annak bizonyítékait. Három esetben került sor fellebbezésre a 
HVB választási  eredményt  megállapító  határozata  ellen.  Az első  kérelmet  a  Területi  Választási 
Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a fellebbezés alapját képező 
jogszabálysértésre  való  hivatkozást.  A  két  további  fellebbezés  alapján  a  TVB  két 
választókerületben, összesen hét szavazókörben vizsgálta a szavazatszámláló bizottság eljárását. A 
TVB  a  05.  számú  egyéni  választókerületben  a  24.  sz.  szavazókörben  döntött  a  szavazatok 
újraszámlálása  mellett,  melynek  eredményeként  számszakilag  némiképpen  módosult  a  24.  sz. 
szavazókör  eredménye,  és  így  a  05.  sz.  egyéni  választókerület  eredménye,  a  képviselői 
mandátumhoz  jutást  azonban  a  változás  érdemben  nem  befolyásolta.  A  10.  sz.  egyéni 
választókerület  mindhárom  szavazókörében  a  fellebbezésben  foglaltaknak  megfelelően  az 
érvénytelen szavazatok felülvizsgálatára került sor, melynek során a TVB mindent rendben talált, 
így sem a szavazóköri eredmény, sem a választókerületi eredmény nem változott.
Az  elmondottak  alapján  megállapítható,  hogy  a  választásban  közreműködő  bizottságok 
tevékenységük során biztosították a választások tisztaságát  és törvényességét.
A Helyi Választási Bizottságban 3 választott és 3 delegált tag, az összesen 42 szavazatszámláló 
bizottságban 130 választott és 90 megbízott tag tevékenykedett.
A választás előkészítését,  lebonyolítását a hivatal köztisztviselőiből álló 22 fős  Helyi Választási 
Iroda  segítette,  ezen  kívül  valamennyi  szavazatszámláló bizottság mellett  hivatali  köztisztviselő 
látta el a jegyzőkönyvvezetői és egyéb adminisztrációs feladatokat. 
A  2010.  október  3-án  megtartott  választás  Salgótarjánban  törvényes  és  eredményes  volt.  A 
választásra jogosultak mintegy 37 %-a vett részt a szavazáson. 
A választópolgárok megválasztották a polgármestert, a 10 egyéni képviselőt. Kompenzációs listáról 
további 4 képviselő került a testületbe.
A Közgyűlés tagjainak száma - a polgármesterrel együtt -  15 fő. A város polgármesterévé - 51,39 
%-os szavazati aránnyal -  Székyné dr. Sztrémi Melinda került megválasztásra. A testületbe a 10 
egyéni  választókerületből  a  FIDESZ –  KDNP jelöltjeként  8  fő,  az  MSZP –  Tarjáni  Városlakó 
Egyesület jelöltjeként 2 fő került. A testületbe a FIDESZ – KDNP listájáról 1 fő, az MSZP-TVE 
listájáról 3 fő került.
Szóbeli  tájékoztatójában  elmondta  továbbá,  hogy  mindkét  kisebbségi  önkormányzati  választás 
eredményes volt, a megválasztott helyi testületek alakuló üléseire 2010. október 14-én került sor. A 
cigány kisebbségi önkormányzat valamennyi megválasztott tagja a Demokratikus Roma Vezetők 
Szövetségének  jelöltjeként  jutott  a  testületbe.  A szlovák  kisebbségi  önkormányzat  képviselői 
valamennyien  a  Magyarországi  Szlovákok  Szövetsége  Közhasznú  Szervezet,  Pilisi  Szlovákok 
Egyesülete  és  Regionális  Kulturális  Központja,  és  Dél-alföldi  Szlovákok Szervezete  jelöltjeként 
indultak és nyerték el mandátumukat.
A választási  szervek nevében gratulált  Polgármester  Asszonynak és  a  Közgyűlés  képviselőinek. 
Ehhez a felelősségteljes munkához jó egészséget, sok erőt és sok sikert kívánt.

Dr. Szénási Zsuzsanna Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése képviselőinek és Székyné dr. 
Sztrémi Melinda polgármesternek átadta a megbízólevelét.

Először Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, majd Székyné dr. Sztrémi Melinda 
polgármester letette a törvényben előírt esküt, és aláírta az esküokmányt.

(Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Dr. Ispán András (korelnök): Felkérte dr. Kádár Zsombor jegyző urat, adjon rövid tájékoztatást az 
összeférhetetlenségről és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

Dr. Kádár Zsombor: Köszöntötte Polgármester Asszonyt, és a megválasztott képviselőket. 
Elmondta, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény részletesen szabályozza a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, 
az összeférhetetlenségi eljárást, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. A képviselő a 
vele  szemben  fennálló  összeférhetetlenségi  okot  köteles  haladéktalanul  bejelenteni  a 
polgármesternek.  A képviselő  a  megbízólevelének  átvételét,  illetve  az  összeférhetetlen  helyzet 
keletkezését, vagy annak tudomására jutását követő 30 napon belül köteles az összeférhetetlenségi 
okot  megszüntetni,  vagy  az  összeférhetetlen  tisztségről  való  lemondását  írásban  benyújtani.  A 
lemondás másolatát át  kell  adni a polgármesternek. A képviselő a megbízólevelének átvételétől, 
majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozat-
tételi  kötelezettségének  eleget  tenni.  A  vagyonnyilatkozatához  köteles  csatolni  a  vele  közös 
háztartásban élő házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát is. Abban 
az esetben, ha a képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja, annak benyújtásáig 
a képviselői jogait nem gyakorolhatja és az önkormányzati törvényben meghatározott juttatásokban 
nem részesülhet. 
Az első  vagyonnyilatkozatot  a  polgármesternek  és  a  képviselőknek 2010.  november  13-ig  kell 
megtenniük. Az erre vonatkozó teendőkről a közgyűlés tagjai levélben kapnak tájékoztatást. 
Nem képviselő bizottsági tagok vonatkozásában elmondta, hogy ők is kötelesek a velük szemben 
fennálló  összeférhetetlenségi  okot  haladéktalanul  bejelenteni  a  bizottság  elnökének,  és  a 
polgármesternek.  A nem képviselő bizottsági  tagok szintén kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, 
mégpedig a  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó jogviszony létesítését követő 30 
napon belül, tehát szintén 2010. november 13-ig. Az erre vonatkozó teendőkről a nem képviselő 
bizottsági tagok szintén levélben kapnak tájékoztatást.

Ezt követően Székyné dr. Sztrémi Melinda átvette az ülés vezetését, majd ismertette programját.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Sütő  András  drámájában  hangzott  el:  „Itt  állok,  másként  nem 
tehetek”. Úgy gondolja, hogy ez az idézet ezen a napon minden képviselőre vonatkozik, hiszen egy 
szolgálatot  teljesítenek:  szolgálatot  a  hazáért,  szolgálatot  a  városért.  Az  elkövetkező  időszak 
munkáját  ez  határozza  meg.  2006-ban  fogadalmat  tettek  azért,  hogy Salgótarján  város  érdekét 
szolgálják.  Hite  és  tapasztalata  szerint  elvégezték  azt  a  feladatot,  melyet  megfogalmaztak:  egy 
hosszú  távú  gazdasági  és  városfejlesztési  programot  terveztek.  Úgy  döntöttek,  hogy  a  város 
megérdemli, hogy a ciklusokon átívelő stratégiát dolgozzanak ki. Fontosnak tekintették azt, hogy 
Salgótarján mindenki számára az otthont és a jövőt jelentse. Gazdasági programjukat Tamási Áron 
mottójának jegyében alakították ki. 
Az elmúlt 4 év bizonyította, hogy a városról kialakult klisék változásnak indultak. 4 éve felelősséget 
vállaltak  a  salgótarjániaktól  a  salgótarjániakért,  és  ez  történt  2010-ben  is.  15  képviselő  azt  a 
feladatot  kapta,  hogy teljesítse ezt  a szolgálatot.  Köszönetét  fejezte ki  a választópolgároknak,  a 
támogatóknak, a munkatársaknak, és családtagoknak, akik segítették azt, hogy ezt a felelősségteljes 
munkát  biztos  háttérrel  tudják  végezni.  Az  önkormányzat  már  megfogalmazta  azt  a  stratégiát, 
melynek megvalósítása már elkezdődött, és ezt a munkát folytatják. Kidolgozásra került az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia, melyben meghatározták a fejlesztési pontokat. Ez egy iránytű, melynek 
segítségével kerültek kialakításra a koncepciók, projektek. Ennek végrehajtása a következő ciklus – 
2010-2014 – időszak feladata lesz. A különböző ágazatok területén olyan lépések történtek, melyek 
vagy  hiányt  pótoltak,  vagy  a  megváltozott  körülményekhez  igazodtak.  Fontosnak  tartja,  hogy 
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elfogadásra került a Civil Koncepció és létrejött a Civil Kerekasztal. A civil társadalommal, a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás az alapja egy önkormányzat működésének. Ezt a partnerséget a 
következőkben is folytatni kívánják, ezért is alapították a „Salgótarján Civil Társadalmáért” díjat.
Hasonlóan fontosnak tartja a Kulturális Koncepció megalkotását. Salgótarján helyzeténél fogva a 
térség  kulturális  központja  kell,  hogy  legyen.  A  stratégia  összeállításakor  kikérték  a  civil 
szervezetek,  intézmények véleményét,  amivel  egy konszenzusos program került  elfogadásra.  Az 
elmúlt  négy  évben  a  kulturális  élet  területén  óriási  előrelépés  történt.  A városban  élők  együtt 
lüktetnek  az  önkormányzat  által  szervezett  programokkal,  eseményekkel.  Újszerű  programok 
kerültek megrendezésre azért, hogy a város megtartó erejét megőrizzék. A fiatalok számára olyan 
teret  kell  biztosítani,  ami miatt  érdemes visszajönni  és érdemes a  városban maradni.  A fiatalok 
megtartását szolgálta az is, hogy a lakáskoncepció keretén belül kedvezményes lakásbérlet igénybe 
vétele vált lehetővé az önkormányzati bérlakásokban.
Örömét  fejezte  ki,  hogy a  lakáskoncepcióban  megfogalmazottak  végrehajtása  területén  komoly 
eredményeket  sikerült  elérni.  Salgótarján városának az egyik neuralgikus  pontja  az úgynevezett 
kolónialakások  helyzete.  Az  elmúlt  időszakban  a  város  több  pontján  lebontásra  kerültek  az 
életveszélyessé vált kolónialakások. Fontosnak tartja továbbra is, hogy az önkormányzati lakások 
száma kerüljön lecsökkentésre,  hogy valóban azok az  önkormányzati  lakások maradjanak meg, 
melyek a 21. század emberéhez méltó komfortfokozattal bírnak. A szórványlakások értékesítése is 
megkezdődött,  mely  egyrészt  az  önkormányzati  vagyon  kintlévőségét  csökkenti,  másrészt 
hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági helyzet miatt otthon nélkül maradt emberek lakáshoz jussanak. 
Kéri  a  Közgyűlés  támogatását  a  továbbiakban  is,  hiszen  feladat  még  bőven  van.  A következő 
ciklusban talán eljut oda az önkormányzat, hogy azokat a salgótarjániakat is tudja segíteni, akik 
társasházban élnek. A Panel-program – melyet az előző Kormány hirdetett meg – olyan feltételeket 
írt  elő,  melyet  a  városban  élők  nem tudtak  igénybe  venni.  Hiszi,  hogy az  új  Kormány olyan 
feltételeket  fog  teremteni,  melynek  segítségével  a  városban  élő  embereket  lehet  segíteni.  A 
következő  ciklus  fontos  eleme  lesz  a  „Kész-ház  program”  indítása,  mely  hozzájárul  ahhoz  a 
tervhez, melyet úgy fogalmaztak meg, hogy az „Öko-város Koncepciója”, mely nemcsak az energia 
racionalizálását jelenti a köztereken és az intézményekben, hanem a város lakásainak megújítását is.
Elfogadásra  került  a  város  sportkoncepciója  is.  Az  önkormányzat  erőn  felül  támogatta  a 
sportszervezeteket. A fiatalok a támogatás nélkül nem tudták volna elérni azokat az eredményeket, 
melyeket elértek. Büszkeséggel tölti el, amikor átadásra kerülnek a „Jó tanuló, jó sportoló” díjak. 
Erőn felül  támogatták  az  élsportot  is,  azonban kérte  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy ez  a  támogatás 
kerüljön átgondolásra. Az élsport támogatása nem biztos, hogy megtérül. Fontosabbnak tartaná az 
utánpótlás nevelés támogatását, azoknak a salgótarjáni fiataloknak a segítését, akik Salgótarjánért 
küzdenek. Kérte,  hogy az önkormányzat őrizze meg azokat a sportrendezvényeket,  melyeket az 
előző négy évben megújítottak. Példaként említette a Salgó Rally-t, az Ugrógála megrendezését, az 
ökölvívó  bajnokságokat.  Ezek  az  értékek  viszik  Salgótarján  város  hírnevét.  Megköszönte  a 
sportszervezeteknek azt,  hogy a városban több országos rendezvény megszervezésére kerülhetett 
sor.
Megfogalmazásra  került  továbbá  az  ifjúsági  cselekvési  terv.  A  városi  diákönkormányzat  jó 
koordináló és érdek-képviseleti szervként működik . Úgy gondolja, hogy a következő ciklusban ezt 
tovább lehet erősíteni, a Közgyűlés munkájának előkészítésében vagy épp a bizottságok ülésein. A 
város több részében ifjúsági pontok jelennek meg,  amivel  a  SITI szerepe erősödik.  Az említett 
stratégiai pontok az önkormányzatnak nem kötelező feladatai, azonban mégis sokat tettek értük az 
előző időszakban. Ezek folytatását kérte a mostani Közgyűléstől is.
Az  intézmények  működtetésénél  elengedhetetlen  feladat  az,  hogy  az  oktatási,  illetve  szociális 
intézmények működését, a szakmai színvonalat a város megőrizze. Elmondta, hogy továbbra is kéri 
az intézmények vezetőitől, a pedagógusoktól, hogy értékrendjük soha ne vesszen el. Az elmúlt négy 
évben  nem  volt  könnyű  feladat  az  intézmények  működőképességének  fenntartása,  komoly 
elvonások  történtek  az  intézmények  finanszírozásából,  ennek  ellenére  Salgótarján  sokat  tett  az 
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intézmények működőképességének megőrzéséért. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban 
ez a színvonal tartható lesz.
Az önkormányzati cégek esetében az elmúlt 4 évben a megújulás volt a jellemző. Olyan strukturális 
változások történtek, melyek hatékonyabbá tették működésüket. 2006-ban a Vízmű Kft. esetében 
azzal  kellett  szembenézni,  hogy  működésképtelenné  válik.  Okos  döntésekkel  azonban  sikerült 
elérni,  hogy továbbra is önkormányzati tulajdonban maradt. Az elkövetkezendő években további 
gondolkodás tárgyát képezi az, hogy hogyan tud a város újabb feladatokat megjeleníteni, az átfedett 
feladatokat  kiküszöbölni.  Példaként  említette  a  szociális  bolthálózat  indítását  a  MAGOSZ-szal 
együttműködve. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartja.
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a közterületek, közterek rendben tartása is. Ezen 
a területen is fejlődés történt az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy a benyújtott pályázatok egy 
része elutasításra került forráshiány miatt. Az intézmények felújítására közel másfél milliárd forintot 
tudott  a város fordítani. A legnagyobb tételt a Kodály Zoltán Tagiskola felújítása tette ki.  Több 
beruházás is befejeződött, olyan melyet az előző önkormányzat elkezdett. Ilyen beruházás volt a 
távolsági autóbusz-pályaudvar és a Sportcsarnok felújítása is.
Salgótarján  rendelkezik  a  fejlesztési  elképzelésekkel,  hiszen  az  elmúlt  négy  évben  nemcsak  a 
stratégiákat  fogalmaztak  meg,  hanem  megfogalmazásra  kerültek  azok  a  projektek,  melyek  a 
következő időszak fejlesztései lesznek. 
A források megszerzésének tekintetében az önkormányzat cégei és intézményei is élen jártak. Így 
kerülhetett sor a Tarjáni Gyermektábor téliesítésére, a pedagógusok képzésére.
A továbbiakban ismertette azokat a projekteket, melyek a megvalósításra várnak. Ígéretet kapott a 
város arra, hogy a megnyíló új Széchenyi Terv keretein belül ezek a projektek támogatást fognak 
tudni  nyerni.  Ilyen  a  mozi  és  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  mögötti 
parkolóház  előkészítése;  az  Acélgyár  és  környezetének  megújulása;  a  városközpont  második 
ütemén belül egy új városközpont kialakítása; a Piac- és a Vásárcsarnok átépítése, teljes megújítása; 
a helyijárati autóbusz-pályaudvar visszahozatala a városközpontba, a piac mellé. Rossz döntésnek 
tartja a Déli Decentrum kialakítását,  hiszen naponta 200 kilométer az „üresjárat” az autóbuszok 
tekintetében.  Ennek  társadalmi  vitája  már  elindult.  A Tó  strand  fejlesztésével  kapcsolatban  is 
készültek tanulmányok, ezek a megfelelő projektek elindítására várnak. A tervek között szerepel 
továbbá a bányamúzeum megújítása, a hozzá kapcsolódó bányászati múlt frissítése, a fogaskerekű 
kisvasút megújítása. A turisztikai fejlesztés koordinációja a Turisztikai Desztináció Menedzsment- 
en keresztül tud a jövőben megvalósulni a Városfejlesztési Irodával kiegészülve. Ezt azért is tartotta 
fontosnak, mert Salgótarján Fülek városával együtt részese, sőt „gazdája” lett a Novohrad-Nógrád 
Geopark területének. Arra kérte a kormányzatot, hogy ezt a projektet kiemelten kezelje. Elkészült a 
Salgói vár megújítását célzó projekt is. Támogatási ígérete van a Kálvária teljes megújítására is, 
zarándokútvonal kialakításával. A városnak büszkének kell lennie arra, hogy Trianon kálváriája van. 
A  legfontosabb  azonban  az,  hogy  a  városban  munkahelyek  jöjjenek  létre.  Ebben  nagy  az 
önkormányzat  felelőssége,  annak  ellenére,  hogy feladata  nincs.  Emblematikus  eleme  ennek  az 
Öblösüveggyár  megmentése.  Olyan  munkahely-teremtési  lehetőségre  van  kilátás  az  állami 
szerepvállalás  segítségével,  amely  mindenki  számára  fontos  elem  lehet.  Elengedhetetlen  az 
infrastruktúra fejlesztése, az út és a vasút fejlesztése. Bízik abban, hogy ebben a ciksuban nemcsak 
ígéretként  jelenik  meg  a  21-es  út  négysávosítása,  a  vasút  villamosítása,  hanem ez  meg  is  fog 
valósulni.  Erre  is  ígéretet  kapott  a  kormányzattól.  Úgy  gondolja,  hogy  a  kormányzati 
szerepvállalással  és  azzal  az  önzetlen  szolgálattal,  amivel  a  képviselői  munkát  végezni  kell, 
sikerülhet, hogy Salgótarján a lehetőségek városa legyen. 
Az előzőekben ismertetett program megvalósításához kérte a Közgyűlés tagjainak és Salgótarján 
polgárainak támogatását.

A Közgyűlés tudomásul vette a polgármester programját.
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A Közgyűlés az alakuló ülést munkaülés formájában folytatta.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megállapította,  hogy a Közgyűlés 15 tagjából  15 fő van jelen,  a 
Közgyűlés határozatképes.

A következő napirendi pontok tárgyalását javasolta a Közgyűlésnek:

1./ Javaslat  az Önkormányzat és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(III.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

2./ a./ Javaslat alpolgármesterek megválasztására (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ a./ Javaslat  a  Közgyűlés  állandó  bizottságai  elnökeinek,  elnökhelyetteseinek  és  tagjainak, 
valamint a tanácsnokok a megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ A bizottságok megválasztott külső tagjainak eskütétele
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ a./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
b./ Javaslat a polgármester részére béren kívüli juttatás megállapítására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

5./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségátalányának megállapítására
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

6./ Javaslat a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól szóló 
30/2006.(X.16.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7./ Javaslat a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Megkérdezte, hogy van-e valakinek a tárgysorozatot érintő javaslata?

Dóra Ottó: Ügyrendi jelzés keretében javasolta, hogy a másnapra tervezett rendkívüli ülés témáját a 
Közgyűlés ezen a napon tárgyalja.
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Kérte,  hogy  amennyiben  mód  és  lehetőség  van  rá,  az  említett 
napirendi  pontot  a  következő  napon  tárgyalja  meg  a  Közgyűlés,  mivel  a  téma  nem az  ünnepi 
alkalomhoz kötődik.

Dóra Ottó képviselő elfogadta Polgármester Asszony válaszát.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a tárgysorozatot.

1./ Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
7/2007.(III.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A helyi önkormányzatokról szóló törvény és a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  törvény  2010-től  hatályos  rendelkezései  lehetőséget  adnak  olyan 
alpolgármester megválasztására, aki a Közgyűlésnek nem tagja, és akinek így – ha a Közgyűlés e 
lehetőséggel  élni  kíván  -  az  önkormányzat,  illetve  a  Közgyűlés  munkájában  való  részvételét  a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  is  rendezni  szükséges.  Az  előterjesztés  ezen  kívül  a 
bizottságok korábban kialakult rendszerének, illetve a tanácsnoki tisztségeknek a módosítására tesz 
indítványt. Az eddigi 6 bizottság helyett 4 bizottságban fogják a képviselők munkájukat végezni, 
ami azt jelenti, hogy 26 bizottsági hellyel kevesebb jelenik meg az előző ciklushoz képest.
Tájékoztatta  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy  a  pártok  képviselői  az  ülést  megelőzően  egyeztettek  a 
bizottságok számának, létszámának és megoszlásának tekintetében. 
Felhívta  képviselőtársai  figyelmét,  hogy  az  írásos  előterjesztés  az  ülést  megelőzően  került 
kiosztásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 24/2010.(X.14.)rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felkérte dr. Kádár Zsombor jegyző urat, hogy gondoskodjon a rende-
let  hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről. Erre az időre 10 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

(Szünet után a jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

2./ a./ Javaslat alpolgármesterek megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) 
bekezdése értelmében a Közgyűlés a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített több-
séggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert vá-
laszthat.
Azon alpolgármester, akit nem a Közgyűlés tagjai közül választottak, nem tagja a Közgyűlésnek, a 
polgármestert a Közgyűlés elnökeként nem helyettesítheti, de a Közgyűlés ülésein tanácskozási jog-
gal részt vesz. A nem a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a 
Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az alpolgármesterek választása személyi kérdés, az SZMSZ 23. § (1) bekezdése alapján – mivel az 
érintettek nem kérték zárt ülés tartását - a Közgyűlés nyilvános üléssel folytatta munkáját.

Javasolta, hogy a Közgyűlés az alpolgármesterek személyéről titkos szavazással döntsön.
Az SZMSZ 44. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés a titkos szavazásról és módjáról vita nélkül 
egyszerű többséggel dönt.
Az SZMSZ 44. § (2) bekezdés értelmében javasolta, hogy a titkos szavazás szavazatszedő bizottság 
közreműködésével, borítékba helyezett szavazólapon, szavazóhelyiség és urna igénybevételével tör-
ténjen.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el, hogy a titkos szavazás szavazatszedő bi-
zottság közreműködésével, borítékba helyezett szavazólapon, szavazóhelyiség és urna alkalmazásá-
val történjen.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az alpolgármesterek személyére tett javaslatot:
Fenyvesi Gábor több cikluson át volt a Közgyűlés tagja, illetve 2006-tól alpolgármesterként vett 
részt a Közgyűlés munkájában. Javasolta, hogy továbbra is a humánszolgáltatás, a népjóléti- és mé-
diaügyek, valamint városmarketing és egyházügyek területén segítse munkáját.
A törvény módosítása lehetőséget nyújt olyan alpolgármester választására, aki nem a Közgyűlés 
tagja. Ennek értelmében Eötvös Mihály urat javasolta a Közgyűlés számára.
Eötvös Mihály szintén több ciklusban dolgozott a Közgyűlésben, és alpolgármesterként vett részt az 
előző Közgyűlés munkájában. Javasolta hogy feladatai ellátását a gazdasági, valamint környezetvé-
delmi, idegenforgalmi területen, illetve a civil szférával való kapcsolattartásban segítse.
Kérte a Közgyűlés tagjait, hogy támogassák javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jelezte, hogy Fenyvesi Gábor alpolgármester-jelölt úr saját személyét 
érintően bejelentette személyes érintettségét.
A továbbiakban a szavazatszedő bizottság tagjaira tett javaslatot. Javasolta a bizottság elnökének 
Séra Tamás Attila képviselő urat, tagoknak pedig Szabó Ferenc Gábor és Huszár Máté képviselő 
urakat. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a szavazatszedő bizottság tagjaira vonat-
kozó javaslatot.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megkérte képviselőtársait, hogy szavazataikat – a ruhatárban elhelye-
zett szavazófülke és urna használatával – adják le. 
Felhívta képviselőtársai figyelmét arra, hogy szavazni mindkét jelöltre külön-külön, a jelölt neve 
melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet.

A képviselők leadták szavazataikat, a szavazatszedő bizottság megállapította az eredményt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felkérte Séra Tamás Attilát – mint a szavazatszedő bizottság elnökét 
– hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Séra Tamás Attila: A szavazatszedő bizottság elvégezte a munkáját. A szavazás 10.53 órakor kezdő-
dött, a szavazás 10.56 órakor fejeződött be. A szavazatszedő bizottság tagjai megállapították, hogy a 
szavazásban 15 képviselő vett részt. A bizottság tagjai – az urna felbontását követően – megállapí-
tották, hogy abban a szavazásban részt vett közgyűlési tagok számával egyezően 15 db szavazólap 
található. A bizottság tagjai a jelöltekre leadott szavazatokat kettő alkalommal megszámolták, és a 
következő eredményt állapították meg:
Eötvös Mihály esetében 0 érvénytelen, 15 érvényes szavazat volt, 11 igen szavazat és 4 nem szava-
zat.
Fenyvesi Gábor személyére leadott szavazatok közül 1 érvénytelen és 14 érvényes szavazat volt, 
melyből 11 igen, és 3 nem szavazat került megállapításra.
Maga és a Közgyűlés tagjainak nevében gratulált az alpolgármestereknek, sok sikert kívánt munká-
jukhoz. Egyben Polgármester Asszonynak és képviselőtársainak is eredményes munkát kívánt az el-
következendő 4 évre.

(Az alpolgármesterek választásáról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szavazatszedő bizottság elnökének ismertetése alapján megállapí-
totta az eredményt. 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 183/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 2010. október  14.  napjától  Fenyvesi  Gábort  (szül.: 
Salgótarján,  1975.08.31.,  an.:  Veiner  Éva,  lakcím:  3121  Somoskőújfalu,  Földosztás  u.  13.) 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 184/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010.  október  14.  napjától  Eötvös  Mihályt  (szül.: 
Zagyvapálfalva,  1955.02.13.,  an.:  Antal  Irén,  lakcím:  3100 Salgótarján,  Kistarján  út  6.  IX/75.) 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ b./ A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Az alpolgármesterek letették a törvényben előírt esküt, és aláírták az esküokmányt.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A megbízólevelek átadását követően gratulált az alpolgármesterek-
nek; és kérte, foglalják el helyeiket az elnöki asztalnál. 

3./ a./ Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek, elnökhelyetteseinek és tagjainak, 
valamint a tanácsnokoknak a megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az SZMSZ 23. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján, mivel személyi 
kérdés  tárgyalásáról  van szó és  az  érintettek  nem kérték zárt  ülés  tárgyalását,  így a  Közgyűlés 
nyilvános ülésen folytatta munkáját. 
Felhívta  képviselőtársai  figyelmét,  hogy  az  írásos  előterjesztés  az  ülést  megelőzően  került 
kiosztásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A döntéshozatal során személyenként külön-külön került sor a szavazásra.

A Közgyűlés

Huszár  Máté,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökének személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Szabó Ferenc Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének személyére tett javaslatot 15 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Korponai Tamás, a Pénzügyi Bizottság tagjának  személyére tett javaslatot  15 igen szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.
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Kakuk  Zoltán,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Tóth  Réka,  a  Pénzügyi  Bizottság tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Bocsó  Imre,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Pintér  Andrea,  a  Pénzügyi  Bizottság tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Ercsényi Ferenc, a Pénzügyi Bizottság tagjának személyére tett javaslatot  15 igen szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Molnár  Károly,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Korponai Tamás, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnökének személyére tett javaslatot 
15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Kakuk Zoltán,  az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság elnökhelyettesének személyére tett 
javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Turcsány László, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 
14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Mester Ákos, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Jakab Jácint, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Lovász Gabriella, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 
15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta..

Fekete Zsolt, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Huszár Máté, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Uramecz János, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Szabó Ferenc Gábor, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
elnökének személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Szekeres  Géza,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
elnökhelyettesének személyére tett javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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Dr.  Ispán  András,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Pindroch  Ferenc,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Sári  Sándorné,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Iványi  Attila,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Szomszéd Józsefné, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Dóra Ottó, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság tagjának 
személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Méhes  András,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Bakos  Sándor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
tagjának személyére tett javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Séra Tamás Attila, a Népjóléti Bizottság elnökének személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta.

Fekete Zsolt, a Népjóléti Bizottság elnökhelyettesének személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal 
– egyhangúlag – elfogadta.

Turcsány László, a Népjóléti Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 14 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta.

Dr. Ispán András, a Népjóléti Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta.

Pindroch Ferenc,  a Népjóléti Bizottság tagjának személyére tett  javaslatot  15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta.

Szekeres  Géza,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Pálfalvai Zoltán,  a Népjóléti  Bizottság tagjának személyére tett  javaslatot  15 igen szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Pataki  Ferenc,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.
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Pappné Soós Ildikó, a Népjóléti Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta.

Lonsták Endre Dezső, a Népjóléti Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta.

Dóra  Ottó,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Ercsényi  Ferenc,  a Népjóléti  Bizottság tagjának személyére tett  javaslatot  15 igen szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Alabér  Zoltán,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  személyére  tett  javaslatot  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – elfogadta.

Lisztóczki Lászlóné, a Népjóléti Bizottság tagjának személyére tett javaslatot 14 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta.

Szekeres  Géza,  a  kisebbségi  ügyek  koordinációs  feladatainak  ellátásával  megbízott  tanácsnok 
személyére tett javaslatot 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Dóra Ottó, a koordinációs feladatok ellátásával megbízott tanácsnok személyére tett javaslatot 15 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Szám: 185/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. 
törvény 22.  §  (1)  és  a  24.  §  (1)  bekezdései  és  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2007.(III.27.)  rendelet  58.§  (3)  bekezdése  alapján  2010. 
október 14. napjától a Közgyűlés állandó bizottságainak tagjait az alábbiak szerint választja meg:

1. Pénzügyi Bizottság (9 fő):

Elnök: Huszár Máté
Elnökhelyettes: Szabó Ferenc Gábor

Települési képviselők közül választott tagok: Korponai Tamás
  Kakuk Zoltán
  Ercsényi Ferenc

Nem települési képviselő közül választott tagok: Tóth Réka 
        Bocsó Imre 
        Pintér Andrea 
        Molnár Károly 
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2. Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság (9 fő)

Elnök: Korponai Tamás
Elnökhelyettes: Kakuk Zoltán

Települési képviselők közül választott tagok:       Turcsány László 
Fekete Zsolt

        Huszár Máté

Nem települési képviselő közül választott tagok: Mester Ákos 
Jakab Jácint 
Lovász Gabriella 
Uramecz János 

3. Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság (10 fő)

Elnök: Szabó Ferenc Gábor 
Elnökhelyettes: Szekeres Géza 

Települési képviselők közül választott tagok: Dr. Ispán András
Pindroch Ferenc
Dóra Ottó

 Méhes András

Nem települési képviselő közül választott tagok: Sári Sándorné 
Iványi Attila 
Szomszéd Józsefné 
Bakos Sándor 

4. Népjóléti Bizottság (14 fő)

Elnök: Séra Tamás Attila
Elnökhelyettes: Fekete Zsolt

Települési képviselők közül választott tagok: Turcsány László
Dr. Ispán András
Pindroch Ferenc
Szekeres Géza
Dóra Ottó

  Ercsényi Ferenc

Nem települési képviselő közül választott tagok: Pálfalvai Zoltán 
Pataki Ferenc 
Pappné Soós Ildikó 
Lonsták Endre Dezső 
Alabér Zoltán

      Lisztóczki Lászlóné

2. A  Közgyűlés  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  21.§-a  és  az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.27.) rendelet 
56.§ (1)  bekezdése alapján 2010. október 14. napjától az alábbi tanácsnokokat választja meg:

Koordinációs feladatok ellátására: Dóra Ottó
Kisebbségi ügyek koordinációs feladatainak ellátására: Szekeres Géza
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ A bizottságok megválasztott külső tagjainak eskütétele
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A külsős bizottsági tagok letették a törvényben előírt esküt, és aláírták az esküokmányt.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöntötte a megválasztott bizottsági tagokat, majd 30 perc szünetet 
rendelt el, és felkérte a Pénzügyi Bizottságot, tartsa meg első ülését.

SZÜNET

(Szünet után a jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolta, hogy a 4. a./ és b./ napirendi pontok együtt kerüljenek tár-
gyalásra, a döntés külön történjen.

4./ a./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
b./ Javaslat a polgármester részére béren kívüli juttatás megállapítására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Mivel  a  két  napirendi  pont  személyét  érintette,  átadta  az  ülés 
vezetését Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak. Egyben bejelentette személyes érintettségét.

Fenyvesi  Gábor:  Felhívta  képviselőtársai  figyelmét,  hogy  az  írásos  előterjesztést  a  hivatal 
munkatársai  kiosztották.  Kérte  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  hogy  ismertesse  a  bizottság 
álláspontját.

Huszár  Máté:  A  Pénzügyi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontban  szereplő  határozati  javaslatot 
egyhangúlag, a b./ napirendi pontban szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontját egyhangúlag, míg a 
3. pontot 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 186/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010.  október  3.  napjától  Székyné  dr.  Sztrémi 
Melinda polgármester illetményét 579.500,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
A  polgármestert  illetményén  felül  –  felsőfokú  C  típusú  német  nyelvvizsgája  alapján  –  az 
illetményalap  100%-ának  megfelelő  mértékű,  38.650,-  Ft/hó  összegű  idegennyelv-tudási  pótlék 
illeti meg.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 187/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda  polgármester 
tisztsége ellátásának időtartamára engedélyezi  egy hivatali  gépjármű belföldön és külföldön 
történő hivatalos és magáncélú használatát. 

2./ A Közgyűlés Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester tisztsége ellátásának időtartamára egy 
előfizetéses mobiltelefont bocsát rendelkezésére és annak előfizetési, használati díját, valamint 
közterheit a Polgármesteri Hivatal megfizeti.

3./ A Közgyűlés a polgármester, mint biztosított részére 2010. november 1. napjától kezdődően 
határozatlan időtartamra szóló megtakarításon, befektetésen alapuló életbiztosítást köt 130.000 
Ft/hó összegű díjjal.

Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző
Határidő: azonnal

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester visszavette az ülés vezetését.

5./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségátalányának megállapítására
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  15  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  fogadta  el  Fenyvesi  Gábor  illetményére  és 
költségátalányára vonatkozó előterjesztést. 
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A Közgyűlés  15  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  fogadta  el  Eötvös  Mihály  illetményére  és 
költségátalányára vonatkozó előterjesztést. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 188/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

1. a) Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2010. október 14.  napjától  Fenyvesi Gábor 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 541.100,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.

b.) Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2010. október 14.  napjától  Fenyvesi Gábor 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester  részére  illetménye  20%-ának 
megfelelő összegű – 108.220,- Ft/hó – költségátalányt állapít meg.

2. a) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010.  október  14.  napjától  Eötvös  Mihály 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 541.100,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.

b) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010.  október  14.  napjától  Eötvös  Mihály 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester részére  illetménye  20%-ának 
megfelelő összegű – 108.220,- Ft/hó – költségátalányt állapít meg.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ Javaslat a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól 
szóló 30/2006.(X.16.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Felhívta  képviselőtársai  figyelmét,  hogy az  írásos  előterjesztés  a 
Közgyűlés ülését megelőzően került kiosztásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
(A 25/2010.(X.14.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felkérte dr. Kádár Zsombor jegyző urat, hogy a Közgyűlés ülését kö-
vetően gondoskodjon a rendelet hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről.
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7./ Javaslat a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Felhívta képviselőtársai  figyelmét,  hogy az írásos előterjesztés az 
ülést megelőzően került kiosztásra, bizottság nem tárgyalta.
Elmondta, hogy az ökológiai tragédia emberi mulasztás miatt következett be, a felelősségre vonás 
nem maradhat el.  Úgy gondolja, hogy a részvétnyilvánításon túl mindenkinek kötelessége, hogy 
bajba jutott embertársain segítsen. A jelenlegi előterjesztés is arról szól, hogy a Közgyűlés Devecser 
és Kolontár településeknek 500.000-500.000,- forint gyorssegélyt, mint adományt utaljon át.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozta:

Szám: 189/2010.(X.14.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  vörösiszap-katasztrófa  áldozatainak  megsegítése 
érdekében Kolontár Község Önkormányzatának, és Devecser Város Önkormányzatának 500.000-
500.000 Ft összegű adományt nyújt.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az adományok azonnali átutalásáról intézkedjen, és a 
költségvetési  rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslatát  a  soron  következő  Közgyűlés  rendes 
ülésére terjessze be.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívta képviselőtársai figyelmét, hogy a Magyar Televízió Zrt. a 
Nemzeti Kármentő Alap számára egy akciót kezdeményezett a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak 
megsegítésére. Ennek értelmében a Magyar Televízió október 17-én egész napos műsortervét átala-
kítva szeretné az ország lakosságát bevonni abba a pénzgyűjtési folyamatba, mely már folyik, de 
koránt sem jutott el a csúcspontjára. Elmondta, hogy az adás napján reggel 08.00 óra és este 20.00 
óra között a Városháza épületében egy kihelyezett urnát biztosít az önkormányzat, azért, hogy a vá-
ros és környéke lakossága pénzadományát elhelyezhesse. Kérte képviselőtársait és a város lakossá-
gát, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek a rászorulóknak adományaikkal. Elmondta, hogy ezt az 
akciót az MTV műsoraiban csütörtöktől kezdve, illetve az adásnapon többször is meghirdetik. Az 
összegyűjtött összegekről október 17-én vasárnap este 21.00 órakor élő műsor keretében számot ad-
nak. Elmondta továbbá, hogy ezt az akciót elsősorban a megyei jogú városok számára hirdették 
meg. A katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez csatlakozott a József Attila Művelődési és Konfe-
rencia Központ is. Elmondta, hogy a SAIGON zenekar kezdeményezésére egy jótékonysági koncer-
tet rendeznek 2010. november 5-én. Mindenkit arra kért, hogy érezze át a felelősséget és nyújtson 
támogatást a károsultaknak. Jelenleg pénzre és emberi munkára van szükség, a későbbiekben azon-
ban szükség lehet adományokra is.

dr. Diósiné Taracsák Judit: A maga és a civil szerveztek nevében gratulált ahhoz, hogy Polgármester 
Asszony második alkalommal kezdheti ciklusát a város polgármestereként. Ehhez a munkához jó 




