
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

3. 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 23 fő van jelen, tehát a Közgyűlés határozatképes. Eisler 
Ferenc képviselő előzetesen jelezte a testületi ülésről való távolmaradását.

A napirendeket illetően – a kiküldött meghívóhoz képest – a következő módosító javaslatot teszi:
Javasolja,  hogy  a  kiküldött  meghívóban  17.  napirendi  pontként  jelzett  „Javaslat  a  Társadalmi 
Infrastruktúra  Operatív  Program  „A  pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató  informatikai  
infrastruktúra”  című  TIOP-1.1.1/07/1.  jelű  pályázaton  való  részvételi  szándék  megerősítésére” 
című  előterjesztés  tárgyalását  a  Közgyűlés  vegye  le  napirendről.  Javaslatát  a  következőkkel 
indokolja:  A  pályázat  kitöltő  programja  és  kalkulátora  -  amely  alapján  az  intézmények 
feladatellátási  helyeibe beszerezhető informatikai eszközök számát, mennyiségét (ezek alapján a 
támogatás mértékét) meg lehetne határozni - még nem jelent meg. A napirend tárgyalását a soron 
következő  Közgyűlésre  tervezi  a  szakiroda  beterjeszteni  annak  érdekében,  hogy  a  pályázat 
határidőn belül benyújtásra kerülhessen.
Új napirendek felvételére a következő javaslatokat teszi: Javasolja a tárgysorozatba 20./ napirendi 
pontként felvenni a  „Javaslat a „Palócföld Ládafiók-élhető közösségek Salgótarján térségében” 
című, TÁMOP-3.2.3/09/2 pályázat jóváhagyására és a pályázatban résztvevő konzorciumi tagokkal  
közművelődési  megállapodások  megkötésére” című  előterjesztést  Nagyné  Hajdú  Györgyinek,  a 
JAMKK  igazgatójának  előterjesztése  alapján;  21./  napirendi  pontként  javasolja  tárgyalni  a 
„Javaslat  illegális  hulladéklerakó  megszüntetésére  irányuló  pályázat  benyújtására” című 
előterjesztést  Lőrincz  Gyulának,  a  Városfejlesztési  és  Informatikai  Iroda  vezetőjének 
előterjesztésében. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a polgármester előterjesztése alapján 22./ 
napirendi  pontként  tárgyalja  meg  a  „Javaslat  a  2010.  évi  lakossági  vízszolgáltatás  támogatási 
igényének bejelentésére” című előterjesztést.

A javaslat elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.  (II.15.)  rendelete  a  2009.  évi 
költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátás  intézményi  térítési  díjainak  megállapításáról 
szóló 47/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

4./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciója 
felülvizsgálatának elfogadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

5./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2010.  évi  közfoglalkoztatási 
tervének elfogadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

6./ Javaslat a villamos energia szolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Nagy Zoltán, az ÉMÁSZ Nyrt. értékesítési igazgatója

– Mészáros Péter, az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető igazgatója

7./ Javaslat a gázszolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Afariné  Kutacs  Zsuzsanna,  a  TIGÁZ  Zrt.  Kisfogyasztói  folyószámla  és  kintlévőség 
kezelés vezetője

8./ Javaslat  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek  alapító  okiratainak 
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9./ Beszámoló a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon megalakítása óta eltelt 
időszak működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Simon Tibor, a SKÁID igazgatója
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10./ Javaslat óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2010/2011-es nevelési évre és tanévre

Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

11./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  és  Nógrád  Megye  Önkormányzata  közötti 
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon Kft.  között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13./ Tájékoztató  az  önkormányzati  tulajdonú bérlakások 2009.  évi  hasznosításáról,  javaslat  a 
2010. évi bérlakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Susán Pál könyvvizsgáló
– dr. Bablena Ferenc István FB elnök

14./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  16143/1  helyrajzi  számú  forgalomképtelen  vagyontárgy 
átminősítésére elidegenítés céljából

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

15./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  6279  helyrajzi  számú  közterület  111  m2 területrészének 
forgalomképessé nyilvánítására

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat a 162/2009.(VIII.25.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17./ Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra – Tanulói laptop program” című, TIOP-1.1.1/09/1. jelű 
pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

18./ Javaslat a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Pálfalvai Zoltán, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója

– Pataki Ferenc, a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola 
igazgatója,
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– Baranyi  Zoltán,  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója

19./ Javaslat  a  SKÁID  Petőfi  Sándor  Tagiskola  infrastrukturális  fejlesztését  célzó  pályázat 
benyújtására

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

20./ Javaslat a „Palócföld Ládafiók-élhető közösségek Salgótarján térségében” című, TÁMOP-
3.2.3/09/2  pályázat  jóváhagyására  és  a  pályázatban  résztvevő  konzorciumi  tagokkal 
közművelődési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Nagyné Hajdú Györgyi, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ 

igazgatója

21./ Javaslat illegális hulladéklerakó megszüntetésére irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

22. Javaslat a 2010. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ Javaslat  önkormányzati  intézmények  magasabb  vezetői  2009.  évi  prémiumfeladatainak 
értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Czene Gyula:  Ügyrendi  hozzászólás  keretében javasolja,  hogy a  napirendi  pontok tárgyalásánál 
kerüljék a  demokratikus  vitához méltatlan stílust.  A legutóbbi  Közgyűlés  ülésén elhangzott  egy 
kifejezés. Úgy gondolja, hogy a polgári értékek között a természetes jó ízlésnek és a személyiség 
méltóságának tisztelete van.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Támogatja Czene Gyula képviselő javaslatát.  Polgármesterként az 
elmúlt  3  év  folyamán  az  MSZP-frakció  részéről  bőven  volt  része  a  személyét  sértő 
megjegyzésekben.

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

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010. (II.15.) 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 február havi módosításának lényegi elemeit foglalja 
össze.
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A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében, a Pénzügyi Bizottság, 
az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság,  a  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag,  míg  a   Szociális  és 
Egészségügyi Bizottság támogatta a rendelet-módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
(A 2/2010.(I.26.) rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  idei  év  költségvetésének  előkészítéseként  a  novemberi 
Közgyűlésen  elfogadásra  került  a  koncepció.  Ekkor  meghatározásra  kerültek  az  irányvonalak, 
azonban a végleges számok nem voltak ismertek. Az Országgyűlés elé több módosító indítvány 
került  beterjesztésre,  melyekről  tudvalevő  volt,  hogy  a  Parlament  nem  fogja  megszavazni.  A 
városvezetés a koncepcióban már jelezte, hogy 2010-ben is meg kívánja őrizni azt az intézményi 
szerkezetet,  amely a  várost  az  elmúlt  években jellemezte.  A felhalmozási  oldalon szeretnék,  ha 
megvalósulnának  azok,  a  fejlesztések,  amelyekre  a  város  támogatást  nyert,  hiszen  a  gazdaság 
élénkítése szempontjából ez rendkívül fontos. A koncepció készítésének időszakában már látható 
volt,  hogy az egyensúlyos költségvetés kialakítása csak hitel  felvételével lehetséges. Salgótarján 
városa évek óta rákényszerül arra, hogy 500 millió forint éven belüli hitelt vegyen fel. Úgy látja a 
város abba a helyzetbe került amelybe nagyon sok magyar család: tartalékai elfogynak, melynek 
következménye újabb hitelek felvétele. Példaként említi a város bérlakásaira vonatkozó bevételek 
és kiadások arányát: a kiadások nem, ezzel szemben a bevételi források folyamatosan csökkennek. 
Újabb és újabb családok jelennek meg, akik eljutottak oda, hogy nem tudják fizetni a lakás bérletét. 
Ez egy eklatáns példája a mai magyar helyzetnek.
Az önkormányzatok esetében meghatározó az állami támogatás mértéke. A múlt héten a pedagógus 
kollégákkal találkozott, ahol a közoktatásról, valamint a 2010. évre várható helyzetről volt szó. A 
közoktatás  tekintetében  az  állami  finanszírozás  csupán  az  59%-át  fedezi  egy tanuló  bekerülési 
költségének. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 40%-ot az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. 
Úgy gondolja, hogy az államnak el kell döntenie azt, hogy az önkormányzatokra milyen feladatokat 
hárít, azokat milyen mértékben finanszírozza. A megyei jogú városok részéről 2002 óta többször 
elhangzott,  hogy az államtól  az  önkormányzatok több mint  800 feladatot  kaptak,  melyhez nem 
járult  állami  finanszírozás,  azokat  saját  bevételből  kellett  megoldani.  A 2010.  évben  a  város 
önkormányzatának bevétele közel 200 millió forinttal lesz alacsonyabb a korábbi évekhez képest. 
Jelentős tételt jelent az illetékbevétel csökkenése, a bérlakások kérdése, mely 32-32 millió forintot 
tesz ki.  A 2010.  évben a  pénzmaradvány is  csökken mintegy 190 millió  forinttal.  Az SZJA és 
normatív  állami  hozzájárulás  különbözeteként  174  millió  forint  a  működést  érintő  állami 
forráselvonás.  A  lényegi  forráscsökkenés  összességében  620  millió  forintot  jelent.  A  dologi 
kiadások  és  egyéb  folyó  kiadások  esetében  az  inflációs  hatás  4,1%-os,  mely  490  millió  forint 
kiadási többletigényt jelent. Növekedett a kiadási többlet saját erő abból adódóan, hogy a közcélú 
foglalkoztatásra  a  szakmai  iroda  jelentősen  több  forrást  igényel.  Ez  38  millió  forintot  tesz  ki. 
Megemelkedett az önkormányzat által folyósított ellátásokra kifizetett összeg, amely a szociális és a 
gyermekvédelmi ellátásokra terjed ki. Ez a 2009. évhez képest 200 millió forint többletet jelent. 
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Ezen belül jelenik meg a gyermekvédelemről szóló törvény módosítása következtében plusz 160 
millió  forint.  A  törvény  értelmében  2009.  január  1-jétől  a  megyei  jogú  városokra  hárul  a 
gyermekvédelmi  szakfeladat  ellátása,  melyhez  az  önkormányzat  sem  infrastruktúrát,  sem 
normatívát  nem  kap.  A Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  módosító  indítványt  nyújtott  be  a 
Parlamentnek. Ezt a törvénymódosító javaslatot nem fogadták el, melynek következtében azok a 
megyei jogú városok, akik nem fizetnek a szolgáltatásért, perelhetővé válnak. Jelenleg két város 
esetében zajlik  per.  Bízik  abban,  hogy a  törvény módosítására  a  közeljövőben sor  fog kerülni. 
Többletigény jelentkezett továbbá a koncepció tervezési modelljében 200 millió forint mértékben, 
mivel a felhalmozási hitelek tőke és kamatkötelezettségét nem tudta fedezni az önkormányzat a 
rendelkezésre álló közvetlenül felhasználható felhalmozási forrásból. A fedezetlenség a működési 
oldal kiadási kötelezettségét növeli.
A tervezés eredeti szintjén kialakult fedezetlenség 1.500 millió forint, amely feloldására megoldást 
kerestünk a költségvetés tervezetének benyújtásáig. Az eltelt időszakban több intézkedésre került 
sor. A kommunális kiadások 2009. évi eredeti költségvetési támogatásai 10%-kal lettek csökkentve. 
Egyéb működési kiadások az igényelthez képest alacsonyabb szinten kerültek a tervbe, pl. rendezési 
terv,  közművelődési  előirányzat,  sportelőirányzat,  oktatási  feladatok,  ifjúsági  feladatok.  Több 
igényelt feladat előirányzata felfüggesztésre került, pl. környezetvédelmi program felülvizsgálata, 
növénykataszter  elkészítése,  kistérségi  hulladékgazdálkodási  terv  elkészítése,  hőközpontok 
karbantartása. A tervezés során az intézmények saját maguk alakították ki a szolgáltatás ellátásának 
feltételrendszerét azon feltétel alapján, hogy az önkormányzattól származó költségvetési támogatás 
csökken. Az intézményhálózat működtetése tekintetében úgy ítélték meg, hogy a 2010. évben nem 
lehet  minden  intézménytől  ugyanolyan  százalékos  elvonást  érvényesíteni,  mint  például  a 
kommunális  kiadásoknál,  hiszen  az  óvodai  szektor  ezáltal  működésképtelenné  vált  volna. 
Megjegyzi továbbá, hogy a költségvetés benyújtását megelőzően több alternatíva jelenik meg és 
nem tesz jót ha ezek „pletykaszinten” jelennek meg. Arra kér mindenkit, hogy kerüljék a politikai 
hangulatkeltést. Megköszöni az intézmények vezetőinek a közös gondolkodást, az együttműködést, 
azt hogy a költségvetés elkészítésekor partnerek voltak.
Elmondja  továbbá,  hogy  az  eredetileg  tervezetthez  képest  bevételi  többletek  kerültek 
meghatározásra, melyek a következők: a Salgó Vagyon Kft. számára különböző ingatlanok eladása, 
kölcsöntartozásának  megfizetése,  a  Bajcsy  Zsilinszky  úti  kolóniák  értékesítése.  Megjelenítésre 
került továbbá a négy nagy többségi tulajdonú önkormányzati cég esetén az osztalékfizetés, vagy 
egyéb módú befizetés, forrás biztosítása az önkormányzati költségvetés részére.
A megszorítások következtében a működési oldal fedezetlensége 1.200 millió forintra mérséklődött. 
A költségvetés a működési fedezetlenséget 710 millió forint összegű éven belüli lejáratú hitellel, 
illetve 490 millió forint éven túli lejáratú hitellel kívánja megszüntetni. A hitel tervezése rendkívül 
kockázatos,  hiszen  kérdéses,  hogy lesz  e  pénzintézet,  aki  hajlandó  ennyi  forrást  rendelkezésre 
bocsátani. Ezzel tisztában van a város vezetése, ezt a kockázatot a Közgyűlésnek kell vállalnia. A 
Közgyűlésnek fel kell készülnie arra is, hogy mit cselekszik, ha ezt a pótlólagos forrást a pénzpiac 
nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésre. Hangsúlyozza, hogy ma a magyar önkormányzati 
szektorban súlyos gondok vannak, ami nemcsak Salgótarján egyedi problémája. Minden ágazatot 
érintően a hivatal munkatársai azon dolgoznak, hogy forrás hiányában milyen átalakítások, milyen 
működési megoldások jöhetnek szóba.
A költségvetési rendelet 44. §-ában a Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a későbbi években 
keletkező bevételi többletet a 490 millió forint hitel csökkentésére, vagy visszafizetésére fordítja. 
Ilyen tétel lehet az illetékbevétel, valamint a helyi adóbevétel növekedése. Bízik benne, hogy egy új 
kormány gazdaságélénkítő, az adózás rendjét módosító gondolkodása következtében a növekedés 
reális lehet. A későbbi évek működési költségvetéseinek további hitelfelvétel nélkül egyensúlyban 
kell lenniük.
A költségvetés működési szektorának kiadási oldalán az intézmények nagyon szűkösen kapják meg 
azokat  a  forrásokat,  amelyek  a  feladataik  ellátásához  szükségesek.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egy 
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fokozottabb  intézményvezetői  felelősségre,  menedzserszemléletre,  a  bevételek  növelését 
megjelenítő szemléletre van szükség az intézmények élén.
A szociális és egészségügyi fejezet működésére és az ellátások finanszírozására rendelkezésére álló 
főösszege  2.268  millió  forint.  Ezen  belül:  egészségügyi  alapellátásra  135  millió  forint  került 
tervezésre,  melyhez  az  Egészségbiztosítási  Pénztár  címzett  forrásai  –  128  millió  forint  –  nem 
elégségesek, ezt 7 millió forinttal szükséges kiegészíteni. Az egészségügyi ellátás fontos része az 
önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők üzemeltetése. A központi finanszírozás a kiadásra 
nem elég. Abban az esetben, ha a finanszírozás rendszere nem változik nem tudják a 2010. évi 
feladataikat ellátni. A városban nagy problémát jelent továbbá a gyermekorvosi feladatok ellátása, 
hiszen a feladatot egy viszonylag elidősödött korosztály látja el.
Szociális  segélyezésre  és  gyermekvédelmi  feladatok  támogatására  1.127  millió  forint  áll 
rendelkezésre, amely 328 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A szociális törvényben 
történt  változás  nem  hozta  azt  az  önkormányzatok  számára,  amit  a  kormányzat  ettől  várt.  A 
segélyezést  az  ún.  „rendelkezésre  állási  támogatás”  váltotta  fel.  A  segélyezéshez  az 
önkormányzatnak  10%-os  önrészt  kellett  hozzátenni,  a  „rendelkezésre  állási  támogatás”  esetén 
viszont az önrész mértéke már 20%. Sajnos a résztvevők száma nem csökkent a segélyezettekhez 
képest. Jelen pillanatban a 2010. évi tervezés 2700 fővel számol. A 2700 főből mindösszesen 600 fő 
tud közcélú foglalkoztatásban részt venni. Közcélú foglalkoztatás esetén az önkormányzati önerő 
5%. A cél az lenne, hogy minél nagyobb létszám kerüljön a közcélú foglalkoztatás rendszerében. 
Tudni kell azt is, hogy a dologi kiadásokra, egyéb kiadásokra nincs forrás. Ezt az önkormányzat a 
Foglalkoztatási Kht-n keresztül termeli ki önkormányzati támogatásból, illetve pályázati forrásból.
A közoktatási fejezeten belül a rendelkezésre álló főösszeg 3.657 millió forint, amely 163 millió 
forinttal kevesebb a 2009. évben tervezett összegtől.  A főösszegen belül szerepel a Pénzügyi és 
Számviteli  Főiskola  támogatása  39,5  millió  forint  értékben.  A költségvetés  céltartalékában  az 
oktatást  érintően  előirányzatokat  kellett  megjeleníteni,  melyek  a  következők:  intézményvezetők 
prémiuma,  alsó  tagozatos  tanulók  bérlettámogatása,  érettségi  és  szakmai  vizsgáztatás, 
tankönyvtámogatás, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált képzése, iskolabusz működtetése.
A  városüzemeltetési  feladatokon  belül  a  kommunális  feladatokra  (utak,  hidak  fenntartása, 
parkfenntartás,  temetőfenntartás,  vízgazdálkodás,  köztisztaság,  közvilágítás)  összességében  371 
millió forint előirányzat került elkülönítésre, amely 13 millió forinttal, 3,4%-kal csökken az előző 
évhez  képest.  A  megszorítások  hatásának  kompenzálására  fokozottan  kell  igénybe  venni  a 
közfoglalkoztatásban meglévő lehetőségeket.
Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  bérlakások üzemeltetési  költségeire  319  millió  forint  az 
elkülönített  előirányzat,  amely  megegyezik  a  tavalyi  évben  tervezett  összeggel.  A problémát  a 
bevételek csökkenése okozza. Az előző évhez képest a bevételkiesés 32 millió forint. A hátralékos 
állomány  jelentősen  növekedett,  a  fizetőképesség  és  a  fizetőkészség  is  romlott.  A hátralékos 
állomány mértéke  2009.  december  31-én  188 millió  forint,  amely 44  millió  forinttal,  30%-kal 
növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest úgy,  hogy közben a Közgyűlés 19 millió 
forint behajthatatlan díjkövetelésről lemondott.
A felhalmozási oldalon 2.052 millió forint áll rendelkezésre. A tervezett kiadás 779 millió forinttal, 
61%-kal  magasabb  a  2009.  évben  elkülönített  összegtől.  A felhalmozás  aránya  a  költségvetés 
főösszegén belül  16,7%, mely biztosítja  a  város  fejlődését.  Sikerként  kell  értékelni,  hogy nagy 
jelentőségű fejlesztések  kerülhettek  be  a  költségvetésbe,  amelyek a  következők:  Kodály Zoltán 
Tagiskola  és  az  Arany János  Tagiskola  felújítása;  funkcióbővítő  városrehabilitáció  saját  erő;  az 
Észak-Dél  irányú kerékpárút kivitelezése; az Alkotmány út-Losonci  út  felújítása;  a  Salgóbányai 
szennyvízcsatornázás  I.  üteme;  a  városrehabilitációs  projektek  előkészítése;  a  Hunyadi  krt. 
felújítása;  a  Régi  temetőben  útfelújítás,  csapadékcsatorna  bővítése;  a  Gizella  út  felújítása; 
Hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztése  saját  erő;  Tóstrand  és  környéke  fejlesztésének 
előkészítése;  a  Beszterce  Tagiskola  nyílászáró  cseréje  és  a  Polgármesteri  Hivatal 
szervezetfejlesztése.
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Az  éves  adósságszolgálattal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  rövid  és  hosszúlejáratú  hitelek 
adósságszolgálati  kiadásai  előirányzata  975  millió  forint,  amely  97  millió  forinttal,  11%-kal 
növekszik. 
Összességében  értékelve  elmondható,  hogy  a  költségvetéssel  nagy  gondok  vannak.  Abban  az 
esetben, ha nem változik az önkormányzatok támogatási rendszere a 2010. évet az önkormányzatok 
nagy része,  így Salgótarján  sem fogja  tudni  „túlélni”.  Fel  kell  készülni  a  város  vezetésének,  a 
hivatalnak és az ágazatok képviselőinek arra az esetre is, ha nem lesz hitelforrás, nem születnek 
kedvező kormányzati döntések.
Ezen gondolatok jegyében ajánlja elfogadásra a város 2010. évi költségvetési rendeletét.

Felhívja  képviselő  társai  figyelmét,  hogy  az  ülést  megelőzően  került  kiosztásra  a  Pénzügyi 
Bizottságnak a 2010. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó, írásba foglalt véleménye.
Tájékoztatja  továbbá  a  Közgyűlést,  hogy  mindkét  kisebbségi  önkormányzat  megtárgyalta  és 
jóváhagyta a költségvetés reá vonatkozó részét.

Molnár Károly: A Pénzügyi Bizottság véleményét a következőkben ismerteti: A Pénzügyi Bizottság 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését megtárgyalta, és 4 igen 
szavazattal,  3  nem  ellenében  az  alábbi  határozatot  hozta:  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetése” című előterjesztéssel egyetért, és a Közgyűlés 2010. február 15-i ülésén tárgyalásra 
javasolja.  A Pénzügyi  Bizottság  felkéri  a  bizottság  elnökét,  hogy a  határozatot  a  Közgyűlésen 
ismertesse. Határidő: 2010. február 15.; Felelős: a bizottság elnöke.”

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében, a 
Közbeszerzési  Bizottság  4  igen  szavazattal,  3  nem ellenében,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport 
Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  nem  ellenében,  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  5  igen 
szavazattal,  2  nem ellenében,  1  tartózkodás  mellett,  míg  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság 4 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében nem támogatta az előterjesztést.

Molnár Károly: A költségvetés 81. oldalán szerepel a következő: „A közoktatási, nevelési feladatok 
színvonalának  lehetőség  szerinti  megtartása,  a  hatékonyabban  működtethető  és  a  gyermekek 
számához  jobban  igazodó  intézményhálózat  kialakítása.”  Kérdezi,  hogy  ez  mit  takar?  Az  ún. 
bevételfüggő tételek között jelenik meg a „Beszterce-lakótelepi játszótér saját erő” 10 millió forint 
értékben. Feltételezi, ha ez saját erőként 10 millió forintot jelent, akkor az kb. 100 millió forintos 
fejlesztési  projektet  eredményez.  Kérdezi,  hogy  ez  milyen  összhangban  van  a  város  játszótér 
fejlesztési  koncepciójával?  Tudomása  szerint  a  Beszterce  lakótelepre  tervezett  játszópark 
alacsonyabb összeggel  –  50-55 millió  forint  körüli  –  került  terezésre.  A bevételfüggő tervezett 
kiadások  között  szerepel  továbbá  a  „Tóstrand  és  környéke  fejlesztésére  irányuló  projekt 
előkészítése”  24  millió  forint  összegben.  Információi  szerint  már  történt  egy  5  millió  forintos 
kifizetés. Kérdezi, hogy ez a 24 millió forint mit takar?
Polgármester  asszony  bevezetőjében  többször  elmondta,  hogy  a  költségvetésben  vannak  olyan 
tételek, amelyekben megszorítások jelennek meg. Kihangsúlyozta, hogy a legnagyobb megszorítás 
az oktatást érinti. A költségvetés 14. oldala 24,25 fős elbocsátást jelenít meg. Véleménye, hogy a 
megtakarítás gondolata nem minden fejezetben jelenik meg. Mi indokolja azt, hogy az általános 
tartalék összege a tavalyi évhez képest 37%-kal, azaz 20 millió forinttal növekszik? A tavalyi évben 
is növekedés volt tapasztalható, akkor 4,6 millió forinttal került megemelésre. Kérdezi, hogy hol 
van az összhang a megtakarítás, illetve az egyes fejezeteken belüli előirányzat-csökkenés között?
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Molnár Károly képviselő kérdéseire az alábbi válaszokat adja: szóbeli 
kiegészítésében elég részletesen körülírta azt, hogy mit takar a szerkezetátalakítás. Ezt nem szeretné 
megismételni. Vélhetően nem azokat a döntéseket, melyeket a korábbi Közgyűlés döntései hoztak. 
Nevezetesen a piros iskola, a somosi és a zagyvarónai iskola bezárása. Meg kell vizsgálni azonban, 
hogy milyen működési szerkezettel tud dolgozni az önkormányzat a 2010. évben.
A játszótér  fejlesztési  koncepciójában  megfogalmazásra  került,  hogy  a  városban  2-3  ún.  óriás 
játszótér kerüljön kialakításra, példaként az eresztvényi játszóteret említi. Elmondja továbbá, hogy a 
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. vezetője már 2006-ot megelőzően is rendelkezett játszófalu 
kialakítására  vonatkozó tervvel.  Bízik  benne,  hogy a  megvalósításhoz  a  későbbiekben  pályázat 
kerül  kiírásra.  A Tóstrand  jelenleg  is  pihenőhelyül  szolgál  a  város  lakosságának.  Tájékoztatja 
továbbá  Molnár  Károly  képviselőt,  hogy az  említett  5  millió  forintból  egy  komplex  fejlesztés 
megvalósíthatósági tanulmánya készült el 2009-ben, mely egy városi uszodát, egy tavon lévő vízi 
színpadot  továbbá  a  strandfürdő  részét  jeleníti  meg,  összekapcsolva  a  megyei  önkormányzat 
tulajdonában lévő kemping területtel.  Turisztika és idegenforgalom szempontból fontos a terület 
fejlesztése. A Tóstrandi rész fejlesztését érinti továbbá a ReSource projekt, melynek keretében a 
fogaskerekű kisvasút tervezése és kivitelezése is el fog következni.
Az  általános  tartalékra  vonatkozó  kérdésre  válaszolva  elmondja,  hogy  a  város  honlapján 
megtalálható az, hogy a céltartalék összege mire került felhasználásra, az információért nem kell 
zaklatni a hivatal munkatársait. Úgy gondolja, hogy az jó ügyeket szolgált.

Dóra  Ottó:  A költségvetésben  a  közoktatás  fejezet  főösszege  3.522  millió  forint.  Polgármester 
asszony szóbeli kiegészítésében ezzel szemben több mint 3.600 millió forint mondott. Kérdezi, hogy 
ez az összeg hol található a költségvetésben?

Telek László: Dóra Ottó képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az említett 3.600 millió 
forint a költségvetésben három helyen található. Egyrészt közvetlenül az oktatási intézményeknél 
megjelenő KIGSZ-en keresztül, ami kiegészül a „IV. Polgármesteri Hivatal fejezet”-ében megjelenő 
oktatási előirányzattal, illetve a céltartalékban elkülönített célzott forrásokkal.

Fekete Zsolt: A 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos szóbeli kiegészítésben elhangzott a kötelező 
feladatok ellátása, a normatívák szerepe és mennyisége. Kérdezi, hogy a kötelező- és önként vállalt 
feladatok ellátásának aránya hogyan alakul a 2010. évi költségvetésben?

Telek  László:  Megítélése  szerint  a  város  azért  nevezhető  városnak,  mert  kínál  bizonyos 
szolgáltatásokat, melyek között vannak az Ötv. és a különböző ágazati törvények szerinti kötelező 
és nem kötelezően ellátott feladatok. A Közgyűlés az elmúlt időszakban vállalt olyan feladatokat, 
melyeket  önmagára  nézve  kötelezőnek  határozott  meg.  Ennek  értelmében  a  költségvetésben 
szereplő feladatok mind kötelező feladatok.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Telek László irodavezető hozzászólását kiegészítve elmondja, hogy a 
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló jogszabály 21 pontban gyűjti össze azokat 
a  feladatokat,  amelyeket  egy  önkormányzatnak  el  kell  látnia.  Példaként  említi  a  közterület 
tisztántartását, a közvilágítást, az óvodai-általános iskolai nevelést, az egészségügyi alapellátást, a 
járó- és fekvőbeteg szakellátást,  a  képviselő-testület  és a  Polgármesteri  Hivatal  működtetését,  a 
jövedelempótló  támogatásban  részesülők  számára  foglakoztatás  szervezését,  stb.  Ez  nem 
tartalmazza  azokat  a  támogatásokat  –  kosárlabda,  főiskola  támogatása,  kulturális  és  sport 
rendezvények támogatása – amitől város egy város. Emlékezteti képviselő társait, hogy a koncepció 
tárgyalásakor is szóba került az önként és a kötelezően ellátandó feladatok kérdése. Akkor is feltette 
azt  a  kérdést:  a  város  továbbra  is  lássa  el  kötelező  feladatait,  vagy  ezeket  súlyozza?  A 
sporttámogatás esetében az önkormányzat közel 20 millió forinttal kap kevesebb támogatást, mint a 
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2009-ben. Ehhez képest több mint 200 millió forintot költ a város a sportra, mely tartalmazza a 
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatást is. Álságosnak tartja Fekete Zsolt 
képviselő társa kérdését a kötelező és önként vállalt feladatok tekintetében. Emlékezteti továbbá 
képviselő  társait  a  főiskola  39  millió  forintos  támogatásának  odaítélésére,  melyet  a  város 
közoktatási intézményei is megkaphattak volna. Akkor is úgy ítélte meg, hogy a városnak szüksége 
van arra, hogy legyen főiskolai képzése. A város önkormányzata a korábbi időben is úgy gondolta, 
hogy nem súlyozni kell a feladatokat, hanem megoldást kell találni az ellátásukra.

Fekete Zsolt: Kérdése arra irányult, hogy a 2010. évi költségvetésben a kötelező, illetve az önként 
vállalt  feladatellátás  milyen  arányban  van  egymással.  Erre  azonban  nem kapott  választ.  Nehéz 
helyzet  előtt  áll  a  város.  Valóban  végig  kell  gondolni  azt,  hogy  mit  akar  működtetni  az 
önkormányzat. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megítélése szerint nem lehet pontosan meghatározni az arányokat. 
Kéri, hogy a szakiroda számolja ki a kötelező és az önkánt vállalt feladatok arányát.

Dóra Ottó: Véleménye szerint egy költségvetés két dologból kell, hogy álljon. Az egyik a működés 
kérdése,  hiszen  az  önkormányzat  feladatrendszerébe  tartozó  intézményeknek  működnie  kell.  A 
másik a fejlesztések iránya. Az utóbbit azonban a költségvetésből nem tudta kiolvasni. Bizottsági 
ülésen  is  megfogalmazta,  hogy jelen  előterjesztés  az  elmúlt  évtizedek  és  a  következő  évtized 
legfontosabb  előterjesztése.  Úgy gondolja,  ha  ezt  a  költségvetést  a  Közgyűlés  elfogadja,  azzal 
determinálja Salgótarján sorsát. A működési hiányt nem lehet hosszú lejáratú hitelből finanszírozni, 
hiszen  a  működési  hiány  jövőre  is  fenn  fog  állni  ugyanúgy,  mint  az  idén.  Az  elmúlt  20  év 
tapasztalata alapján úgy gondolja, hogy az új Kormány sem fog az önkormányzattól feladatokat 
elvenni,  forrást  visszaadni.  A működési  hitelfelvétel  2006-ban 200 millió,  2009-ben 500 millió 
forint  volt.  Ez  az  összeg  2010-ben  már  1.200  millió  forintra  növekedett.  Jelen  önkormányzat 
sajátossága,  hogy szerkezetátalakítás  esetében  csak  az  óvodai  és  iskolai  átalakításra  gondol.  A 
közoktatási ágazat Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének 32%-át teszi ki. A 
fennálló  68%-ról  nem esik szó.  Többször  elhangzott,  hogy az elmúlt  három évben nem történt 
intézménybezárás, azonban két közepes iskola méretű pedagógus és oktatási alkalmazott került ki 
az  önkormányzat  alkalmazotti  létszámából.  Az  intézményvezetők  ilyen  feltételek  mellett  nem 
fogják tudni tartani az oktatás színvonalát a városban. Úgy gondolja, hogy a város szerkezetének 
áttekintése nem 2010. feladata lenne. Emlékezteti a jelenlévőket az elmúlt három év költségvetési 
vitáira,  ahol  első  évben  a  cégek  és  az  önkormányzat  szerkezetének  vizsgálata  szóba  került.  A 
következő  években  elhangzott,  hogy  átvilágításra  kerül  az  önkormányzat  költségvetésének 
szerkezete, ami ennek ellenére a mai napig nem történt meg. Abban az esetben, ha az önkormányzat 
nem kapja meg a szükséges hitelt a működéshez pótköltségvetést kell készíteni, amihez a szükséges 
intézkedéseket  meg  kell  hozni.  Ezek  meghozatala  akkor  is  szükséges,  ha  az  önkormányzat 
megkapja a szükséges hitelt.  Ezt a jelen költségvetésből nem tudja levezetni.  Fontos feltétel az, 
hogy a városnak egyensúlyos költségvetése legyen.
A költségvetési rendelet 44. §-a szabályozni kívánja a hitel visszafizetését az éven túli működési 
hitel  visszafizetése  tekintetében.  Senki  sem  garantálja  azt,  hogy  többletbevétele  lesz  az 
önkormányzatnak. Nehezen feltételezhető, hogy jelentős helyi adóbevétel növekedés várható akár 
idén, akár jövőre.
Nem szeretné nevét adni ahhoz, hogy az önkormányzat 1.200 millió forint összegben működési 
hitelt vegyen fel, hiszen az az elkövetkező 10 évre adósítja el a várost. 2007 óta a város „hólabda-
szerű” problémacsomagot görget maga előtt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Valóban nagy a probléma, de nem 2007 óta, hiszen már 2006. évet 
megelőzően jelentkeztek a gondok Salgótarjánban. Megjegyzi, hogy az önkormányzat kötelékéből 
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kikerült pedagógusok nem az önkormányzat döntése miatt kerültek ki, hanem egy 2006-ban hozott 
kormányzati döntés következtében. Ekkor kellett áttérni a normatív-finanszírozásról a teljesítmény-
finanszírozásra,  valamint  a  pedagógusok  óraszámát  a  Kormány  2  órával  megemelte.  Emlékei 
szerint  2006-ban  a  francia  kormány  felvállalta  a  tömeges  létszámleépítést  a  pedagógus 
társadalomban.  Igazat  ad  Dóra  Ottó  képviselőnek  abban,  hogy  az  önkormányzat  kötelékében 
vannak  a  pedagógusok,  azonban  a  finanszírozásról  az  állam  dönt.  2009.  évhez  képest  a 
közoktatásból 244 millió forint hiányzik. 2009. évben a tanévenkénti finanszírozásról az évenkénti 
finanszírozásra kellett áttérni a közoktatás területén, mely szintén milliós nagyságrendet jelent egy-
egy önkormányzat esetében.

Molnár Károly: Jelzi, hogy az általa feltett négy kérdésből csupán háromra kapott választ.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdezi, hogy melyik kérdésre nem kapott választ Molnár Károly 
képviselő?

Molnár  Károly:  Polgármester  asszony  az  oktatással  kapcsolatos  fejezetet  nem  kívánta  újból 
részletezni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Azt mondta, hogy szóbeli bevezetőjében erről már beszélt.

Molnár Károly: Polgármester asszony zaklatásnak minősítette azt, hogy a hivatalban képviselőként 
érdeklődik.  Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak a  legutóbbi  közgyűlésen a „pofára esős” és a 
mostani „zaklatás” minősítés jó példája a demokrácia felfogásbeli különbségnek.

Fenyvesi  Gábor:  Ügyrendi  jelzés  keretében  óva  inti  képviselő  társait,  hogy  a  zárt  ülésen 
elhangzottakról beszéljenek, hiszen a közvéleményt csak a döntésről tájékoztathatják.

Molnár Károly: Sajnálja, hogy Fenyvesi Gábor alpolgármester nem azért kér elnézést, mert nem illő 
hangnemet engedett meg magának, hanem azért, hogy megfedje az ellenzék képviselőit azért, mert 
véleményüknek adtak hangot.

Fenyvesi Gábor: Ügyrend keretében felhívja Molnár Károly képviselő figyelmét, hogy megsérti az 
önkormányzat SZMSZ-ében foglaltakat.

Molnár Károly: A költségvetéssel kapcsolatban a következőkben fogalmazza meg véleményét: az 
elmúlt években ellenzéki képviselőként többször felhívta a figyelmet arra, hogy azzal a struktúrával, 
irányítási módszerrel, amit a jelenlegi városvezetés alkalmaz, a város a szakadék felé rohan. A 2010. 
évi  költségvetési  évben  kényszerből  kell  cselekedni,  hiszen  látható,  hogy  az  elmúlt  években 
felhalmozott  hitelállomány és adósságszolgálat  mellett  az év végéig nem biztosított  a működés. 
Sajnálatát  fejezi  ki,  hogy ezt  a  reális  veszélyt  a  város  vezetése  nem látja.  Nem hozták  meg a 
szükséges  racionalizáló  döntéseket,  melyeket  a  korábbi  években Polgármester  asszony többször 
említett.  A struktúra racionalizálását nemcsak az oktatás területén kellene elvégezni, hanem más 
területeken is.  Sajnálatosnak tartja, hogy a működést illetően csak az oktatás területén történtek 
racionalizálási intézkedések, többek között a létszámleépítésekkel, mely az elmúlt három évben 140 
főre tehető. A korábbi és a jelenlegi költségvetés sem alkalmas arra, hogy új pályára állítsa a város 
működését, megfordítsa a működési hitelállomány és adósságszolgálat egyre növekvő tendenciáját, 
megakadályozza  azt  a  reális  veszélyt,  hogy az  év  végére  csődbiztos  érkezzen  a  városba.  Úgy 
gondolja,  hogy  jelen  költségvetés  óriási  bizonytalanságokat  tartalmaz  a  2010.  évre,  ami 
elfogadhatatlan. Mi történik abban az esetben, ha a város nem kapja meg az igényelt hitelt? Nem 
tartalmazza a költségvetés az elképzeléseket arra vonatkozóan, hogy hogyan kerülhető el a hiány 
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újratermelődése. A fejlesztési oldal 275 millió forint hitellel számol. A bevételfüggő tételek között 
196 millió forint jelenik meg. Véleménye szerint a költségvetés nem tekint a jövőbe. Másodlagos az 
a kérdés, hogy mi fog történni a választásokat követően. Az 1.200 millió forintos fedezetlenség 
csökkentésére irányuló lépések nem történtek meg. Összefoglalva elmondja, hogy a város jövőjével 
nem  igazán  foglalkozó,  rövid  távú,  politikai  célokat  kiszolgáló  költségvetés  készült,  mely 
alkalmatlan arra, hogy a jelenlegi helyzetet kezelje. A városvezetés ezt a helyzetet továbbra sem 
ismeri fel. Ezt bizonyítja a 490 millió forint hosszú távú hitelfelvétel is.

Eötvös  Mihály:  Kérdésként  felmerült  a  kötelezően ellátandó,  illetve  az önként  vállalt  feladatok 
aránya,  illetve,  hogy a  költségek tekintetében ennek milyen  kiadási  vonzata  van.  Dóra Ottó és 
Molnár  Károly képviselőtársának  igazat  ad  abban,  hogy az  oktatással  kapcsolatos  kiadás  30%, 
azonban figyelembe kell venni a többi ágazatot is. Kötelezően ellátott feladat az egészségügy, a 
szociálpolitika  kb.  2.058  millió  forint,  a  városfenntartás  közel  1  milliárd  forint,  a  tűzoltóság 
támogatása 400 millió forintot tesz ki a kiadási szerkezeten belül, ami összességében 8.900 millió 
forint. Ezzel szemben van egy 6.900 millió forint értékű kötelező kiadás, mely nem tartalmazza az 
önkormányzat és a hivatal működtetését.  Úgy gondolja, hogy ez a mozgástér nagyban befolyásolja 
a  költségvetés  tervezését.  Molnár  Károly  képviselő  szerkezetátalakításról  beszél.  Milyen 
átalakításra gondol? Arra, hogy két iskola, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, a 
sportcsarnok kerüljön bezárásra? Képviselő társának az oktatás kérdésében nemcsak most kellene 
„érzékenynek” lennie, hanem a központi költségvetés elfogadásakor is. Elmondja, hogy a tavalyi 
évben  a  noramtíva  fajlagos  támogatása  1,700  millió  forint  volt,  melyet  januártól  1,566  millió 
forintra  csökkentettek.  Polgármester  asszony  említette,  hogy  2006-ban  az  oktatás  területén  a 
finanszírozási  rendszer  megváltoztatása  igen  komoly  kiesést  jelentett  a  város  önkormányzata 
számára.  Az önkormányzat  bevételének nagyobb része  a  központi  költségvetéstől  függ,  ezért  a 
lehetőségek  szűkre  szabottak.  Az,  hogy  a  2011-es  év  mit  hoz,  nagyban  függ  attól,  hogy 
kormányváltást követően hogyan alakul az önkormányzatok finanszírozása. Az MSZP-kormánya 
2011-re 3%-os GDP növekedést jósolt, ami azt jelenti, hogy a gazdaság fellendülése következtében 
az  önkormányzatok  helyi  adóbevétele,  illetékbevétele  növekedni  fog.  Úgy  gondolja,  hogy  az 
önkormányzat jelenlegi hiányát a bankok meg fogják finanszírozni. A 2010. évben nagyon szoros 
gazdálkodást kell azonban végrehajtani. Véleménye, hogy a jelenlegi költségvetés finanszírozható.

Ercsényi Ferenc: A Közgyűlés legutóbbi ülésén a zárt ülést megelőzően Polgármester asszonnyal 
volt egy polémiája. A politikai korrektség azt követeli, hogy igazat adjon Polgármester asszonynak, 
és  elnézést  kérjen.  Elhangzott  továbbá  a  legutóbbi  Közgyűlésen  egy kérdés,  mely  a  televíziós 
közvetítésre  vonatkozott.  Az  erre  adott  választ  nem  hitte  el,  azonban  amikor  a  költségvetést 
elolvasta  rádöbbent  az  igazi  okra.  Véleménye  szerint  kényelmetlen  szerep  jutott  volna  a  város 
vezetésének, ha a jelenlegi költségvetést a város teljes nyilvánossága előtt kellett volna indokolni és 
magyarázni.  Igazat  ad  azon  véleményeknek,  hogy  a  város  2010.  évi  költségvetése  a  jövőt 
kifejezetten veszélyeztető költségvetés. Ez a költségvetés egy önkormányzati ciklus utolsó évének a 
költségvetése, nem szól azonban sem a múltról, sem a jövőről. Véleménye, hogy az elmúlt három 
évben  gyakorlatilag  nem  történt  semmi.  Polgármester  asszony  a  költségvetési  vitát  megelőző 
felszólalásában arról beszélt, hogy a városnak minden külső körülmény ellenére sikerült helytállni. 
Ennek lett a következménye, hogy csak 1.200 millió forint működési hiány halmozódott fel. Ezt az 
áldozatkész munkát azonban nem tudja elismerni.

Fenyvesi  Gábor:  Véleménye  megfogalmazásakor  nem  szeretné  megsérteni  az  MSZP jelenlévő 
képviselőit. Az ellenzék képviselői választási költségvetésről beszélnek. Hozzászólásaikból kiderül, 
hogy az az MSZP, amely a jelenlegi Közgyűlésben helyet foglal nem az, amely 2006 előtt vezette a 
várost.  Semmi  közük  nincs  továbbá  ahhoz  az  MSZP-hez  sem,  akik  jelenleg  az  országot 
kormányozzák.  Figyelembe  ajánlja  a  2006.  évi  költségvetést,  amikor  a  Közgyűlés  367  millió 
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forintot a fejlesztési oldalról a működési oldalra csoportosított. A 2007. évi koncepció tárgyalásakor 
már két oldalon jelent meg a 367 millió forintos hiány. A pedagógusok elbocsátásával kapcsolatban 
elmondja, hogy az MSZP által irányított 12 évben intézmények kerültek bezárásra. A somosi iskola 
bezárásával  egy  településrész  levált  Salgótarján  városáról.  Ezekkel  az  intézkedésekkel 
mindösszesen 30 millió forint megtakarítást sikerült elérni. Nem tud olyan strukturális átalakítást 
elképzelni,  ami  ne  járna  pedagógus  létszám  csökkentéssel,  épület  kivonásával.  A közoktatás 
hatékonyabb  működtetése  érdekében  meg  kell  változtatni  a  kormányzati  finanszírozást.  A 
közoktatási  intézmények  már  nem  tudnak  több  megszorítást  kigazdálkodni.  A fennmaradó  1 
milliárd forintos  működési  hiánnyal  kapcsolatban úgy gondolja,  hogy a  Közgyűlés  tagjairól,  az 
intézményeket irányító  felelős vezetőkről  sértő azt  gondolni,  hogy egy év alatt  ennyi  működési 
hiányt halmoztak fel. Ebben a városban mindenki azért dolgozott, hogy a 2009. évi költségvetést 
teljesíteni tudja. A helyi adóbevétel esetében 200 millió forint, illetékbevétel kiesés következtében 
32 millió forint összegtől esett el az önkormányzat. A működési hiányon felül többlethiányokat kell 
az  intézményeknek ledolgozni.  Ez  a  probléma azonban nemcsak Salgótarján  városában,  hanem 
országosan jellemző.

Simon Tibor: Ercsényi Ferenc képviselő társa azt mondta, hogy a költségvetés a múltról nem szól. 
Kossuth Lajost idézi: „A múlt a jövő tükre”. A közoktatást nézve mi az, ami a múltban történt? A 
pedagógusok szakszervezetének január havi számában a következő olvasható: „Pedagógus szemmel 
nézve az elmúlt négy év során történt olyan változtatás is, ami a közoktatásban dolgozók helyzetét 
nehezítette.  A közoktatást  súlyosan  megszorító  intézkedések  érték,  emelkedett  a  pedagógusok 
óraszáma, mintegy 7-10 ezer tanítót, tanárt kellett elbocsátani. Az idei költségvetés tervezésekor 
napvilágra került, hogy a Kormány 2010-től 30%-kal csökkentené az alapfokú művészeti oktatásra 
fordított állami támogatást. A 2002. évet nézzük bázis évnek, akkor elmondható, hogy 2002-hez 
képest egy elsős gyermek után a központi költségvetésnek megközelítőleg 300 ezer forintot kellene 
fizetnie szemben a most január 1-jétől juttatott 134 ezer forinttal. Összességében ez 65% fölötti 
csökkentést  jelent.”  A közoktatás  érintően  a  következő  adatokat  ismerteti:  a  2010.  évben  a 
közoktatás normatívája 2005. évhez képest az általános iskola 1-2. évfolyamán 65%, 3. évfolyamon 
66%,  középiskolában  9-10.  évfolyamon  74%.  Az  alapfokú  művészeti  oktatás  támogatása  a 
zeneművészeti ágazat esetében már csak 47%, a szín- és bábművészet ágazatnál 31,8% a támogatás 
mértéke.  Az idei évet vizsgálva a  tavalyi  évhez képest  a  szakkönyvvásárlási  támogatás összege 
4.000 forintra csökkent, amely az SZJA törvény 72 § (2) bekezdése értelmében adókötelessé vált. 
2006 óta Salgótarján a közoktatás vonatkozásában erőn felül teljesít.

Czene Gyula: A város sorsa mindig is érdekelte, nagyon félti a várost. A Salgótarjáni Polgári Kör 
február 3-ai ülésén erőteljes megállapítások hangzottak el a városról. Ilyen volt pl., hogy a város 
leszálló  spirálba  került,  a  folyamatos  leépülés  állapotában  él,  nincs  összefogott,  rendszerszerű 
cselekvéssor. Többször elmondta, hogy a város lakossága drasztikusan csökken. 2007. január 1-jén 
39.640, 2008. január 1-jén 38.683, 2009. január 1-jén 37.600, míg 2010. január 1-jén 36.300 volt a 
város lakosainak száma. A 0-2 éves korú gyermekek száma 2002-ben 1.211, 2008-ban már csak 994 
fő. Az iskolás korú gyerekek száma 2003 és 2009 között 746 fővel csökkent. Polgármester asszony 
azt nyilatkozta, hogy 2010. évben a város megőrzi meglévő iskolaszerkezetét. Arról azonban nem 
szólt, hogy mi következik ezután? Úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben meg kellene gondolni 
azt, hogy a város mire költi a pénzt, hol kellene esetleg átalakítást véghezvinni. Bizottsági ülésen is 
elmondta, hogy a város az egészségügyi ellátásra igen sokat költ, Az orvosok nem jönnek a városba, 
mivel sok a körzet. Ennek következtében a lakosok után járó kártyapénz is kevesebb. Ugyanez a 
helyzet a gyermekorvosi körzetekben is. Rendkívül magasak a szociális kiadások, sok az illegális 
betelepülő. Az oktatás területén problémát jelent az is, hogy a vidékről bejáró gyerekek terheit is a 
városnak  kell  viselnie.  Szükségesnek  tartaná,  hogy  az  érintett  önkormányzatokkal  megegyezés 
szülessen. 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  egészségügyi  ellátással  és  a  körzetek  számával  kapcsolatban 
elmondja,  hogy  a  közelmúltban  találkozott  a  városban  működő  orvosokkal,  ahol  a  problémát 
felvetette. Megalakult egy munkacsoport, amelynek az lesz a feladata, hogy vizsgálja meg a város 
egészségügyi  ellátásának,  átalakításának,  a  körzetek  újbóli  felosztásának  kérdését.  Az  orvosok 
válasza egyértelműen az volt, hogy nem a körzetek összevonásában látják a megoldást.
A  vidéki  tanulók  kérdésével  kapcsolatban  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  város  vezetése 
egyeztetett  a  vidéki  polgármesterekkel.  Kistérségi  szinten  is  elindult  a  gondolkodás.  Fenyvesi 
Gábor alpolgármester vezetésével egy munkacsoport Szegeden járt, ahol az alapfokú oktatás és az 
óvodai  ellátás  egy  részét  Szeged  városa  kistérségi  szintre  szervezte,  az  alacsony  központi 
finanszírozás  következtében.  Szerkezetátalakítás  esetén  egy  ilyen  megoldásban  is  lehet 
gondolkodni. Nem történt meg azonban a kistérségi közoktatási intézmény létrehozása, mivel nem 
volt konszenzus a kérdésben. Sok problémát jelent továbbá a tulajdonviszony kérdése, a kistérségek 
helyzete.  Az az álláspont  alakult  ki,  hogy meg kell  várni,  míg stabilizálódik a  kistérségek jogi 
helyzete.  A kistérségi  feladatellátás  esetében  is  fokozatosan  csökken  a  normatívák  aránya.  A 
vidékről bejáró tanulók száma az általános iskolákban 500 főre tehető. Az önkormányzatnak saját 
bevételéből  kb.  60%-kal  kell  kiegészíteni  a  normatívát.  A működési  szerkezet  racionalizáltabbá 
tételébe az is  beletartozik,  hogy 2007-ben a  város  feladatokat  szervezett  ki  az  egészségügyi  és 
szociális ágazatból a kistérségbe.

Fenyvesi Gábor:  Kiegészítésként elmondja, hogy Szegeden a teljes óvodai szektort kiszervezték a 
kistérségbe.  A  kistérségi  közoktatási  feladatellátási  terv  készítésekor  az  önkormányzatokat 
képviselő polgármesterek többsége nem kívánt ehhez az átszervezéshez csatlakozni. Czene Gyula 
képviselő  említette  a  Salgótarjáni  Polgári  Kör  részéről  megfogalmazott  kritikákat.  Hasznosnak 
tartaná, ha a Salgótarjáni Polgári Kör részt venne a Civil Kerekasztal műhelymunkájában. Ezáltal 
hatékonyabban tudnának az önkormányzati döntésekbe, előkészítésekbe részt venni.

Méhes  András:  A költségvetési  vitában  évről-évre  visszatérő  elemek  vannak,  ilyen  az  előző 
önkormányzat  munkája,  azok a  lehetőségek,  normatívák,  melyeket  a  Kormány biztosít.  Minden 
évben  meghatározó  tendenciák  érvényesülnek  az  önkormányzati  költségvetést  illetően  objektív 
oldalról. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak saját felelőssége az a döntés, amit a költségvetés 
elfogadásakor meghoz. Az elmúlt években a hatalmon lévő kormányok soha nem növelték, hanem 
csökkentették az önkormányzatok támogatását.  Többször elmondta már azt  is,  hogy várhatóan a 
következő kormány sem fogja növelni az önkormányzatok támogatását. A jelenlegi költségvetés is 
várakozó álláspontot testesít meg. 2007-től minden évben elhangzott, hogy a következő évre át kell 
gondolni a működés területét. A jelenlegi önkormányzati vezetés elindította az önkormányzati cégek 
átvilágítását, a tavalyi évben a hivatal átvilágítását. Úgy látja, hogy ennek hozadékait a költségvetés 
nem dolgozta fel. Ezekből a szakmai anyagokból kellene alternatívákat kialakítani, akkor lehetne 
döntési  helyzetről  beszélni.  Ma  az  látható,  hogy  továbbra  is  egy  várakozó  álláspont  van,  ami 
veszélybe sodorhatja az önkormányzat működését. A kormányváltás hozhat gazdasági fellendülést, 
változást,  de  ha  az  önkormányzat  nem  teszi  meg  a  szükséges  lépéseket,  annak  beláthatatlan 
következményei lesznek. A jelenlegi költségvetést nem tudja támogatni.

Szalai  Erika:  Több  képviselő  társa  említette  az  oktatási  ágazatot.  Vívmánynak  tartja,  hogy  az 
önkormányzat  fenntartja  és  fejleszti  az  intézményrendszert.  Az  elmúlt  időszakban  a  Beszterce-
lakótelepi  Tagiskola  intézményében cserére  kerültek  a  nyílászárók,  felújításra  került  a  központi 
óvoda  konyhája,  megvalósult  az  Illyés  Gyuláné  intézmény  akadálymentesítése.  Nagy  az 
ellentmondás  az  oktatási  ágazat  területén.  Többen  hangsúlyozták,  hogy  a  rendszer 
alulfinanszírozott.  Az  intézmények  igen  nehezen  tudják  kigazdálkodni  a  működés  költségeit. 
Többen foglalkoztak a struktúra átalakításának kérdésével. Egyetért Fenyvesi Gábor alpolgármester 
hozzászólásával, aki elmondta, hogy nehéz úgy alakítani a struktúrát, hogy az ne járjon munkahely 

14



megszűnésével,  épület  kivonásával.  A város vezetése mindent  megtett  annak érdekében,  hogy a 
meglévő vívmányokat fenntartsa. Molnár Károly képviselő fogalmazta meg, hogy a költségvetés 
feléli  a  jövőt.  2009-ben  17,7%-os  volt  az  ipari  teljesítmény  visszaesése,  a  munkanélküliség 
rekordokat  döntött.  Ezek  a  folyamatok  nagyban  befolyásolták  a  város  költségvetését  is. 
Visszautasítja  azt  a  véleményt,  hogy  a  városvezetés  részéről  nem  történt  meg  a  kiadások 
csökkentése.  Az  elmúlt  évek  azt  mutatják,  hogy  jelentős  összeget  sikerült  megtakarítani  az 
intézmények  átszervezésével,  egyes  tevékenységek  kistérségbe  történő  kiszervezésével.  Nagy 
probléma, hogy a felhalmozási kiadás 779 millió forinttal magasabb a 2009. évinél. Polgármester 
asszony  szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy az  a  hitelfelvétel,  amihez  a  város  folyamodik 
kockázatot jelent. A könyvvizsgáló jelentéséből azonban kiderül, hogy a hitelvelvétel a korlát alatt 
marad.  A kiadáson belül  a  működési  kiadások 63,5%-ról  56,6%-ra  csökkennek a  2010.  évben. 
Látható, hogy a személyi kiadások is folyamatosan csökkennek, ezzel szemben a dologi kiadások 
növekednek.
Bízik abban, hogy olyan gazdaságpolitikai elképzelések fognak érvényesülni,  melyek élénkítik a 
gazdaságot, ezáltal  növekedhet az önkormányzat bevétele. Számára a 2010. évi költségvetés azt 
jelenti, hogy a város erején felül igyekszik fenntartani az intézményhálózatot, a városi színvonalat 
biztosító  szolgáltatásokat.  Emlékei  szerint  programjában  2006-ban  polgármester  asszony  azt 
fogalmazta  meg,  hogy nem kíván  a  városlakókra  további  terheket  rakni.  Ez  a  költségvetés  ezt 
tükrözi.

dr. Juhász Tibor: A 2010. költségvetési év nehéz gazdasági évet jelent a város számára. Nem szabad 
elfelejteni,  hogy 2006-ban a jelenlegi  városvezetés 1.300 millió  forint  hiányt  örökölt,  és  az azt 
követő megszorítások sem tettek jót a gazdálkodásnak. Egy nyilatkozatból a következőket idézi: „A 
magyar  Országgyűlés  stabil  alapokon  álló  költségvetést  fogadott  el.  Ez  a  költségvetés  a  fej 
költségvetése,  amely  szolgálja  az  ország  megerősítését,  és  az  új  növekedés  beindítását. 
Megszilárdítja  a  pénzügyi  egyensúlyt,  megteremti  az  adócsökkentés  fedezetét,  erősíti  a  lét-  és 
közbiztonságot, segíti a munkahelyteremtést. Kelet-Közép Európában talán az egész unión belül is 
Magyarország újra az élmezőnybe kerülhet.” Kívánja, hogy ez megvalósuljon. Ahhoz, hogy a város 
talpon tudjon maradni összefogás szükséges. El kell kerülni azokat a nyilatkozatokat, melyek nem 
az együttműködést szolgálják. Az együttműködésre, az együttgondolkodásra hívja fel a figyelmet a 
jelenlegi helyzet megoldása érdekében.

Huszár  Máté:  A megyei  jogú városok önkormányzatai  között  nem jellemző,  hogy 2006.  évhez 
képest  hatszor  annyi  működési  hitelt  vegyenek fel,  mint  négy évvel  korábban.  Kérdezi,  hogy a 
kialakult helyzetben mi a városvezetés felelőssége?

Dóra Ottó: Egyetért abban, hogy a helyzet nagyon rossz. Lehet cizellálni a Simon Tibor képviselő 
által elmondottakkal, a fejlesztési kérdésekkel. Nehezíti a helyzetet, hogy a Kormánynak a döntéseit 
a  3600  önkormányzatra  vonatkozóan  kell  meghoznia.  Az  új  Kormánynak  elképzelhetően  lesz 
lehetősége arra, hogy megsegítse az önkormányzatokat, de az 1.200 millió forint működési hiányon 
nem fog segíteni. A választás előtt két hónappal lehet azt mondani, hogy az új Kormány elveszi a 
feladatokat vagy nem veszi el, de forrást ad hozzá. Szerinte azonban nem fog sem feladatot elvenni, 
sem plusz forrást adni azok ellátásához. Az önkormányzatoknak kell majd megoldani továbbra is az 
intézmények fenntartását, a szolgáltatások nyújtását.
Eötvös  Mihály  alpolgármester  javaslatokat  kért  a  struktúra  átalakítására,  említette  a  tűzoltóság 
működését,  a  közvilágítást,  mely  feladatokat  természetesen  meg  kell  oldani.  Vizsgálat  tárgyát 
képezhetné azonban a város igazgatási rendszerének, szociális ellátásának átalakítása.
Kéri, hogy a költségvetésről szóló szavazás név szerint történjen.
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  eddigi  hozzászólások  alapján  véleménye,  hogy  komoly 
konkrétumok nem kerültek megfogalmazásra. Leginkább prejudikálás történt, hogy az új Kormány 
mit nem fog tenni. 

Méhes András: Szeretné, ha a fejlesztés tekintetében eredményes ciklust zárna az önkormányzat.

Molnár Károly: Úgy gondolja, hogy a város költségvetése, működése nemcsak a Kormánytól függ, 
hiszen  akkor  nem  lehetne  önkormányzatokról  beszélni.  Vannak  az  önkormányzatnak  saját 
mérlegelési jogai, kötelezettségei. Az országot 2002-től ugyanaz a Kormány vezeti, így lehetőség 
van az összehasonlításra. 2002-2006 között a hitelvelvétel 10%-os volt, ez 2006-2010 között 223%-
ra  növekedett.  A  működési  oldal  tekintetében  a  rövid  lejáratú  hitelfelvétel  a  2002.  évi 
költségvetéshez  képest  2006-ra  10%-os  csökkenést  mutat,  míg  2006-2010  között  a  növekedés 
mértéke 300%. Láthatóak azok a tendenciák, melyek a normatíva folyósításával függnek össze, de 
ez sajnos kormánytól független. A normatíva állomány Salgótarján esetében 2.599 millió forintról 
2010. évre 2.552 millió forintra csökkent. Eötvös Mihály alpolgármester említette a hitelállomány 
mértékét.  2002-2006  között  74%-kal,  míg  2006-2010.  között  154%-kal  nőtt.  Legnagyobb 
problémának azt tartja, hogy a hosszú lejáratú hitel felvétele működési feladatokra 2002-ben 0,- 
forint,  2006-ban  0,-  forint,  2010-ben  már  490  millió  forint  növekedés  jelent  meg.  Az 
adósságszolgálat tekintetében az előző ciklusban 28%-os csökkenés volt, ezzel szemben az elmúlt 
négy évben már 141%-os növekedés történt. Úgy gondolja, hogy nem a Kormányra való mutogatás 
jelenti  a  megoldást,  hanem  az  önkormányzatiságból  fakadó  feladatok  önálló  átgondolása.  A 
hitelállomány 100%-os mértékben növekedett az előző évhez képest.
A felhalmozási  oldal  tekintetében elmondja,  hogy 2003-2006 között  8  milliárd  forint  fejlesztés 
valósult meg. Ehhez képest az elmúlt 8 évben 30%-os csökkenés figyelhető meg.
A 2010. évi költségvetéssel a város elérte a korlátot. Abban az esetben, ha a szükséges változtatások 
nem történnek meg, az önkormányzat a 2011. évre nem tud költségvetést alkotni. A legnagyobb 
problémának a  költségvetésben azt  tartja,  hogy csak a  közoktatással  foglalkozik,  a  fennmaradó 
68%-ról csak beszélt  a város az elmúlt  években, a szükséges lépéseket nem tette meg. A város 
vezetésének  az  a  feladata,  hogy  információs  helyzetével  élve  javaslatokat  fogalmazzon  meg, 
melyről a Közgyűlés dönthet. dr. Juhász Tibor alpolgármester együttműködést kért, ezzel szemben 
az elmúlt hónapokban az ellenzék véleményét  meg sem hallgatták.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hitelfelvétellel kapcsolatban két tételt említ: 2006. évben 715 millió 
forint, 2010-ben 1.200 millió forint.

Eötvös  Mihály:  Molnár  Károly  hozzászólásával  kapcsolatban  az  alábbiakat  fogalmazza  meg: 
Salgótarján adósságállománya 2010. január  1-jén 1.986 millió  forint.  Az elmúlt  három évben a 
fejlesztési és működési hitellel együtt 200 millió forinttal növekedett 2006. évhez képest. Az, hogy 
ilyen  mértékű  működési  hitelt  kell  beépíteni  az  nem az  önkormányzat  rossz  gazdálkodásának, 
hanem  a  kormányzati  intézkedéseknek  köszönhető.  A  következő  Kormánytól  egyet  várna, 
nevezetesen azt, hogy az oktatási törvényt hozza összhangba a költségvetési törvénnyel. Korábban 
már említette, hogy az oktatási ágazatban év közben változtatták meg a finanszírozás rendszerét. A 
szociális ágazat területén a Kormány döntésének értelmében a rendelkezésre állási díj esetében az 
önkormányzat  önrésze  20%  lett.  Az  önkormányzat  működésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
2006-ra  a  város  nem  rendelkezett  piacképes  vagyonnal.  A  fejlesztések  megvalósításához,  a 
működéshez hitelt kellett  felvenni. Az önkormányzati beruházások nem termelik ki  a tőkét és a 
kamatot. Sajnos nehéz helyzetbe került az ország, általa pedig az önkormányzat.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Molnár Károly képviselő társával, hogy a 2010. évi országos 
költségvetés elfogadásával az önkormányzat elérte korlátai határát.
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Simon Tibor: A FIDESZ-frakció nevében a költségvetéssel kapcsolatban a következő gondolatokat 
fogalmazza meg: ha az ország költségvetése a fej költségvetése, akkor Salgótarján költségvetése a 
szív  költségvetése.  A költségvetést  lehet  fiskális  szemlélettel,  és  lehet  humán  szempontból  is 
vizsgálni. A szocialista képviselők hozzászólásait hallgatva fiskális megközelítésről van szó. 2002-
ben, amikor az MSZP által átvételre került  a Kormány az államadósság 52%-os, a költségvetés 
tartaléka  500  milliárd  forint  volt.  Ezzel  szemben  2010-ben  már  lényegesen  más  a  helyzet.  A 
Parlamentben az ellenzék képviselői megkérdezték az akkori miniszterelnököt Gyurcsány Ferencet, 
hogy mire lett költve a hitelként felvett pénz. Azt a választ kapták, hogy a bérekre és a nyugdíjakra. 
A köztisztviselők és a közalkalmazottak bére évek óta be van fagyasztva, a nyugdíjasoktól elvették 
a 13. havi nyugdíjat. Az ország államadóssága jelenleg 80% felett van. Salgótarján vonatkozásában 
nem  a  fiskális,  hanem  a  humán  szemlélet  uralkodik.  A FIDESZ-KDNP  frakció  az  MDF-fel 
koalícióban a költségvetést támogatja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szavazásra bocsátja Dóra Ottónak a névszerinti szavazásra vonatkozó 
javaslatát.
Megállapítja,  hogy a  Közgyűlés  13 igen szavazattal,  8  nem ellenében és  1  tartózkodás  mellett 
fogadta el a névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatot.

Simon  Tibor:  Ügyrendi  jelzés  keretében  kéri  a  szavazás  megismétlését,  mivel  Ricler  Katalin 
képviselő asszony szavazógépe nem működött.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 10 nem ellenében fogadta el a névszerinti szavazással kapcsolatos 
felvetést.
(Ezt követően felolvassa a képviselők nevét és külön rögzíti a szavazás eredményét. A névszerinti  
szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 10 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
(A 3/2010. (II.15) rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

SZÜNET

(Szünet  után  a jelen  lévő  képviselők  száma:  18 fő.  Eisler  Ferencen kívül  Dóra Ottó,  Ercsényi 
Ferenc, Gyurián Tibor, Ricler Katalin és Szabó Péter képviselő nem tér vissza az ülésterembe)

3./ Javaslat  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátás  intézményi  térítési  díjainak 
megállapításáról szóló 47/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szociális törvény 92. §-a, valamint a gyermekvédelmi törvény 29. 
§-a  értelmében  a  helyi  önkormányzat  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  rendeletet  alkot.  A helyi  önkormányzat 
rendeletben  szabályozza  a  fizetendő  térítési  díjak  mértékét,  csökkentésének  és  elengedésének 
eseteit, módjait. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja 
a  szolgáltatási  önköltség  és  a  normatív  állami  hozzájárulás,  a  támogató  szolgáltatás  és 
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jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  esetén  a  szolgáltatási  önköltség  és  a  szolgáltatás  külön 
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált 
intézmény  esetében  is  szolgáltatásonként  kell  meghatározni,  a  közös  költségelemek 
szolgáltatásonkénti  közvetlen  költségeinek  arányában  történő  megosztásával.  A  szolgáltatási 
önköltség  a  szolgáltatás  kapcsán  felmerült  ráfordítások  egy  szolgáltatási  egységre  (ételadag, 
szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítani. Az előterjesztés az Egészségügyi – Szociális Központ keretei között biztosított 
szociális és gyermekjóléti ellátások – az érintett intézmény pénzügyi szakemberei által kiszámított - 
intézményi térítési díjai, valamint a személyi térítési díjak esetében alkalmazandó kedvezmények 
megállapítására tesz javaslatot. 

A Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, míg az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság támogatta az előterjesztést.

(Szabó Péter képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 4/2010. (II.15) rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciója 
felülvizsgálatának elfogadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szociális törvény vonatkozó rendelkezése értelmében, a legalább 
kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő, szociálisan rászorult személyek részére 
biztosítandó  szolgáltatási  feladatok  meghatározása  érdekében  szolgáltatástervezési  koncepciót 
készít. Erre való tekintettel Salgótarján Önkormányzata megalkotta és a 2005. március 31-ei ülésén 
elfogadta a város 2005 – 2009. évekre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A 
szociális törvény előírja a szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát. A koncepciót előzetesen 
véleményeztetni  kellett  az  érintett  intézményvezetőkkel,  a  kisebbségi  önkormányzat(ok)kal,  a 
Szociálpolitikai Tanács területi szervével, valamint a megyei önkormányzattal. A megyei jogú város 
koncepcióját  az  Egyeztető  Bizottság  is  megtárgyalta.  Az  előterjesztés  a  város  szociális 
szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására tesz javaslatot.

A Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság 6  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta  az 
előterjesztést.

Fekete  Zsolt:  Véleménye,  hogy  a  szociális  szolgáltatástervezési  koncepció  elfogadását  egy 
szociálpolitikai koncepció elfogadása kellett volna hogy megelőzze Ebben Salgótarján Megyei Jogú 
Városa felmérhette volna egy szociális térkép keretében a rászorultak számát. A város vákuumként 
szívja magába a szociális ellátásra szorultakat. A foglakoztatás és a szociális bérlakások kezelése 
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mellett  a  közfoglalkoztatás  megszervezését  és  igénybevételét,  illetve  az  adósságállomány 
csökkentését  együtt  kell  kezelni.  A szociális  szolgáltatástervezési  koncepcióban  nem  találta  a 
családok napközi otthonát, mely a városban bölcsődepótló funkciót lát el. Nem találta továbbá a 
civil szervezetek által megvalósított szociális ellátási formákat. Példaként említi a vöröskeresztetet, 
a  családok  átmeneti  otthonát.  Szerepel  a  koncepcióban  a  helyettes  szülői  hálózat,  mely  nem 
működik. Véleménye, hogy ezt hatékonyabbá kellene tenni. A gyermekvédelmi ellátás keretében a 
gyermekvédelmi szakellátásra Salgótarján városának kötelezettsége van, melyet jelenleg a megyei 
önkormányzat  lát  el.  Úgy gondolja,  hogy az alapellátás  keretében meg lehetne oldani  bizonyos 
feladatokat.  Zabar  községben  került  kialakításra  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthona.  Véleménye 
szerint akkor tudna hatékonyan működni, ha az az igénybe vevő saját területén kerülne biztosításra. 
Az előterjesztés tartalmazza azt a kitételt a szociális törvény 9. § (2) bekezdése alapján, melynek 
értelmében a  város saját  területén köteles az alapszolgáltatást  és az átmeneti  elhelyezést  nyújtó 
ellátási feladatokat megszervezni. Kérdezi, hogy az említett hiányosságok miért nem jelentek meg a 
koncepció tervezési szintjén?

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  Gyermekek  Átmeneti  Otthona  kistérségi  szinten  került 
megvalósításra. Amikor a helyszín kiválasztásra került megfogalmazódott, hogy a veszélyeztetett 
gyerekeknek, a bántalmazott családtagoknak nagyobb szakmai védettség biztosítható azáltal, hogy 
nem a város területén kerülnek elhelyezésre. A feladatot a települések kistérségi szinten látják el. Az 
etesi Családok Átmeneti Otthona megnyitásával okafogyottá válik szolgáltatást vásárolni.

(Ricler Katalin képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

Hári Ildikó: Fekete Zsolt hozzászólásában felvetődött, hogy nem tartalmazza a koncepció a családi 
napközit, illetve a Vöröskereszt működtetésében lévő Családok Átmeneti Otthonának támogatását, 
a bölcsőde kérdését, gyermekvédelmi szakellátást. A 2005-ben elfogadott koncepció tartalmazta a 
gyermekvédelmi ellátásokat. Ennek az volt az oka, hogy az akkori pályázatokhoz a Közgyűlésnek 
csatolnia  kellett  egyfajta  koncepciót.  A családok átmeneti  otthona,  a  gyerekek átmeneti  otthona 
kistérségi beruházás következtében valósult meg. Jelen előterjesztésben azért nem szerepelnek a 
gyermekvédelmi  törvényben  nevesített  ellátások,  mert  a  szociális  törvény  alapján  kell  a 
Közgyűlésnek a szociális szolgáltatástervezési koncepciót megalkotni. A gyermekvédelmi ellátások 
a 2005-2009. közötti koncepcióban szerepeltek, ezek megvalósítása megjelenik ebben az anyagban.
A helyettes  szülői  hálózat  is  ide  tartozik,  hiszen  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  fennálló 
lehetséges megoldás a gyerekek átmeneti elhelyezésére vonatkozóan. Célszerű ezeket a kérdéseket 
komplex módon kezelni.  A szociális  szolgáltatástervezési  koncepció tartalmát  törvény határozza 
meg. A megyével megtörtént a szükséges egyeztetés.

Fekete Zsolt: A városnak egy szociálpolitikai koncepcióra lenne szüksége, melynek egy része lenne 
a  szociális  szolgáltatástervezési  koncepció.  A gyermekvédelmi ellátásba kerülő gyerekek 95%-a 
szociálisan  rászorult  családokból  származik.  Az  alrendszereket  egységes  szerkezetbe  kellene 
kezelni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Problémát  jelent  a  jogi  szabályozás  hiányozás  volta.  Az 
önkormányzatok  a  személyiségi  jogok  védelme  miatt  nem  folytathatnak  le  vizsgálatokat  a 
jövedelmi helyzetre  vonatkozóan, nem kérhetik az adóhatóság segítségét.  A problémát  komplex 
módon,  országos  szinten  kellene  kezelni.  Nagyobb  teret  és  lehetőséget  kell  adni  az 
önkormányzatoknak a jogosulatlan igénybevétel kiszűrésére.
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dr. Bercsényi Lajos: Javasolja, hogy az előterjesztés kerüljön elfogadásra. A szociális ágazatban 
dolgozók  olyan  kihívásnak  tettek  eleget,  melyek  számokkal  és  tényekkel  bizonyíthatók.  Az 
önkormányzat a szociális ágazat számára 300 millió forinttal ad többet, mint 2009. évben. Nem 
erősíteni kell a szociálpolitikát, hanem csak a valóban rászorultaknak kell adni.

Czene Gyula: A koncepció 7. oldalán a II. 4. pont 3. bekezdésében szerepel, hogy „.... a természetes 
népmozgalom (népességfogyás) tendenciái kedvezőbbek...” Véleménye szerint nem kedvezőbbek, 
hanem kedvezőtlenebbek.

dr. Bercsényi Lajos: Tudomása szerint a születési arányszám magasabb, tehát nincs teljesen igaza 
Czene Gyula képviselőnek. 

Hári Ildikó: A népességfogyás több összetevőből áll. Ha a jelenlegi szövegkörnyezetet nézi igazat 
ad  Czene  Gyula  képviselőnek.  Abban  az  esetben,  ha  összességében  vizsgálja,  akkor  a  mondat 
helyesen került megfogalmazásra.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 13/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  és  a  melléklet  szerint  elfogadja 
Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

5./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervének elfogadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szociális törvény 2009. január 1-jétől hatályba lépett módosítása 
következtében  a  rendszeres  szociális  segélyezés  rendszere  jelentősen  átalakult,  melyhez 
kapcsolódóan  az  önkormányzatoknak  évente  meg  kell  alkotniuk  a  közfoglalkoztatási  tervet. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése első ízben 2009. évre vonatkozóan készítette el, és a 
2009.  március  31-ei  ülésén  fogadta  el  az  önkormányzat  közfoglalkoztatási  tervét.  A 
közfoglalkoztatási tervet  egyéves időtartamra kell elkészíteni és  az állami foglalkoztatási szerv, a 
települési  kisebbségi  önkormányzat  és  a  szociálpolitikai  kerekasztal  véleményének  ismeretében 
tárgyév  február  15-éig  kell  elfogadni.  Az  előterjesztés  az  Önkormányzat  2010.  évi 
közfoglalkoztatási tervének elfogadására tesz javaslatot.

Eötvös  Mihály:  Szóbeli  kiegészítésében elmondja,  hogy a  2010.  évi  közfoglalkoztatási  tervet  a 
Szociálpolitikai Kerekasztal 2010. február 9-i ülésén megtárgyalta. Az abban megfogalmazottakkal 
egyetért, javasolja annak elfogadását. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat  részére  a  terv 2010 január  25-én megküldésre  került,  mellyel  kapcsolatban  nem 
nyilvánítottak véleményt. Javasolja a Közgyűlés tagjainak a közfoglalkoztatási terv elfogadását.
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A Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta  az 
előterjesztést.

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztés  mellékletének  4.  oldalán  felsorolásra  kerülnek  a  közcélú 
foglalkoztatás keretében ellátott feladatok 2009-ben. Kérdezi, hogy a közcélúak foglalkoztatásával a 
város milyen mértékű megtakarítást tudott elérni?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fekete Zsolt képviselő kérdésére elmondja, hogy 2009. év folyamán 
közel 600 fő dolgozott közcélú foglakoztatás keretében. Jegyző úr tájékoztatása szerint a hivatal 
munkáját 24 fő segítette. A foglalkoztatással nem kellett a hivatal létszámát bővíteni, ezáltal 5-6 
hivatalnok  bére  került  megtakarításra.  A közcélú  foglalkoztatottak  a  város  intézményeiben  is 
foglalkoztatásra kerültek, jelentős részük azonban a kommunális feladatok ellátásában vett részt. Az 
önkormányzatnak  a  személyi  juttatáshoz  5%  önrészt  kell  biztosítani,  a  járulékos  költségek  a 
Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Kft.  üzleti  tervében  kerülnek  tervezésre.  Lehetőségként 
felmerült,  hogy  a  KIGSZ  kötelékébe  tartozó  intézmények  takarítása  is  közcélú  foglalkoztatás 
keretében  kerülne  ellátására.  A  számítások  alapján  ezzel  több  tízmillió  forintot  lehetne 
megtakarítani  azon  az  áron,  hogy  az  ott  dolgozó  alkalmazottak  munkanélkülivé  válnának. 
Megoldást  az  jelentene,  ha  az  önkormányzatnak  nem kellene  a  foglalkoztatáshoz  plusz  forrást 
biztosítani.

Eötvös  Mihály:  Salgótarján  önkormányzatának  éves  szinten  95  millió  forintba  kerül  a 
közfoglalkoztatás. Biztosítani kell a foglalkoztatáshoz szükséges 5%-os önrészt, a Foglalkoztatási 
és  Nonprofit  Kft.  működési  költségeit.  Több  ember  foglalkoztatása  esetén  szükséges  lenne  a 
személyi  állomány növelése,  melynek további  kiadások a következményei.  A dologi kiadásokra 
2010.  évben 28 millió  forint  került  tervezésre.  Elmondja továbbá,  hogy az  önkormányzatnak  a 
közcélú  foglalkoztatás  kedvezőbb  lenne,  hiszen  a  rendelkezésre  állási  díj  –  28.050,-  forint  – 
esetében a 20%-ot az önkormányzatnak kell biztosítania. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 14/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2010. évi közfoglalkoztatási tervét a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat a villamos energia szolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  ELMÜ-ÉMÁSZ  Ügyfélszolgálati  Kft.  levélben  kereste  meg 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát az önkormányzat és a szolgáltató közti hatékony 
együttműködést biztosító adósságkezeléssel kapcsolatos megállapodás megkötése érdekében. 
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Az önkormányzat által biztosított adósságkezelési szolgáltatás rendszerének hatékony működéséhez 
elengedhetetlenül  szükséges  a  szolgáltatók  és  az  önkormányzat  közötti  jó  együttműködés 
megteremtése.  Az  Önkormányzat  és  az  ÉMÁSZ  Rt.  között  2005.  július  8-án  már  létrejött  az 
együttműködési megállapodás, azonban az azóta bekövetkezett jogszabályi változások, a szolgáltató 
szervezetében történt változások, a gyakorlatban tapasztaltak új  megállapodás megkötését  teszik 
szükségessé.  Az  előterjesztés  a  villamos  energia  szolgáltató  és  az  önkormányzat  közti 
együttműködési megállapodás megkötésére tesz javaslatot.

(Fenyvesi Gábor képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 15/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÉMÁSZ  Nyrt-vel,  és  az  ELMÜ-ÉMÁSZ 
Ügyfélszolgálati  Kft-vel a város szociálisan rászoruló lakossága adósságterheinek enyhítésére,  a 
szolgáltatói és az önkormányzati feladatok összehangolása érdekében megállapodást kíván kötni.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

7./ Javaslat a gázszolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  TIGÁZ  Zrt.  Ügyfélkapcsolatok  igazgatója  levélben  adott 
tájékoztatást  a  szolgáltatót  érintő  jogszabályi  változásokról,  valamint  ehhez  kapcsolódóan 
megküldte  az  önkormányzat  és  a  szolgáltató  közti  hatékony  együttműködést  biztosító 
adósságkezeléssel kapcsolatos megállapodás tervezetét. Az Önkormányzat és a TIGÁZ Rt. között 
2006. január 19-én már létrejött az együttműködési megállapodás, azonban az azóta bekövetkezett 
jogszabályi változások, a szolgáltató szervezetében történt változások, a gyakorlatban tapasztaltak 
új  megállapodás  megkötését  teszik  szükségessé.  Az  előterjesztés  a  gázszolgáltató  és  az 
önkormányzat közti együttműködési megállapodás megkötésére tesz javaslatot.

A Szociális és Egészségügyi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 16/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  TIGÁZ  Zrt-vel  a  város  szociálisan  rászoruló 
lakossága  adósságterheinek  enyhítésére,  a  szolgáltatói  és  az  önkormányzati  feladatok 
összehangolása érdekében megállapodást kíván kötni.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  megállapodás 
aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek  alapító  okiratainak 
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Pénzügyminiszternek az új szakfeladatrendről szóló tájékoztatója 
2010. január 1-jén hatályba lépett.  A struktúra újdonsága, hogy megmutatja az államháztartásból 
finanszírozott feladatok, tevékenységek teljes körét, amelyekhez hozzárendelhetők a költségek és 
bevételek, továbbá azok a különféle mutatószámok, amelyek a közforrásból történő feladatellátás 
szempontjából  közvetlenül  mérhetővé  teszik  a  feladatokat,  a  teljesítményeket,  valamint  azok 
ráfordításait,  forrásait.  Kiterjed  az  államháztartásban  megjelenő  valamennyi  tevékenységre  és 
támogatási  célra,  az  államháztartás  minden  alrendszerére.  Az  önkormányzat  által  fenntartott 
költségvetési  szervek esetében  a  költségvetés  tervezése,  illetve  végrehajtása  e  struktúra  alapján 
történik, ezért az alapító okiratoknak az új szakfeladatrendhez igazodó módosítása szükséges.

A Pénzügyi, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag, míg az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 17/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító 
okiratait 2010. február 15-ei hatállyal, az 1-14. számú mellékletek szerint módosítja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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9./ Beszámoló a Salgótarjáni Központi  Általános Iskola és Diákotthon megalakítása óta 
eltelt időszak működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Simon Tibor, a SKÁID igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója 
beszámolójában leírja az integrált intézmény létrehozásának előzményeit, az átszervezésből adódó 
előnyöket, hátrányokat. Tájékoztatást ad az intézmény szervezeti felépítéséről, a tagiskolák között 
kialakított technikai és szakmai együttműködésről. Ismerteti az esélyegyenlőség érvényesülését az 
intézmény vonatkozásában.  A beszámolóból megtudhatjuk, hogy az intézményben a pályázatokon 
elnyert források felhasználásával jelentős szakmai innovációk megvalósítása folyik az integráció és 
a  kompetenciafejlesztés  témakörében.  Az  igazgató  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon megalakulása óta eltelt időszak eredményei mellett beszámol a felmerült gondokról és 
kifejti  a  továbbfejlesztés  lehetőségeit.  Végül  a  tagintézmény-vezetők  kinevezési  rendjéről  ad 
tájékoztatást. A képviselő testület tagjai részéről fogalmazódott meg az igény, hogy a beszámolót a 
Közgyűlés tárgyalja meg.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Czene  Gyula:  Annak idején a  római  szenátusban elhangzott  –  emlékei  szerinti  Sulla  mondta  – 
„Javaslom Karthagó elpusztítását”.  Reményét  fejezi  ki,  hogy a központi  általános iskola alapító 
okirata módosítva lesz. A Közgyűlés által elfogadott féléves munkatervben szerepel az intézmény 
alapító  okiratának  módosítása.  Kérdezi,  hogy  miért  nem  tárgyalja  a  Közgyűlés  az  erről  szóló 
előterjesztést?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Czene Gyulával, az alapító okirat módosításának tárgyalását 
javasolni fogja.

dr.  Kádár  Zsombor:  A  beszámoló  elfogadását  követően  fog  sor  kerülni  az  alapító  okirat 
módosítására, amely a „Gagarin” névhasználatára és az igazgató-főigazgató státuszára is kitér. 

(Fenyvesi Gábor képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

Szabó Péter: Sulla nem kifejezetten Karthagó ellen uszított, ő volt az a diktátor, aki a fél szenátust 
lemészároltatta.  A III.  pun háborúban volt  olyan szenátor,  aki  hasonlót  művelt  mint  a  jelenlegi 
kormány az országgal.

Czene Gyula: Nem érti Szabó Péter képviselő hozzászólását. Az oktatási törvény javasolja, hogy 
1500 fő fölött főigazgató és igazgatók legyenek kinevezve. A szakbizottság ülésén már elmondta, 
hogy tényszerű beszámoló  készült.  Ez azonban nem jelenti  azt,  hogy minden rendben van.  Az 
alapító okiratban szerepel a gyerekek irányíthatósága egyik intézményből a másikba. Átgondolásra 
szorul a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek helyzete is. Nem tartalmazza a beszámoló, hogy 
az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak hogyan valósulnak meg a gyakorlatban.  Szerette 
volna, ha a norvég projekt, a kompetenciafejlesztés is megjelenik. Tovább lehetne fejleszteni az 
áttanítást  is.  A sportversenyek terén összehangoltság mutatkozik.  Összességében elfogadhatónak 
tartja a beszámolót, sajnálja azonban, hogy az alapító okirat nem került módosításra.
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Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az alapító  okirat  módosításának tárgyában egyetért  Czene Gyula 
képviselő  társával.  A körzethatárok  kialakításánál  problémát  jelent  a  jelenlegi  jogszabály,  ami 
előírja az integrációt. A sportversenyeken valóban szép eredményeket értek el a diákok. Lehet a 
rendszeren fejleszteni, az elmúlt három év elég volt a tapasztalatok megszerzéséhez. Örömét fejezi 
ki, hogy a beszámoló megerősíti azt, hogy a Közgyűlés annak idején jó döntést hozott.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 18/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 
megalakítása óta eltelt időszak működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat  óvodai  és  általános  iskolai  beiratkozásra  a  2010/2011-es  nevelési  évre  és 
tanévre
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Szóbeli  kiegészítőjében  elmondja,  hogy  a  helyi  önkormányzat 
meghatározza és közzéteszi az óvodák működési (felvételi) körzetét. A körzetben lakó gyermekek 
felvételét az óvoda nem tagadhatja meg. A Közgyűlés dönt az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számáról, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
Az egyes tagóvodák létszámadatait vizsgálva szükséges a tagóvodai csoportok egyenletesebb feltöl-
tése, valamint az integrált nevelés feltételeinek javítása, az intézmény szerkezeti szempontból törté-
nő felülvizsgálata. Az Önkormányzat a Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési 
és - Fejlesztési Terve fejlesztési stratégiájában kiemeli a kapacitások optimális kihasználását, csak-
úgy mint a rossz állagú közoktatási intézmények épület kiváltását. Ezen elvárások nem teszik szük-
ségessé az óvodai körzethatárok megváltoztatását. A 2010/2011-es nevelési évben – az óvodások és 
a férőhelyek számának ismeretében – a feladatellátáshoz 51 óvodai csoport szükséges, közülük egy 
gyógypedagógiai csoport.
A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon salgótarjáni tagiskoláinak nyolc körzetében 
a tanköteles korú tanulók száma 473 fő, a mátraszelei Gárdonyi Géza Tagiskola körzetében 8 fő. A 
tankötelesek közül óvodában marad 62 fő, további vizsgálatra utalt 88 fő, a vizsgálat befejezésének 
várható időpontja: 2010. március 31. A további vizsgálatra utaltak felével számolva a Salgótarjáni 
Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  első  évfolyamára  várhatóan 375 gyermek  lép  be  a 
2010/2011-es tanévben. 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Bakos Sándor: Egyetért az előterjesztésben megfogalmazottakkal. A választókerületében található 
Szivárvány  Tagóvodába  kerül  elhelyezésre  a  Somlyóbányai  telephelyre  járó  12  óvodás  korú 
gyermek. Kérdezi, hogy a telephelyen dolgozó két óvónő és egy gondozónő is lekerül a Szivárvány 
Tagóvodába vagy esetleg megszűnik a munkakörük? Aggodalmát fejezi ki, hogy a 12 gyermekből 7 
gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, akik eddig sem szívesen jártak óvodába.
A Szivárvány Tagóvodában négy csoportban 88 óvodáskorú gyermek járt. 18-21 fő közöttre tehető 
az iskolás korú gyerekek száma. A védőnőtől kapott információja alapján 2010-ben 26 óvodáskorú 
gyermek  kerül  beiratkozásra  a  körzetben.  Ezt  követően  a  három csoportra  90  fő  felett  lesz  a 
létszám. Az ott dolgozó óvodapedagógusok kérése, hogy a körzethatár kerüljön bővítésre a Rákóczi 
út  186-ig.  A  Somlyóbánya  telepről  lekerülő  óvodások  esetében  a  családlátogatások  száma 
növekedni fog. Kérdezi, hogy a vezető óvónőt fogja-e helyettesíteni valaki? Gondolkodás tárgyát 
kell, hogy képezze az óvoda bővítése, foglalkoztatási hely kialakítása.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bakos Sándor képviselő által megfogalmazott kérdésekre az óvoda 
vezetője írásban fog válaszolni.

Czene Gyula: Sajnálatát fejezi ki, hogy a Rózsa Ferenc út a Rákóczi Tagiskolához, a Zagyvai és a 
Sallai út pedig a székhelyintézményhez tartozik.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 19/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1. a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta az irányítása alá tartozó 
Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  feladatellátási  helyeit  a  tagóvodai  csoportok  egyenletesebb 
feltöltése, valamint az integrált nevelés feltételeinek érdekében. A Közgyűlés elhatározza a 
Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Szivárvány  Tagóvoda  1  csoporttal  működő  Somlyóbánya 
telephelyének megszüntetését 2010. július 1-ei hatállyal.

b) A Közgyűlés  a  2010/2011-es  nevelési  évben  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Nyitnikék 
Tagóvodájában 2 csoporttal kevesebb csoport indítását engedélyezi. 

c) A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  a)  -  b)  pontban  meghatározott  intézmény 
átszervezésére  vonatkozóan  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  alapító  okirat  módosítását 
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 90.  §-ának (1)  bekezdésében 
foglalt  jogkörében  eljárva  a tagóvodák felvételi  körzetét  az  1.  sz.  melléklet,  a  tagiskolák 
működési körzetét a 3. sz. melléklet szerint határozza meg. 
A Közgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§-a (2) bekezdésének c.) pontja 
értelmében  a  2010/2011-es  nevelési  évben  és  tanévben  az  óvodai  csoportok  számát  – 
figyelemmel a  határozat  1.b)  pontjában foglaltakra – a  2.  számú mellékletben,  valamint  az 
általános  iskolai  első  osztályok  számát  a  4.  sz.  mellékletben  foglaltaknak  megfelelően 
határozza meg.
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Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010/2011-es tanévtől kezdve az általános iskolai 
osztályok  indítását  abban  az  esetben  engedélyezi,  ha  az  osztály  tanulóinak  létszáma  eléri  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  sz.  mellékletében  meghatározott 
átlaglétszámot.

Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezetők

3. A Közgyűlés utasítja az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát, hogy az igazgatóval egyeztetve 
hangolja  össze  a  beiskolázással  kapcsolatos  teendőket  annak  érdekében,  hogy  az 
engedélyezett csoportszámok, a jogszabály szerinti maximális létszám tartható legyen, a kötelező 
beiskolázás jogszabályi előírásai és a szabad iskolaválasztás joga érvényesülhessen.

Határidő: 2010. február 20.
Felelős: intézményvezetők

Reszoly Gusztávné irodavezető

4. A Közgyűlés a körzeten kívüli tagiskolát választó tanulók esetében a felvételi kérelmek az iskola 
igazgatójához történő benyújtásának határidejét 2010. április 2. napjában határozza meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: az intézmény vezetője

5. A Közgyűlés  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66.§-a (6) bekezdésének és a 
nevelési-oktatási  intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16. §-a (1) 
bekezdésének  megfelelően  a  nevelési-oktatási  intézmények  beiratkozási  időpontját  a 
következők szerint határozza meg:
A központi és a tagóvodákban: 2010. április 22-23.
A körzet szerinti tagiskolákban: 2010. március 25-26.
A körzeten kívüli tagiskolákban: 2010. április 22-23.

Határidő: azonnal
Felelős: a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője

a Salgótarjáni Általános Iskola és Diákotthon igazgatója
a közzétételért: Reszoly Gusztávné irodavezető

6. A Közgyűlés a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulólétszámát a 2010/2011-
es tanévben a zenei ágban legfeljebb 550 főben, egyéb művészeti ágban legfeljebb 550 főben, a 
csoportok számát 33 csoportban határozza meg.

Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: az intézmény vezetője
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11./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  és  Nógrád Megye Önkormányzata  közötti 
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város és a megye közötti Egyeztető Bizottság ülésén igényként 
fogalmazódott  meg,  hogy  a  kiemelt  projektek  (Salgótarján  Városközpontjának  Funkcióbővítő 
Rehabilitációja és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fejlesztésére benyújtott kiemelt pályázat) 
sikeres  lebonyolítása,  összhangjának  megteremtése,  valamint  a  munkálatok  ésszerű  ütemezése 
érdekében  együttműködési  megállapodás  megkötésére  kerüljön  sor,  tekintettel  arra,  hogy  a 
fejlesztési területek "építészeti egységet" alkotnak. Az együttműködési megállapodás tervezetét az 
előterjesztés tartalmazza.

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport,  valamint  a  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi 
Bizottság egyhangúlag, míg az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 20/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Nógrád Megye Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerint 
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
forgalomképes vagyon értékesítés és bérbeadás útján történő hasznosítását  a Salgó Vagyon Kft. 
megbízási szerződés alapján végzi. A megbízás keretében a Salgó Vagyon Kft. ellátja a lakás és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésének, bérbeadásának; a kül- és belterületi földek 
bérbeadásának  feladatait,  melyek  mellett  üzemeltetési;  szervezési,  adminisztratív,  gazdálkodási; 
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karbantartási; felújítási és egyéb vagyonhasznosítási tevékenységet végez.
Tevékenységéről,  a  felhasznált  pénzeszközökről  folyamatosan  beszámol  a  megbízónak  a 
szerződésben meghatározott formai követelmények szerint. A feladatok ellátásáért a Salgó Vagyon 
Kft-t megbízási díj illeti meg. Az előterjesztés a 2010. évi megbízási díjat összességében, a 2009. 
évihez képest 4.000 eFt + ÁFA-val csökkenti, mely a 2010. évi költségvetési előirányzatok kiadási 
összegeihez igazodóan kerültek arányosításra.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett, az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 21/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. között 
2001. augusztus 06-án létrejött megbízási szerződés módosítását a melléklet szerint, 2010. január 1-
jei hatállyal jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

(Simon Tibor képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

13./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2009. évi hasznosításáról, javaslat 
a 2010. évi bérlakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Minden évben,  év  elején  kerül  Közgyűlés  elé  az  önkormányzati 
tulajdonú bérlakások elmúlt évi hasznosításáról szóló tájékoztató és javaslat a tárgy évi bérlakáshoz 
juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására.  2009.  évben  az  elmúlt  évek  gyakorlatának 
megfelelően a Szociális és Egészségügyi Bizottság két alkalommal véleményezte és hagyta jóvá az 
érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a rászorultság alapján. A határozati javaslat a 
lakásbérlemények 2009. évi hasznosításáról készített tájékoztató elfogadására és a 2010. évre szóló 
bérbeadási jogcímek sorrendjének meghatározására tesz javaslatot.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 22/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérlemények 
2009.  évi  hasznosításáról  szóló  tájékoztatót  elfogadja.  A 2010.  évre  szóló  bérlakás  juttatási 
jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Életveszély,  szanálás  és  városrendezés  miatt  bontandó lakásokban érvényes  bérleti  szerződés 
alapján lakók elhelyezését biztosítani kell. 

2. A bérlőkijelölési  és  kiválasztási  jog  alapján  a  jogszabályban  előírt  bérbeadási  kötelezettség, 
továbbá közérdekű feladatok megvalósítása érdekében a bérleti szerződéseket meg kell kötni. 

3. A szociális-  és  jövedelmi  viszonyai  alapján  érvényes  bérbevételi  ajánlattevő  elhelyezésének 
elsőbbséget kell biztosítani. 
Ezen belül a lejárt bérleti szerződés alapján jogcím nélkül lakó személyeknek az általuk lakott 
lakásba az ismételt névjegyzékbe vétel igénye nélkül, amennyiben a jogszabályban előírt egyéb 
feltételeknek  megfelelt,  az  ismételt  bérbe  vételre  engedély  adható,  amennyiben  az  ingatlan 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáskoncepciója és bérlakás gazdálkodási 
stratégiája alapján nem szerepel a rövidtávon bontásra kerülő épületek között, illetőleg annak 
bontásáról nincs közgyűlési döntés. 

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

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

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: folyamatos 

14./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  16143/1  helyrajzi  számú  forgalomképtelen 
vagyontárgy átminősítésére elidegenítés céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos 
tulajdonát képező - természetben Salgótarján belterületén, Somoskő - Bagókő nevezetű városrészen 
elhelyezkedő  -  16143/1  hrsz-ú  művelés  alól  kivett  „közterület”  megnevezésű  548  m2 területű 
ingatlan vételét kezdeményezte a területen lévő felépítmény tulajdonosa. Az ingatlant több, mint 25 
éve kertművelés céljára hasznosítják, vagyis közterületi rendeltetése nincs. A települési környezet 
vizsgálatából, továbbá a településfejlesztési célok ismeretében elmondható, a közterületi funkció 
visszaállítása jelenleg és a jövőben sem indokolt.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 23/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  belterületén,  Somoskő  –  Bagókő 
nevezetű  városrészen  elhelyezkedő,  16143/1  hrsz-on  nyilvántartott  művelés  alól  kivett 
„közterület”  megnevezésű  forgalomképtelen  ingatlant  minősített  többséggel  forgalomképes 
vagyonná nyilvánítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az 
illetékes  Körzeti  Földhivatalnál  a  16143/1  hrsz.-ú  ingatlan  kivett  „közterület”  megnevezés 
„beépített terület”-re való módosításának átvezettetéséről.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

3./ A Közgyűlés, jóváhagyja az 16143/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítését ÁFA 
mentes 511 Ft/m2 vételáron a vásárlási szándéknyilatkozatot tevő bérlő részére azzal, hogy az 
épület utólagos földhivatali térképi-nyilvántartásban történő feltüntetés a vevő kötelezettsége. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvételi szerződés 
megkötésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

15./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  6279  helyrajzi  számú  közterület  111  m2 

területrészének forgalomképessé nyilvánítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés döntése alapján a Salgó Vagyon Kft. megállapodást 
kötött a 6279 hrsz-on nyilvántartott 197 m2-es részingatlan tulajdonjogának telekhatár-rendezéssel 
történő értékesítésére. A 6278 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa további 111 m2  nagyságú területet igényel 
a  6279  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanból.  A  kérelmező  területszerzési  igényét  a 
tulajdonában lévő vendéglátó egységként funkcionáló épület bővítésére alapozza, mert a hatályos 
szabályozási  előírás  szerinti  30%-os  beépítési  kötelezettséget  az  épület  jelenlegi  alapterületével 
kimerítette.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi,  valamint  az   Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

(Simon Tibor képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 24/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a természetben Salgótarján, 21. fkl. út 
mellett  található,  6279  helyrajzi  számon  nyilvántartott  művelés  alól  kivett  „közterület” 
területének 111 m2-rel történő csökkentéséhez, az 1/2010. számon záradékolt változási vázrajz 
(1. sz. melléklet) szerint, valamint a közterület 111 m2-es területrészét minősített többséggel 
forgalomképes vagyonná nyilvánítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 6279 helyrajzi 
számú ingatlan  forgalomképes  vagyonná  nyilvánított  111 m2-es  területrészére  az  adásvételi 
szerződést a Gazdasági Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság által jóváhagyott 3/2007.
(II.07.)GVIB határozatban megállapított ÁFA mentes 2.500,- Ft/m2 vételáron a 6278 helyrajzi 
számú ingatlan tulajdonosával megkösse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 6278 hrsz.-ú 
ingatlanra – ingyenes – vízelvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást (3. sz. 
melléklet) megkösse az ST. Szerpentin által 1/2010. munkaszámon készített változási vázrajz 
szerint  (2.  sz.  melléklet),  továbbá  intézkedjen  az  illetékes  Körzeti  Földhivatalnál  a  teher 
bejegyeztetéséről az ingatlantulajdonos költségén.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

16./ Javaslat a 162/2009.(VIII.25.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  162/2009.  (VIII.25.)Öh.  sz.  határozatával  döntött  a 
Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 13-17., 19-23., és a Bajcsy-Zsilinszky út 1-3. szám alatt található 
ingatlanok  határrendezéséről,  valamint  a  határrendezés  folytán  kialakuló  1173  hrsz-ú  ingatlan 
értékesítéséről. A határozat a 186/2009.(IX.29.)Öh. határozattal módosításra került.  A Közgyűlés 
meghatározta az induló árat,  amely alapján az értékesítésre sor kerülhet.  Az ár érvényességének 
ideje alatt (2009. december 31.) ajánlat nem érkezett
Az ingatlan értékesítése továbbra is indokolt,  ezért   a javaslat  az induló ár további fenntartását 
célozza.

32



A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi,  valamint  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 25/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 162/2009.(VIII.25.)Öh. sz. határozatának 2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

„2.A Közgyűlés jóváhagyja a 13-248/2009. számon záradékolt változási vázrajz szerinti, 1173 
hrsz.-ú,  7453  m2 alapterületű,  „kivett,  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület”  megnevezésű 
ingatlan 55.000.000 Ft induló áron, nyilvános versenytárgyalás (nyilvános pályázat) útján, 
a határozat 2. sz. mellékletét képező pályázati anyag szerint történő értékesítését. Az induló 
ár 2010. december 31. napjáig érvényes.”

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

17./ Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A pedagógiai, módszertani 
reformot  támogató  informatikai  infrastruktúra  –  Tanulói  laptop  program”  című, 
TIOP-1.1.1/09/1. jelű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  4  intézmény,  (8 
feladatellátási  hely)  vonatkozásában  nyert  támogatást  2009.  évben  a  TÁMOP-3.1.4/08/2 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázaton. Ezen 
feladatellátási  helyek  közül  5  vállalta,  hogy  a  tanulói  laptop  programba  való  bekapcsolódás 
feltételeit megteremti. Jelen pályázat keretében eszközbeszerzés valósul meg a TÁMOP 3.1.4/08/2 
konstrukció szereplői számára. Ez a konstrukció teremti meg a betervezett módszertani, pedagógiai 
fejlesztéseknek az eszközrendszerét (tanulói laptop, tanári laptop, operációs rendszer, tároló).
Az  5  feladatellátási-helyen  (Madách  Imre  Gimnázium  és  Szakközépiskola,  Táncsics  Mihály 
Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye, SKÁID Arany János Tagiskola, SKÁID Dornyay 
Béla  Tagiskola,  SKÁID  Kodály  Zoltán  Tagiskola) előzetes  számítások  alapján:  77.895  eFt 
eszközrendszer fejlesztésre – beruházásra van lehetősége a fenntartónak. A támogatás mértéke a 
projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 26/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  a  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív 
Program „A pedagógiai,  módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – 
Tanulói  laptop  program”  című  pályázati  felhívás  keretében  –  az  előzetes  számítások  szerint  – 
77.895 eFt összegű eszközrendszer fejlesztés támogatására történő pályázat benyújtását a Madách 
Imre Gimnázium és Szakközépiskola, Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi 
és  Vendéglátóipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari 
Tagintézménye,  SKÁID  Arany  János  Tagiskola,  SKÁID  Dornyay  Béla  Tagiskola,  SKÁID 
Kodály Zoltán Tagiskola vonatkozásában.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: 2010.02.27.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18./ Javaslat a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
A napirend tárgyalásánál jelen volt:
- Pálfalvai Zoltán, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója,
- Pataki Ferenc, a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola 

igazgatója,
- Baranyi  Zoltán,  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és 

Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretén belül Pedagógusképzések (a pedagógiai  kultúra korszerűsítése, pedagógusok új 
szerepben) címmel pályázati felhívást tett közzé TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámmal.
A támogatás  célja  az  oktatás  hatékonyságának  és  eredményességének  javítása  a  pedagógusok 
ismereteinek, szakmai kompetenciáinak fejlesztésén, módszertani kultúrájuk megújításán keresztül.
A pályázat  keretében azoknak a  pedagógusoknak a  felsőoktatás  rendszerében történő képzése - 
tanári  mesterképzés,  szakirányú  továbbképzés,  újabb  műveltségterület  elvégzésére  irányuló 
részismeretek megszerzése - támogatható, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első 
szakképzettségüket legalább tíz éve szerezték meg és pedagógus munkakörben dolgoznak a pályázó 
intézménynél.  A város  által  fenntartott  közoktatási  intézmények  közül  a  Salgótarjáni  Központi 
Általános Iskola és Diákotthon, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, a Stromfeld Aurél 
Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, 
Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátó-ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  nyújtottak  be 
pályázatot.  A  pályázat  kötelező  mellékletét  képezi  a  közoktatási  intézmény  fenntartójának 
nyilatkozata. A pályázat benyújtási határideje 2010. február 19. napja. Tekintettel a határidőre és 
arra, hogy a pályázat felfüggesztésére - a kiírás szerint - a határidő előtt is sor kerülhet, a fenntartó 
önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozatot adott ki az iskolák részére, azonban szükséges a 
Közgyűlés támogató döntése is.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 27/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az önkormányzat által fenntartott  Salgótarjáni 
Központi Általános Iskola és Diákotthon alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, támogatja 
az intézmény TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, 
pedagógusok új  szerepben) c.  pályázatának benyújtását  és  az  1-2.  számú melléklet  szerinti 
nyilatkozatok aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 28/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az önkormányzat által fenntartott  Bolyai János 
Gimnázium  és  Szakközépiskola  alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerve,  támogatja  az 
intézmény  TÁMOP 3.1.5-09/A/2  Pedagógusképzések  (a  pedagógiai  kultúra  korszerűsítése, 
pedagógusok új  szerepben) c.  pályázatának benyújtását  és  az  1-2.  számú melléklet  szerinti 
nyilatkozatok aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 29/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  az  önkormányzat  által  fenntartott 
Stromfeld  Aurél  Gépipari,  Építőipari  és  Informatikai  Szakközépiskola  alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerve, támogatja az intézmény TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések (a 
pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) c. pályázatainak benyújtását és 
az 1-2. számú melléklet szerinti nyilatkozatok aláírását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

35



A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 30/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  az  önkormányzat  által  fenntartott  Táncsics 
Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 
alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerve,  támogatja  az  intézmény  TÁMOP  3.1.5-09/A/2 
Pedagógusképzések  (a  pedagógiai  kultúra  korszerűsítése,  pedagógusok  új  szerepben)  c. 
pályázatának benyújtását és az 1-2. számú melléklet szerinti nyilatkozatok aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

(Szabó Péter képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

19./ Javaslat a SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat 
benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az Önkormányzati  Minisztérium 1/2010. (I.19.)  ÖM rendeletével 
közzétette  a  központosított  előirányzatból  származó  támogatás  igénybevételének  részletes 
feltételeit.  Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Iroda  szakmai  indokait,  valamint  a  közoktatási 
esélyegyenlőségi  terv  4.4.  pontjában  megfogalmazott  rövidtávú  célkitűzést  figyelembe  véve  a 
SKÁID  Petőfi  Sándor  Tagiskola  nyílászáró  cseréjére  irányuló  pályázat  benyújtását  a  műszaki 
bejárás tapasztalatai  is alátámasztják.  A pályázat benyújtásának határideje:  2010. február 15.  Az 
igényelhető  támogatás  maximális  mértéke  20  M  Ft,  a  támogatási  intenzitás  90%-os.  Az 
önkormányzat  az  elmúlt  évek  során kiemelt  figyelmet  fordított  az  intézmények felújításakor  az 
energetikai  szempontok  figyelembe  vételére.  A  beruházás  megvalósítását  követően  az  iskola 
energia-megtakarítása jelentős mértékben javítható lesz.
Korábban a hazai forrású pályázatok nyújtottak az intézmények felújítására lehetőséget, azonban a 
2010. évi országos költségvetési törvény eltörölte ezeket a pályázatokat. A Petőfi Sándor Tagiskola 
fejlesztését egy miniszteri rendelet teszi lehetővé. A 2010-ben induló szociális városrehabilitáció 
célzott  területe  az  Acélgyári  városrész.  Bízik  abban,  hogy a  kiemelt  projekt  keretében  további 
forrásokat tudnak majd elkülöníteni az intézmény felújítására, mint közösségi tér megjelenítésére. 

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi,  valamint  a 
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 31/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Önkormányzati Minisztérium által 
meghirdetett,  központosított  előirányzatból  származó  támogatás  igénybevételét  szolgáló,  a 
SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtását.

A pályázat tárgya: SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola nyílászáró cseréje
A fejlesztés megvalósulási helye: Salgótarján, Acélgyári út 24.

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2010
Saját forrás 2.222.222,-Ft
Hitel 0
Igényelt támogatás  20.000.000,-Ft
Egyéb támogatás 0
Összesen  22.222.222,-Ft

A  Közgyűlés  a  felújítás  megvalósításához  szükséges  2010.  évi  saját  forrás  összegét  az 
Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében  a  Céltartalékok  között  szereplő  „Felújítások 
pályázati saját erő” kiemelt előirányzaton biztosítja.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat  a  „Palócföld  Ládafiók-élhető  közösségek  Salgótarján  térségében”  című, 
TÁMOP-3.2.3/09/2  pályázat  jóváhagyására  és  a  pályázatban  résztvevő  konzorciumi 
tagokkal közművelődési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Nagyné Hajdú Györgyi, a JAMKK igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívja képviselő társai figyelmét,  hogy az előterjesztés az  ülést 
megelőzően került kiosztásra, bizottságok nem tárgyalták.

Nagyné  Hajdú  Györgyi:  Előterjesztőként  ismerteti  az  előterjesztés  tartalmát:  A  J.L.  Seagull 
Szakképző  Iskolával  és  a  Nógrádi  Geopark  Nonprofit  Kft-vel  közös  konzorcium  keretében 
pályázatot  kívánnak  benyújtani.  A  pályázaton  elnyerhető  forrás  80  millió  forint,  melyből  a 
közművelődés  értékeinek  szélesebb  körben  való  terjesztését,  szakemberek  képzését  kívánják 
megvalósítani.
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(Szabó Péter képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 32/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia 
Központ  „Palócföldi  Ládafiók-Építő  közösségek  Salgótarján  térségében”  című  TÁMOP-
3.2.3/09/2 kódjelű pályázatának benyújtását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Nagyné Hajdú Györgyi, a JAMKK igazgatója 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az 1. és 2. számú mellékletek szerinti 
közművelődési megállapodások megkötéséhez a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft-vel és a J. L. 
Seagull Szakképző Iskolával, a „Palócföldi Ládafiók-Építő közösségek Salgótarján térségében” 
című,  TÁMOP-3.2.3/09/2  kódjelű  pályázat  benyújtása  és  a  pályázati  célok  megvalósítása 
érdekében. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására, valamint 
a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Palócföldi  Ládafiók-Építő  közösségek 
Salgótarján  térségében”  című  TÁMOP-3.2.3/09/2  kódjelű  pályázatban  konzorciumi  tagként 
résztvevő Nógrádi Geopark Nonprofit Kft-t és J. L. Seagull Szakképző Iskolát a 2. pontban 
nevesített  közművelődési  megállapodásokban  foglaltak  szerint  támogatja,  a  projekt 
megvalósításához részükre anyagi támogatást nem nyújt. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

21./ Javaslat illegális hulladéklerakó megszüntetésére irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közzétette 2010. évre 
vonatkozóan  „az  illegális  hulladéklerakók  felszámolásának  feladataira”  vonatkozó  pályázati 
felhívását.  A  pályázat  keretében  állami  vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló  földterületek 
megtisztítására  lehet  pályázni.  A támogatás  formája  vissza  nem  térítendő  támogatás,  melynek 
maximális  mértéke  a  pályázati  költségvetés  80  %-a,  de  legfeljebb  3.000.000.-Ft  lehet.  Jelen 
pályázat keretében a Hősök útja mellett található terület megtisztítása és funkcióváltása végezhető 
el. Emlékezteti képviselő társait, hogy egy korábbi pályázat elnyerésekor 17 illegális hulladéklerakó 
került megszüntetésre. 
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Felhívja képviselő társai  figyelmét,  hogy az előterjesztés az ülést  megelőzően került  kiosztásra, 
bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 33/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium 
„Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira” kiírt 2010. évi pályázati felhívására a 
Hősök útja 6904 hrsz.-ú területen lévő illegális hulladéklerakó felszámolására irányuló pályázat 
benyújtásával egyetért. 
A Közgyűlés a pályázati önerőt egyrészt a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel kötött 
partnerségi megállapodás alapján 555.000,- Ft összegű természetbeni hozzájárulásként közcélú 
munkások foglalkoztatásával, másrészt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 
évi  költségvetésében  a  Városfenntartási  és  Egyéb  feladatok  kiadásai  között  szereplő 
Köztisztaság kiemelt előirányzat terhére 200.000,- Ft pénzbeli saját forrásként biztosítja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: 2010. február 25. 

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  megvalósításához  szükséges 
Együttműködési megállapodások megkötésére (civil  szervezetek,  Salgótarján Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft.), valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: 2010. február 25. 

22./ Javaslat a 2010. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A lakossági  vízszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentését  szolgáló 
állami  támogatás  igénylésére  a  települési  önkormányzat  jogosult,  mely  támogatás  pályázati 
igénybejelentés útján igényelhető. A 2010. évi lakossági ivóvízszolgáltatás támogatási pályázatát az 
igény benyújtásához szükséges adatok és részletes kalkulációk alapján a Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.  készíti  el  a  tulajdonos  önkormányzatok  nevében,  melyet  Mátraszele  Község 
Önkormányzata,  mint  gesztor  önkormányzat  fog  a  Magyar  Államkincstár  illetékes  Területi 
Igazgatóságán keresztül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz benyújtani.
A  pályázathoz  a  szolgáltatással  érintett  települések  valamennyi  önkormányzatának,-  köztük 
Salgótarjánnak  is  –  nyilatkoznia  kell  a  támogatási  igény  bejelentéséről  szóló  határozat 
meghozataláról,  a  támogatási  igénybenyújtás  gesztor  önkormányzatának  meghatalmazásáról,  az 
adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozás mentességéről, továbbá a víziközmű-szolgáltatás módjáról.

Felhívja  képviselő  társai  figyelmét,  hogy  az  írásos  előterjesztés  az  ülést  megelőzően  került 
kiküldésre.
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A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 34/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ivóvízszolgáltatás magas önköltsége 
miatt  támogatási  igény bejelentésével  a  költségvetési  törvényben meghatározott  jogcímen a 
lakossági  célra  igénybe  vett  szolgáltatás  díjának csökkentése  érdekében és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a szolgáltató Salgótarján és Környéke 
Vízmű Kft-t, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről 
szóló rendelete alapján készítse el a 2010. évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatát a 
tulajdonos  önkormányzatok  nevében,  továbbá  meghatalmazza  Mátraszele  Község 
Önkormányzatát,  mint  gesztor  önkormányzatot,  hogy a  pályázatot  a  Magyar  Államkincstár 
Regionális  Igazgatóságának  illetékes  megyei  szervezeti  egységén  keresztül  az  elbíráló 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz határidőben nyújtsa be. 

Határidő: 2010. március 1. 
Felelős: Barta András a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 

23./ Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetői 2009. évi prémiumfeladatainak 
értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az 56/2009. (III.31.) 
Öh. sz., a 96/2009. (IV.28.) Öh. sz., valamint a 131/2009. (VI.30.) Öh. sz. határozatával állapította 
meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó intézmények igazgatóinak a 
prémium feladatait.  A 2009. évi  prémiumot a teljesítés  értékelését  követően,  legkésőbb a 2010. 
március  havi  illetménnyel  együtt  kell  kifizetni.  Az  intézményvezetők  részére  meghatározott 
prémiumfeladatok  teljesítésének  személyenkénti  értékelését  a  mellékletek  tartalmazzák. 
Összességében  a  12  vezető  számára  meghatározott  prémiumfeladatok  teljesítése  95  %-ban 
megtörtént.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag, míg a Pénzügyi Bizottság nem támogatta 
az előterjesztést.
Czene  Gyula:  Az  előterjesztés  9.  sz.  melléklete  tartalmazza  a  József  Attila  Művelődési  és 
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Konferencia Központ igazgató 2009. évi prémiumfeladatainak értékelését. A 2. feladatban szerepel 
többek között  a  szakmai színvonal  megőrzése,  a  rendezvényi  látogatói  létszám növelése.  A két 
színházi  bérlet  együttesen  1100 helyet  jelent.  Kérdezi,  hogy hány bérletet  sikerült  értékesíteni? 
Tudomása szerint 500 darabot, melyet meglehetősen kevésnek tart.

Nagyné Hajdú Györgyi: A pontos adatot írásban fogja megküldeni Czene Gyula képviselő részére. 
Jelenleg a válság időszakát éljük, ezért nagyon nehéz a embereket bérlet vásárlására ösztönözni. Az 
utolsó pillanatban döntenek arról,  hogy az előadást  meg kívánják-e nézni  vagy sem. Az eddigi 
színházi előadások viszonylag teltházzal kerültek megrendezésre. A budapesti színházak ezt nem 
mondhatják el, a látogatottsági számokat ott is a szólójegyek emelik. A kis színházaké a jövő, ezért 
gondolkodnak Salgótarján városában is kamaraszínházban, stúdiószínházban.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Megerősíti  az  igazgató  asszony  által  elmondottakat,  a  színházi 
előadások teltházzal működnek. Meg kell adni a lehetőségét annak, hogy továbbra is két színház-
bérletsorozat  álljon  rendelkezésre  a  salgótarjániak  számára.  Kéri  képviselő  társai  és  az 
intézményvezetők segítségét,  hogy a gyerekek a Salgótarjánban megjelenő színházi  előadásokat 
látogassák. 

Czene Gyula: A József Attila és a Zenthe Ferenc bérlet tíz-tíz előadásra szól. A bérleteket lehetne 3, 
4 vagy 5 előadásra is értékesíteni. 

Simon Tibor: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként kéri, hogy a határozati javaslat 
1. i.) pontjában szereplő kifizethető összeg kerüljön módosításra. Vélhetően számolási hiba történt, 
a helyes összeg 345.600,- forint. A módosítás átvezetését kéri az előterjesztés 9. sz. mellékletében 
is.

Czene Gyula: Murányi Sándor esetében sem jó a számolás. A teljesítés mértéke 98%, a 4. feladatnál 
azonban 4% került levonásra, ami 96%.

Reszoly Gusztávné: Nem ért egyet Czene Gyula képviselővel. A 4%-os levonás a teljes összeg 2%-
a.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Simon  Tibor  képviselő  társa  módosító  javaslatát  előterjesztőként 
elfogadja.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 35/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi intézményvezetők részére kitűzött 2009. 
évi prémiumfeladatok végrehajtását értékelte az 1-12. számú mellékletek szerint. 
A Közgyűlés  a  prémiumfeladatok  értékelésének  megfelelően  az  alábbi  mértékű  és  összegű 
prémium kifizetését engedélyezi:

a) Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője (1. számú melléklet)
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Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 396.960 Ft

b) Simon Tibor a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója (2. számú 
melléklet)
Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 508.560 Ft

c) Murányi  Sándor  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója (3. számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 98 %
Kifizethető összeg: 412.780 Ft

d) Tóth Tibor  a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója (4. számú 
melléklet)
Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 367.680 Ft

e) Pálfalvai  Zoltán  a  Bolyai  János  Gimnázium és  Szakközépiskola  igazgatója  (5.  számú 
melléklet)
Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 447.720 Ft

f) Varga  Judit  a  Madách  Imre  Gimnázium  és  Szakközépiskola  igazgatója  (6.  számú 
melléklet)
Teljesítés mértéke: 80 %
Kifizethető összeg: 348.620 Ft

g) Pataki  Ferenc  a Stromfeld Aurél Gépipari,  Építőipari  és Informatikai  Szakközépiskola 
igazgatója (7. számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 448.440 Ft

h) Baranyi  Zoltán  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója (8. számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 75 %
Kifizethető összeg: 323.960 Ft

i)Nagyné Hajdú Györgyi a József Attila Művelődési és Konferencia Központ igazgatója (9.  
számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 90 %
Kifizethető összeg: 345.600 Ft

j)Fodorné Kovács Erzsébet a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatója (10. 
számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 527.640 Ft
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k) Peleskei – Balázs Rita Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi – Szociális Központ 
igazgatója (11. számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 95 %
Kifizethető összeg: 360.000 Ft

l)Suba Zsolt  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzat  Csarnok és  Piacigazgatósága 
igazgatója (12. számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 100 %
Kifizethető összeg: 570.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  prémiumok kifizetése tárgyában tegye  meg a 
szükséges munkáltatói intézkedéseket.

Határidő: 2010. február 26.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A helyi  önkormányzati  képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló  2000.  évi  XCVI.  törvény  10/A.  §-ában  meghatározott  képviselői  –  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/B. §-ában meghatározott polgármesteri-  és 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 
Felkéri Huszár Máté elnök urat, hogy adjon tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítéséről.

Huszár  Máté:  Tájékoztatja  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy  határidőre  minden  képviselő  eleget  tett 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a mai ülésre interpelláció nem 
érkezett. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelentése?

Szalai  Erika:  Az  országot  érintő  stabilizációs  intézkedések  során  az  adótörvényekben  jelentős 
változások  következtek  be,  ami  érintette  a  közérdekű  kötelezettségvállalásokat  is.  A személyi 
jövedelemadó  törvényben  nem  lehet  adókedvezményt  érvényesíteni  a  közérdekű 
kötelezettségvállalásra. A cégek esetében csak tartós adományozás esetén lehet adóalap csökkentést 
idénybe venni. Ez az intézkedés a városban működő civil szervezeteket hátrányosan fogja érinteni, 
ezért javasolja, hogy a város tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az 1%-os felajánlások a 
városban  maradjanak.  Annak  idején  a  vállalkozásokat  segítő  válságintézkedések 
megfogalmazásakor a helyi vállalkozások számára felajánlották, hogy honlapjukra lehet linkelni a 
város honlapjáról. Kéri, hogy ennek lehetőségét teremtsék meg.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a felvetést.

dr.  Kádár  Zsombor:  Ígéretet  tesz  arra,  hogy  a  Civil  Kerekasztal  képviselőjével  felveszik  a 
kapcsolatot az SZJA felajánlások érdekében.
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