
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

4. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 18-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 22 fő van jelen, tehát a Közgyűlés határozatképes. Gyurián 
Tibor  és  Ercsényi  Ferenc  képviselők  előzetesen  bejelentették  a  testületi  ülésről  való 
távolmaradásukat.

A napirendeket illetően – a kiküldött meghívóhoz képest – a következő módosító javaslatot teszi:
Javasolja, hogy a Közgyűlés 10. napirendi pontként tárgyalja meg a  „Javaslat a Magyar Állam 
tulajdonában  lévő  01206,  01212,  01214  hrsz.-ú  ingatlanok  tulajdonának  megszerzésével  
kapcsolatos fizetési kötelezettség jóváhagyására” című előterjesztést a polgármester előterjesztése 
alapján. 15. számú napirendként javasolja tárgyalni  „Javaslat Közmunkaprogramra kiírt pályázat 
benyújtására” című  előterjesztést  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának előterjesztése alapján. Javasolja, hogy a Közgyűlés polgármesteri előterjesztés alapján 
18. napirendi pontként tárgyalja meg a  „Javaslat a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi  
rendezvényeinek támogatására” című előterjesztést.

A javaslat elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1./ Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  és  vonzáskörzete  bűnügyi-  és  közbiztonsági 
helyzetéről, annak 2009. évi alakulásáról, a tett és a 2010. évre tervezett intézkedésekről

Előterjesztő: Ponyi Béla r.ezredes, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Szabó Jenő, r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőr-főkapitány 
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– Hrabecz Gyula, a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

2./ Javaslat az „Az év rendőre” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(III.18.)  rendelete  a  2009.  évi 
költségvetésről szóló 8/2009.(II.12.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(III.18.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ 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

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Holecz Istvánné, a KISZOGYESZOK igazgatója

6./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 
15/1998.(VI.15.)Ör.sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

7./ Javaslat a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ a./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására 
vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.)Ör. sz. rendelet módosítására

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

b./ Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló 
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítására

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

c./ Javaslat önkormányzati tulajdonú szórványlakások eladásra történő kijelölésére

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

9./ Javaslat Salgótarján, belterületi 6082 hrsz.-ú ingatlan telekhatár-rendezésére és a szolgalmi 
joggal terhelt 12 m2-es területrész ingyenes megszerzésére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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10./ Javaslat  a  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő  01206,  01212,  01214  hrsz.-ú  ingatlanok 
tulajdonának megszerzésével kapcsolatos fizetési kötelezettség jóváhagyására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  nyertes  uniós  projektjei 
önerejének pályázati forrásból történő kiegészítésére

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

12./ Javaslat a Közlekedés Operatív Program „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” című KÖZOP-
2009-4.1 jelű pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

13./ Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című, TIOP-1.1.1/07/1. jelű pályázaton való 
részvételi szándék megerősítésére

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

14./ Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésében könyvtári és 
közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  címen elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére

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

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Nagyné Hajdú Györgyi, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ igazgatója

15./ Javaslat Közmunkaprogramra kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére

Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Koruhely Tamás, a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

17./ Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtárral  megállapodás 
megkötésére, a somoskői és salgóbányai fiókkönyvtárak 2010. évi működtetésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Pádár Lászlóné, Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár igazgatója
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18./ Javaslat a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvényeinek támogatására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ a./ Javaslat  gyermekek  napközbeni  ellátására,  a  Kistipegő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft. 
fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Illés Noémi ügyvezető igazgató

b./ Javaslat  gyermekek  napközbeni  ellátására,  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft. 
fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Oroszvári Mária ügyvezető igazgató

20./ Javaslat  a  9.  számú  házi  gyermekorvosi  körzet  ellátására  vonatkozó  szerződés  közös 
megegyezéssel  történő  megszüntetésére,  valamint  a  körzet  gyermekorvosi  álláshelyére 
vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:
– dr. Gonda Éva házi gyermekorvos

21./ Javaslat magasabb vezetők 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülésen:

22./ Javaslat birtokhasznosítási bizottságba tag delegálására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Demeter Károly András

23./ Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

24./ Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  ülést  megelőzően  megküldött  polgármesteri  tájékoztatót  a 
következőkkel  egészíti  ki:  Március  15.  alkalmából  kimagasló  elismerések  kerültek  átadásra.  A 
Magyar  Köztársaság  Arany  Érdemkereszt  kitüntetését  kapta  Vajda  István,  a  Nógrádi  Történeti 
Múzeum bányászati kiállítóhelyének vezetője. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzati miniszter 
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai 
tagozatát  adományozta  Antal  István tűzoltó  őrnagynak, a  Salgótarjáni  Hivatásos  Önkormányzati 
Tűzoltóság tűzoltási  és műszaki mentési  osztályvezetőnek. Az önkormányzat nevében gratulál  a 
kitüntetetteknek.

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

1./ Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város és vonzáskörzete bűnügyi- és közbiztonsági 
helyzetéről, annak 2009. évi alakulásáról, a tett és a 2010. évre tervezett intézkedésekről
Előterjesztő: Ponyi Béla r.ezredes, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetője

A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Szabó Jenő, rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőr-főkapitány 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy a beszámoló tartalmát a múlt 
héten  tartott  állománygyűlés  keretében  már  megismerhette.  A  megyei  jogú  városok  közül 
Salgótarján a felderített bűnügyek tekintetében az élen van, 2009. évben érzékelhető volt a javulás. 
Kiemeli  az  összehangolt  rendőrségi  munkát,  az  együttműködést  mely  a  térség  települési 
önkormányzatai,  a  polgárőrség  és  a  hivatal  közterület-felügyelői  között  alakult  ki.  A térfigyelő 
kamerarendszer  működése  továbbfejlesztésre  került,  melynek  segítségével  bűnözőcsoportok 
kerültek  rendőrkézre.  Egy  korábbi  nyilatkozatában  rendőrkapitány  úr  megfogalmazta,  hogy 
Magyarországon  –  ezen  belül  Salgótarjánban  –  erős  és  magabiztos  rendőrségre  van  szükség. 
Hiányzik azonban az a fajta állami támogatottság, mellyel az erős és magabiztos rendőrséget az 
állampolgárok is „érzékelni” tudják. A következő években fontos kérdés, hogy a rendet hogyan lehet 
fenntartani  az  országban,  a  városban.  Ennek  egyetlen  megoldása  van,  ez  pedig  a  rendőrség 
megerősítése, melyet minden eszközzel segíteni fog. Az önkormányzat nevében köszönetét fejezi ki 
a városi  rendőrkapitányság munkájáért,  az együttműködésért,   mely a 2009. évet  jellemezte.  Az 
állománygyűlés  keretében  is  megfogalmazódott,  hogy Salgótarján  –  mint  a  megye  legnagyobb 
városa – a nagyvárosias bűnözés helyszíne. A rendőrség nagy erőket mozgat meg a polgárőrséggel 
együtt.  Elmondja  továbbá,  hogy a  napokban  lakossági  megkeresés  érkezett  az  ügyben,  hogy a 
távolsági buszpályaudvar környezetében több rendőri jelenlétre lenne szükség. 

Ponyi Béla: Hozzászólásában köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak a térfigyelő kamerarendszer 
működtetéséhez nyújtott támogatásért. A térfigyelő kamerarendszer által plusz 21 szem működik a 
városban,  mely nagymértékben  hozzájárult  ahhoz,  hogy a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  ilyen 
eredményeket tudott elérni. Köszöni továbbá azt a gesztust, amit az önkormányzat a kapitányság 
irányába gyakorolt „Az év rendőre” kitüntető cím megalkotásával. Megtisztelő egy rendőr számára 
olyan elismerés, melyet attól a várostól kap, ahol él és dolgozik. Továbbra is kéri az önkormányzat 
támogatását,  együttműködését,  a  képviselők  segítségét  abban,  hogy  a  problémák  eljussanak  a 
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rendőrséghez, hiszen nagy a látens bűnözés. A rend nélkül nincs élhető élet, nincs közbiztonság. 
Közösen kell tenni azért, hogy Salgótarján minél hamarabb egy biztonságos, élhető, dinamikusan 
fejlődő,  turisztikai  szempontból  keresett  és  szeretett  város  legyen.  Hozzászólását  a  következő 
gondolattal zárja: „Aki tenni akar, mindenre talál megoldást. Aki nem akar, mindenre talál kifogást.” 
A rendőrség tenni akar.

Szabó Jenő: Úgy gondolja, hogy Salgótarján, mint megyei jogú város a megyén belül mindenképpen 
figyelmet érdemel. A választott tisztségviselőknek tudniuk kell, hogy a megye milyen eredményeket 
ért  el  az  elmúlt  évben. Örömmel jelenti  be,  hogy a tavalyi  évben Nógrád megyében 13,7%-kal 
csökkent  a  bűncselekmények  száma.  2008.  évben  pedig  28%-kal.  Az  említett  két  szám  igen 
figyelemre méltó, hiszen a megyei bűnügyi helyzet tekintetében 40%-os csökkenés figyelhető meg. 
A tavalyi évben 6.138 bűncselekmény került regisztrálásra. Az elmúlt 10 évben nem volt ilyen kevés 
a  regisztrált  bűncselekmények  száma.  Szó  esett  a  látens  bűncselekményekről  is.  Bizonyos 
ügykategóriákban valóban nagy a  látencia,  azonban vannak olyan  ügykategóriák  is  –  például  a 
lakásbetörések – ahol ez elenyésző. Nógrád megyében köztudott, hogy jelentős kisebbség él, ennek 
ellenére mindössze 39 rablás következett be. Erre az eredményre bármelyik megye büszke lehet. 
Bűnös város-e Salgótarján? Kifejezetten sértette ez a megjegyzés, mely a Nógrád Megyei Hírlap 
hasábjain jelent meg. Salgótarján városában élő és dolgozó valamennyi állampolgár büszke lehet 
arra, hogy a megyei jogú városok közül a legbiztonságosabb város. A média világában azonban a 
pozitív jelzők nem annyira érdekesek. A megyei jogú városok között a legjobb eredményt érte el a 
város  a  felderítési  eredményesség  rangsorában.  Igazat  ad  abban,  hogy  erős  és  magabiztos 
rendőrségre  van  szükség,  ezért  kiált  a  társadalom.  A rendőrségnek  mindent  meg  kell  tenni  – 
törvényi felhatalmazással – annak érdekében, hogy a jogkövető, tisztességes állampolgár ne féljen. 
Az  említett  40%-os  bűncselekményi  csökkenésnek  érzékelhetőnek  kellene  lenni  a  mindennapi 
ember számára. Nógrád megyében került először bevezetésre a zéró tolerancia program, melyet a 
rendőrségen belül „falu rossza programnak” neveztek el.  Röviden ismerteti  a program lényegét. 
Elmondja  továbbá,  hogy  vezetőként  ezzel  a  programmal  még  nincs  teljesen  megelégedve.  A 
továbbiakban  megköszöni  az  önkormányzat  áldozatkész  munkáját,  a  térfigyelő  kamerarendszer 
működéséhez nyújtott támogatást. A tavalyi évben több kritikát fogalmaztak meg vele szemben a 
kapitányváltásra  vonatkozóan.  Úgy  gondolja,  hogy  ezzel  az  intézkedéssel  szemléletváltás 
következett  be  Salgótarján  városában,  többek  között  megjelentek  a  gyalogos  járőrök.  Az  utca 
emberét meg kell szólítani, a Magyar Köztársaság rendőrsége akkor lesz erős és magabiztos, ha a 
társadalomtól a szükséges visszajelzéseket megkapja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szabó Jenő főkapitány úr által említett újságcikk alkalmas arra, hogy 
az embereket, az újságot olvasókat félrevezesse. Városvezetőként a lap tulajdonosa felé már jelezte, 
hogy az ügyben egyeztetni kíván. Főkapitány úr a sajtóreferensen keresztül már helyreigazítást kért 
az  ügyben.  A média az emberek szenzációéhségét  próbálja  meg kiszolgálni,  pozitív  információt 
lassan nem tartalmaznak a híradások.

Szabó Péter: Szeretne elnézést kérni újságíró kollégái nevében. Abban, hogy a sajtó elbulvárosodott 
mindenki  tehet.  Nagyon  sokszor  a  fogyasztó  a  hibás,  hiszen  az  újságíró  őket  próbálja  meg 
kiszolgálni. Kívánja, hogy a megyei és a városi rendőrkapitányság sereghajtó legyen a felderített 
bűncselekmények szempontjából. Polgármester asszony már említette a távolsági buszpályaudvar 
környékét.  Több  rendőr  jelenlétére  lenne  szükség,  különösen  hétvégenként.  Vasárnaponként 
megjelennek a rendőrkapitányság autói, és a tilosban álló autókat bírságolják. Szerencsésnek tartaná, 
ha a rend éber őreinek figyelme nemcsak erre terjedne ki. Kéri, hogy a húsvéti ünnepek közeledtével 
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fokozottabb  legyen  a  figyelem  a  busz-  és  vasútállomások  környékén,  hiszen  ez  kifejezetten 
zsákmányterületnek  számít.  Bízik  benne,  hogy  a  következő  évben  is  hasonlóak  lesznek  az 
eredmények.

Dóra Ottó: Polgármester asszonyhoz csatlakozva a maga és képviselőtársai nevében megköszöni az 
elvégzett  munkát.  A város,  a  megye  és  az  ország  rendőreinek  jó  egészséget,  kitartást  kíván  a 
következő évre. Reméli, hogy feladataikat egyre növekvő eredményességgel fogják tudni ellátni.

Simon  Tibor:  Az  elmúlt  másfél  hónapban két  olyan  eset  történt,  mely nem rendőrségi  ügy,  de 
felderítésébe a rendőrség is  bekapcsolódott.  Ennek következtében a hivatal  meg tudta indítani a 
szabálysértési  eljárásokat.  Egyéni  önkormányzati  képviselőként  ezért  köszönetét  fejezi  ki.  A 
FIDESZ-KDNP frakció nevében bízik abban, hogy a Nógrád Megyei Hírlap holnapi száma úgy 
kezdődik, hogy a legkevésbé bűnös város Salgótarján. A munkához erőt, egészséget kíván.

Czene Gyula: Minden elismerést megérdemel a rendőrség. A beszámoló elemző részéből kiderül, 
hogy jelentős mértékben csökken a lakosságszám, a munkanélküliség 25%-os. A kábítószer, alkohol 
jelen van, ami komoly gondot okoz a rendőrségnek nemcsak a városban, hanem az országban is. A 
rendőrség önmagában azonban nem tudja megoldani a közbiztonság és a bűnmegelőzés problémáit. 
A  rendőri  jelenlét  nem  megoldható  olyan  szinten,  amilyen  szinten  szükséges  lenne  a 
létszámgondokból eredően. A körzeti megbízotti rendszert előtérbe kellene helyezni. Korábban a 
képviselőkkel munkamegbeszélésekre került sor. Jó lenne, ha erre a későbbiekben ismét lehetőség 
nyílna.  Véleménye,  hogy  egy  igényes,  minden  részletre  kiterjedő  beszámoló  készült,  melyhez 
gratulál.

Szabó Jenő:  A beszámoló  valóban pozitív  kicsengésű.  Ennek ellenére tisztában vannak a  belső 
problémákkal,  melyet  folyamatosan kezelnek.  Nógrád megyében az elmúlt  évben két  emberölés 
történt,  melynek  elkövetőjét  115  percen  belül  elfogták.  Biztonságosnak  gondolja  a  megyét,  a 
rablások száma 42-ről 39-re csökkent, melynek 90%-a felderítésre került. Ezeknek az áldozatoknak 
nehéz megmagyarázni azt, hogy jó a közbiztonság helyzete. Komoly elemző munka folyik mind a 
főkapitányságon, mind a városi kapitányságokon is. Tisztába van a belső problémákkal.

Ponyi Béla: Elmondja, hogy a távolsági buszpályaudvaron történt garázdaságok miatt büntetőeljárás 
indult. Még egyszer megköszöni az elismerő szavakat, és bízik a további együttműködésben.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy az együttműködés további pozitív eredmények 
eléréséhez vezethet.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 36/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság 
Vezetőjének a Salgótarján és vonzáskörzete bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről, annak 2009. évi 

7



alakulásáról, a tett és a 2010. évre tervezett intézkedésekről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

(Dóra Ottó képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

NYÍLT ÜLÉS

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010.(III.18.) 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 március havi módosításának lényegi elemeit foglalja 
össze.

(Dóra Ottó képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

A Pénzügyi,  a Gazdasági, Városfejlesztési  és Idegenforgalmi,  az Oktatási,  Kulturális és Sport,  a 
Szociális és Egészségügyi, a Közbeszerzési, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag 
támogatta a rendelet-módosítását.

(Eisler Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(Az 5/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010.(III.18.) rendelete a 2010. évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet március havi módosításának lényegi elemeit foglalja 
össze.

A Pénzügyi, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett,  az  Oktatási,  Kulturális  és Sport,  a Szociális  és Egészségügyi,  valamint  a 
Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag,  míg  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság  támogatta  a  rendelet 
módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(Az 6/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5./ 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 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa 2/2010. (II. 
12.) TTh. sz. határozatában döntött a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 
szervezeti keretei között biztosított szolgáltatások és ellátások intézményi térítési díjainak – 2010. 
március 1-jei hatállyal történő - megállapításáról, valamint a személyi térítési díjak megállapításánál 
alkalmazandó  kedvezményekről. 2010.  évben új  ellátásként  kerül  megszervezésre  az  intézmény 
szervezeti keretei között a gyermekek átmeneti gondozásának körébe tartozó gyermekek átmeneti 
otthona  (Zabaron 12 férőhelyen),  valamint  a  családok átmeneti  otthona  (Etesen 16 férőhelyen). 
Mindkét ellátás 2010. január végétől jogerős működési engedéllyel rendelkezik. Az előterjesztés a 
Tanács  -  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ  keretei  között  biztosított 
szociális  és  gyermekjóléti  ellátásokra  vonatkozó  -  döntése  alapján  tesz  javaslatot  a  rendelet 
módosítására. 

Hári Ildikó:  Az előterjesztés első oldalának második bekezdésében egy elírás történt: a családok 
átmeneti otthona Etesen 16 férőhely.

A  Szociális  és  Egészségügyi,  az  Ügyrendi  és  Jogi,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság egyhangúlag 
támogatta a rendelet módosítását.

9



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 7/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 15/1998.(VI.15.) Ör.sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 197/2009.(X.27.)Öh. számú határozata döntött a most 
beterjesztett módosítási javaslat előkészítéséről. A módosítás a Strabag Zrt. Salgótarján, Budapesti 
út  74.  és  a  szomszédos  6205/4–11,  6204 hrsz.-ú  területek  gazdasági-ipari  célú  beépítésre  szánt 
ingatlanokra  történő  felosztására,  a  meglévő  belső  úthálózat  területének  közlekedési  területre 
történő leválasztására irányul. A tervezett módosításokat az S-71-M3 és S-74-M számú szabályozási 
tervlapok  tartalmazzák.  A HÉSZ-ben  történő  módosítások  kiegészítik  az  ipari  területi  övezet 
táblázatát  és  a  Csókás-patakra vonatkozó védőtávolságot.  Ezen túlmenően a  hatályos  magasabb 
rendű  jogszabályi  rendelkezések  alapján  pontosításra  kerülnek  a  81.  számú  közforgalmú  vasút 
védőtávolságán belüli építkezések feltételei a város egész közigazgatási területét érintően.
A rendelet  tervezet  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  annak  mellékletét  képező  Szabályozási  Terv 
módosításáról szól.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi,  valamint  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság 
egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 8/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Javaslat a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A városban az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő,  hogy 
egyrészt beköltöznek és bejelentkeznek a lakcímnyilvántartásba - jórészt más településekről érkező 
- olyan állampolgárok, akik nem lakás minőségűnek megfelelő helyet találnak maguknak. Másrészt 
az  is  egyre  jellemzőbb,  hogy  egyes  lakásokba  jóval  többen  költöznek  be,  és  laknak  ott 
életvitelszerűen, mint amit a lakás mérete, befogadóképessége megengedne. Az érintett területeken, 
lakóépületekben erőteljesen romlott a közbiztonság, elszaporodtak a tulajdon elleni, rendbontó és 
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garázda  cselekmények,  az  ingatlanok  értéke  is  jelentősen  csökkent.  Ezek  mellett  egészségügyi 
szempontból sem tekinthetők megfelelőnek a lakhatási körülmények a túlzsúfolt,  nem megfelelő 
ingatlanokban.  Ezen  okok  kényszerítik  az  önkormányzatot  a  rendelet  megalkotására.  Kéri 
képviselőtársait, hogy támogassák az előterjesztést.

A Szociális és Egészségügyi, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi, valamint az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet megalkotását.

dr.  Kádár  Zsombor:  A rendelet  megalkotását  a  város  szempontjából  fontosnak tartja.  Bizottsági 
üléseken elmondta,  hogy a  törvényesség határán  mozog,  hiszen  a  lakcím nyilvántartásról  szóló 
törvény nem ad közvetlenül felhatalmazást önkormányzati rendelet megalkotására. Ezért a rendelet 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  16.§-ára  hivatkozik,  mely  a  helyi  viszonyok 
szabályozására  ad  lehetőséget  a  képviselő  testületnek.  Elmondja  továbbá,  hogy Miskolc  városa 
hasonló rendeletet fogadott el, mellyel kapcsolatban egyéb aggály fogalmazódott meg. Úgy gondolja 
azonban, hogy szükséges a célt támogatni.

Czene Gyula:  Az elmúlt  években tapasztalt  betelepülési  hullám rendkívül kellemetlen helyzetbe 
sodorja a várost. Bízik abban, hogy a rendelet végrehajtásra kerül.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Czene Gyula képviselőtársával. 15-20 évvel ezelőtt volt az 
első erőteljes  beköltözés.  Igazat  ad abban,  hogy a  rendelet  végrehajtását  nagyon komolyan kell 
venni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 9/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a meghívóban jelzett 8. a./, b./ és c./ napirendi pontok 
együttesen kerüljenek tárgyalásra.

8./ a./ Javaslat  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  a  lakáshoz  jutás  helyi 
támogatására  vonatkozó  szabályokról  szóló  36/1993.  (XII.20.)Ör.  sz.  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

b./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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c./ Javaslat önkormányzati tulajdonú szórványlakások eladásra történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Az a./  napirendi ponttal  kapcsolatban a következőket  fogalmazza 
meg: az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának szabályait a 36/1993. (XII. 20.)Ör. 
sz. rendelet határozza meg. A jelenlegi szabályozás problémája, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy 
a pályázat útján bérbe vett lakások esetében a szerződés lejártát követően jogszerűen bérbeadásra 
kerüljön sor, valamint arra sem, hogy a bérleti jogviszony felmondása esetén új szerződés jöjjön 
létre. A rendelet módosítására irányuló javaslat a jogszabályi alapot teremti meg arra, hogy a lejárt 
vagy tartozás miatt megszüntetett bérleti jogviszonyt a pályázati eljárás során bérbe vevő személy 
újra  bérelhesse,  illetőleg  a  szociális  alapon,  névjegyzék  alapján  kapott  lakásra  új  szerződést 
köthessen az a jogcím nélküli lakáshasználó, akinek jogviszonya felmondás miatt szűnt meg. 2009. 
évben több bírósági eljárásra került sor a jogcím nélküli lakók esetében.
A b./  napirendi  pont  keretében elmondja,  hogy az  önkormányzat  bérlakás  koncepciójában és  a 
bérlakás  gazdálkodás  stratégiájában  lefektetett  alapvető  irányvonalának  megfelelően  az 
Önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások  jelentős  részét  képező  társasházi  szórványlakások 
folyamatos  elidegenítését  kell  megvalósítani.  A lakások  elidegenítésének  szabályait  Salgótarján 
Város  képviselő-testületének  12/1994.(VI.6.)Ör.  sz.  rendelete  tartalmazza.  A  jelen  gazdasági 
viszonyok nem teszik lehetővé az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben lévő bérlők számára, 
hogy lakásaikat a jelenlegi szabályozás szerinti feltételekkel (forgalmi értéken és 10 %-os kezdő 
befizetéssel) megvásárolják. Mivel a bérlakás eladást szükséges kimozdítani a holtpontról, ezért a 
12/1994.(VI.06.)Ör.  sz.  rendelet  módosításával  a  forgalmi  értékhez  viszonyítva  nagymértékű 
kedvezmény alkalmazására tesz javaslatot.  Az előzőekben megjelölt  célok alapján az értékesítés 
feltételeinek  változtatása  mellett  szükséges  az  értékesítendő  lakások  meghatározása  is.  A c.) 
napirendi pontként tárgyalt előterjesztés erre tesz javaslatot.
A  lakások  értékesítése  az  Önkormányzat  számára  egyrészt  forrást  jelent,  másrészt  olyan 
kintlévőségek  is  kiegyenlítésre  kerülhetnének  amelyeknek  egyébként  még  hosszas  és  költséges 
végrehajtási eljárás útján sem biztos a megtérülése.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  mindhárom  napirendi  pontot 
egyhangúlag  támogatta,  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság  az  a./  és  b./  pontokat  tárgyalta,  azt 
egyhangúlag támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 10/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 11/2010.(III.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 38/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  mellékletben  felsorolt  önkormányzati  tulajdonú 
lakásokat eladásra kijelöli, azok forgalmi értékének elfogadása mellett, egyben megbízza a Salgó 
Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvételek lebonyolításával.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

9./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  6082  hrsz.-ú  ingatlan  telekhatár-rendezésére  és  a 
szolgalmi joggal terhelt 12 m2-es területrész ingyenes megszerzésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A CENTER INVEST STARJÁN Építőipari és Szolgáltató Kft.  az 
ingatlanügyi hatóságnál telekalakítási  eljárást  kezdeményezett  a 6074 hrsz-ú művelés alól  kivett 
„ipartelep”  megnevezésű  ingatlan  megosztására  és  a  szomszédos  6082  hrsz-on  nyilvántartott 
közterület telekhatár-rendezésére. A telekhatár-rendezés célja a tehermentes ingatlanok kialakítása a 
6074 hrsz-ú ingatlanból úgy, hogy a bányaszolgalmi joggal érintett 12 m2-es területrész átcsatolásra 
kerül  a  6082  hrsz-ú  közterülethez,  mint  önkormányzati  tulajdonhoz.  Az  ingatlanrész  ingyenes 
megszerzésével a befektető cégek betelepülésének feltételeit biztosítja az önkormányzat,  mellyel 
településfejlesztési és munkahely teremtési célkitűzések valósulnak meg.  Az előterjesztés a 6074, 
6082  hrsz-ú  földrészletek  megosztását  és  épületek  elbontását  tartalmazó  változási  vázrajz 
jóváhagyására, a telekhatár-rendezéssel érintett 12 m2-es területrész ingyenes megszerzésére tesz 
javaslatot.

(Eisler Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 39/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a ST-Szerpentin Bt. által készített 84/2009. msz-ú 
változási  vázrajz  (1.  sz.  melléklet)  alapján  jóváhagyja  a  6082  hrsz.-ú  művelés  alól  kivett 
„közterület” megnevezésű ingatlant érintő telekhatár rendezést.
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Határidő: azonnal 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a telekhatár-rendezéssel 
érintett 12 m2-es területrész ingyenes megszerzésére irányuló megállapodás megkötésére (2. sz. 
melléklet).

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

10./ Javaslat  a  Magyar Állam  tulajdonában  lévő  01206,  01212,  01214  hrsz.-ú  ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos fizetési kötelezettség jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2009. január 27-i ülésén tárgyalta a Salgótarján Déli 
Ipartelepek bővítéséhez  szükséges,  a  Bükki  Nemzeti  Park  kezelésében lévő 01206,  01212 és  a 
01214  helyrajzi  számú  természetvédelmi  területek  tulajdonjogának  csere  jogcímen  történő 
megszerzésének ügyét. Az Önkormányzat csereingatlanként felajánlotta a tulajdonában lévő 0994 
helyrajzi számú, 2 ha területű, gyep művelési ágú természetvédelmi területet. 
A 2009. januárjában rendelkezésre álló értékbecslés szerint az ingatlanok cseréjére értékkülönbözet 
megfizetése nélkül kerülhetett volna sor. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ragaszkodott újabb 
értékbecslés  készítéséhez.  Az  új  értékbecslés  szerinti  értékkülönbözet  537.  000  Ft,-  melyet  az 
Önkormányzatnak  az  ingatlanok  cseréjére  irányuló  megállapodás  napján  kell  megfizetni.  Az 
előterjesztés az értékkülönbözet megfizetésének jóváhagyására irányul.

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az előterjesztés az azt tárgyaló bizottsági ülést megelőzően, 
illetve a közgyűlés előtt került kiosztásra.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 40/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  a Magyar Állam tulajdonában és a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő 01206 (területe: 3510m2, művelési ága: gyep/legelő/, 
minőségi osztálya: 5), a 01212 (területe: 7812 m2, művelési ága: gyep/legelő/, minőségi osztálya: 4) 
és  a 01214 (területe:  95 m2,  művelési  ága:  gyep/legelő/,  minőségi  osztálya:  3) helyrajzi  számú 
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ingatlanoknak, illetve a Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata  tulajdonát  képező 0994 
(területe: 2ha 1390 m2, művelési ága: gyep/Rét/, minőségi osztálya: 5) helyrajzi számú ingatlannak 
– mint természetvédelmi területeknek a 12/2009. (I.27.) Öh. sz. határozat alapján – csere jogcímen 
történő tulajdonjog átadása/átruházása kapcsán a csereterületek közötti 573.000.-Ft értékkülönbözet 
megfizetéséhez.

A  Közgyűlés  az  értékkülönbözet  megfizetéséhez  szükséges  573.000.-Ft  összeget  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésében biztosítja.

A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  arra,  hogy  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 
módosítására vonatkozó javaslatot terjesszen a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

11./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyertes uniós projektjei 
önerejének pályázati forrásból történő kiegészítésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője távollétében 

Deák Norbert irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzati Miniszter 2010. február hó 26-án rendeletet tett 
közzé az önkormányzatok és jogi személyiségű társulása európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítés 2010. évi támogatására. A rendelet alapján az Önkormányzat által, a 2009. évben 
benyújtott és nyertes három pályázata önkormányzati saját forrás 50%-ának kiegészítésére nyújthat 
be pályázatot.  Az Önkormányzat a Kodály Zoltán Tagiskola, valamint az Arany János Tagiskola 
felújítását  magába  foglaló  „Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  (SKÁID) 
fejlesztése” című pályázat esetében 141 340 540 Ft, a „Salgótarján, Észak-Dél irányú kerékpárút I. 
ütemének megvalósítása” című pályázat esetében 3 619 864 Ft, az „Alkotmány út és Losonci út 
Kossuth út- Városi Sportcsarnok közötti szakaszának felújítása” című pályázat esetében 4 825 146 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. 

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 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 41/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  „az  önkormányzatok  és  jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítése 2010. 
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évi  támogatásának rendjéről”  szóló 8/2010.  (II.  26.)  ÖM rendelet  keretében a „Salgótarjáni 
Központi Általános Iskola és Diákotthon (SKÁID) fejlesztése” saját forrásának kiegészítésére 
irányuló pályázat benyújtását.

Pályázó megnevezése: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A tervezett fejlesztés megnevezése: Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon 
(SKÁID) fejlesztése

A fejlesztés forrásösszetétele és éves ütemezése:
adatok Ft-ban

Források 2009 2010 2011
Saját forrás (banki hitel)

-  ebből  EU  Önerő  Alapból 
igényelt támogatás

12.367.432

6.183.716

211.376.430

105.688.215

58.937.217

29.468.609

ÉMOP  támogatásból  igényelt 
összeg

21.432.568 366.312.115 102.137.293

Pályázat szerinti összes költség 33.800.000 577.688.545 161.074.510

A Közgyűlés a felújítás megvalósításához szükséges saját  forrás összegét  az  Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.) rendeletében a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola 
felújítása valamint a SKÁID Arany János Tagiskola felújítása kiemelt előirányzaton biztosítja.

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 42/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  „az  önkormányzatok  és  jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítése 2010. 
évi  támogatásának rendjéről”  szóló 8/2010.  (II.  26.)  ÖM rendelet  keretében a „Salgótarján, 
Észak-Dél  irányú  kerékpátút  I.  ütemének  megvalósítása”  saját  forrásának  kiegészítésére 
irányuló pályázat benyújtását.

Pályázó megnevezése: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
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A tervezett  fejlesztés  megnevezése:  „Salgótarján,  Észak-Dél  irányú  kerékpátút  I.  ütemének 
megvalósítása”

A fejlesztés forrásösszetétele és éves ütemezése:
adatok Ft-ban

Források 2010 2011
Saját forrás 

-  ebből  EU  Önerő  Alapból  igényelt 
támogatás

2.763.120

1.381.560

4.476.608

2.238.304

ÉMOP támogatásból igényelt összeg 52.499.285 85.055.543

Pályázat szerinti összes költség 55.262.405 89.532.151

A Közgyűlés a felújítás megvalósításához szükséges saját  forrás összegét  az  Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.) rendeletében a Salgótarján, Észak-Dél irányú 
kerékpátút I. ütemének megvalósítása kiemelt előirányzaton biztosítja.

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 43/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  „az  önkormányzatok  és  jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítése 2010. 
évi támogatásának rendjéről” szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet keretében az „Alkotmány út 
és Losonci út Kossuth út – Városi Sportcsarnok közötti szakaszának felújítása” saját forrásának 
kiegészítésére irányuló pályázat benyújtását.

Pályázó megnevezése: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A tervezett  fejlesztés  megnevezése:  „Alkotmány  út  és  Losonci  út  Kossuth  út  –  Városi 
Sportcsarnok közötti szakaszának felújítása”
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A fejlesztés forrásösszetétele és éves ütemezése:
adatok Ft-ban

Források 2010
Saját forrás 

- ebből EU Önerő Alapból igényelt támogatás

9.650.292

4.825.146
ÉMOP támogatásból igényelt összeg 86.852.896

Pályázat szerinti összes költség 96.503.188

A Közgyűlés a felújítás megvalósításához szükséges saját  forrás összegét  az  Önkormányzat 
2010. évi  költségvetéséről  szóló 3/2010 (II.15.)  rendeletében az Alkotmány út  -  Losonci út 
Kossuth  út  –  Városi  Sportcsarnok  közötti  szakaszának  felújítása kiemelt  előirányzaton 
biztosítja.

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat  a  Közlekedés  Operatív  Program  „Közlekedési  módok  összekapcsolása, 
gazdasági  központok  intermodalitásának  és  közlekedési  infrastruktúrájának 
fejlesztése” című KÖZOP-2009-4.1 jelű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője távollétében 

Deák Norbert irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv  keretében  pályázati  felhívást  tett  közzé  „Közlekedési  módok  összekapcsolása,  gazdasági 
központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” címmel.
A felhívás  értelmében  lehetőség  nyílik  arra,  hogy a  projektgazdák által  megvalósítani  tervezett 
közlekedésfejlesztési  témájú  projektjavaslatok  előkészítő  támogatásban  részesüljenek.  A kiemelt 
projekt előkészítési  konstrukció segítségével  olyan projektjavaslatok is  bekerülhetnek a KÖZOP 
kiemelt projektek közé, amelyek nem központilag lettek nevesítve kormányhatározat által.
Az előkészítési támogatás segítségével a teljes beruházási összeg 6 %-át meg nem haladó mértékben 
lehet 100 %-os mértékű támogatást igényelni két szakaszban (megvalósíthatósági tanulmány, illetve 
műszaki tervek, engedélyeztetés, területrendezés, közbeszerzési dokumentáció elkészítése).  
Az 5 projektelemet tartalmazó fejlesztési elképzelés egységes, egyidejű megvalósítása esetén olyan 
koncentrált  módon  elhelyezkedő  intermodális  közlekedési  csomópont  jöhet  létre,  amelyben  a 
közösségi közlekedési létesítmények, valamint az azok közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztése, 
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a  közlekedési  vállalatok  összehangolt  működése  együttesen  biztosítják  a  közösségi  közlekedés 
szolgáltatási színvonalának javítását. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 44/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Közlekedés  Operatív  Program 
„Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 
infrastruktúrájának  fejlesztése”  című,  KÖZOP-2009-4.1  jelű  pályázati  felhívás  keretében  a 
„Salgótarjáni  intermodális  közösségi  közlekedési  csomópont  fejlesztése”  című  pályázat 
benyújtását. 
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2010.04.02.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó 
megállapodás  tervezetet  a  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és  a  szükséges  forrást  Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2010.(II.15.)  sz. 
rendelet  5. § (2) bekezdés c,  pontjában engedélyezett  hitelforrás rendelkezésre állása esetén 
biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2010.03.19.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című, TIOP-1.1.1/07/1. jelű 
pályázaton való részvételi szándék megerősítésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője távollétében 

Deák Norbert irodavezető-helyettes
Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 2008. évben pályázatot nyújtott be a  Társadalmi 
Infrastruktúra  Operatív  Program  keretében  meghirdetett  „A pedagógiai,  módszertani  reformot 
támogató  informatikai  infrastruktúra  fejlesztése”  című  felhívásra.  A pályázatot  az  Oktatási  és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. július 09-én kelt levele értelmében 
támogatásra érdemesnek ítélte. Az iskolák modern digitális taneszközökkel való felszerelésére 2008. 
óta  két  közbeszerzési  eljárást  írt  ki  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség,  de  mindkét  eljárást 
eredménytelennek  kellett  nyilvánítani.  Ennek  következtében  az  eszközök  beszerzésére  most  az 
egyes pályázóknak nyílik lehetősége. A támogatás megváltozott feltételei miatt azonban az előző 
pályázat  kiegészítésére  van  szükség.  A pályázó  vissza  nem térítendő  támogatásban  részesül.  A 
támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A város Önkormányzata 18 
feladatellátási-helyre  vonatkozóan  181.160 E Ft  értékű  informatikai  eszközbeszerzésre  jogosult.
(Iskolai PC csomag, Tantermi csomag, SNI csomagok)

Deák Norbert: Dornyay Béla Tagiskola neve az előterjesztésben „i” betűvel lett írva. Kéri ennek 
helyesbítését „y” betűre.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 45/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  TIOP-1.1.1/07/1.  „A  pedagógiai, 
módszertani  reformot  támogató  informatikai  infrastruktúra  fejlesztése”  című  pályázat 
kiegészítésének benyújtását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat  pályázat  benyújtására  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetésében 
könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  címen  elkülönített 
központosított előirányzat igénybevételére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény 5. sz. 
mellékletének  6.  pontja  alapján  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás, 
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múzeumok szakmai támogatása címen elkülönített központosított előirányzat igénybevételére nyílik 
lehetősége  az  önkormányzatnak.  A támogatást  az  önkormányzat  a  közművelődési  infrastruktúra 
technikai, műszaki fejlesztéséhez igényelheti. Röviden ismerteti a technikai fejlesztéseket, melyekre 
a  pályázat  irányul.  A  fejlesztési  elképzeléseket  több  lépcsőben  -  2012-2013-ig  -  kívánják 
megvalósítani. A technikai fejlesztés 2010. évi tervezett kivitelezési költségeinek elemei: a pályázott 
összeg 5.700 e Ft, az önkormányzati önrész 2.500 e Ft. A saját forrás fedezete az önkormányzat 
2010.  évi  költségvetésében  a  felhalmozási  pályázatok  saját  ereje  céltartalék  előirányzatból 
biztosítható.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 46/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetésének az 5.  sz.  melléklet  6.  pontja meghatározott,  a könyvtári  és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása címen elkülönített központosított 
előirányzat  igénybevételére  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  –  a 
mellékletben részletezett 8.200 e Ft összköltségű – 2010. évi műszaki, technikai fejlesztésére 
irányuló pályázat benyújtását.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a fejlesztés megvalósulásához saját  forrásként  Salgótarján Megyei  Jogú Város 
Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2010.(II.15.)  sz.  rendelet  5.  §-a  (2) 
bekezdésének c) pontjában engedélyezett hitelforrás rendelkezésre állása esetén 2.500 eFt-ot 
biztosít.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat Közmunkaprogramra kiírt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010. március hónapban az 
előző  évhez  hasonlóan  újra  meghívásos  pályázati  felhívást  tett  közzé  a  MÁV Zrt-vel  közösen 
meghatározott közmunkaprogramra, melyre a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. „Nyitott 
szemafor  VI.”  címmel  pályázatot  kíván  benyújtani  2010.  április  15-ig.  A közmunkaprogram 
kezdetének  tervezett  időpontja  2010.  május  1.  A pályázat  101  fő  részére  6  hónap  időtartamra 
biztosít,  napi  8  órás  munkavégzést.  A program  tervezett  összköltsége  85.800.000  Ft,  ebből  a 
támogatás  78.000.000  Ft,  az  önkormányzati  önerő  6.550.000  Ft.  A programhoz  a  MÁV  Zrt. 
várhatóan 1.250.000 Ft-ot biztosít a Nonprofit Kft. részére.
A program keretében újra lehetőség nyílik a megye nemzetközi forgalommal is érintett vasútvonalai, 
állomásai és megállóhelyei közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésére.  A 
gyalogjárók környékének megtisztításával, a vasúti kereszteződésekben a láthatóság javításával a 
balesetveszély  csökken,  az  idegenforgalmi  szempontból  is  fontos  vasútvonalak  és  közvetlen 
környezetük  rendezettsége  javul.  Ez  nagymértékben  segítheti  az  idegenforgalmi  fogadókészség 
erősödését is.
Az  előterjesztés  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  2010.  évi  „Vasút-tisztasági” 
közmunkaprogramjára,  a  „Nyitott  szemafor  VI.”  című pályázat  Salgótarján  Nonprofit  Kft.  által 
történő benyújtásának jóváhagyására,  valamint  a  pályázathoz  szükséges  önerő  biztosítására  tesz 
javaslatot.

Felhívja  képviselőtársai  figyelmét,  hogy az  előterjesztés  az  azokat  tárgyaló  bizottsági  üléseket, 
illetve a közgyűlési ülést megelőzően került kiosztásra.

(Dóra Ottó képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

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

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni a közmunkások tevékenységét. Kéri, hogy az effektivitás kerüljön 
megerősítésre. Irodavezető asszonytól erre pozitív választ kapott.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Lakossági  jelzések  azt  mutatják,  hogy sok  közmunkás  található 
egyszerre  egy helyen,  ezáltal  a  munka  nem  hatékony.  Sári  Sándor  ügyvezető  igazgatóval  már 
egyeztetett az ügyben.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 47/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 2010.  évi 
„Vasút-tisztasági”  közmunkaprogramjára,  „Nyitott  szemafor  VI.”  című  pályázat  Salgótarján 

22



Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általi benyújtását jóváhagyja. 
A Közgyűlés a 101 fő foglalkoztatásához kapcsolódó 6.550.000 Ft önerőt a Közgyűlés a Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2010.  évi  költségvetésében  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. támogatására elkülönített előirányzat terhére biztosítja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: azonnal

16./ Javaslat a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nógrádi Geopark 
Nonprofit Kft.-ben az Ipoly Erdő Zrt.-vel,  a SALGÓNATURA Kft.-vel,  Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak  Többcélú  Társulásával,  Szécsény  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú 
Társulásával és a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával együtt alapító tag.
Az előterjesztésben arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés kezdeményezze a társaság törzstőkéjének 
- pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával - 8.500 e Ft-ra történő felemelését. 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  törzsbetétje  jelenleg  1.500.000  Ft.  Az 
előterjesztésben javasolja,  hogy -  a  többi  tag törzsbetétjének változatlanul  hagyása mellett  –  az 
Önkormányzat  törzsbetétje  2.500  e  Ft-tal  kerüljön  megemelésre.  A  Társaság  törzstőkéjének 
megemelésével a tagokat - így Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát is - változatlanul a 
szavazatok törzsbetétarányos része illeti meg. Elmondja továbbá, hogy a Közgyűlés ülését követően 
társasági taggyűlésre kerül sor. Bízik benne, hogy a Közgyűlés pozitív döntést hoz.

(Dóra Ottó képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi, valamint 
az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

Szám: 48/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nógrádi Geopark Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  alapító  tagja  kezdeményezi  a  Társaság  társasági  szerződésének 
módosítását, ennek keretében a Társaság törzstőkéjének – pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás 
szolgáltatásával történő – felemelését, 8.500 e Ft-ra.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kezdeményezi  –  a  Társaság  többi  tagja 
törzsbetétjének változatlanul hagyása mellett – az Önkormányzat törzsbetétjének 2.500 e Ft-tal 
történő megemelését, melynek teljesítését az Önkormányzat az alábbiak szerint vállalja: 
- Amennyiben a Társaság és az Önkormányzat között 2010. február 25. napján létrejött, 1.200 e 

Ft tagi kölcsön nyújtására irányuló szerződés szerint kapott tagi kölcsön összegét a Társaság 
határidőben nem fizeti vissza, úgy a követelés Társaság általi elismerése alapján az 1.200 e Ft 
az Önkormányzat nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásának tekintendő, a fennmaradó 1.300 e 
Ft-ot pedig az Önkormányzat pénzbeli  hozzájárulásként teljesíti,  a Társaság törzstőkéjének 
felemelését kimondó taggyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül.

- Amennyiben a Társaság a szerződésben vállalt visszafizetési kötelezettségének határidőben 
eleget  tesz,  az  Önkormányzat  a  2.500  e  Ft-ot  teljes  egészében  pénzbeli  hozzájárulásként 
teljesíti, a Társaság törzstőkéjének felemelését kimondó taggyűlési határozat meghozatalától 
számított 30 napon belül.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés kezdeményezi, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződésének módosítását a 
melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből a „Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. 
támogatása” előirányzat terhére legfeljebb 2.500 e Ft-ot biztosít törzsbetét befizetés céljára.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  jognyilatkozatoknak – a  2.  pontban 
foglaltak figyelembe vételével történő – aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy április elején egy küldöttség 
Malajziában  részt  vesz  az  Európai  Geopark  Hálózat  konferenciáján,  ahol  vélhetően  döntés  fog 
születni  arról,  hogy  a  Nógrád-Novohrad  Geopark  bekerül  az  Európai  Geopark  Hálózatba.  A 
kongresszus az országos parlamenti választásokkal egy időben tartja majd ülését.
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17./ Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör Egyesület  –  TEMI  Könyvtárral  megállapodás 
megkötésére, a somoskői és salgóbányai fiókkönyvtárak 2010. évi működtetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen volt:
−  a TEMI Könyvtár igazgatóhelyettese

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 229/2008. (XII.16.)  Öh sz.  határozata alapján 2009. 
évben  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  TEMI  Könyvtára  működtette  a  somoskői  és  a 
salgóbányai  fiókkönyvtárakat.  A  hivatkozott  határozat  mellékletét  képező  Együttműködési  
megállapodás 2009.  január  1-től  december  31-ig  volt  hatályban.  Ezért  szükséges,  hogy  az 
önkormányzat 2010. évre vonatkozóan is megállapodást kössön a TEMI Könyvtárral a könyvtári 
feladatok  ellátására.  A TEMI  Könyvtár  a  2010.  évre  vonatkozóan  –  előzetes  költségkalkuláció 
alapján – a két könyvtár működtetéséhez 1.150.000 Ft-os támogatási igényt nyújtott  be, amelyet 
részletes és reális számítások alapján készített el. A támogatás fedezete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében,  a  Közművelődési  feladatok  előirányzaton  belül  rendelkezésre  áll,  így  külön 
forrást az önkormányzati költségvetésben nem kell biztosítani.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

Szám: 49/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon szándékát,  hogy a  kulturális 
javak  védelméről  és  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény 64.  §-ának (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  a 
Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtár  (székhelye:  3100  Salgótarján, 
Munkásotthon  tér  1.)  által,  annak  letéti  könyvtáraként  működteti  2010.  évben  a  Somoskői 
Könyvtárat  (3121  Salgótarján,  Vároldal  út  2.),  valamint  a  Salgóbányai  Könyvtárat  (3109 
Salgótarján, Vár út 7.).

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező 
Együttműködési Megállapodást kösse meg a TEMI Könyvtár képviselőjével.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2010. március 19.
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18./ Javaslat  a  fennállása  25.  évfordulóját  ünneplő  Salgótarjáni  Koncert  Fúvószenekar 
jubileumi rendezvényei támogatására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgótarjáni  Koncert  Fúvószenekar  az  idén  ünnepli 
megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból több rendezvényt szerveznek, ezek közül 
kiemelkedik  a  2010.  április  24-re  tervezett  jubileumi  hangverseny,  melyen  vendégművészekkel 
együtt  mintegy 100 zenész  lép  fel,  továbbá a  nyári  hónapokban  a  város  több  pontján  térzenét 
szolgáltatnak. A rendezvények támogatására a zenekar kérelme alapján a város önkormányzata 500 
eFt  támogatást  nyújt.  Ezen  összeg  az  általános  tartalékból,  illetve  a  közművelődési  feladatok 
költséghelyről  biztosítható.  A Közgyűlési  döntés  a  támogatás  ügyében azért  szükséges,  mert  az 
együttes  a  támogatást  a  Zenélő  Ifjúság  Alapítvány  számlaszámára  kérte  és  alapítvány  részére 
pénzeszköz átadás az Ötv 10. §-a alapján csak a Közgyűlés hozzájárulásával adható.

Felhívja  képviselőtársai  figyelmét,  hogy az  előterjesztés  az  ülést  megelőzően  került  kiosztásra, 
bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

Szám: 50/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  fennállásának  25.  évfordulóját  ünneplő 
Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvényeit 500 eFt-tal támogatja. A támogatás 
forrásai:  a  Polgármesteri  Alapból  300  eFt,  valamint  a  Közművelődési  feladatok  kiemelt 
előirányzat  dologi  kiadások címről  200 eFt.  A mindösszesen 500 eFt-os  összeget  a  Zenélő 
Ifjúságért Alapítvány számlaszámára kell átutalni. 

Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. áprilisi Közgyűlésre az önkormányzat 2010. 
évi költségvetési rendeletének a határozati javaslat 1. sz. pontja szerinti módosítását terjessze 
be. 

Határidő: 2010. április 27.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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19./ a./ Javaslat gyermekek napközbeni ellátására, a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 
fenntartásában  működtetett  családi  napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés 
megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

b./ Javaslat  gyermekek  napközbeni  ellátására,  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft. 
fenntartásában  működtetett  családi  napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés 
megkötésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirendek tárgyalásához meghívottak előzetesen jelezték, hogy az 
ülésen nem tudnak részt  venni.  Javasolja,  hogy a napirend a./  és  b./  pontja együttesen kerüljön 
tárgyalásra.
Szóbeli  kiegészítésében tájékoztatásul elmondja, hogy a Kistipegő Nonprofit  Kft.  és a Futrinka-
meseház Nonprofit Kft. képviselője 2010. évre vonatkozó támogatási igényt tartalmazó kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz az általuk 7-7 férőhelyen fenntartott családi napközik vonatkozásában. 
A kisgyermekek napközbeni elhelyezése iránt felmerülő igények miatt  indokolt a családi napközik 
működtetéséhez  hozzájárulás  nyújtása  és  emiatt  az  ellátási  szerződések  megkötése.  A javasolt 
támogatás összege napközinként maximum 3.272 ezer forint/év.

Hári  Ildikó:  A határozat  mellékletét  képező  ellátási  szerződés  3.  oldalát  pontosítja:  az  aláírók 
feltüntetésénél  a  Nonprofit  Kft.  megnevezése  elírásra  került,  az  helyesen  Futrinka-meseház 
Nonprofit Kft.

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

dr.  Bercsényi  Lajos:  A Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  szakemberei  az  ülésen  pozitívan 
nyilatkoztak az előterjesztésről és a tevékenységről egyaránt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 51/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint a 
Salgótarján,  Corvin  út  18.  szám alatt  7  férőhelyen  működő  családi  napközi  fenntartójával 
ellátási szerződést kíván kötni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ában meghatározott gyermekek napközbeni 
ellátásának  körébe  tartozó,  a  Gyvt.  43.  §-ában  szabályozott  családi  napközi  feladatának 
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ellátására.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  ellátási 
szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. Az  ellátás  2010.  évben  történő  működtetéséhez  szükséges  szolgáltatási  díj  összegét  az 
Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében az Egészségügyi – Szociális Központ Fejezeten 
belül biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Peleskei-Balázs Rita igazgató

Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 52/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft-vel,  mint  a 
Salgótarján, Rózsafa út 106. szám alatt 7 férőhelyen működő családi napközi fenntartójával 
ellátási szerződést kíván kötni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ában meghatározott gyermekek napközbeni 
ellátásának  körébe  tartozó,  a  Gyvt.  43.  §-ában  szabályozott  családi  napközi  feladatának 
ellátására.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  ellátási 
szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. Az  ellátás  2010.  évben  történő  működtetéséhez  szükséges  szolgáltatási  díj  összegét  az 
Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében az Egészségügyi – Szociális Központ Fejezeten 
belül biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Peleskei-Balázs Rita igazgató

Határidő: értelemszerűen

20./ Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a körzet gyermekorvosi álláshelyére 
vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 9. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosa 2010. február 
15-én levélben fordult Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához, melyben jelezte, hogy 
nyugdíjazása  okán  nem  kívánja  tovább  folytatni  a  házi  gyermekorvosi  munkáját,  vállalkozói 
engedélyét visszaadja, ezért kéri az Önkormányzat és a közte létrejött megbízási szerződés közös 
megegyezéssel, 2010. április 30-ai hatállyal történő megszüntetését. Az előterjesztés a körzet 2010. 
május 1-jétől az Egészségügyi – Szociális Központ által - helyettesítő orvosok közreműködésével 
megvalósuló - működtetésre, valamint a körzet házi gyermekorvosi álláshelyére vonatkozó pályázat 
kiírására  tesz  javaslatot.  Elmondja  továbbá,  hogy nagyon komoly probléma van a  város  orvosi 
ellátásában,  különösen  a  gyermekorvosi  ellátás  esetében.  A  meghirdetett  pályázatok 
eredménytelenek,  az  orvosok  nem  kívánnak  a  régióban  elhelyezkedni.  Az  önkormányzat,  az 
Egészségügyi  és  Szociális  Központ,  valamint  az  orvosok  képviselőivel  munkamegbeszélések 
kezdődtek  a  kialakult  helyzet  kezelése  érdekében.  Kéri  az  együttgondolkodást,  hogy  hasonló 
napirendeket az elkövetkezendő időszakban ne kelljen a testületnek tárgyalni.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Hozzászólásában elmondja, hogy az orvoshiány nemcsak a városban jellemző, 
hanem Európában is.  A fokozottan  hátrányos  területeken kiegészítő  támogatást  kell  biztosítani. 
Ezeken  a  területeken  szegényebbek  az  emberek,  ezáltal  betegebbek.  A kórház  és  a  háziorvosi 
szolgálat között a kapcsolat kiváló. A körzeti orvosok mellett a kórházban dolgozó szakemberek is 
túlterheltek. A kérdést központilag kell rendezni. Megköszöni dr. Gonda Évának a munkáját. Egy 
becsületes és jó szakembert „veszített” el a város a szakellátásában.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: dr. Bercsényi Lajoshoz csatlakozva a Közgyűlés nevében megköszöni 
dr. Gonda Éva doktornő eddigi munkáját. A városban megalakult munkacsoport csak helyileg tudja 
kezelni az egészségügyi ellátás problémáit. A megoldást központilag kell rendezni. Vissza kell adni 
az orvosi pálya presztízsét.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 53/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és dr. Gonda Éva vállalkozó orvos között a 9. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő működtetésére létrejött, 2000. november 29–én kelt 34.563/2000. sz. 
megbízási szerződést 2010. április 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2. A Közgyűlés utasítja az Egészségügyi – Szociális Központ vezetőjét, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  és  dr.  Gonda  Éva  vállalkozó  orvosnak  használatra  a  9.  számú  házi 
gyermekorvosi  körzet  ellátásához  átadott  Makarenkó  út  A/15.  (átszámozás  miatt  jelenleg: 
Gorkij körút 58.) szám alatt található ingatlant és az Önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi 
eszközöket 2010. április 30-ai állapotnak megfelelő leltár szerint vegye át.

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés  a  9.  számú házi  gyermekorvosi  körzet  működtetésével  2010.  május  1-jétől  a 
Közgyűlés  ellenkező tartalmú döntéséig az Egészségügyi – Szociális  Központot  bízza meg, 
egyúttal  utasítja  az  intézmény  vezetőjét  a  körzet  működtetésének  biztosítása  érdekében 
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

4. A Közgyűlés  utasítja  az  intézmény vezetőjét,  hogy a  9.  számú  házi  gyermekorvosi  körzet 
működtetése során – szem előtt tartva a körzetbe tartozó lakosság körzetben való megtartását – 
a  házi  gyermekorvosi  ellátást,  annak  színvonalát  folyamatosan  kísérje  figyelemmel, 
intézkedéseit erre tekintettel tegye meg. Az intézményvezető a körzetben tapasztaltakról és az 
általa  tett  intézkedésekről  a  Szociális  és  Egészségügyi  Iroda  vezetőjét  köteles  írásban 
tájékoztatni.

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: folyamatos

5. A Közgyűlés a 9. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi álláshelyére a határozat 
melléklete  szerinti  tartalommal  pályázatot  ír  ki.  A  pályázati  felhívást  az  Egészségügyi 
Közlönyben,  a  város  honlapján,  továbbá  egy  országos  napi  lapban  közzé  kell  tenni. 
Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben pályázatot nem nyújtanak be, a 
pályázat Egészségügyi Közlönyben történő közzétételét meg kell ismételni.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
dr. Kádár Zsombor jegyző

Határidő: értelemszerűen

21./ Javaslat magasabb vezetők 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Elmondja,  hogy évente,  legkésőbb március 31-ig,  a megbízott  és 
kinevezett vezetőknek a vezetői tevékenység ellátásával összefüggésben többletfeladat határozható 
meg, prémiumfeladat tűzhető ki. A magasabb vezetőkre vonatkozó prémiumfeladatok kitűzését a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló. törvény 77/A-C. §-ai szabályozzák. Prémiumfeladat kitűzése 
esetén rendelkezni kell a teljesítési és az értékelési határidőről. A prémiumfeladat teljesítését írásban 
kell  értékelni.  Ebben a  javaslatban  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  igazgatóinak 
prémiumfeladatai lettek megfogalmazva, részfeladatokra bontva.
A Közgyűlés 2010. február 15-i ülésén elfogadott, az önkormányzati intézmények magasabb vezetői 
2009. évi prémiumfeladatainak értékeléséről szóló 35/2010.(II.15.) Öh. sz. határozat 1/i. pontjában, 
illetve az ehhez tartozó 9. számú mellékletben - számítási hiba miatt -  módosítani szükséges az 
érintett intézményvezető részére kifizethető prémium összegét.

A Pénzügyi, valamint az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett nem támogatta az előterjesztést.

Czene  Gyula:  A magasabb  vezetők  2010.  évi  prémiumfeladatainak  kiírásával  kapcsolatban  a 
következő  módosító  javaslatokat  fogalmazza  meg:  Az  előterjesztés  2.  sz.  melléklete  a  SKÁID 
igazgatójának  prémiumfeladatait  tartalmazza.  A 2.  pontot  egy mondattal  javasolja  kiegészíteni: 
„Lépéseket tesz az egyes tagintézmények közötti esélykiegyenlítődés érdekében.”
A 9. sz. melléklet – mely Nagyné Hajdú Györgyi prémiumfeladatait határozza meg – 4. pontjában 
nem  tudja  értelmezni  a  „minőségi  színház”  megnevezést.  Kéri,  hogy „színvonalas  színház”-ra 
kerüljön javításra. A 2. pont tartalmazza, hogy „Gondoskodik a városi ünnepségek, rendezvények, 
nemzeti és állami ünnepségek színvonalas lebonyolításáról.” A prémium mértéke 20%-ban került 
meghatározásra. Ezt javasolja 10%-ra csökkenteni, a fennmaradó 10%-ot pedig a 4. ponthoz kéri 
átcsoportosítani. Igazgató asszony tájékoztatta a színházi bérletet vásárlók számáról. Úgy gondolja, 
hogy a prémium mértékének növelésével igazgató asszonyt arra lehetne ösztönözni, hogy többet 
tegyen a bérletesek számának növelése érdekében. Az 1000 lakosra jutó színházlátogató Nógrád 
megyében  1990-ben  81  fő  volt,  ez  2008-ban  már  csak  41.  Borsod  megyében  ez  220,  Heves 
megyében pedig 272. 

Simon  Tibor:  Üdvözli  az  előterjesztés  azon  tartalmi  elemeit,  melyek  különböznek  a  régebbi 
kitűzésektől,  melyek  az  intézményvezető  alapfeladataira  vonatkozóan  határoztak  meg 
jutalomkitűzéseket. Felhívja Czene Gyula képviselőtársa figyelmét arra, hogy a SKÁID igazgatójára 
vonatkozó  módosító  javaslata  az  alap  feladatellátásra  vonatkozik,  hiszen  a  város  elfogadta 
esélyegyenlőségi  tervét.  Ebben  meghatározásra  kerültek  azok  a  feladatok,  melyeket  az 
intézményvezetőknek kötelező jelleggel kell munkájukban megjeleníteni. Nem javasolja, hogy egy 
alapfeladat  kerüljön  kitűzésre  prémiumfeladatként.  A  továbbiakban  bejelenti  személyes 
érintettségét.

Czene Gyula: Véleménye, hogy minden feladat alapfeladat.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Czene  Gyula  képviselő  módosító  javaslatai  közül  a  „minőségi 
színház” módosítására vonatkozó indítványt előterjesztőként befogadja. Nem támogatja azonban a 
prémium  mértékének  átcsoportosítására  vonatkozó  módosító  javaslatát.  Véleménye,  hogy  az 
elszegényedő térségben nehéz rávenni az embereket a színházi bérlet vásárlására. Ennek ellenére a 
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szólójegyek  100%-ban  értékesítésre  kerülnek.  Az  a  fontos,  hogy  a  színházterem  teltházzal 
működjön.  Nem támogatja továbbá a SKÁID-dal  kapcsolatos módosító  indítványt sem. Kérdezi 
Czene Gyula képviselőt, hogy módosító indítványait továbbra is fenn tartja-e?

Czene Gyula: Fenntartja módosító javaslatait.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta a SKÁID igazgatójának prémium 
kitűzésére vonatkozó módosító indítványt.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ igazgatójának prémiumkitűzésére vonatkozó módosító indítványt.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 54/2010.(III.18.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Andóné Angyal Mária a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda vezetője részére 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése  Simon Tibor  a Salgótarjáni Központi Általános 
Iskola  és  Diákotthon  igazgatója  részére  2010.  évre  a  2.  számú  melléklet  szerinti 
prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Murányi  Sándor  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója részére 
2010. évre a 3. sz. melléklet szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Tóth  Tibor  a  Váczi  Gyula  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  igazgatója  részére  2010.  évre  a  4.  számú  melléklet  szerinti 
prémiumfeladatokat tűzi ki.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése  Pálfalvai Zoltán  a Bolyai János Gimnázium és 
Szakközépiskola  igazgatója  részére  2010.  évre  az  5.  számú  melléklet  szerinti 
prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Varga  Judit  a  Madách  Imre  Gimnázium  és 
Szakközépiskola  igazgatója  részére  2010.  évre  a  6.  számú  melléklet  szerinti 
prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pataki  Ferenc  a  Stromfeld  Aurél  Gépipari, 
Építőipari és Informatikai Szakközépiskola igazgatója részére 2010. évre a 7. számú melléklet 
szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Baranyi Zoltán a Táncsics Mihály Közgazdasági, 
Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója részére 
2010. évre a 8. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9. a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagyné Hajdú Györgyi a József Attila 
Művelődési  és  Konferencia  Központ  igazgatója  részére  2010.  évre  a  9.  számú  melléklet 
szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

b) A  Közgyűlés  az  Önkormányzati  intézmények  magasabb  vezetői  2009.  évi 
prémiumfeladatainak értékeléséről szóló 35/2010.(II.15.) Öh. sz. határozatának 1/i. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:
„i)  Nagyné Hajdú Györgyi  a József Attila Művelődési és Konferencia Központ igazgatója 
(9. számú melléklet)
Teljesítés mértéke: 90 %
Kifizethető összeg:259.200 Ft”
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c) A  Közgyűlés  az  Önkormányzati  intézmények  magasabb  vezetői  2009.  évi 
prémiumfeladatainak  értékeléséről  szóló  35/2010.(II.15.)  Öh.  sz.  határozat  9.  számú 
mellékletének II.  A prémiumfeladatok teljesítésének összegzése pontját  az  alábbiak szerint 
módosítja:

"II. A prémiumfeladatok teljesítésének összegzése

Nagyné Hajdú Györgyi, a József Attila Kulturális és Konferencia Központ igazgatója részére 
kitűzött  2009.  évi  prémiumfeladatok  90  %-ban valósultak  meg,  ezért  számára  a  prémium 
mértékének 90 %-a, 259.200 Ft fizethető ki."

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Fodorné  Kovács  Erzsébet  a  Közoktatási 
Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatója részére 2010. évre a 10. számú melléklet szerinti 
prémiumfeladatokat tűzi ki. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése  Peleskei – Balázs Rita  Salgótarján Megyei Jogú 
Város Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója részére 2010. évre a 11. számú melléklet 
szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Suba  Zsolt  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  Csarnok  és  Piacigazgatósága  igazgatója  részére  2010.  évre  a  12.  számú 
mellékletek szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a prémiumfeladatok írásos értékelését 2011. február 
28-ig terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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