
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

Jelen vannak:
− a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
− dr. Kádár Zsombor jegyző
− dr. Varga Tamás aljegyző
− a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
− meghívott külső előterjesztők, vendégek
− a sajtó képviselői

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület 24 tagjából 21 fő van jelen, tehát a Közgyűlés határozatképes. Dóra 
Ottó, Gyurián Tibor és Uramecz János képviselő urak előzetesen jelezték a testületi ülésről való 
távolmaradásukat. (A jelenléti ívet az ülést megelőzően Uramecz János képviselő aláírta, az ülés 
kezdete előtt azonban távozott.)

A napirendeket illetően – a kiküldött meghívóhoz képest – a következő módosító javaslatot teszi:
Javasolja,  hogy  a  kiküldött  meghívóban  3.  napirendi  pontként  szereplő „Javaslat  Salgótarján 
Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására” c. 
előterjesztést  a  Közgyűlés  vegye  le  napirendjéről.  A szociális  törvény  vonatkozó  rendelkezése 
értelmében  a  szolgáltatástervezési  koncepciót  előzetesen  véleményeztetni  kell  az  érintett 
intézményvezetőkkel,  a  kisebbségi  önkormányzat(ok)kal,  a  Szociálpolitikai  Tanács  területi 
szervével,  valamint  a  megyei  önkormányzattal.  A Nógrád  Megyei  Önkormányzat  esetében  a 
koncepció  felülvizsgálatának  megtárgyalása  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  hatáskörébe 
tartozik. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2010. január 19-én kelt levelében arról 
tájékoztatta, hogy a Bizottság 2010. január 18-ai ülése határozatképtelenség miatt elmaradt, így a 
városi koncepció felülvizsgálatának megtárgyalására a Bizottság következő ülésén, 2010. január 28-
án kerül sor.

A javaslat elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő napirendeket fogadta el:

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(I.26.)  rendelete  a  2009.  évi 
költségvetésről szóló 8/2009.(II.12.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  középtávú  gyermek  és  ifjúsági  koncepciójában 
foglaltak  rövid  távú  megvalósítása  érdekében  a  2010-2011.  évekre  szóló  cselekvési  terv 
elfogadására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

3./ Javaslat  a  Női  és  a  Férfi  Átmeneti  Szálló  akadálymentesítésére  vonatkozó  hatósági 
szerződések megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
− Holecz Istvánné dr. kirendeltségvezető, Észak-magyarországi Államigazgatási Hivatal

Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége

4./ Javaslat  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  által  meghirdetett  "2010/1.  Téli-tavaszi 
közmunkaprogramhoz” való csatlakozásra 
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Morgenstern Ferenc, Karancslapujtő Község polgármestere

5./ Javaslat  a  Salgótarján  Térségi  Kommunális  Szilárd  Hulladéklerakón  keletkező  depóniagáz 
mentesítésére  befektetői  tőkével  finanszírozandó  gázkezelő  rendszer  létesítésére  és 
működtetésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

6./ Javaslat ASP központhoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

7./ Javaslat számítógép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

8./ Javaslat Salgótarján, belterületi 8732/2 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes ingatlan 
telekhatár-rendezéssel egybekötött megosztására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

9./ Javaslat  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaságnál  kialakult 
veszteséges működés kezelésére szóló intézkedési tervre
Előterjesztő: Pusztáné  Belinyák  Ágnes,  a  Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 

igazgatója

10./ Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2009. II. félévi 
tevékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Svecz István, a munkaszervezet vezetője
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11./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 2010. évi 
kiemelt teljesítményértékelési céljainak meghatározására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. tv. végrehajtására irányuló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Az ülést megelőzően megküldött polgármesteri tájékoztatót a következőkkel egészíti ki:
Elmondja, hogy a Nógrád Megyei Közgyűlés és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
létrehozott  Egyeztető Bizottság 2010. január 20-án ülésezett.  Az ülés napirendjén négy fő téma 
szerepelt: Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatásszervezési koncepciója;  a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet további működtetésére kötött együttműködési 
megállapodás; a gyermekvédelmi szakellátás ügyében a város önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Önkormányzat közötti per; valamint szóbeli tájékoztató keretében ismertette a megyei közgyűlés 
elnöke a  „Salgótarjáni  retro múzeum és  földalatti  kiállítóhely  attrakció fejlesztés” címet  viselő 
kiemelt projekt javaslat főbb tartalmi elemeit, jelenlegi állapotát és a Salgótarjánt érintő építészeti 
és közlekedési elképzeléseket.
Ez utóbbi tájékoztató alapján egyértelművé vált, hogy a megyei önkormányzat mintegy 1,4 md Ft 
összköltségű  kiemelt  projektje  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  városközponti  funkcióbővítő 
rehabilitációja akcióterületén belül van, továbbá a város és a megye egyes projektelemei (múzeum, 
mozi, Múzeum tér) építészeti egységet képeznek, ezért szükséges a folyamatos szakmai egyeztetés 
a projekt előkészítés, fejlesztés és a kivitelezés időszakában.
Az elmondottak alapján az egyeztető bizottság ülésén igényként fogalmazódott meg, hogy a megyei 
és városi önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzítse, hogy a kiemelt projekt sikeres 
lebonyolítása érdekében együtt kívánnak működni.
Ennek  keretében  a  kiemelt  projekt  előrehaladásáról  folyamatosan  tájékoztatják  egymást,  a 
szükséges szakmai egyeztetések érdekében rendszeresen kooperációkat tartanak az érintett hivatali 
szervezeti egységek szakembereinek és – szükség esetén – külső szakértők, tervezők bevonásával.
Az  együttműködési  megállapodásra  vonatkozó  egyeztetés  a  két  hivatal  szakemberei  között 
megkezdődött, jóváhagyásra történő beterjesztésére – várhatóan - a februári ülésen kerül sor.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-ának (6) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének  eleget  téve  tájékoztatja  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  –  egyéb  munkáltatói 
jogkörében  eljárva  –  dr.  Kádár  Zsombor  jegyző  úr  részére  2009.  évre  kitűzött 
teljesítménykövetelmények értékelését elvégezte. A jegyző úr minősítése kiváló, a 0-8-ig terjedő 
skálán 6.4 pontot ért el. A kitűzött feladatokat nagyobb részben, illetve teljes mértékben teljesítette, 
így az elérhető 40 pontból 32 pontot szerzett.
Tájékoztatja továbbá a Közgyűlés tagjait, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati  viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvény  245/F.  §-ának  (1)  bekezdésében  foglalt 
kötelezettségének eleget téve – egyéb munkáltatói jogkörében eljárva – Garami István parancsnok 
úr  részére  2009.  évre  kitűzött  teljesítménykövetelmények  értékelése  szintén  megtörtént.  A 
parancsnok úr minősítése kiváló, a 0-8- ig terjedő skálán 6,9 pontot ért el. A kitűzött feladatokat 
nagyobb részben, illetve teljes mértékben teljesítette, így az elérhető 80 pontból 69 pontot szerzett.
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Czene Gyula: A polgármesteri tájékoztatóból egy rendezvényt említ,  nevezetesen a január 13-án 
tartott  megemlékezést,  mely  a  Radnai-havasokban  történt  lavinaomlás  salgótarjáni  áldozatainak 
emlékére került megrendezésre. Megjegyzi, hogy a rendezvényen olyan emberek is koszorúztak, 
akik korábban ezt nem tették. Az ott elhangzott beszédet nem kívánja minősíteni.  Az emlékező 
beszédből  azonban hiányolta  a tragédia üzenetét.  Legfontosabb üzenetnek azt  tartja,  hogy ezt a 
sportot  a  városban  nem  szabad  „kihalni”  hagyni.  Tudja,  hogy  a  sportág  felkarolása  nem  az 
önkormányzat feladata, azonban a meglévő gondokat, problémákat fel kell tárni. Többször hallotta, 
hogy a városban nincs hó, ez azonban hóágyúzással megoldható lenne. Az országban 33 helyen 
működik  sícentrum,  melyből  6  helyen  hóágyúznak.  A városban  három helyen  lehetne  sípályát 
létesíteni,  példaként  említi  Eresztvényt,  ahol  a  közelben  szálloda  is  található.  A lavinaomlás 
áldozatainak  emlékversenyét  az  idén  sem tudták  megrendezni,  mivel  eltulajdonították  azokat  a 
kampókat  tartó  papucsokat,  ami a felvonón működött.  A város hírnevét  emelné,  ha egy sípálya 
kerülne kialakításra, melynek megvalósításához összefogás szükséges.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Több  mindenben  egyetért  Czene  Gyula  képviselő  által 
elmondottakkal. Az, hogy egy eseménynek mi az üzenete – úgy gondolja – az mindig az adott 
szónok  feladata.  Magántőke  bevonásával  komoly  előkészületek  történtek  arra,  hogy  a  sísport 
hagyományainak  visszaállítása  megtörténjen.  Bízik  abban,  hogy az  ősz  folyamán  egy  újonnan 
fölálló  Regionális  Fejlesztési  Tanács  támogatni  fogja  a  kiemelt  turisztikai  attrakciók  körét 
Salgótarján térségében. Rendelkezésre áll az a vállalkozói kör, akik ezt a fejlesztést meg kívánják 
valósítani.

dr. Juhász Tibor: Az, hogy egy emlékbeszéd tetszik vagy nem tetszik valakinek szubjektív dolog. 
Úgy gondolja, hogy egy emlékbeszédnek nem az a célja, hogy a sísportot kiemelje, erre megvan a 
megfelelő fórum. Beszédében többek között arról szólt, hogy olyan sízők voltak, akik a területi és 
országos bajnokságokon kitűnő eredményeket értek el.

dr. Bercsényi Lajos: Megerősíti, hogy a megemlékezésen kiváló beszéd hangzott el.

Czene Gyula: Nem állt szándékában minősíteni a beszédet. Az eddigi megemlékezések üzenetei 
között elhangzott, hogy miért fontos a város számára a sísport. Ezt hiányolta csupán.

A polgármesteri  tájékoztatóhoz  további  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  Közgyűlés  azt 
tudomásul veszi.

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(I.26.)  rendelete  a  2009.  évi 
költségvetésről szóló 8/2009.(II.12.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2009.  évi 
költségvetéséről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet január havi módosításának lényegi elemeit foglalja 
össze.

A Pénzügyi,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport,  a  Szociális  és  Egészségügyi,  a  Közbeszerzési, 
valamint  Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi 
Bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a rendelet módosítását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(Az 1/2010.(I.26.) rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában 
foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2010-2011. évekre szóló cselekvési terv 
elfogadására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2005-ben fogadta el Salgótarján Megyei Jogú Város 
középtávú gyermek és  ifjúsági  koncepcióját,  valamint  az  annak végrehajtását  célzó  2006-2007. 
évekre szóló cselekvési tervet. A Közgyűlés a határozatban arról is döntött, hogy az önkormányzat 
az ifjúsági feladatok megvalósítása érdekében a cselekvési tervet kétévenként felülvizsgálja és újat 
készít.  A  cselekvési  terv  meghatározza:  az  önkormányzat  által  a  fiatalok  részére  nyújtott 
szolgáltatások  kialakításával  és  fejlesztésével  kapcsolatos  intézkedéseket,  az  intézkedések 
határidejét, felelőseit, valamint a megvalósításban közreműködő intézményeket és szervezeteket, a 
szolgáltatások  működtetésére  és  fejlesztésére  fordítandó  pénzügyi  forrásokat.  Az  előterjesztés 
meghatározza  továbbá  a  következő  időszak  feladatait,  értékeli  a  2008-2009.  évekre  készült 
cselekvési terv eredményeit, valamint 19 pontban tesz javaslatot a 2010-2011-es évek tennivalóira.

Fenyvesi Gábor: Az előterjesztés első oldal, 2. pontjának harmadik bekezdését a következőkre kéri 
javítani:  „a városi  diákrádió műsorainak”.  Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  ülésén  a 
cselekvési  terv  12.  pontjának  kiegészítését  javasolták  a  Salgótarjáni  Ifjúsági  Információs  és 
Tanácsadó  Irodán,  valamint  a  Salgótarjáni  Diákönkormányzaton  túl  a  Nógrád  Megyei  Ifjúsági 
Szolgáltató  Módszertani  Központtal,  és  a  Nógrád  Megyei  Esélyegyenlőségi  Irodával.  Ezt  a 
módosító javaslatot előterjesztőként nem támogatja. Kéri, hogy a Közgyűlés ezzel a kiegészítéssel 
fogadja el az előterjesztést.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag, míg a Pénzügyi Bizottság nem támogatta 
az előterjesztést.

Simon Tibor:  Elmondja, hogy a szakbizottság ülésén Uramecz János képviselő tette a módosító 
javaslatot. Erről a bizottság nem szavazott, ezen javaslat nélkül az adott napirendi pontról egyhangú 
szavazás történt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:
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Szám: 1/2010.(I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint elfogadja a Salgótarján Megyei Jogú 
Város  középtávú gyermek és  ifjúsági  koncepciójában foglaltak  rövid távú  megvalósítását  célzó 
2010-2011. évekre szóló cselekvési tervet. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

3./ Javaslat  a  Női  és  a  Férfi  Átmeneti  Szálló  akadálymentesítésére  vonatkozó  hatósági 
szerződések megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  Észak-magyarországi  Regionális  Államigazgatási  Hivatal 
Szociális  és  Gyámhivatala  Salgótarjáni  Kirendeltsége,  mint  működést  engedélyező  szerv  2009. 
szeptember  18-án  a  Női  Átmeneti  Szállón,  2009.  szeptember  25-én  a  Férfi  Átmeneti  Szállón 
felügyeleti ellenőrzést végzett. A megyei gyámhivatal ellenőrzési összegzésében mindkét intézmény 
vonatkozásában megállapította, hogy azok felújításra szorulnak, melynek során biztosítani kell  a 
szakmai  jogszabályban  meghatározott  tárgyi  feltételeket,  az  intézmények  teljes  körű 
akadálymentesítését.  Az  előterjesztés  az  intézmények  akadálymentesítésére  vonatkozó  hatósági 
szerződések megkötésére tesz javaslatot. 

A  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  11  igen  szavazattal,  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 2/2010.(I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére 
vonatkozóan  hatósági  szerződést  kíván  kötni  a  működést  engedélyező  szervvel,  az  Észak-
magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező 
hatósági szerződések aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett "2010/1. Téli-tavaszi 
közmunkaprogramhoz” való csatlakozásra 
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
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A napirend tárgyalásánál jelen volt:
- Morgenstern Ferenc, Karancslapujtő Község polgármestere

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Karancslapujtő Község Önkormányzata a  Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által meghirdetett „2010/1 Téli-tavaszi közmunkaprogram” című pályázati kiírására 
Karancslapujtő  Község  Önkormányzata  gesztorságával  pályázatot  nyújtott  be.  A pályázatban  a 
salgótarjáni  kistérségből  a  gesztor  településen  kívül  még  további  13  település  vett  részt. 
Kistérségenként  egy  pályázat  benyújtására  volt  lehetőség.  A pályázat  benyújtásának  határideje 
2010. január 4-e volt. A pályázatot már elbírálták, és azt eredményesnek minősítették.
Az  előterjesztés  Karancslapujtő  Község  Önkormányzatának  gesztorságával  a  Szociális  és 
Munkaügyi Minisztériumhoz „2010/1 Téli-tavaszi közmunkaprogramra” benyújtott és támogatást 
nyert pályázathoz való csatlakozás utólagos hozzájárulására tesz javaslatot.
A Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  8  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi 
Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Köszönetét fejezi ki Morgenstern Ferenc polgármester úrnak.

Fekete  Zsolt:  Szintén  köszönetét  fejezi  ki  és  gratulál  Karancslapujtő  Község polgármesterének, 
hogy a pályázaton sikeresen szerepeltek. Kérdezi az előterjesztőtől, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város ezen a pályázaton miért nem vett részt? Az előterjesztés értelmében a kormányzó párt biztosít 
olyan  pályázati  lehetőséget,  mely  kötelező  önrész  biztosítása  nélkül  is  lehetővé  teszi  a 
foglalkoztatást.  Kérdezi,  hogy  Salgótarján  környékén  2010.  január  15.  és  június  15-e  között 
nincsenek olyan kommunális  feladatok,  melyeket  közmunkaprogram keretében el  lehetett  volna 
végeztetni? A pályázat 48 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. Kérdezi, hogy Salgótarján városa miért 
csak egy fővel járul hozzá a foglalkoztatáshoz?

Hári Ildikó: Fekete Zsolt képviselő kérdéseire válaszolva elmondja, hogy Salgótarján városában is 
szükség  van  a  foglalkoztatásra,  azonban  ennek  vannak  korlátai.  A város  a  foglalkoztatást  a 
Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-n  keresztül  valósítja  meg,  melynek  költségvetését  a 
tavalyi  évben  a  Közgyűlés  jóváhagyta.  A pályázatról  december  14-én  szereztek  tudomást,  a 
Közgyűlés  ülésére  pedig  december  15-én  került  sor.  A pályázat  benyújtásakor  valóban  nem 
szükséges  önrészt  biztosítani,  a  megvalósítás  során  azonban  szükséges  az  önrész  biztosítása  a 
pályázat  finanszírozási  rendszeréből  adódóan.  A pályázat  benyújtásánál  a  rendelkezésre  állási 
támogatásban  részesülők  számából  kell  kiindulni,  Salgótarján  esetében  minimum 50  főt  kellett 
volna foglalkoztatni, melyhez az önkormányzatnak kb. 15-20 millió forint körüli összeget kellett 
volna előre finanszíroznia. A Foglalkoztatási Kft-nek az év végére a járulékszabályok változásából 
adódóan kb. 2 millió forint állt rendelkezésre. Figyelembe véve az átmeneti gazdálkodási időszakot 
is, erre nem nyílt lehetőség. Jelenleg a közterületen 75-80 fő, közcélú munkavégzés keretében több 
mint  600  fő  foglalkoztatása  valósul  meg.  Véleménye  szerint  a  foglalkoztatásban  nem  történt 
visszalépés.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  tavalyi  téli  közmunkaprogramban  részt  vett  az 
önkormányzat. A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. visszajelzése alapján az elszámolás körülményes 
volt, több százezer forint plusz költség jelentkezett, melyet a Kft. már akkor sem tudott felvállalni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Megerősíti,  hogy  Salgótarján  városa  komoly  pénzeket  fordít 
közfoglalkoztatásra.  2009.  évben  az  önkormányzat  intézményeiben,  cégeiben  közcélú 
foglalkoztatással oldott meg feladatokat, át tudta vállalni az 5%-ot. Jelenleg azonban az látható, 
hogy  2010-ben  az  önkormányzat  ezt  már  nem  tudja  tartani.  Salgótarján  esetében  2100  fő  a 
rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma. Az előző években hozott törvénymódosítások 
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következtében  a  10%-hoz  képest  20%-ot  kell  biztosítani  a  segélyezéshez.  Álságosnak  tartja  a 
közmunkaprogramhoz kapcsolódó pályázatokat. A rendszerben egyre többen jelennek meg, ezzel a 
problémával  kormányzati  szinten  kell  foglalkozni.  A fenti  pályázatok  tüneti  kezelést  jelentenek 
csupán.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  kistérségből  egy  pályázat  adható  be,  ezért  kérte  a  többi 
települést, hogy csatlakozzanak jelen pályázathoz.

Fekete Zsolt: Ismételten köszönetét fejezi ki Morgenstern Ferencnek azért, hogy pár óra leforgása 
alatt egy komoly pályázati anyagot tudott elkészíteni, Salgótarján Megyei Jogú Város erre nem volt 
képes. Álságos a helyzet különösen azért, mert Salgótarján városában a szociális ellátó rendszert, az 
alrendszerek egymásra épülését a város vezetése nem látja. Lesznek olyan feladatok, melyeket 2010 
tele után is el kell végezni. A pályázat megnyerése estén 48-50 fő foglalkoztatására nyílhatott volna 
lehetőség. Ezen idő alatt ezek az emberek a foglalkoztatás következtében a szociális segélyezési 
rendszerből kiestek volna. Úgy gondolja, hogy ezt a három alrendszert együtt kellett volna kezelni. 
Irodavezető  asszony  által  említett  rossz  tapasztalatokat  egyrészt  a  munkaszervezetben  történt 
változásokkal lehetne megoldani, másrészt el kellene azon gondolkodni, hogyan lehetne javítani a 
foglalkoztatást,  hogy az  valóban  a  város  és  a  városlakók  számára  esztétikailag  is  elfogadható 
eredményt képezzen.

Morgenstern Ferenc: Köszöni az elismerést azok nevében, akik a pályázatot elkészítették. Köszöni 
továbbá Salgótarján vezetésének, hogy lehetővé tették a pályázat benyújtását, melynek keretében 
127 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Az ünnepek miatt 5 nap állt rendelkezésre ahhoz, hogy 14 
település  képviselő  testülete  döntését  meghozza.  Kérdezi,  hogyan  lehetett  volna  a  városnak 
megoldani azt, hogy testületi ülés keretében megerősítsenek egy olyan vállalást, mely három és fél 
hónapra megelőlegezi közel 50 ember bérét és annak járulékait? A községek esetében a képviselő 
testületet egyszerűbben össze lehetett hívni, ahol határozat született arról,  hogy megelőlegezik a 
foglalkoztatáshoz szükséges bért.  Bízik abban, hogy a téli közmunka foglalkoztatást meg tudják 
oldani, hiszen a munkához szükséges feltételeket is biztosítani kell.

dr.  Bercsényi  Lajos:  Úgy  gondolja,  hogy  Salgótarján  városa  az  eddigi  lehetőségekkel  élt.  A 
városnak és a kistérségnek együtt kell gondolkodni. A város sokat költ a szociális rendszerre, a 
törvényes  lehetőségeknek  megfelelően  végzi  tevékenységét.  Nem  szabad  azt  gondolni,  hogy 
komoly hiba történt.

Hári Ildikó: Az iménti válaszában utalt arra, hogy az önerő mértéke 15-20 millió forintra tehető, 
melyből a bérjellegű kiadásokat kell megfinanszírozni.  Ezen felül a pályázat nem tartalmazza a 
munkavégzéshez szükséges anyagbeszerzés ÁFA-ját, a foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési 
hozzájárulást, szállítási költségeket, hulladék elhelyezését. Véleményként fogalmazódott meg, hogy 
a kommunális feladatellátás nem megoldott. Elmondja, hogy jelenleg 75-80 fő végzi Salgótarján 
közterületén  ezt  a  feladatot.  A Közgyűlés  decemberi  ülésén  az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló 
rendelet 290 fő közcélú munkás foglalkoztatására adott felhatalmazást azzal, hogy finanszírozza az 
átmeneti  időszakban  bérüket,  az  ezzel  járó  dologi  kiadásokat.  Elmondja  továbbá,  hogy  a 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  struktúrája egy alacsonyabb létszámú foglalkoztatáshoz igazodott, 
mely tovább már nem növelhető. Kifeszített a munkavégzés, hiszen 7 fő ember irányítja több mint 
ezer fő közérdekű munkában résztvevő munkáját.

(Ercsényi  Ferenc  és  Huszár  Máté  képviselők  elhagyják  az  üléstermet.  A  jelen  lévő  képviselők  
száma: 19 fő)
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Fekete Zsolt: Az általa elmondottak lényegét – sajnálatára – az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnöke sem látja. Kérdezi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. igazgatójától, hogy Salgótarján 
Megyei Jogú Város területén és környékén tudna-e foglalkoztatni 48-50 embert a téli időszakban? 
Kérdezi továbbá, hogy a munka elvégzése többe kerül-e a Kft. részére, mintha a pályázat keretében 
kerülnének elvégzésre?

Bodnár Benedek: Fekete Zsolt képviselő kérdéseire válaszolva elmondja, hogy minden munkaerőre 
szükség van a téli időszakban természetesen megfelelő korlátok között. Az imént már elhangzott, 
hogy  jelentős  dologi  következményei  vannak  egy  nagylétszámú  foglalkoztatásnak  a  téli 
hónapokban. Ezeket a Kft. üzleti tervében tudja tervezni megfelelő gazdaságpolitikai szempontok 
figyelembevételével.

Eötvös  Mihály:  Fekete  Zsolt  képviselő  úrnak  elmondja,  hogy  az  5%-os  önrész  a  közcélú 
foglalkoztatás esetében igen megtévesztő, hiszen egy struktúrát fenn kell tartani. A Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. személyi bérét, dologi kiadásait a város önkormányzata biztosítja, mely éves szinten 
70-80 millió forintra tehető. Több foglalkoztatás esetén a személyi állományt is meg kell növelni. 
Úgy gondolja, hogy Salgótarján önkormányzata a közel 630 fő foglalkoztatásával mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a szociális rendszerbe kerülteket foglalkoztatni tudja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Több képviselő társával együtt tudna olyan pályázatokat felsorolni, 
melyek  megvalósulása  jó  lenne  a  városban.  Ennek  azonban  korlátai  vannak,  ilyen  korlát  a 
költségvetés. A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az önkormányzat által nyújtott támogatásból tudja 
fenntartani magát. Álságos dolognak tartja az erről folytatott  beszélgetést,  hiszen jó lenne, ha a 
diáksportra adott normatívtámogatást nem vették volna el az önkormányzatoktól, ha az érettségihez 
járó támogatás egy részét nem vonták volna meg, ha a városban lehetne biztosítani az alapfokú 
művészetoktatási ellátást. A város szociális ellátó rendszere rendezett és kifeszített. Mindenkinek 
jobb lenne, ha ezeknek az embereknek munkát lehetne biztosítani.

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 3/2010.(I.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utólagosan  hozzájárul  Karancslapujtő  Község 
Önkormányzata  gesztorságával  pályázat  benyújtásához  a  Szociális  és  Munkaügyi 
Minisztériumhoz  a  „2010/1.  Téli-tavaszi  közmunkaprogramra”  Salgótarján  tekintetében  1  fő 
regisztrált álláskereső foglalkoztatására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A  Közgyűlés  a  közmunkaprogram  megvalósítása  során  felmerülő  költségeknek  az  1  fő 
foglalkoztatott  tekintetében  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatára  eső  részét  az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma: 20 fő)

5./ Javaslat  a  Salgótarján  Térségi  Kommunális  Szilárd  Hulladéklerakón  keletkező 
depóniagáz  mentesítésére  befektetői  tőkével  finanszírozandó  gázkezelő  rendszer 
létesítésére és működtetésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásánál jelen volt:

- Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
- Szőkéné Hajdú Diána a VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegének vezetője
- Máramarosi István az ENER-G Kft. magyarországi igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2004-ben  elfogadott  Helyi 
Hulladékgazdálkodási Tervében vállalt feladatunk többek között az Új Térségi Hulladéklerakóban 
képződő biogázok (depóniagáz) kezelése és a telep gázmentesítése.
A telepen  2002  óta  lerakott  hulladékmennyiség  a  biogáz  termelő  képesség  aktív  szakaszába 
érkezett.  Így  aktuálissá  vált  a  gázkezelés  olyan  módon  való  megoldása,  mellyel  mind  a 
Hulladékgazdálkodási  Tervnek  mind  a  Telep  további  működtetése  feltételeként  előírt 
környezetvédelmi, jogszabályi kötelezésnek meg tudunk felelni.
Mivel  a  gázkezelés  igen  komoly,  mintegy 100 millió  Ft-os  nagyságrendű beruházással  (terv és 
engedélyeztetés,  technika,  telepítés)  valósítható  meg,  a  telep  kezelője  a  VGÜ Kft.  saját  forrás 
hiánya  miatt  több  befektetővel  folytatott  tárgyalást.  A tárgyalások  eredményeként  az  ENER-G 
Natural  Power Kft.  által  adott  ajánlat  tűnt  a legkedvezőbbnek,  aki  saját  erőből  vállalta  a teljes 
beruházás  megvalósítását.  A beruházás  több  célt  szolgál:  a  jogszabályi  kötelezésnek  kizárólag 
idegen  forrásból  megvalósítható  beruházással  meg  tudtunk  felelni,  a  képződő  biogáztól  és 
bűzterheléstől  mentesíteni  tudjuk  a  környezetet,  maga  a  kinyert  gáz  alternatív  zöld  energia 
forrásként villamos energia és hőtermelésre hasznosítható.
Az ENER-G Kft. működése kapcsán termelt villamos energia értékesítéséből az Önkormányzatnak 
15 éven keresztül jutalékot fizet  a teljesítménytől függően, az előterjesztéshez csatolt  szerződés 
szerint  számított  összegnek  megfelelően.  Ezzel  megvalósulhat  a  város  déli  részét  érő 
környezetterhelés csökkentésére hivatott olyan beruházás, mely Salgótarján öko-várossá válásának 
további  lépcsője  lehet.  A beruházás  megvalósításának  és  hosszú  távú  működtetésének  részletes 
feltételeit  az  előterjesztéshez  csatolt  szerződés  és  mellékletei  tartalmazzák.  A  szerződés 
háromoldalú, melyet a telep tulajdonosa Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a 
polgármester, a telep kezelője nevében a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, a beruházó nevében az 
ENER-G Natural Power Kft. ügyvezetői írnak alá. 
A szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására kéri a felhatalmazást a Közgyűlés tagjaitól.

(Huszár Máté képviselő visszatér az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma: 21 fő)

A Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  10  igen  szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett, az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 4/2010. (I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Kommunális  Szilárd  Hulladéklerakó 
depóniagáz  hasznosítás  tárgyában az  ENER-G Natural  Power  Kft-vel  kötendő szerződést  az  1. 
számú melléklet  szerint  jóváhagyja,  ezzel egyidejűleg a 228/2003.(XI.27.)Öh. számú határozatát 
visszavonja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ Javaslat ASP központhoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Kormány  szándéka  szerint  régiónként  kialakításra  kerül  egy 
hivatali szoftverek működését közösen biztosító szolgáltató (ASP) központ, amely összhangban az 
elektronikus kormányzati és önkormányzati törekvésekkel a régión belül egységes formában teszi 
lehetővé  a  csatlakozó  közintézmények  és  önkormányzatok  számára  az  állampolgárok  hivatali 
ügyeinek intézését.  A kialakítandó központ létrehozására pályázó önkormányzatok keresték meg 
önkormányzatunkat  csatlakozási  szándékunk  kinyilvánítása  céljából.  Ilyen  szándéknyilatkozatok 
felmutatása szükséges a leendő ASP-t üzemeltető önkormányzat részéről a támogatás elnyeréséhez. 
Elmondja,  hogy a  pályázaton  csak  azok  az  önkormányzatok  vehetnek  részt,  akik  egy korábbi 
pályázati körben már részt vettek. Ez a pályáztatás 2006 előtt nem történt meg, így Salgótarjánnak 
nincs módja a pályázatot beadni. A régióban Eger és Miskolc adja be pályázatát. Az előterjesztés 
arra tesz javaslatot, hogy mind a két település pályázatához csatlakozzon Salgótarján. 

dr. Kádár Zsombor: Megerősíti, hogy a régión belül Eger és Miskolc városa felel meg a pályázati 
kiírásnak.  Egyik  feltétel  volt,  hogy  az  elmúlt  5  év  során  300  millió  forintot  kellett  költeni 
informatikai fejlesztésekre. A pályázati feltételek egyrészt lehetővé teszik, hogy Salgótarján városa 
mindkét  pályázathoz  csatlakozzon.  Másrészt  ha  a  nyertes  pályázó  rendelkezik  a  város 
szándéknyilatkozatával, abban az esetben az itteni beruházáshoz szükséges önerőt a nyertes pályázó 
viseli. A rendszer kiépítéséhez a városba is fognak telepíteni hardver eszközöket mintegy 100 millió 
forint értékben. A régión belül csatlakozni kell a szükséges rendszerhez. Úgy gondolja, hogy ez a 
jövő útja, a lehetőséggel a város csak nyerhet.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 5/2010. (I.26.)Öh. sz. határozat
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Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  és Miskolc 
Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  által  benyújtásra  kerülő,  az  Észak-Magyarországi  Operatív 
Program  keretében  meghirdetett  „A  térségi  közigazgatási  és  közszolgáltatási  informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat keretein belül kialakítandó önkormányzati elektronikus 
szolgáltató központhoz (ASP rendszerhez) történő csatlakozási szándéknyilatkozatok aláírását az 1-
2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7./ Javaslat számítógép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény kihirdetésére 2009. november 16-án került sor, egyes rendelkezéseit 2010. január 1-től kell 
alkalmazni. Az ügyintézéshez kapcsolódó jelentős változás, hogy a tevékenység megkezdése, az 
adatváltozások  bejelentése  elektronikus  úton  történik.  Az  okmányirodai  hálózatba  bekapcsolt 
számítógépeken  jelenleg  nem  biztosított  az  internetelérés,  az  ügyintézéshez ezért  szükséges  a 
számítógép beszerzése. Az önkormányzat 2010. évi költségvetése még nem került elfogadásra, ezért 
szükséges az eszközbeszerzés közgyűlési jóváhagyása.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Ercsényi Ferenc: Az előterjesztésben 2009. október 22-ei dátum szerepel. Tudomása szerint ekkor 
még nem volt életben az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelkezés.

dr. Kádár Zsombor: Elírás történt az előterjesztésben.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 6/2010. (I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  egyéni  vállalkozók  ügyintézéséhez  szükséges 
számítógép  (komplett  gép  monitorral,  billentyűzet,  egér,  Windows  Operációs  Rendszer) 
beszerzésére 200.000 Ft összeget jóváhagy. 

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző 
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8./ Javaslat Salgótarján, belterületi 8732/2 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes in-
gatlan telekhatár-rendezéssel egybekötött megosztására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  által  jóváhagyott 
207/2008.(XI.25.)Öh. sz. határozat alapján, 2009. június 10-én a Salgó Vagyon Kft. adásvételi szer-
ződést kötött a természetben Salgótarján, Zagyva út 1-3. szám alatt található 8732/3 hrsz.-ú ingat-
lanra. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa építésügyi hatósági eljárás megindítását kérte a használaton 
kívüli tűzoltószertár lakássá alakításának tárgyában. A hatóság megállapította, hogy az ingatlan gép-
járművel történő megközelítése nem biztosított, ezért az eljárást felfüggesztette. A felmerülő problé-
ma önkormányzati közterületet érintő telekalakítással és az ehhez kapcsolódó adásvételi szerződés 
megkötésével orvosolható.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 7/2010. (I.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 8732/2  és  a  8732/3 hrsz.-ú  ingatlanokat  érintő 
telekalakítást a mellékelt 90/2009. számú vázrajz szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat megvásárolja a 
8732/3 hrsz.-ú, Salgótarján, Zagyva út mellett található, művelés alól kivett „egyéb épület és 
udvar” megnevezésű ingatlan 63 m2-es területrészét, 915 Ft/m2 vételáron.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

3./ A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott telekalakítás során létrejövő, 8732/5 hrsz.-ú 264 m2 

területű, művelés alól kivett „közterület” megnevezésű ingatlant forgalomképtelennek minősíti, 
amely az ingatlankataszterbe felvételre kerül. 

Határidő: ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzést követő 8 napon belül
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
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9./ Javaslat  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaságnál  kialakult 
veszteséges működés kezelésére szóló intézkedési tervre
Előterjesztő: Pusztáné  Belinyák  Ágnes,  a  Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 

igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. veszteséggel zárta az utolsó 3 
gazdasági évet. 2009. végére a kifizetetlen számlák összege elérte az 51 millió Ft-ot. Ez a tény, va-
lamint a revizori jelentés is arra ösztönözte a társaság vezetését, hogy a kialakult veszteséges műkö-
dés  kezelésére  intézkedési  tervet  készítsen.  Az egyes  területeket  megvizsgálva,  a  lehetőségeket 
számba véve az intézkedési tervtől várható  2010. évi bevétel növekedés, illetve költségcsökkenés 
összege 22 millió Ft. Az intézkedési tervben foglaltak szerves részét képezik majd a társaság 2010. 
évi üzleti tervének.

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  egyhangúlag,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési  és 
Idegenforgalmi  7  igen  szavazattal,  2  nem ellenében  és  3  tartózkodás  mellett  támogatta,  míg  a 
Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést.

Szalai  Erika:  Kisebbségi  véleményként  megfogalmazódott  az  intézkedési  terv 
megvalósíthatóságával szembeni kétely.

Czene Gyula: Véleménye szerint Pusztáné Belinyák Ágnes igazgató asszony lehetetlen feladatra 
vállalkozik  munkatársaival  együtt.  A valós  problémákhoz  igazodva  a  városnak  segítenie  kell 
igazgató asszony munkáját. Az intézkedési tervet megszavazza.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Közös  az  érdek.  Sajnálatát  fejezi  ki,  hogy  a  most  tervezett 
intézkedések  korábban  nem  születtek  meg.  Úgy  gondolja,  hogy  a  Közgyűlésnek,  mint 
tulajdonosnak negyedévente meg kell vizsgálnia, hogy a vezetés betartja-e az intézkedési tervben 
foglaltakat.

Ercsényi Ferenc: Kívánja ügyvezető igazgató asszonynak, hogy jelen intézkedési tervet végre tudja 
hajtani. Véleménye azonban az, hogy ez az intézkedési terv semmit nem fog megoldani. Nem tudja 
megoldani azt a helyzetet, amit a város vezetése az elmúlt 3 évben a társaságnál kialakított. A város 
vezetését  személyes  felelősség  terlehi  azért,  hogy a  Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Kft.  ilyen 
helyzetbe jutott.

Méhes András: Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzetben csupán válságkezelésről van szó. Született 
egy személycserére vonatkozó döntés. Az előrelépésnek két útja lehet: az egyik az önkormányzati 
támogatás  növelése,  a  másik  pedig  a  társaság  gazdálkodása,  hatékonyságának  a  növelése. 
Örvendetesnek  tartja,  hogy mindkét  irányban  lépések  történtek.  Biztos  abban,  hogy ügyvezető 
igazgató asszonynak előrelépést sikerül elérni. Az önkormányzat 30% támogatást nyújt, a 70%-ot a 
társaságnak  kell  kigazdálkodnia.  Egyetért  Ercsényi  Ferenc  képviselő  társával  abban,  hogy  az 
intézkedési terv tartalmaz olyan elemeket, melyek megvalósíthatók, és tartalmaz olyanokat, melyek 
kockázatosak. Úgy gondolja, hogy a 30-70%-os arány egy 50-50%-os arányban valósulhatna meg. 
A lépések irányait helyesnek tartja, a mértéket azonban kritizálja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Több mindenben egyetért  Méhes András képviselő társával.  Nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy 2007. évben 25 millióval csökkentették a Létesítmény és Sport 
Nonprofit  Kft.  korábbi  támogatását,  amely  hiány  továbbnövekedett.  A  sportlétesítmények 
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fenntartása nem profitorientált és kifizetődő vállalkozás. Nem számoltak továbbá azzal sem, hogy a 
folyamatos  központi  kivonás  következtében  20  millió  forint  plusz  hiány  jelenik  meg  az 
önkormányzat  költségvetésében.  Ercsényi  Ferenc  képviselő  társa  figyelmébe  ajánlja  a  sport 
támogatás állami finanszírozásának alakulását.  Salgótarján város sporttámogatásának összetételét 
vizsgálva látható, hogy az önkormányzat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. támogatásán felül 
több mint  20 millió  forint  jelenik meg,  melyet  egyesületek kapnak pályázati  úton,  továbbá 4-5 
millió forintra tehető az az összeg, melyet rendezvénytámogatásra biztosít az önkormányzat. 

Simon Tibor: Elmondja, hogy a szakbizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Az állami 
támogatás az önkormányzati sportfeladatok területén elképesztően alacsony, a 0%-hoz közeli. Az a 
teher, amit az önkormányzat vállal 100%. Idézi Bajnai Gordon miniszterelnök urat, aki azt mondta, 
hogy Magyarországnak  tudomásul  kell  venni,  hogy 2010-ben  egyhavi  összeg  kiesik  az  ország 
költségvetéséből, azaz csak 11 havi összeg áll rendelkezésre a 12 hónapra. Salgótarján sportjára ez 
nem igaz, hiszen az önkormányzat a támogatást növeli. Ez az önkormányzat részéről az erőn felüli 
támogatás kifejezése a sport irányába, amit minden egyes képviselő társának támogatnia kell.

Eötvös  Mihály:  Az  intézkedési  tervvel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  elmúlt  időszakban 
egyeztetések  történtek.  Az  önkormányzat  fölvállalta  azt,  hogy  a  céget  konszolidálja.  A  Kft. 
ügyvezetőjével  megállapodtak  abban,  hogy  negyedévente  egyeztetnek,  és  amennyiben  további 
intézkedés szükséges, azt megteszik. A költségvetésben nem lát forrást arra, hogy a cég további 
pénzügyi támogatást kapjon az önkormányzattól.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Összességében elmondja, hogy három év után a cég anyagi helyzetét 
rendezni kellett, a hiányzó összeget vissza kell adni. Ez egy komoly és nagyon feszes gazdálkodást 
jelentő  intézkedéssel  –  ami  bevétel  növelésből  és  kiadás  csökkentésből  áll  –  megvalósítható. 
További források nem állnak rendelkezésre, ezért nagyobb odafigyelést igényel a cégvezetés és az 
önkormányzat részéről az, hogy a terv tartható legyen. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egyszeri 
konszolidációja a cégnek. Amennyiben így sem tud működni a továbbiakban el kell gondolkodni a 
feladatok átcsoportosításán, új bevételi források feltárásán.

Ercsényi  Ferenc:  A Kormány  nem  írta  elő  a  város  vezetésének  azt,  hogy  ne  figyeljen  oda  a 
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-re. Nagyobb odafigyelés esetén nem kellett volna intézkedési 
tervet  összeállítani,  amely  nem  tartalmazza  többek  között  az  előző  ügyvezető  igazgató 
végkielégítését sem.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 8/2010.(I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja a Létesítmény és Sport 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál kialakult veszteséges működés kezelésére kidolgozott 
intézkedési tervet. 

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztáné  Belinyák  Ágnes,  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 

Társaság ügyvezető igazgatója 
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10./ Beszámoló a Salgótarjáni  Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett  2009.  II. 
félévi tevékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen volt:
- Svecz István, a munkaszervezet vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2009. II. félévben tovább erősödött a Tanács döntéshozói szerepe, a 
Bizottságok munkája.  Érdemi segítséget  nyújt  a Tanács  munkájához a  Jegyzői  Kollégium, és  a 
Szakkollégiumok működése. A feladatok bővülésével (Dobrodától átvett feladatok, szociális étkez-
tetés, átmeneti ellátások, támogató szolgálat és közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás) a GYES-ről visszatérők, valamint a többletmunka elvégzésével megbízott személyek tevé-
kenységére is szüksége van a Munkaszervezetnek, ezért 2010-ben létszámbővítés szükséges. A Ta-
nácsülések illetve Bizottsági ülések száma jelentősen megnövekedett, ezért a jövőben szükséges egy 
igazgatásszervezői végzettséggel rendelkező munkatárs alkalmazása.
Megjegyzi, hogy a kistérség még mindig nem szerepel az önkormányzati törvényben. Tudni kell 
azonban azt, hogy 10-11 fős munkaszervezet segíti a tanácstagok munkáját. A kistérségi feladatok 
növekedését jelenti, hogy egyre több önkormányzat kényszerül feladatait kiszervezésére. A Társulás 
szociális  és  foglalkoztatási  tevékenysége  az  elmúlt  évben  előtérbe  került,  hiszen  a  benyújtott 
pályázatok többsége e területhez kapcsolódik.
Az eltelt időszakra visszatekintve megállapítható, hogy jelentős fejlesztések indultak el a kistérség-
ben, amely az intenzív pályázati munkának, és az aktív Tanácsi tevékenységnek köszönhető. Éves 
viszonylatban közel 600 millió forintot nyert pályázati támogatásként a 24 település. A kistérség el-
nökeként úgy ítéli meg, hogy a tanács tagjai, polgármester társai sokat dolgoztak azért, hogy a for-
rások idekerüljenek. Megköszöni a Munkaszervezet vezetőjének és munkatársainak a felelősségtel-
jes munkát. A tanácsban képviselni fogja a Munkaszervezet létszámának bővítését.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 
míg  a  Szociális  és  Egészségügyi,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 9/2010.(I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Tanácsában végzett 2009. II. félévi tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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11./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltóságának 
2010. évi kiemelt teljesítményértékelési céljainak meghatározására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak  szolgálati 
viszonyáról  szóló 1996. évi  XLIII.  törvény értelmében minden évben értékelni  kell  a hivatásos 
állomány  tagjának munkateljesítményét. A kiemelt célok alapján az állományilletékes parancsnok 
előre,  írásban  megállapítja  a  tárgyévre  vonatkozóan  a  hivatásos  állomány  tagjával  szemben 
támasztott követelményeket, amelyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyév végéig értékeli az 
állomány tagjának teljesítményét. A törvényi kötelezettségek betartására tekintettel került felvételre 
a napirendi pontok közé Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 
2010. évi kiemelt teljesítményértékelési céljainak meghatározása.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 10/2010.(I.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat 
Hivatásos  Tűzoltóságának  2010.  évi  kiemelt  teljesítményértékelési  céljait  az  alábbiak  szerint 
határozza meg:

- A tűzoltóság által  végrehajtandó hatósági  ellenőrzések legyenek feltáró jellegűek, a feltárt 
hiányosságok minden esetben legyenek ütköztethetőek a jogszabályhellyel.

- A hatósági ellenőrző tevékenységet követően a feltárt hiányosságok súlyosságának megfelelő 
szankció kerüljön alkalmazásra.

- Munkavégzése  során  következetesen  alkalmazza  a  megváltozott  tűzvédelmi  jogszabályok, 
illetve a KET NOVELLA előírásait.

- A parancsnoksággal  Együttműködési  megállapodást  kötött  egyesülettel  erősítse  a  szakmai 
együttműködést,  továbbképzésükben  történő  közreműködéssel,  gyakorlatokba  történő 
bevonásukkal segítse szakmai felkészültségük fejlesztését.

- Működési területén fejlessze szakmai kapcsolatát a működő települési tűzoltó egyesületekkel, 
segítse  fejlődésüket,  hogy  mielőbb  teljesíteni  tudják  az  együttműködési  megállapodás 
kötéséhez szükséges feltételeket.

- Gondoskodjon  az  állomány folyamatos  és  rendszeres  felkészítéséről,  ezáltal  biztosítva  az 
Európai  Uniós  szakmai  követelmények  széleskörű  megismerését,  az  ismeretek  gyakorlati 
munka  során  történő  megfelelő  alkalmazását,  különös  tekintettel  az  elmúlt  években 
szolgálatba lépő fiatal tűzoltók elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztésére.

- Segítse  elő  az  állomány  tűzoltó  szakmai-  és  sportversenyekre  történő  eredményes 
felkészülését, valamint azokon való részvételét.

- Követelje  meg  és  rendszeresen  ellenőrizze  az  állomány  képzésének,  továbbképzésének 
minőségét, hatékonyságát.

Felelős: Garami István tűzoltó ezredes, parancsnok
Határidő: értelemszerűen
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Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A következő napirendi  pontok tárgyalására  az  SZMSZ 23.  §  (1) 
bekezdés a.) pontjának megfelelően  ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor. Kéri a meghívott vendégeket, a 
sajtó  képviselőit,  érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirend  tárgyalásánál  nem  érintett  belső 
szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

NYÍLT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A mai ülésre interpelláció nem érkezett. Bejelenti, hogy dr. Bercsényi 
Lajos – a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatói minőségében – az ülést megelőzően jelezte, hogy 
tájékoztatni szeretné a Közgyűlés tagjait a H1N1 vírus elleni védekezés eredményeiről.

dr.  Bercsényi  Lajos:  A 2009.  ősze  óta  tartó  infulenzaszerű  és  H1N1 fertőzések  megelőzésének 
eredményeiről a következő tájékoztatást adja: a H1N1 influenzavírus, amely több száz éve súlyos 
járványokat okoz. Az A, B, C vírusok folyamatosan megtalálhatók a világ minden pontján, azonban 
a  különböző  ágensek  hatására  olyan  mutációk  indultak  be,  mely  több  százezer  ember  életét 
veszélyeztették, halált okoztak. Örömét fejezi ki, hogy Nógrád megyében – egyedül az országban – 
nem  fordult  elő  haláleset.  Megköszöni  az  intézmények  pedagógusainak,  az  egészségügyben 
dolgozóknak azt a komoly odafigyelést, melynek hatására a megye átlaga az országos átlagnál jobb. 
A beoltottak aránya 23,4%. Köszönetét fejezi ki Polgármester asszonynak, hogy az Egészségügyi és 
Szociális Központon keresztül térítésmenetesen biztosítottak lehetőséget az oltópont kialakításához. 
Tudni  kell  azt  is,  hogy a  megnövekedett  kórházi  költségeket  nem tudták  lehívni.  Figyelmeztet 
továbbá arra, hogy a járványnak csak az első hulláma vonult le, a második hullám még hátra van. A 
továbbiakban is szükséges az odafigyelés és a törődés.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni dr. Bercsényi Lajos tájékoztatását. Köszönet illeti még a 
háziorvosokat, a kórház dolgozóit, hogy áldozatos munkájukkal segítették a potenciális betegeket.

Dudás József:  Köszönetét  fejezi  ki  azon szülőknek,  közmunkásoknak,  akik a  Kodály Tagiskola 
kiköltöztetésében  részt  vettek.  Példaértékű  volt  a  hozzáállás.  Komoly  munkát  végzett  az 
iskolavezetés, a szakiroda és a főigazgató úr egyaránt. Problémát jelent a Petőfi iskola környékére 
kihelyezett megállni tilos tábla. Reméli, hogy a helyzet a későbbiek folyamán rendeződni fog. Az 
iskola építése az érdeklődés középpontjába került.  Ígéretet  tesz arra,  hogy figyelemmel kíséri  a 
kivitelezés munkálatait.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Örömét fejezi ki, hogy a munkaterületet át tudták adni. Tájékoztatja 
képviselő társait, hogy a pénteki nap folyamán sajtónyilvánosság előtt történik meg a kivitelezési 
szerződés aláírása. A napokban a közbeszerzési eljárás zárásaként megtörtént az eredményhirdetés, 
melynek értelmében a Styl Építő Kft. az 1+1 Kft-vel közös konzorciumban nyerte el a kivitelezés 
megvalósítását.  Az  Arany  János  Tagiskola  munkálatait  pedig  az  X2  Kft.  fogja  elvégezni. 
Csatlakozik  Dudás  József  képviselő  úr  által  elmondottakhoz,  összefogás  és  együttműködés 
jellemezte a terület átadását, amiért köszönetét fejezi ki a munkában résztvevőknek. Megemlíti az 
„Ablak  a  városra”  című önkormányzati  magazinműsort,  melynek vendége  Somogyiné  Quallich 
Lenke  tagintézmény  vezető  volt,  aki  maga  is  elismeréssel  szólt  a  társadalmi  összefogásról. 
Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a tagiskola vezetője bejárta azokat az intézményeket, ahol a 
gyerekek  elhelyezésre  kerültek.  Információi  szerint  a  beilleszkedés  zökkenőmentesen  sikerült. 
Bízik abban, hogy a 2010/2011-es tanév második félévet a gyerekek a már megújult intézményben 
tudják elkezdeni. Megköszöni Lőrincz Gyula irodavezető úrnak és irodájának azt a munkát, melyet 
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a pályázat előkészítése és lebonyolítása során végeztek.

Huszár Máté: Kérdezi, hogy a mai Közgyűlés ülését a Városi TV miért nem közvetíti?

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Nem szeretné,  ha  a  Közgyűlés  kampány  helyszíne  lenne.  Nem 
gondolja, hogy a Közgyűlésnek és a Városi Televíziónak a kampány céljait kellene szolgálni.

Huszár Máté: Mivel a Közgyűlés üléseit a televízió nem közvetíti, kérdezi, hogy ezt követően a 
Városi Televízió a sajtótájékoztatókra el fog-e menni? Kérdezi továbbá, hogy a későbbiek során a 
várost vezető politikusok felvállalják-e a vitát az ellenzéki politikusokkal?

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  A Városi  Televízióban indult  egy műsor  „Ellenzéki  kerekasztal” 
címen. Információja szerint a városban jelenleg ellenzékbe lévő pártok közül egyedül a Munkáspárt 
jelent meg a felvételen, így az MSZP nem vállalta a párbeszédet a város többi ellenzéki pártjával. 
Nem hiszi, hogy a Városi Televízió bármiben is megakadályozná az ellenzék képviselőit.

László István: Amennyiben a televízió a sajtótájékoztatóra meghívást kap részt fog venni rajta. Egy 
korábbi  Közgyűlés  ülésén  már  körvonalazta  műsorelképzelését,  melyet  a  Városi  Televízió 
kialakított.  A  résztvevőkkel  két  műsormegbeszélésre  került  sor.  Egy  szereplő  vállalta  fel  a 
műsorban való részvételt. Azóta egy másik politikai erő már jelezte, hogy a következő műsorban 
részt kíván venni.

Huszár Máté: Polgármester asszony nem az általa feltett kérdésre adott választ. Kérdezi, hogy a 
várost vezető koalíció vagy frakció tagjai felvállalnak-e nyilvános vitát? Az „Ellenzéki kerekasztal” 
című műsor felvételén a FIDESZ-frakciójából senki nem vett volna részt. Úgy gondolja, hogy ez 
ebben a formában nem vitahelyzet. László Istvántól kérdezi, hogy mikor mondott akár a Liberális 
Egyesület, akár a Magyar Szocialista Párt nemet a műsorban való szereplésre? Kérdezi továbbá, 
hogy az MSZP-t meghívta-e az első műsor felvételére, adott-e tájékoztatást arról, hogy mikor kerül 
sor erre? Emlékezteti ügyvezető igazgató urat,  hogy az említett megbeszélésen abban maradtak, 
hogy tovább egyeztetnek, hiszen a műsornak csak akkor van értelme, ha a várost vezető koalíció 
részéről  is  részt  vesz  valaki  a  műsorban.  Emlékei  szerint  egyik  párt  sem  mondott  nemet  a 
megajánlott szereplésre.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A 2006-os választásokat  követően Frei  Tamás kezdeményezésére 
szerveztek egy vitaműsort, melyen rajta kívül Boldvai László, Dóra Ottó, Becsó Zsolt vett részt. Ezt 
követően senki részéről nem érkezett hozzá ilyen kezdeményezés.

László István: A műsorral kapcsolatban elmondja, hogy két egyeztetés történt. Az egyik párt jelezte, 
hogy az  első  műsorban nem,  míg  a  másik  két  politikai  erő  úgy nyilatkozott,  hogy a  jelenlegi 
formában  egyenlőre  nem kíván  részt  venni.  Az Ellenzéki  Kerekasztal  nem kampányműsorként 
merült fel, hanem annak az igénynek a megvalósítására, hogy ellenzéki pozícióból a televízióban 
megjelenhessen a vélemény. Más kérdés az, hogy a választás kapcsán milyen választási műsorokat 
fog készíteni a televízió.

Fenyvesi  Gábor:  Annak  idején  a  Közgyűlések  üléseiről  csupán  vágóképek  jelentek  meg  a 
televízióban, az akkori ellenzék sajtótájékoztatóján a Városi Televízió egyszer sem jelent meg. Egy 
önkormányzati műsor volt látható a televízióban, ahol a Közgyűlésben résztvevő pártok képviselő 
beszélgethettek egymással. Ezen a beszélgetésen az aktuálisan ott lévő alpolgármester összefoglalta 
a Közgyűlési ülésen történteket, majd pár percig szót kaptak az ellenzéki pártot képviselők is. Ez 
jelentette a „kiegyensúlyozott” tájékoztatást. Az elmúlt időszakban a Városi Televízió sugározta a 

19




