
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

6. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. április 27-i üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 
24 tagjából 21 fő van jelen. Fekete Zsolt képviselő úr az ülést megelőzően bejelentette az ülésről 
való  távolmaradását.  Dóra  Ottó  képviselő  később  érkezik,  Bakos  Sándor  képviselő  úrról  nincs 
információja.
A napirendeket illetően – a kiküldött meghívóhoz képest – a következő módosító javaslatot teszi:
Javasolja,  hogy  a  Közgyűlés  24.  napirendi  pontként  tárgyalja  meg  a  „Javaslat  a  3.  számú 
gyermekorvosi  körzet  gyermekorvosi  álláshelyének  betöltésére” c.  előterjesztést  a  Szociális  és 
Egészségügyi Iroda vezetőjének előterjesztése alapján.
25.  számú  napirendként  javasolja  tárgyalni  a  „Javaslat  a  7.  sz.  fogorvosi  körzet  ellátására 
vonatkozó  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetésére,  valamint  a  körzet  fogorvosi  
álláshelyére vonatkozó pályázat  kiírásra” című előterjesztést  a  Szociális  és  Egészségügyi  Iroda 
vezetőjének előterjesztésében.
Javasolja, hogy a Közgyűlés 26. napirendi pontként tárgyalja a  „Javaslat a Szent Lázár Megyei  
Kórház műszerjavításának támogatására” című előterjesztést szintén a Szociális és Egészségügyi 
Iroda vezetőjének előterjesztése alapján.

A javaslat elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1. a./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2009. év

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ Beszámoló a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által  alapított költségvetési 
szerveknél,  valamint  a  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt  működő  gazdasági 
társaságoknál 2009-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(IV.27.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ a./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(III.27.)rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

b./ Javaslat a 237/2009.(XII.15.)Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

4./ a/ VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
     2009. évi éves beszámolója

b/ Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 
2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat a VGÜ Kft. gazdasági-, vállalkozási-, és városüzemeltetési igazgatóhelyettesének 
2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Susán Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes
- Nagy László vállalkozási igazgatóhelyettes
- Kenyeresné Bara Katalin városüzemeltetési igazgatóhelyettes
- Dobos Csaba FB elnök
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

5./ a/ A Salgó Vagyon Kft. 2009. évi éves beszámolója

b/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi  prémiumfeladatainak 
értékelésére és a 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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d./ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelőjének 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kis Istvánné főkönyvelő 
- dr. Bablena Ferenc FB elnök
- Susán Pál könyvvizsgáló

6./ a/ A Tarjánhő Szolgáltató – Elosztó Kft. 2009 évi éves beszámolója

b/ Javaslat a Tarjánhő Szolgáltató – Elosztó Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Kiss József a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 
2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat a Tarjánhő Kft. főkönyvelőjének és főmérnökének  2010. évi prémiumfeladatainak 
kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Berbás Hajnalka főkönyvelő
- Csákvári Csaba főmérnök
- Tóthné Hupcsik Andrea FB elnök
- Németh József Tibor könyvvizsgáló

7./ a/ Vízmű Kft. Salgótarján 2009. évi beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi 
célfeladatainak értékelésére 

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 
célfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Simon Tibor FB elnök

e./ Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettesének 
2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Simon Tibor FB elnök
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A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kristáné Zsidai Erika gazdasági igazgatóhelyettes 
- Borbás Csaba műszaki igazgatóhelyettes
- Simon Tibor FB elnök
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

8./ a/ A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2009. évi éves beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi 
célfeladatainak értékelésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2010. 
évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Molnár Viktor FB elnök

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Fülöp László műszaki igazgatóhelyettes 
- Molnár Viktor FB elnök
- Bata János könyvvizsgáló

9./a/ A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi
beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi 
üzleti tervére

Előterjesztő: Sári Sándor a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Kht.  és  jogutódja,  a  Salgótarjáni  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 2010. 
évi prémiumfeladatainak kitűzésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Turcsány László FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

10./ a/ A Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi beszámolója

b/ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti 
tervére

Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója
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c/ Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezető 
igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 2010. évi prémiumfeladatainak 
kitűzésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Angyal János FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

11./ a/ A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: László István a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  ügyvezető 
igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2010. évi prémiumfeladatainak 
kiírására

Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- T. Németh László FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

12./ Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

13./ Javaslat Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására

Előterjesztő Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:
− Tatár Csaba
− Séra Tamás Attila
− dr. Ispán András
− Turcsány László
− Szőllősi Sándor

14./ Javaslat  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program  keretében  a  „Salgótarján  Város 
Szennyvíztisztító telep – Biogáz előállítás és kapcsolt energiatermelés a kelet-nógrádi térségi 
szennyvíziszap agglomerációban” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:

− Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
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15./ Javaslat  a  16143/1  helyrajzi  számú  forgalomképtelen  ingatlan  átminősítésére  vonatkozó 
23/2010. (II. 15.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat  nevelési-oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

− Pádár Lászlóné, a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár vezetője

17./ Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

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

18./ Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Melo Ferenc kuratóriumi elnök

19./ Javaslat a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a 2010/2011-es tanévben 
indítható csoportok számának módosítására 
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

20./ Tájékoztató az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság iskolai agresszió témában összehívott, 
kihelyezett rendkívüli üléséről
Előterjesztő: Simon Tibor, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke

21./ Javaslat az egykori Duda Cukrászda emléktábla felállítására

Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

22./ Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
− Barta András ügyvezető igazgató
− Bata János könyvvizsgáló
− Molnár Viktor FB elnök

6



24./ Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének betöltésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

25./ Javaslat a 7. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel törté-
nő megszüntetésére, valamint a körzet fogorvosi álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásra
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője 

26./ Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház műszerjavításának támogatására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Zárt ülésen:

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Kérdezi,  hogy  van-e  a  polgármesteri  tájékoztatóhoz  kapcsolódó 
kérdés.

dr.  Bercsényi  Lajos:  A KDNP  nevében  gratulál  polgármester  asszonynak  a  választáson  elért 
eredményéhez.

Molnár  Károly:  Salgótarján  1.  számú  választókerület  országgyűlési  egyéni  mandátumát 
Polgármester asszony szerezte meg. A Magyar Szocialista Párt Salgótarjáni frakciójának nevében 
gratulál a győzelemhez. Felajánlja a frakció támogatását annak érdekében, hogy minél többet tudjon 
tenni Salgótarjánért és a salgótarjániakért.

Simon  Tibor:  A  FIDESZ-KDNP  frakció  nevében  gratulál  az  elért  eredményhez,  melyet 
polgármester  asszony  az  országgyűlési  választáson  elért.  Sok  erőt  és  egészséget  kíván  a 
munkájához.

Ercsényi Ferenc: A Salgótarjáni Liberálisok nevében gratulál és jó munkát kíván.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  dr.  Diósiné  Taracsák  Juditnak,  a  Civil  Kerekasztal  szót  kért 
képviselőjének adja meg a hozzászólási jogot.

dr.  Diósiné  Taracsák  Judit:  A  Salgótarjáni  Civil  Kerekasztal  nevében  gratulál  és  köszönti 
polgármester asszonyt, mint az 1. számú választókerület országgyűlési képviselőjét. Jó munkát és 
sok sikert kíván. Bízik benne, hogy a civil ügyeket az országgyűlésben is patronálni fogja.

Eötvös Mihály: A Százszorszebb Lokálpatrióta Egyesület  nevében gratulál  az egyéni mandátum 
megszerzéséhez.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Valamennyi képviselőcsoport gratulációját köszöni. Köszöni továbbá 
azon képviselőtársai segítségét, akik az előző időszakban munkáját támogatták. Köszöni továbbá az 
alpolgármester  urak,  jegyző  úr,  aljegyző  úr  és  a  hivatal  segítségét  abban,  hogy  a  munka 
zökkenőmentesen és gördülékenyen ment. Köszönetét fejezi ki azon választópolgároknak, akik a 
FIDESZ-KDNP szövetségét szavazatukkal támogatták. Külön köszönet illeti az aktivistákat, akik a 
munkában oroszlánrészt vállaltak. Igyekezni fog, hogy azt a feladatot, mellyel a Salgótarjánban és 
térségében élők megbízták lelkiismeretesen végezze. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 
a „politikus” szó visszakapja régi értelmét. Egy új Magyarországot, és egy úgy Salgótarján kell 
építeni.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy az 1. a./ és b./ napirendi pontok együttesen kerüljenek 
megtárgyalásra, a döntés külön történjen.

1. a./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési 
beszámolója 2009. év

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ Beszámoló  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  alapított 
költségvetési  szerveknél,  valamint  a  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt 
működő gazdasági társaságoknál 2009-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Felhívja  képviselőtársai  figyelmét,  hogy a 2009. évi  költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság írásos véleménye az ülést 
megelőzően  kiosztásra  került.  Tájékoztatja  továbbá  a  Közgyűlést,  hogy  mindkét  kisebbségi 
önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a költségvetési beszámoló reá vonatkozó részét.
Szóbeli kiegészítőjében a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket mondja el:
Köszönetét  fejezi  ki,  hogy  a  2009.  évi  költségvetés  pozitív  eredménnyel  zárult.  Emlékezteti 
képviselőtársait, hogy a 2009. évi költségvetés tervezése mindenkitől nagy áldozatokat követelt. Az 
eredmény  az,  hogy  az  önkormányzat  intézményei  eredményesen  növelték  saját  bevételeiket, 
igyekeztek pályázati úton, egyéb támogatások igénybevételével kiegészíteni az önkormányzat által 
nyújtott  támogatást.  Teljesült  a  Közgyűlés  hatékonyabb,  racionálisabb  feladatellátásra  irányuló 
elvárása.  A korábbi  évekhez képest  kevesebb forrás felhasználásával érte  el  az  önkormányzat  a 
működési költségek finanszírozását úgy, hogy a szolgáltatási színvonal nem romlott. A felhalmozási 
terület tekintetében a felhasználás a kivitelezési ütemnek megfelelő, de elmarad a meghatározott 
megvalósítási  ütemtől.  Néhány  feladat  megvalósítása  a  pályázatok  elbírálásának  elhúzódása,  a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt a 2010. évre tolódik át. Bízik abban, hogy a jogszabályok 
változtatása és  egy hatékonyabb pályázati  rendszer  kialakítása elkerülhetővé teszi,  hogy ilyenre 
többet ne kerüljön sor.
A  költségvetés  működési  és  felhalmozási  szektorának  teljesítését  eredményesnek  értékeli. 
Megköszöni  Jegyző  úrnak,  Telek  László  irodavezető  úrnak  a  fegyelmezett  gazdálkodást.  Az 
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irodavezetőknek,  az  intézményvezetőknek,  cégvezetőknek  köszöni  azt,  hogy  eredményes 
gazdálkodást tudott az önkormányzat folytatni. Bízik abban, hogy a nehezedő körülmények ellenére 
a 2010. év is teljesíthető lesz.
A napirendi pont b./ pontjával kapcsolatban az alábbiakat fogalmazza meg:
A belső  ellenőrzések  tapasztalatairól  szóló előterjesztés  részletesen  bemutatja  a  Polgármesteri 
Hivatalban működő belső ellenőrzés személyi  és tárgyi  feltételeit,  az  ellenőrzési  tervben foglalt 
feladatok teljesítését, az ellenőrzések fontosabb megállapításait, és a hiányosságok kijavítására tett 
javaslatok hasznosulását. Megköszöni a belső ellenőrök munkáját.

Molnár Károly: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát: a „Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú 
Város  2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról” c.  előterjesztést a  Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Salgótarján  
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  „Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról” című előterjesztéssel egyetért, és a Közgyűlés 
2010. április 27-i ülésén tárgyalásra javasolja.”
Elmondja továbbá, hogy az előterjesztés b./ napirendi pontját a bizottság egyhangúlag támogatta.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot  5  igen 
szavazattal,  2 tartózkodás mellett,  a b./ napirendi pontot egyhangúlag; az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság az a./ pontot 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett, míg a b./ 
napirendi  pontot  8  igen  szavazattal,  2  nem  ellenében;  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság 
mindkét  napirendi  pontot  egyhangúlag,  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot 
támogatta, míg a Közbeszerzési Bizottság az a./ napirendi pontot 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  14  igen  szavazattal,  3  nem ellenében  5  tartózkodás  mellett  következő  rendeletet 
alkotta:
(12/2010.(IV.27.) rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

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

Szám: 59/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2009-ben  végzett  belső  ellenőrzésekről  készült 
összefoglaló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(IV.27.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet április havi módosításának lényegi elemeit foglalja 
össze.

A Pénzügyi,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési  és Idegenfogalmi,  az Oktatási,  Kulturális  és Sport,  a 
Szociális  és  Egészségügyi,  valamint  az  Ügyrendi  és  Jogi  Bizottság  egyhangúlag,  míg  a 
Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
(A 13/2010. (IV.27.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a 3. a./ és b./ napirendi pontok együttesen kerüljenek 
megtárgyalásra.

(Dóra Ottó képviselő megérkezik az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 23 fő.)

3./ a./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2007.(III.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

b./ Javaslat a 237/2009.(XII.15.)Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatásul elmondja, hogy az az Önkormányzat és Szervei Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.27.) rendelet 10. sz. melléklete határozza meg 
a Polgármesteri  Hivatal  általános munka- és ügyfélfogadási rendjét.  Az utóbbi időben a Hivatal 
földszinti ügyfélforgalma jelentősen megnőtt. Az Okmány-, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iro-
da teljes ügyfélforgalma, valamint a Szociális és Egészségügyi Iroda ügyfélforgalmának jelentős 
hányada a Hivatal földszintjén jelentkezik. Ez az ügyfélfogadási napokon érzékelhető problémát 
okoz a Hivatal ezen szintjén történő közlekedésben, mind a Hivatal dolgozói, mind a Hivatalba ér-
kező személyek (ügyfelek, hivatalos vendégek) számára, másfelől nehézségekkel jár az ügyfelek 
irányítását, eligazítását illetően is. Az érintett irodákkal történt egyeztetést követően az előterjesztés 
javaslatot tesz a Szociális és Egészségügyi Iroda ügyfélfogadási rendjének módosítására.
Ennek értelmében az általános - hétfő,  szerda, péntek - ügyfélfogadási rendtől eltérően az Iroda a 
jövőben a hétfői, keddi és pénteki napokon fogadja az ügyfeleket.
Az érintett irodák kérésére, a Szociális és Egészségügyi Iroda, valamint a Városi Gyámhivatal ügy-
félkörének részbeni azonosságára tekintettel javaslatot tesz továbbá arra, hogy a Gyámhivatal a jö-
vőben ugyancsak az általános ügyfélfogadási rendtől eltérően, a hétfői, keddi és pénteki napokon 
fogadja az ügyfeleket.
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Elmondja  továbbá,  hogy  a  költségvetési  szervek  alap-,  kiegészítő-,  kisegítő  és  vállalkozási 
tevékenységét szakfeladatrend szerint - szakfeladat számmal és megnevezéssel – kell meghatározni. 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 2009. december 15. napján történt 
elfogadását követően módosult a Pénzügyminisztérium által közzétett szakfeladatrend, továbbá az 
államháztartás működési rendjére vonatkozóan új Kormányrendelet jelent meg. A változások érintik 
a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát is, ezért szükséges a változásoknak az 
SZMSZ-ben történő átvezetése.

Az Ügyrendi és Jogi, a Pénzügyi, a Közbeszerzési, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az a./ 
és  b./  napirendi  pontot,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenfogalmi  Bizottság  valamint  a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság az a./ napirendi pontot egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 14/2010.(IV.27.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 60/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 237/2009.(XII.15.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a 
melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzati cégek beszámolóinak és üzleti terveinek tárgyalása 
előtt a következőkről tájékoztatja a testület tagjait: 
A számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  alapján  a  gazdálkodó  szervezet  beszámolót  köteles 
készíteni működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását 
követően. A közhasznú szervezet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján 
köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a kiegészítő melléklet részeként közhasznúsági jelentést 
is  készíteni.  A társaságok elkészítették  a  2010.  évi  üzleti  tervüket,  mely a  társaságok jövőbeni 
elképzeléseit foglalják össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzik. Tartalmazzák 
mindazon információkat, amelyek egy vállalkozás működtetéséhez szükségesek.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. januárjában megalkotta az önkormányzat leg-
alább többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, vezető állású mun-
kavállalói és a Felügyelőbizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak 
rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatokat. A szabályzatok értelmében az ügyvezető igazgató 
és a vezető állású munkavállalók prémiumfeladatainak kiírása és azok teljesítésének értékelése a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
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Javasolja, hogy minden egyes cég esetében a napirendi pontok együttesen kerüljenek megtárgyalás-
ra, a döntés külön történjen.

4./ a/ VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
     2009. évi éves beszámolója

b/ Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak értékelésére 
és  2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  vállalkozási-,  és  városüzemeltetési 
igazgatóhelyettesének 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot  6  igen 
szavazattal,  1 tartózkodás mellett,  a b./ és c./ napirendi pontot 5 igen szavazattal,  2 tartózkodás 
mellett, a d./ napirendi pontot 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, míg a Pénzügyi Bizottság 
mind a négy napirendi pontot egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett következő határozatot hozta:

Szám: 61/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolóját – az I-V. sz. melléklet szerint – 338.113 eFt mérleg 
főösszeggel, 2.135 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató 
Határidő: 2010. május 31. 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2.135 eFt mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezéséhez.

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató 
Határidő: 2010. május 31. 
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A Közgyűlés 18 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 62/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft.  2010.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  1.000 eFt  tervezett  mérleg  szerinti  eredménnyel 
elfogadja. 

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató 
Határidő: 2010. december 31. 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 63/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár 
Benedek részére kitűzött 2009. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  90%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  90%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Kft.  ügyvezető  igazgatója,  Bodnár 
Benedek részére 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 64/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. gazdasági igazgatóhelyettese, Susán 
Tiborné részére 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. vállalkozási igazgatóhelyettese, Nagy 
László részére 2010. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. városüzemeltetési igazgatóhelyettese, 
Kenyeresné Bara Katalin részére 2010. évre a 3. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat 
írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a 2009. évben végzett munkát. Évről-évre javul a város 
tisztasága.  A hulladékgazdálkodás  területén  azonban még vannak feladatok,  melyek megoldásra 
várnak. Kívánja, hogy a 2010. évre tervezett üzleti tervet a cég meg tudja valósítani.

5./ a/ A Salgó Vagyon Kft. 2009. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2010. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi  prémiumfeladatainak 
értékelésére és a 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelőjének 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- dr. Bablena Ferenc FB elnök

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság az a./ napirendi pontot egyhangúlag, míg 
a b./, c./ és d./ napirendi pontokat 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 
mind a négy napirendi pontot támogatta.

Méhes  András:  A céltartalék képzésénél  csökkenés  jelenik meg az előző évekhez képest,  mivel 
felhasználásra került a korábbi ügyvezető igazgató munkaügyi pere következtében képzett összeg. 
Kérdezi, hogy ennek értelmében az említett munkaügyi per lezárult?

Tatár Csaba: Válaszában elmondja, hogy a tartalékolt forrás egésze nem került felhasználásra, a 
munkaügyi per lezárult.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 65/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a független könyvvizsgálói ellenjegyzéssel ellátott, 
Salgó Vagyon Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonhasznosító  és  Ipari  Park Üzemeltető Kft. 
2009.  évi  beszámolóját  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint  974.896  eFt  mérleg  főösszeggel  és 
10.484 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerűen 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2009. évi 10.484 eFt mérleg szerinti 
eredmény eredménytartalékba helyezését.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerűen 

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 66/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervét a melléklet szerint 5.100 eFt 
eredménnyel elfogadja. 

Határidő: 2010. december 31.  
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 67/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatója,  Tatár  Csaba  részére  kitűzött  2009.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 90%-ban valósultak meg, így a prémium 90%-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár 
Csaba részére 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 68/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője, Kis Istvánné részére 
2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának megköszöni a munkát. 
Elmondja, hogy a 2010. év meghatározó lehet a Kft. életében. Látható, hogy a lakásgazdálkodás 
folyamatosan  szorul  vissza,  új  feladatok  szükségesek  a  cég  értékállósága  érdekében.  Fontosnak 
tartja a szociális bolthálózat vállalását, a helyi panel-program megvalósítását.

6./ a/ A Tarjánhő Szolgáltató – Elosztó Kft. 2009 évi éves beszámolója

b/ Javaslat a Tarjánhő Szolgáltató – Elosztó Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Kiss József a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi  prémiumfeladatainak 
értékelésére és 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelőjének  és  főmérnökének  2010.  évi 
prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Tóthné Hupcsik Andrea FB elnök

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot  6  igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a b./, c./ és d./ napirendi pontot 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, a Pénzügyi Bizottság az a./ napirendi pontot nem támogatta, míg a b./, c./ és d./ napirendi 
pontot támogatta.

Séra  Tamás  Attila:  Megköszöni  azt  a  munkát,  melyet  a  Kft.  vezetése  és  dolgozói  végeztek. 
Példaértékűnek  tartja,  hogy a  jelenlegi  gazdasági  helyzetben  44  millió  forint  nyereséget  tudtak 
kigazdálkodni.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

16



Szám: 69/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2009. évi éves 
beszámolóját – az I–V. számú melléklet szerint – 1.098.939 eFt-os mérleg szerinti főösszeggel 
és 44.091 eFt-os adózott eredménnyel elfogadja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  engedélyezi  5.000  eFt  adózott  eredmény 
osztalékként  történő  kifizetését  és  39.091  eFt  összegű  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését. 

Felel  ő  s  : Kiss József ügyvezető igazgató
Határid  ő  : Értelemszerűen

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 70/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó Kft.  2010. évi Üzleti 
tervét a melléklet szerint 31.000 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felel  ő  s  : Kiss József ügyvezető igazgató
Határid  ő  : 2010. december 31.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 71/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése értékelte a  Tarjánhő Kft.  ügyvezető igazgatója, 
Kiss  József  részére  kitűzött  2009.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja,  hogy  a  feladatok  90%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  90%-os  mértékű 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József 
részére 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:
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Szám: 72/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelője,
Berbás Hajnalka részére 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő  Kft.  főmérnöke,
Csákvári Csaba részére 2010. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Csatlakozik Séra Tamás Attila képviselőtársa által elmondottakhoz. A 
Tarjánhő Kft. a korábbi években is eredményesen zárt a sok bizonytalansági tényező ellenére. Ez 
köszönhető ügyvezető igazgató úr tapasztalatának, szaktudásának. A 2009. évben a Tarjánhő Kft. 
többször  tudott  lakossági  árat  csökkenteni.  Bízik  abban,  hogy ez  a  2010.  év  második  felében 
konszolidálódik a gazdasági helyzet és így megvalósíthatóak lesznek a cég stratégiai elképzelései. 
Fontosnak tartja továbbá, hogy a Tarjánhő Kft. nagy gondot fordít az önkormányzat intézményeire 
lehetővé téve, hogy a Tarjánhő Kft. szolgáltatását vegyék igénybe. A bővítéssel a kft. tovább tud 
gyarapodni,  a  lakosság  számára  fokozatos  árcsökkentést  tud  fejlesztései  révén  megvalósítani. 
Dicsérendő továbbá, hogy felkarolják a kulturális és sport rendezvényeket egyaránt. Megköszöni az 
eddig elvégzett munkát, további eredményes együttműködést kíván.

7./ a/ Vízmű Kft. Salgótarján 2009. évi beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2010. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi 
célfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 
célfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Simon Tibor FB elnök

e./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki 
igazgatóhelyettesének 2010. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Simon Tibor FB elnök

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és Idegenforgalmi Bizottság az a./,  b./,  c./  és  d./  és  e./  napirendi 
pontot egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság mind az öt napirendi pontot támogatta.
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(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 73/(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének, hogy a Társaság 2009. évi éves beszámolóját (az I.-V. sz. mellékletek szerint) 
2.142.134 eFt mérleg főösszeggel, 5.675 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. 

2./ A Közgyűlés  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű Kft.  taggyűlésének  az  5.675 eFt 
mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 74/(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének, hogy a Társaság 2010. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.360 eFt adózás előtti 
eredménnyel fogadja el. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 75/(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével – értékelte a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta 
András  részére kitűzött  2009.  évi  célfeladatok végrehajtását.  A Közgyűlés  megállapítja,  hogy a 
feladatok 100 %-ban valósultak meg,  így az éves  külön juttatás  összegének 100 %-os  mértékű 
kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:
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Szám: 76/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András 
részére a 2010. évre az 1. számú melléklet szerinti célfeladatokat határozza meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 77/(IV.27.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése javasolja  a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének, hogy Kristáné Zsidai Erikának a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2010. évre az 1. számú melléklet szerint határozza 
meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése javasolja  a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének,  hogy  Borbás  Csabának  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2010. évre az 2. számú melléklet szerint határozza 
meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  elmúlt  évek  eredményének  azt  tekinti,  hogy a  cég  állapotát 
sikerült stabilizálni.  Eredményesnek tartja a cégvezető-váltást.  Örömét fejezi ki,  hogy taggyűlési 
döntés következtében nem került  privatizálásra Salgótarján és környékének vízkincse,  hanem az 
önkormányzat  tulajdonában  maradt.  Olyan  intézkedések  megtételére  került  sor,  melyekkel 
racionalizálni lehetett a gazdálkodást. Megköszöni ügyvezető igazgató úr és munkatársai munkáját. 
Kéri, hogy a köszönetet továbbítsa kollégáinak.

8./ a/ A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2009. évi éves beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2010. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2009.  évi 
célfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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d./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 
2010. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Molnár Viktor FB elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Bata János könyvvizsgáló

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  mind  a  négy 
napirendi pontot egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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

Szám: 78/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft.  taggyűlésének,  hogy a  társaság  2009.  évi  beszámolóját  1.048.859  eFt  mérleg  szerinti 
főösszeggel és 43.878 eFt adózott eredménnyel az I-V. sz. mellékletek alapján fogadja el.

2./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének a 43.878 eFt 
adózott eredmény osztalékként történő kifizetését. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 79/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
taggyűlésének, hogy a társaság 2010. évi üzleti tervét a melléklet szerint 54.445 eFt adózás előtti 
eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 80/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat
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Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével – értékelte a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, 
Barta András részére kitűzött 2009. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy 
a feladatok 90%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 90%-os mértékű 
kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

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

Szám: 81/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
taggyűlésének,  hogy  Fülöp  Lászlónak  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2010. évre az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni  ügyvezető igazgató úr munkáját.  Külön köszöni azt, 
hogy javadalmazás nélkül látja el a Salgótarjáni Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos feladatokat. A Kft. 
folyamatos fejlesztéseket hajt végre. Példaként említi azt a pályázatot, melyről a Közgyűlés a nap 
folyamán  még  dönteni  fog.  Külön  öröm  számára  az,  hogy  Salgóbánya  városrészben  is 
megkezdődhet a csatornázás.

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

9./ a/ A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi
beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. 
évi üzleti tervére
Előterjesztő: Sári Sándor a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. és jogutódja, a Salgótarjáni Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  ügyvezető igazgatója 2009. évi  prémiumfeladatainak értékelésére és  a 
2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság az a./, b./ és c./ napirendi pontot 6 igen 
szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi  valamint  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság 
mindhárom előterjesztést egyhangúlag támogatta.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 82/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2009. 
évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámolóját – az I-IV. sz. mellékletek szerint – 
57.651 eFt mérlegfőösszeggel és 187 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató 

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  engedélyezi  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  2009.  évi  187  eFt  mérleg  szerinti  eredményének  az  eredménytartalékba 
helyezését. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 83/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. évi 
üzleti tervét – a melléklet szerint – 204 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató 
Határidő: 2010. december 31. 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 84/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Kht.  és 
jogutódja, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  ügyvezető igazgatója részére kitűzött 
2009. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapította, hogy a feladatok 90 %-
ban  valósultak  meg.  Tekintettel  arra,  hogy  év  közben  a  Kft.  ügyvezetőjének  személye 
megváltozott,  a  kitűzött  éves  prémiumösszeg  (három havi  személyi  alapbérének  megfelelő 
összeg) kifizetését az alábbiak szerint engedélyezi a Közgyűlés:

- Podos Gyula, korábbi ügyvezető igazgató részére kifizethető prémiumösszeg a 2010. január 
1- 2010. május 31. közötti időszakra eső személyi alapbére havi átlagának  1,05-szöröse,

- Sári Sándor, ügyvezető igazgató részére kifizethető prémiumösszeg a 2010. június 1- 2010. 
december 31. közötti időszakra eső személyi alapbére havi átlagának 1,65-szöröse.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2010. április 30.

2./ A Közgyűlés  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Közhasznú Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója 
részére 2010. évre vonatkozóan a prémiumfeladatokat és teljesítésük esetén a javadalmazást 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2009.  évben  a  Kft.  életében   jogszabályváltozás  következtében 
jogutódlás, valamint ügyvezető igazgató váltás történt. Mindkét ügyvezető igazgatónak megköszöni 
a végzett munkát. Külön köszöni Sári Sándor úr munkáját, akinek frissen kinevezett igazgatóként 
kellett  megküzdeni  azokkal  a  többletfeladatokkal,  amelyek  a  közfoglalkoztatást  szabályozó 
törvények módosulásából következtek. Fontosnak tartja, hogy minél több embernek tudjunk munkát 
adni. Ehhez viszont a jogszabályoknak is úgy kell változni, hogy az önkormányzatok megkapják a 
megfelelő infrastruktúrát.

10./ a/ A  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2009.  évi 

beszámolója

b/ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság 2010. évi 
üzleti tervére
Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
igazgatója  2009.  évi  prémiumfeladatainak  értékelésére  és  a  2010.  évi 
prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Angyal János FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  mindhárom 
napirendi pontot támogatta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az a./ és b./ napirendi pontot 
egyhangúlag, míg a c./ napirendi pontot 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta.

Simon  Tibor:  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  szakbizottság  ülésén  a  c./  napirendi  ponttal 
kapcsolatban módosító indítvány került megfogalmazásra. A módosító javaslat arra irányult, hogy a 
bizottság a felügyelőbizottság által megfogalmazott véleményt fogadja el. A javaslatot a bizottság 
többségi szavazattal nem támogatta.

Czene Gyula: Véleménye, hogy egy átfogó, mindenre kiterjedő beszámoló készült, az üzleti terv 
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igyekszik a követelményeknek megfelelni. Jelzi, hogy a b./ napirendi pontban hibásan szerepel a 
Kft. megnevezése. Elmondja továbbá, hogy egyaránt jól ismeri a Kft. múltját és jelenét. Tisztában 
van azzal, hogy a város pénzügyi helyzete jelentősen sújtja őket. Ez a folyamat Balla Árpád és dr. 
Diósiné  Taracsák  Judit  „eltávolításával”  kezdődött.  Több  kedvezőtlen  tényező  befolyásolta  a 
jelenlegi helyzet kialakulását.  Példaként említi a sportcsarnok megnövekedett költségeit,  a város 
lakóinak,  intézményeinek,  civil  szervezeteinek,  a  sportszervezetek  fizetőképessége  csökkent. 
Örömét fejezi ki, hogy a Tarjáni Gyermektábor téliesítése megtörtént, idő szükséges azonban, hogy 
ez a köztudatba is bekerüljön. Véleménye, hogy a kitűzött prémiumfeladatokat lehetetlen teljesíteni. 
Az előterjesztés mellékletében találhatók az ügyvezető igazgató 2010. évi prémiumfeladatai. A 3. 
pontban feladatként szerepel: „A Tarjáni Gyermektábor kihasználtságának növelése és nyereséges 
működtetése. Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a.” A Felügyelőbizottság javaslatában ez a 
mérték 10%-ban kerül meghatározásra. Módosító javaslata, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság 
javaslatát fogadja el.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Czene  Gyula  képviselő  megfogalmazását,  mely  a  két  korábbi 
ügyvezető igazgatóra vonatkozott nem tartja helyénvalónak. Az önkormányzatnak a Létesítmény és 
Sport  Nonprofit  Kft.  az  egyetlen  olyan  cége,  melyben  nehéz  nyereséget  elérni,  hiszen  olyan 
feladatokat lát el, melyek nem nyereségorientáltak. Ma Magyarországon a sportot nem támogatják 
az  előző  évben  20  millió  forint  került  elvonásra.  Elismeri  azonban,  hogy a  korábbi  ügyvezető 
igazgató nem úgy látta el munkáját, ahogyan azt kellett volna. Mentségére szolgál azonban, hogy az 
önkormányzat akkor nem tett kiegészítést a támogatáshoz. A Közgyűlésnek a korábbi döntését felül 
kellett  vizsgálni.  2007-ben  nagymértékű  elvonást  az  időközben  kialakult  gazdasági  válság  is 
követte.  A fizetős  rendezvényekre  sajnos  nincs  kereslet,  az  emberek  nem  tudják  kifizetni  a 
jegyárakat akár kulturális, akár sportrendezvényről legyen szó. A Sportcsarnok bővítése nemcsak 
lehetőséget teremtett,  hanem a költségeket is növelte.  A sportegyesületek csak az önkormányzat 
támogatásával tudják fenntartani magukat. A leendő miniszterelnök megfogalmazta, hogy a sportot 
stratégiai  ágazatként  kell  kezelni.  A kérdést  központilag kell  rendezni.  A Tarjáni  Gyermektábor 
esetében elmondható,  hogy eddig  is  teljes  kihasználtsággal  működött.  A téliesítést  követően  az 
időpontok nagy része már foglalásra került. A tábor megkapta továbbá az „erdei iskola” minősítést 
is,  mely  további  pályázati  lehetőségeket  nyújt.  Úgy  ítéli  meg,  hogy  a  kitűzött  feladatok 
megvalósíthatóak.

Szalai  Erika:  Polgármester  asszony  már  beszélt  a  sporttal  kapcsolatos  finanszírozásról.  Úgy 
gondolja,  hogy  a  jelenlegi  helyzetben  felértékelődnek  a  pályázati  források.  Emlékei  szerint  a 
gyermektábor  fejlesztéséhez  elnyert  összeg  80  millió  forint  volt.  Ennek  volt  köszönhető,  hogy 
elnyerték  az erdei iskola minősítést, kihasználtságuk javult.

Sándor  Zoltán:  A  felügyelőbizottság  által  javasolt  prémiumfeladatokkal  kapcsolatban  a 
következőket mondja el: Az első pontban megfogalmazott kitűzés – a szakiroda véleménye szerint – 
kötelessége az ügyvezető igazgatónak, mint ahogy a pénzügyi terv teljesítése is. A 2. pont a városi 
tanuszoda  10  hónapos  üzemeltetését  tartalmazza.  A  felügyelőbizottság  egy  hónapos 
meghosszabbítást  javasol.  Ez   mínusz  4  millió  forintot  jelentene  az  intézmény  számára,  tehát 
veszteséget termelne. A 3. pontban szerepel a gyermektábor nyereségorientált működtetése, melyet 
tartalmaz a polgármester asszony által megfogalmazott javaslat is. A 4. pont a bérleti szerződés 
betartatására  vonatkozik.  Úgy gondolja,  hogy ez a Kft-nek alapvető feladata,  ez nem képezheti 
prémiumfeladat teljesítését. Az 5. pont – az LSN Kft. szervezeti struktúrájának hatékonyabbá tétele, 
a könyveléssel kapcsolatos tevékenység sportcsarnokba való költöztetése – szerepel az intézkedési 
tervben. Ez szintén nem képezheti prémiumfeladat tárgyát. Az utolsó bekezdés a személyi alapbér 
kétszeresére tesz javaslatot a Polgármester asszony által javasolt háromszoros helyett. A szakiroda 
ezt sem tudja elfogadni, hiszen a többi nonprofit Kft. esetében a prémium legmagasabb összege 
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egységes.

Czene  Gyula:  Nem vitatja,  hogy komoly  gondok  vannak  a  bevétel  növelésével  kapcsolatosan. 
Sándor Zoltán irodavezető-helyettes által  elmondottakkal kapcsolatban véleménye,  hogy a többi 
önkormányzati  cégvezetőnél  is  került  meghatározásra  olyan  prémiumfeladat,  mely  munkaköri 
kötelezettség.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta Czene Gyula képviselő által 
megfogalmazott módosító indítványt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 85/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített beszámolóját az I-IV. számú mellékletek alapján 
86.526 eFt mérleg főösszeggel, 11.501 eFt veszteséggel elfogadja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  engedélyezi  a  11.501  eFt  veszteség 
eredménytartalék terhére történő elszámolását. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 86/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti 
tervét a melléklet szerint 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató 

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 87/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Diószegi István részére kitűzött 2009. évi 
prémiumfeladatok  végrehajtását.  Megállapította,  hogy  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi üzleti tervében foglaltak nem valósultak meg, így a 
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kitűzött éves külön juttatás összege nem fizethető ki. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Pusztáné Belinyák Ágnes részére a 2010. évre a 
melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni ügyvezető igazgató asszonynak, hogy a nehéz körülmények 
ellenére  elvállalta  a  vezetői  munkát.  Úgy  gondolja,  hogy  az  önkormányzat  által  nyújtott 
támogatással pozitív változás következik be. Bízik benne, hogy a központi támogatás változni fog. 
Kívánja, hogy minél több bevétel-orientált rendezvényt tudjanak rendezni.

11./ a/ A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére
Előterjesztő: László István a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
ügyvezető  igazgatója  2009.  évi  prémiumfeladatainak  értékelésére  és  2010.  évi 
prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot  5  igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett, a b./ és c./ napirendi pontot 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság mindhárom napirendi pontot 4 igen szavazattal, 3 nem 
ellenében,  míg  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  mindhárom napirendi  pontot  8  igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Ercsényi  Ferenc:  Javasolja,  hogy az előterjesztéssel  ellentétben ügyvezető igazgató úr  részére a 
prémium 100%-a kerüljön kifizetésre. Módosító indítványának nem az az oka, hogy a Salgótarjáni 
Városi  Televízió  egy  jól  működő  közszolgálati  televízió,  hanem  igazgató  úr  példaértékű 
tevékenysége,  a  feltétlen  odaadás  és  lojalitás,  mellyel  a  tulajdonos  érdekeinek  maximálisan 
igyekszik megfelelni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nem kívánja minősíteni Ercsényi Ferenc képviselő hozzászólását.
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A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  14  nem ellenében  nem támogatta  Ercsényi  Ferenc  képviselő 
módosító indítványát.
A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 88/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft. 
2009. évi  tevékenységérl  készült  egyszerűsített  éves beszámolóját  (az I.  – IV. sz.  melléklet 
szerint) 25.486 e Ft mérlegfőösszeggel és 1.161 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  engedélyezi  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió 
Nonprofit  Kft.  2009.  évi  1.161  e  Ft  mérleg  szerinti  eredményének  eredménytartalékba 
helyezését.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszeren

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 89/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. 
évi üzleti tervét a melléklet szerint nulla mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 90/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, László István részére kitűzött 2009. évi 
prémiumfeladatok végrehajtását. 
A Közgyűlés megállapítja, hogy a kitűzött feladatok 90 %-ban valósultak meg, így a prémium 
90 %-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  ügyvezető  igazgatója,  László  István  részére  2010.  évre  a.  melléklet 
szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni ügyvezető igazgató úrnak és kollégáinak azt a munkát, 
melyet az elmúlt évben végeztek. Hasonlóan a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez itt is kis létszámú 
munkacsoport  dolgozik,  ennek  ellenére  nagyon  sok  kulturális,  sportrendezvényről  készítenek 
összefoglalókat.  Úgy gondolja,  hogy a  jelenlegi  létszám nem megfelelő.  A jövőben  szükséges 
végiggondolni azt, hogy ez a létszám milyen módon növelhető. 

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

12./ Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az előterjesztés  a hatályos  településrendezési  terv módosításának 
előkészítésére  tesz  javaslatot  az  alábbi  területekre  kiterjedően:  a  Salgóbánya  és  Beszterce  ltp.-
Tóstrand közötti  kisvasút nyomvonalának meghatározása,  a zagyvapálfalvi  Szécsényi úti  temető 
bővítése.  Magánkezdeményezések  alapján:  a  Ponyipuszta-Kisszállás  0179/15-16  hrsz.-ú  gyep, 
legelő területen a lovas turizmus, lovas sport lehetőségeinek megteremtése; a Salgótarján-Somoskő, 
Wesselényi  út  16031  és  16132  hrsz.-ú  ingatlanokat  érintően  az  Ipoly  Erdő  Zrt.  tervezett  40 
férőhelyes panziójának építése és a szomszédos telke; a Nógrád kas Kft. Zagyvapálfalva Nagymező 
u. 11/B belterületi 5782/6 hrsz.-ú telephelyének  ipari területté történő átminősítése; a Larix Bt. 
Viola  utcai  0286/1  hrsz.-ú  kivett  üzemi  területetének  ipari  területként  való  szabályozása  és 
belterületbe  vonásának  előkészítése;  a  Nordtechnik  Kft.  Erdész  úti  1580/1,  1580/2  hrsz.-ú 
ingatlanainak, a meglévő kertvárosias lakóövezetben, szabadon- vagy oldalhatáron álló beépítése.
A határozati  javaslat  a  településrendezési  szerződések  és  a  tervezési  szerződések  megkötésének 
engedélyezéséről szól.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 91/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Salgóbánya  és  Beszterce  ltp.-Tóstrand 
közötti  kisvasút  nyomvonal,  Salgótarján-Zagyvapálfalva Szécsényi  úti  temető bővítése és  a 
HÉSZ egyes módosításainak rendezését érintően a Tervezési szerződéseket megkösse, azzal, 
hogy a kisvasúttal kapcsolatos tervezés a Resource keretéből, a temető bővítése és a HÉSZ 
egyes  módosításainak  rendezése  a  főépítészi  településrendezési  tervfelülvizsgálat  keretéből 
kerül finanszírozásra.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ponyipuszta-Kisszállás 0179/15-16 hrsz.-ú, 
Salgótarján-Somoskő, Wesselényi úti 16031 és 16132 hrsz.-ú, a Nagymező úti 5782/6-7 hrsz.-
ú, a Viola utcai 0286/1 hrsz.-ú, az Erdész úti 1580/1 és 1580/2 hrsz.-ú területeket érintően a 
Településrendezési  szerződéseket  és  településrendezési  tervkészítésére  vonatkozó  Tervezési 
szerződéseket megkösse úgy, hogy a tervezési díjat és a kapcsolatos járulékos költségeket teljes 
körűen 100%-ban a kezdeményezőknek kell fizetniük.

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

13./ Javaslat Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására
Előterjesztő Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője
A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Tatár Csaba
− Séra Tamás Attila
− dr. Ispán András
− Szőllősi Sándor

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a városfejlesztő társaságnak 
a közeljövőben meghatározó szerepe lesz Salgótarján életében. Több projekt elkészült már, vannak 
olyanok is, melyek az előkészítés szakaszában állnak. Hangsúlyozza, hogy a társaság létrehozása 
kötelező eleme a városközpont funkcióbővítő rehabilitációban részt vevő megyei jogú városoknak. 
Az  eredeti  elképzelés  az  volt,  hogy  a  Salgó  Vagyon  Kft-n  belül  önálló  üzletágként  kerül 
megjelenítésre, azonban a jogi szabályozás ezt nem teszi lehetővé. Az ügyvezetői feladatokkal Tatár 
Csaba megbízását javasolja, a végleges ügyvezető személyére pályázat kerül kiírásra. Tatár Csaba 
társadalmi munkában vállalja el ezt a feladatot. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák a társaság 
megalakulását. 

Lőrincz  Gyula:  Az  új  gazdasági  társaság  cégbírósági  bejegyzéséhez  szükséges  a  „Salgótarján” 
névhasználat engedélyezése is, ezért kéri a határozati javaslat kiegészítését egy 8. ponttal.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Felhívja  képviselőtársai  figyelmét,  hogy  a kiegészítés  az  ülést 
megelőzően írásban került kiosztásra.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság 1 tartózkodás mellett, míg az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Molnár  Károly:  Polgármester  asszony  már  említette,  hogy  a  város  jövőjét  tekintve  fontos  a 
városfejlesztési társaság létrehozása, hiszen a város részére bocsájtott több milliárd forintos projekt 
lebonyolításában  fontos  szerepe  lesz  a  társaságnak.  Ennek  fontosságát  taglalja  az  előterjesztés, 
melyben megfogalmazásra kerül, hogy a társaság leendő ügyvezető igazgatója pályázat útján kerül 
majd  kinevezésre.  Kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  a  szakértelem  is  megjelenjen,  és  az 
önkormányzat  fokozottan  kísérje  figyelemmel  a  társaság  működését.  Fontos,  hogy  egy  olyan 
felügyelőbizottság lássa el  az ellenőrzést,  amely megfelelő szakértelemmel bír.  Kérdezi,  hogy a 
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javasolt  felügyelőbizottsági  tagok  közül  ki  az,  aki  rendelkezik  megfelelő  városfejlesztési, 
városépítési, gazdasági, pénzügyi, területfejlesztési tapasztalatokkal?
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ugyanolyan szakértelemmel bírnak a most javasolt személyek, mint a 
korábbi  felügyelőbizottságok  valamennyi  tagja.  A  Közgyűlés  mindig  felelősen  döntött  a 
felügyelőbizottsági tagok személyéről. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 92/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozza a Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű  Társaságot  (rövidített  neve:  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.)  és  annak  alapító 
okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. A Kft. törzstőkéje: 1.000.000 Ft, azaz 
egymillió  forint,  amely  pénzbeli  hozzájárulás  forrását  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a társaság alapításakor a társaság számlavezető bankjába 
befizetésre kerül.

Salgótarján Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 
aláírására és a cégalapításhoz szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 2010.  április  30.  napjától  2010.  december  31. 
napjáig  társasági  (megbízási)  jogviszony  keretében,  díjazás  nélkül  a  Salgótarjáni 
Városfejlesztő Kft.  ügyvezetői teendőinek ellátására Tatár Csabát (anyja neve: Deák Klára, 
lakcím: 3100 Salgótarján, Damjanich út 105.) választja meg.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2010. április  30. napjától  2011. november 30. 
napjáig  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő Kft.  felügyelő  bizottság tagjainak Séra Tamás Attilát 
(anyja neve: Schmidt Mária, lakcím: 3100 Salgótarján, Kassai sor 8.) Dr. Ispán Andrást (anyja 
neve:  Gyuris  Rozália,  lakik:  3100 Salgótarján,  Szérűskert  66.)  és  Turcsány Lászlót  (anyja 
neve: Klajban Ágnes Irén, lakik: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 6. II/6.) választja meg.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága 
elnökének havi díjazását 63.500,-Ft összegben, a felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását 
53.800,-Ft összegben állapítja meg.

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft. 
könyvvizsgálójának  Szőllősi  Sándort  (anyja  neve:  Molnár  Mária,  lakik:  3104  Salgótarján, 
Frigyes krt. 16., kamarai nyilvántartási szám:000223) 2010. április 30 napjától 2012. május 31. 
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napjáig terjedő időtartamra megválasztja.
Havi díjazását 114.400 Ft+Áfa összegben állapítja meg.
5./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft. 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (2. sz. melléklet)  és javadalmazási szabályzatát  (3.sz. 
melléklet).

6./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft. 
üzleti tervét (4.sz. melléklet).

7./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő 
Kft.  között  létrejövő  Alapszerződést  (5.  sz.  melléklet)  és  a  „Városközponti  funkcióbővítő 
rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott feladatok elvégzésére” irányuló megbízási 
szerződést (6. sz. melléklet) jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2010.04.30.

8./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Salgótarjáni 
Városfejlesztő  Kft.  (székhelye:  3104  Salgótarján,  Park  út  12.)  az  elnevezésében  a 
„Salgótarjáni” megjelölést használja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal 

SZÜNET

(Szünet  után  a  jelen  lévő  képviselők  száma:  20  fő.  Dóra  Ottó,  Szabó  Péter,  Szekeres  Géza  
képviselők nem térnek vissza az ülésterembe.)

14./ Javaslat a Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Salgótarján Város 
Szennyvíztisztító telep – Biogáz előállítás és kapcsolt energiatermelés a kelet-nógrádi 
térségi szennyvíziszap agglomerációban” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  szennyvíziszap  kezelésével  és  hasznosításával  kapcsolatos 
jogszabályi  kötelezettségek  teljesítése,  a  racionálisabb  környezethasználat,  a  szennyvíztisztító 
telepen  keletkező  szennyvíziszap  szerves-anyag  mennyiségének  csökkentését  követeli  meg, 
amelynek megvalósítására a leginkább megfelelő műszaki megoldás a salgótarjáni szennyvíztisztító 
telepen történő anaerob iszapfermentáció. Az előterjesztés az iszapfermentáló létesítmény pályázati 
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forrásból  történő  megvalósítására  tesz  javaslatot.  A  megvalósításra  kerülő  mű  a  Salgótarján 
területén  keletkező  szennyvíziszap  kezelésén  túl,  a  város  25-30  km-es  körzetében  található 
településeknek  biztosítana  környezetbarát,  a  kor  elvárásainak  megfelelő  megoldást.  A projekt 
elszámolható  összköltsége:  679.352.750 Ft,  a támogatás  mértéke  a  projekt  elszámolható  összes 
költségének 60 %-a: 407.611.650 Ft, a saját erő mértéke: 271.741.100 Ft.
A Közgyűlés támogató döntése esetén a saját erő hitelfelvétel nélkül biztosítható, melyhez fedezetet 
a Salgótarjáni Csatornamű Kft által a jelenleg meglévő rendszer után fizetendő bérleti díj, valamint 
a jelen beruházással megvalósuló létesítmény után fizetendő bérleti díj előleg nyújt.
Megköszöni vezérigazgató úrnak, hogy az önkormányzattal közösen, partnerségben megvalósulhat 
a  beruházás.  Az  önerő  biztosításához  nem kell  az  önkormányzat  hitelállományát  növelni,  az  a 
bérleti  díjból  kerül  biztosításra.  A beruházással  700  millió  forintos  fejlesztés  valósul  meg  a 
városban, emellett a jogszabályi kötelezettség is teljesül. 

(Szabó Péter  és  Szekeres  Géza  képviselők  visszatérnek  az  ülésterembe.  A jelen  lévő  képviselők 
száma: 22 fő.)

A  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenfogalmi,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

Bakos Sándor: Kétségtelen, hogy a város számára ez a beruházás értéket jelent. Korábban már volt 
egy  ehhez  hasonló  elképzelés.  Kérdezi,  hogy  készült-e  gazdaságossági  számítás  a  beruházás 
megvalósulásával kapcsolatban, milyen nagyságrendben fog ez megtérülni? A beruházás keretében 
az  önkormányzat,  illetve  a  kft.  szán-e  szerepet  a  VEOLIA Kft-nek?  Kérdezi  továbbá,  hogy a 
megvalósulást követően kinek a tulajdonát fogja képezni a mű?

Lőrincz Gyula: Az önkormányzat tulajdonába fog kerülni.

Barta András:  Polgármester által elmondottakat a következővel egészíti ki: a műszaki megoldás 
kiválasztásánál  és  a  konstrukció  kialakításánál  szempont  volt,  hogy  a  mű  üzemeltetése  a 
fogyasztóknak többletterhet ne jelentsen. Bízik abban, hogy az elvégzett számítások az életben ezt 
igazolni fogják.  Bakos Sándor kérdésére válaszolva elmondja,  hogy a pályázat részét képezte a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése is,  mely bemutatta,  hogy a beruházás finanszírozható. 
Egy ilyen beruházás esetében megtérülési időről beszélni rendkívül nehéz, hiszen az a tevékenység, 
melyet a műnek el kell látni igen eszközigényes, a visszapótlási kötelezettség rendkívül nagy. A mű 
elkészültével a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tud tenni a város. A Sugár úton élőknek pedig 
olyan alternatívát jelenthet, amely miatt célszerű a beruházást megvalósítani. A tulajdonviszonnyal 
kapcsolatban elmondja továbbá, hogy a VEOLIA, mint a társaság szakmai befektetője és kisebbségi 
tulajdonosa a tervezés során kinyilatkoztatta azt, hogy tulajdonrészt nem kíván szerezni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A városban 700 millió forint értékű beruházás fog történni, a mű az 
önkormányzat vagyonát fogja gyarapítani úgy, hogy az önkormányzatnak nem kerül több forrásba. 
Ezen  felül  a  Sugár  úton  élők  komfortérzetét  is  javítani  fogja.  Kéri  képviselőtársait,  hogy 
támogassák a javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 22 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Szám: 93/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Környezet  és  Energia  Operatív 
Program „Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint 
biometán termelés” keretében meghirdetett pályázati felhívásra (kódszám: KEOP-2009-4.4.0) 
a  „Salgótarján  Város  Szennyvíztisztító  telep  –  Biogáz  előállítás  és  kapcsolt 
energiatermelés a kelet-nógrádi térségi szennyvíziszap agglomerációban  ” című pályázat 
benyújtását.

A pályázat megvalósítási helyszíne: 3104 Salgótarján, Sugár út 132.
A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 5861/2
A fejlesztés forrásösszetétele:

adatok Ft-ban
Források  2010-2012

Saját erő 271.741.100 Ft
KEOP-2009-4.4.0 támogatásból igényelt összeg 407.611.650 Ft
A pályázat teljes beruházási és elszámolható költsége 679.352.750 Ft

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

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal  arra vonatkozóan, hogy a 
Környezet  és  Energia  Operatív  Program  forrásából  jelen  pályázattal  kapcsolatban  nyújtott 
támogatás  elnyerése  esetén  az  önkormányzati  saját  forrás  –  a  pályázat  költségvetési 
ütemtervének megfelelően felmerülő - összegét az aktuális évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 22 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Szám: 94/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-2009-4.4.0 kódszámú pályázati  felhívásra a 
„Salgótarján Város Szennyvíztisztító telep – Biogáz előállítás és kapcsolt energiatermelés a 
kelet-nógrádi térségi szennyvíziszap agglomrációban ” című pályázat alapján tervezett beruházás 
megvalósításához  szükséges  saját  erő  biztosítása  érdekében  az  1.  számú  melléklet  szerinti 
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Beruházási megállapodás tervezetét és a 2. számú melléklet szerinti Bérleti előszerződés tervezetét 
jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Beruházási megállapodás és a Bérleti előszerződés 
aláírására.

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

15./ Javaslat a 16143/1 helyrajzi számú forgalomképtelen ingatlan átminősítésére vonatkozó 
23/2010. (II. 15.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 23/2010.(II.15.) Öh. sz 
határozat 1. pontjában Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 
képező Somoskő - Bagókő nevezetű városrészen elhelyezkedő 16143/1 hrsz-ú művelés alól kivett 
„közterület”  megnevezésű  forgalomképtelen  ingatlant  minősített  többséggel  átsorolta 
forgalomképes  vagyontárgyak  körébe,  továbbá  a  határozat  2.  pontja  rendelkezett  a  kivett 
„közterület”  megnevezés  „beépített  terület”-re  való  módosításáról.  Az  ingatlanügyi  hatóság 
megállapította, hogy a művelés alól kivett „beépített terület” megnevezés nem jegyezhető be, mert a 
térképi nyilvántartásban az épület nem került feltüntetésre, ebből következik, hogy az átminősítés 
jelen  helyzetben  csak  művelés  alól  kivett  „beépítetlen  terület”  megnevezésként  kerülhet  be  az 
ingatlan-nyilvántartásba.  A  közgyűlés  dönt  a  16143/1  hrsz-ú  ingatlan  kivett  „közterület” 
megnevezés  „beépítetlen  terület”-re  való  módosításáról  és  az  illetékes  földhivatalnál  történő 
átvezettetésről.”

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság egyhangúlag, míg az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 95/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2010.(II.15.)Öh. sz. határozatának 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:
„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 
„beépítetlen közterület”-re való módosításának átvezettetéséről”

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
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16./ Javaslat  nevelési-oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője távollétében 

Sándor Zoltán irodavezető-helyettes
A napirend tárgyalásánál jelen van:

− László  Verebélyi  Judit,  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  TEMI  Könyvtár 
képviseletében

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  Társadalmi Megújulás Operatív 
Program  keretén  belül  „Nevelési-oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” címmel pályázati felhívást tett közzé. 
A támogatás  alapvető  célja  a  kulturális  intézmények,  könyvtárak,  múzeumok,  levéltárak  és  a 
nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés elősegítése, a közoktatás és az egész életen át 
tartó tanulás szereplői felé való nyitás és együttműködés.
A  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtár  pályázati  szándékával  megkereste 
Önkormányzatunkat.  Pályázatukban  a  város  3  tagiskolája  és  2  tagóvodája  gyermekei  számára 
biztosítják  a  szabadidős  és  tanórán  kívüli  non-formális  és  informális  foglalkozásokon  való 
részvételt. Az önkormányzat részéről a pályázat önerőt nem igényel.
Tekintettel a pályázat benyújtásának határidejére és arra, hogy a pályázat felfüggesztésére a határidő 
előtt  sor  kerülhet,  a  fenntartó  önkormányzat  nevében  a  polgármester  a  nevelési-oktatási 
intézmények fenntartójaként  előzetesen a  TEMI Könyvtár  és  a  közoktatási  intézmények közötti 
együttműködési megállapodásokat jegyezte, azonban szükséges a Közgyűlés támogató döntése is.

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: 96/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  és  támogatja  a  Társadalmi  Megújulás 
Operatív  Program  Nevelési-oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek  támogatása  című  pályázati  felhívás  keretében  történő  pályázat  benyújtását  a 
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület vonatkozásában.
A Közgyűlés  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtár  és  a  SKÁID Beszterce 
lakótelepi  Tagiskola,  a  Dornyay  Béla  Tagiskola,  II.  Rákóczi  Ferenc  Tagiskola,  valamint  a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mesekert Tagóvoda és Szivárvány Tagóvoda közötti együttműködési 
megállapodások fenntartó részéről történő aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17./ Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására
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Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője 
távollétében Sándor Zoltán irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése - a  19/2010.(II.15.)Öh. 
sz.  határozatában  döntött  arról,  hogy   2010.  július  1-jei  hatállyal  megszünteti  a  Salgótarjáni 
Összevont Óvoda Szivárvány Tagóvoda 1 csoporttal működő Somlyóbánya telephelyét, valamint a 
2010/2011-es  nevelési  évben  a  Nyitnikék  Tagóvodában  2  csoporttal  kevesebb  csoport  indítását 
engedélyezi.
A közoktatási törvény szerint a jelen fenntartói döntés intézményátszervezésnek minősül.
Az  Óvodát  érintő  átszervezés  miatt  szükséges  közoktatási  szakértői  véleményt  és  a  megyei 
önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét beszerezni. 
A közoktatási szakértő véleményében leírta, hogy az intézmény alapító okiratának módosítása az 
átszervezéssel  érintett  területeken  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  történt,  továbbá 
megállapította, hogy az óvodai nevelés színvonala nem sérül és az óvodai ellátás igénybevétele a 
gyermekeknek és  a  szülőknek nem jelent  aránytalan terhet.  Ugyanezt  állapította  meg a  Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, kiegészítve 
azzal, hogy a tervezett óvodai átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.
Az átszervezés miatt szükséges az intézmény alapító okiratát a feladatellátás helyei,  a felvehető 
maximális létszám és a feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében módosítani.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 97/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010.  július  1-jei  hatállyal  a  melléklet  szerint 
módosítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetőjét, hogy módosítsa a  szervezeti és 
működési szabályzatát, és terjessze az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elé jóváhagyás 
céljából.

Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: 2010. augusztus 31.

3./ A  Közgyűlés  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  alapító  okirat  módosításának  a  jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásokba történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző
Határidő: 2010. május 5.
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18./ Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Melo Ferenc kuratóriumi elnök távollétében Andóné Angyal Mária, a kuratóri-

um tagja

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány működéséről és gazdál-
kodásáról évente beszámol az alapítóknak. A költségvetési törvény alapján 2009-ben a Nógrád Me-
gyei Közoktatási Közalapítvány támogatására 11 216 658 Ft jutott (az előző évi támogatás 51%-a). 
A törvény szerint a támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működte-
tési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kap-
csolatos feladatokra volt fordítható. A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására 
vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kellett készítenie, amely az elszámolás 
alapja. A központi támogatás, valamint annak a pályáztatással kapcsolatos költségekre fordítható ré-
szének csökkenése, a kamatbevételek csökkenése és az egyéb forráslehetőségek drasztikus leszűkü-
lése miatt a közalapítvány alapítóihoz fordult segítségért működési kiadásainak támogatása érdeké-
ben (nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, bankköltség, az ügyintéző szervezet, a könyvvizsgáló dí-
jazása, szakértői díjak, helyszíni ellenőrzés díjai, a kuratóriumi tagok úti költsége, a kuratóriumi 
ülések költsége). A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. évben 200-200 000 Ft támogatást nyújtott, melyért a kura-
tórium ezúton is köszönetét fejezi ki az alapítóknak.
A 2010. évi költségvetés tervezésekor módosító javaslat került benyújtásra a minisztérium felé, an-
nak  érdekében,  hogy a  közoktatási  közalapítványok  megfelelő  támogatásban  részesüljenek.  Ezt 
azonban nem fogadták el. Elmondja továbbá, hogy a közalapítvány nagyon komoly lehetőségeket 
tudott nyújtani a pedagógusok számára. 

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

Simon Tibor: A város intézményei nevében köszönetét fejezi ki mind a megyének, mind a városnak, 
mind a közalapítvány munkatársainak a támogatásért. Bízik abban, hogy a jövőben erre a területre 
több forrás kerül elkülönítésre.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 98/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány 
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a  közalapítvány 
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kuratóriumának elnökét.

Határidő: 2010. május 10.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános Iskola  és  Diákotthonban a 2010/2011-es 
tanévben indítható csoportok számának módosítására 
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője távollétében 

Sándor Zoltán irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda:     Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2010. (II. 15.) Öh. 
számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) döntött a Salgótarjáni Központi Általános Iskola 
és  Diákotthon  intézményében  a  2010/2011-es  tanévben  indítható  első  osztályos  csoportjainak 
számáról.  A 2010.  március  25-26-án  megtartott  beiratkozás  adatainak  ismeretében,  valamint  az 
intézmény igazgatójához a megszabott határidőig, április 2-ig a tagiskolák beiskolázási körzetén 
kívülről  benyújtott  felvételi  kérelmek  alapján  az  látszik,  hogy  szükséges  az  egyes 
tagintézményekben indítható csoportok számának módosítása. 
Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a szülői igényeket – a lehetőségeken belül – maximálisan 
kiszolgálja, biztosítva ezzel a szülők szabad iskolaválasztási jogának érvényesülését.
A  határozat  375  tankötelessé  váló  tanulóval  számol.  Az  időközben  elvégzett  iskolaérettségi, 
szakértői vizsgálatok alapján a tanköteles tanulók közül újabb 20 fő marad még egy évig óvodában, 
vannak olyan tankötelesek is akik időközben elköltöztek a városból. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján a 2010. szeptember 1-jén iskolát kezdő első osztályosok száma 336 fő. Közülük 61 
tanköteles gyermek szülője nyújtott be felvételi kérvényt Salgótarján más tagiskolájának körzetéből.
Az Arany János Tagiskolában lecsökkent a leendő első osztályosok száma, így befogadásukra az 
engedélyezett  három  indítható  csoport  helyett  kettő  indítása  is  elegendő,  a  Petőfi  Sándor 
Tagiskolában az engedélyezett két csoport helyett egy csoportban is elférnek a tanulók. A Beszterce-
lakótelepi  Tagiskola  két  csoport  indítására  kapott  engedélyt,  de  a  szülői  igények  figyelembe 
vételével  szükségessé  válik  ezt  eggyel  bővíteni.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  engedélyezett  16,5 
osztályhoz képest 15,5 osztály kerülne indításra a következő tanévben. Az önkormányzat számára 
ez nem jelent többletköltséget, mivel a városban integrált intézmény működik, így a tagintézmények 
között  megoldható  az  átcsoportosítás.  Bízik  abban,  hogy  az  a  jogszabályi  előírás,  amely  az 
integráció-szegregáció kérdéskörére vonatkozik módosulni  fog.  E témakörben a  napokban Kósa 
Lajos is megfogalmazta igényét, hogy vizsgálatra szorul az integráció-szegregáció kérdése.

Simon Tibor: A SKÁID Igazgató Tanácsa köszönetét fejezi ki a fenntartó felé, amiért a szülői igé-
nyekhez igazodva, az intézmény jelzésére szakmai döntést hozott. Csalódottságát fejezi ki, hogy a 
szakbizottság ülésén voltak olyan oktatásban járatos szakemberek, akik nem tartották támogatható-
nak a javaslatot.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta az előterjesztést.

Czene Gyula: A városnak rövid időn belül döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy melyik épület 
kerül kivonásra a feladatellátásból. Ezt a döntést alaposan át kell gondolni. A szegregációval kap-
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csolatban nem osztja polgármester asszony véleményét.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A korábbi Közgyűlésnek kellett volna végiggondolni a szegregáció 
kérdését. Az épületkivonással kapcsolatban elmondja, hogy a Petőfi Sándor Tagiskola felújítása sze-
repel a városközpont szociális rehabilitációjában. Emlékeztet arra, hogy a városban a Petőfi iskola 
azon kevés épületek közé tartozik, amely iskolának épült. Bűnnek tartaná ha bezárásra kerülne.

Czene Gyula: Jelzi, hogy 1929 őszén Klebelsberg Kunó a magyar oktatásügy meghatározó szemé-
lyisége avatta fel az iskolát. Javasolja egy emléktábla elhelyezését az iskola falára.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A javaslatot a felújításkor megfontolandónak tartja.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 99/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2010. (II. 15.) Öh. sz. határozatának 4.  számú 
melléklete helyébe jelen határozat mellékletét lépteti.

Határidő: azonnal
Felelős: az intézmény vezetője

20./ Tájékoztató  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  iskolai  agresszió  témában 
összehívott, kihelyezett rendkívüli üléséről
Előterjesztő: Simon Tibor, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: OKSB) 
2010.  március  23-án  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  (továbbiakban: 
SKÁID) Arany János Tagiskolában  iskolai agresszió témában kihelyezett rendkívüli ülést tartott, 
melyen a bizottság nem tudott teljes létszámban részt venni. Az ülésre meghívást kapott a SKÁID 
minden tagintézmény-vezetője,  a  Városi  Rendőrkapitány,  a  Közoktatási  Intézmények Gazdasági 
Szolgálatának vezetője, az intézményekben dolgozó biztonsági szolgálat vezetője, a helyi Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke,  valamint  az  Oktatási  Kulturális  és  Sport  Iroda  vezetője  és 
dolgozói.  Részt  vett  a  rendkívüli  ülésen  Fenyvesi  Gábor,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
alpolgármestere, valamint több, a SKÁID-ban dolgozó pedagógus is.
A pedagógusok beszámoltak a napi  szinten tapasztalt,  szinte kezelhetetlennek látszó gyermekek 
közötti,  valamint a tanulók és szülők részéről a pedagógus irányában megnyilvánuló verbális és 
tettlegességig  fajuló  agresszivitásokról,  de  gyakori  az  iskolai  eszközök,  tárgyak,  berendezések 
megrongálása is. Az intézkedő pedagógust nem egyszer megfenyegetik azzal, hogy a szülők majd 
elégtételt vesznek a tanuló elmarasztalása miatt. Ebben a helyzetben a pedagógus eszköztelennek, 
és védtelennek érzi magát. Ez kihat a munkájára, közérzetére, sőt nem egy pedagógus esetében ez 
egészségromlást is eredményez. A táppénzre kényszerült pedagógusok helyettesítése pedig további 
terheket ró a többi pedagógusra.
A bizottság tagjai részéről több felvetés hangzott el a probléma kezelésére, szó esett többek között a 
sportolás jótékony nevelő hatásáról, valamint személyiségfejlesztő szerepéről is. Voltak akik annak 
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a  véleményüknek  adtak  hangot,  hogy  a  pedagógusnak  minden  helyzetben  meg  kell  találni  a 
megfelelő nevelési módszert, illetve, hogy a társadalom idővel „kinövi” ezt a problémát.
Az ülésen – több felmerült probléma között –  a tanulók igazolatlan mulasztásával kapcsolatban a 
pedagógusok  és  a  tagintézmény-vezetők  részéről  olyan  kritika  hangozott  el,  amely  szerint  a 
Polgármesteri Hivatalban hosszadalmas az ügyintézés.
A Polgármesteri  Hivatal  érintett  irodáinak  vezetői  és  dolgozói  tanácskozást  tartottak  ebben  a 
témában, ahol megállapítást nyert, hogy a hivatal jogszerűen jár el ezekben az esetekben. Az eljárási 
határidők valamennyi esetben betartásra kerültek. 
Tarthatatlannak  tartja  azt  a  helyzetet,  hogy  a  pedagógusokat  megfélemlítik  a  tanulók,  szülők. 
Szomorúnak tartja, hogy a szakbizottságból néhányan nem tartották fontosnak, hogy részt vegyenek 
az  ülésen.  Nem lehet  megengedni,  hogy a  pedagógust,  mint  közfeladatot  ellátó  személyt  meg 
lehessen  ütni.  Büntetni  kell  azokat,  akik  a  pedagógusokra  kezet  emelnek.  Vissza  kell  adni  a 
pedagógus  hivatásnak  a  becsületét.  A következő  Kormánynak  mindent  meg  kell  tenni  annak 
érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet megszüntesse. Egyetért Kósa Lajossal, aki azt mondta, hogy 
letöltendő börtönbüntetés járjon annak, aki pedagógusra kezet emel.

Az Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság elfogadta, míg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Simon Tibor: A pedagógus kollégák köszönetüket fejezik ki, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy 
problémáikat elmondják. Köszönetüket fejezik ki a város vezetésének – akit Fenyvesi Gábor alpol-
gármester képviselt –, a bizottsági tagoknak. Szomorúságukat fejezik ki azon bizottsági tagok felé, 
akik véleményük elmondását követően nem várták meg az ülés végét. A bizottsági ülés a FIDESZ-
KDNP és a Százszorszebb Lokálpatrióta Egyesület résztvevőivel zárult. A határozati javaslat továb-
bi lépéseket fogalmaz meg. Az önkormányzatnak és az országgyűlési képviselőnek lehetősége van 
arra, hogy olyan törvénymódosító javaslatokat nyújtson be, melyek ezt a helyzetet rendezik. A több-
ségi társadalom, a szülők és diákok többsége nem igényli azt, hogy ilyen nagymértékű szabadosság 
legyen megengedve egy iskolában, ahol a kisebbség terrorizálja a többséget.

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

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

21./ Javaslat az egykori Duda Cukrászda emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Gabora Attila, a Salgótarjáni Pincér Egylet elnöke az általa képviselt 
szervezet nevében azzal a kéréssel fordult a város polgármesteréhez, hogy szeretnének emléktáblát 
állítani az egykori, híres Duda Cukrászda emlékére, a jelenlegi Pécskő Áruház, Rákóczi útra néző 
falára. A híres-neves cukrászda 1900-1953-ig, id. Duda Lajos elhalálozásáig működött. Ebben az 
esztendőben a cukrászdát államosították. Duda Lajos cukrászdája nemcsak a cukrász termékeiről 
volt híres, hanem a maga idejében a város értelmiségi rétegének évtizedeken át kedvelt találkozó- és 
szórakozóhelye volt. Az emléktábla állításának az adja az aktualitását, hogy 2010-ben lesz a cuk-
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rászda megnyitásának 110 éves évfordulója.

Az emléktábla kivitelezésének,  felállításának és az avatóünnepség megrendezésének költségeit  a 
Salgótarjáni Pincéregylet saját forrásból és különböző szervezetek, intézmények, magánszemélyek 
adományaiból kívánja előteremteni. 
A cukrászdának emléket állító tábla felállításához írásban hozzájárultak a Duda-család tagjai és a 
Pécskő Üzletház tulajdonosa, a NÓGRÁDKER Zrt. is.
Az írásos előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta, az ülést 
követően került megküldésre a Közgyűlés tagjai részére.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Szalai  Erika: Az emléktábla  felállítását  kezdeményező Gabora Attila azzal kereste meg,  hogy a 
Közgyűlés tagjai lehetőség szerint járuljanak hozzá az emléktábla felállításához.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 100/2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezések  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) Ör. 
sz.  rendelet  19.  §-a,  valamint  a  27.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  Salgótarjáni  Pincér  Egylet 
kezdeményezésére  hozzájárul  a  Duda  Cukrászda  emlékét  őrző  emléktábla  felállításához  az 
alábbiak szerint:

A tábla szövege:
„ID. DUDA LAJOS, A MESSZE FÖLDÖN ELISMERT CUKRÁSZMESTER 1900-BAN EZEN A 
HELYEN NYITOTTA MEG A HÍRES DUDA CUKRÁSZDÁT.

ÁLLÍTTATTA: SALGÓTARJÁNI PINCÉR EGYLET
2010.”

A táblán továbbá látható: id. Duda Lajos portréja – alatta az évszám (1869-1953)
(gravírozva)

A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 1000 x 70 cm
Felállítás helye: A salgótarjáni Pécskő Üzletház Rákóczi útra néző falán 

(3100 Salgótarján, Fő tér 9.)

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

2./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az emléktábla nyilvántartásba vételéről.

Határidő: értelemszerűen
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Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző

22./ Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A helyi önkormányzatokról szóló  törvény  a megyei jogú város ön-
kormányzata  részére  kötelezővé  teszi  könyvvizsgáló  alkalmazását.  Jelenleg  az  önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatait az MBI Könyvvizsgáló Kft, illetőleg természetes személyként Mesterné 
Berta Ildikó látja el. A könyvvizsgálói megbízás 2010. április 30-án lejár, ezért dönteni kell arról, 
hogy 2010. április 30-át követően ki lássa el az önkormányzat  könyvvizsgálói feladatait.
Mivel Mesterné Berta Ildikó a könyvvizsgálói feladatait eddig is magas színvonalon látta el, illetve 
megfelel  a  jogszabályban  maghatározott  feltételeknek,  javasolja  további  3  évre  vonatkozóan  a 
megbízási szerződés meghosszabbítását. Megköszöni Mesterné Berta Ildikó eddigi munkáját.
Felhívja a Közgyűlés figyelmét arra, hogy a határozati javaslat 1. pontjában névelírás történt. A 
könyvvizsgáló cég pontos neve: MBI Könyvvizsgáló Kft.  Kéri  a Közgyűlést,  hogy a határozati 
javaslatról ezen pontosítás figyelembe vételével döntsön.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 101/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az MBI Könyvvizsgáló Kft-nek (székhelye: 3100 
Salgótarján, Pécskő út 40. sz., a könyvvizsgálói feladatokat ellátó bejegyzett könyvvizsgáló: 
Mesterné  Berta  Ildikó  Salgótarján,  Pécskő  út  38.  sz.  alatti  lakos)  az  önkormányzat 
könyvvizsgálói  feladatai  ellátására  vonatkozó  megbízását  2013.  április  30.  napjáig 
meghosszabbítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  a  könyvvizsgáló  díját  2010.  május  1.  napjától  295.000  forint  +  ÁFA/hó 
összegben, majd ezt követően 2011. január 1-jétől minden évben a Magyar Köztársaság éves 
költségvetését  megállapító  költségvetési  törvényben  számításba  vett  inflációval  növelt 
összegben állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
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Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megválasztá-
sára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:

− Barta András ügyvezető igazgató
− Bata János könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának, Bata 
Jánosnak a megbízatása 2010. május 31-én lejár. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Köz-
gyűlés kezdeményezze a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésénél, hogy a társaság 
jelenlegi könyvvizsgálóját Bata Jánost 2010. április 28. napjával hívja vissza, és az ügyvezető igaz-
gató javaslata alapján válassza meg a társaság könyvvizsgálójának 2010. április 28. napjától 2012. 
május 31. napjáig terjedő időszakra. Díjazását a többi önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű 
társaság könyvvizsgálóinak jelenlegi megbízási díjának (114.000,- Ft + ÁFA/hó) megfelelően álla-
pítsa meg.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 102/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft.  taggyűlésének,  hogy a  társaság  könyvvizsgálóját  Bata  Jánost  (an:  Novák  Jolán,  szül.: 
Salgótarján, 1961.01.03., lakik: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8., kamarai tagsági száma: 
000132.) 2010. április 28. napjával hívja vissza.

Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft. taggyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálójának Bata Jánost (an: Novák Jolán, szül.: 
Salgótarján, 1961.01.03., lakik: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8., kamarai tagsági száma: 
000132.) 2010. április 28. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időtartamra válassza meg.
Díjazását havi 114.000,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
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Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  társaság  társasági  szerződését  a  könyvvizsgáló  megbízatására 
vonatkozóan módosítsa. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

24./ Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének betöltésére
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője távollétében

dr. Valent Andrea irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Dr. Al-Shamiri Ali Kaid Rassam csecsemő- és gyermekgyógyász, 
gyermekgastroenterológus szakorvos 2010. április  13-án kérelemmel fordult  Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához a tartósan betöltetlen 3. számú gyermekorvosi körzet (Salgótarján, 
Május 1. út 67.) gyermekorvosi álláshelyének betöltésére vonatkozóan. A körzet működtetését betéti 
társasági formában személyes közreműködéssel kívánja ellátni.
A 3.  számú  gyermek  háziorvosi  körzet  működtetését  2008.  január  1-jétől  –  a  Közgyűlés  erre 
vonatkozó döntése alapján - az Egészségügyi - Szociális Központ látja el vállalkozó orvosok által 
történő helyettesítéssel Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés helyt ad a benyújtott kérelemnek, akkor a 
tartósan betöltetlen 3. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének betöltésére 
előreláthatólag 2010. július 1-jétől kerülhet sor. 

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre, bizottság azt nem tárgyalta.

dr. Bercsényi Lajos: A megyei kórház egy kiváló szakembert veszít el, ugyanakkor a város egy ki-
váló szakembert kap. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák az előterjesztést.

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

Szám: 103/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a területi ellátási kötelezettség mellett működő 3. 
számú – 2008. január 1-től betöltetlen, mint tartósan betöltetlen – házi gyermekorvosi körzet 
ellátására a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megbízási szerződést kíván kötni az 
Al-Medical  Service  Egészségügyi  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Betéti  Társasággal  azzal  a 
kikötéssel, hogy a körzet gyermekorvosi  feladatainak ellátását – a helyettesítés esetét kivéve – 
kizárólagosan  dr.  Al-Shamiri  Ali  Kaid  Rassam  csecsemő-  és  gyermekgyógyász, 
gyermekgastroenterologus szakorvos végezheti. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert – 
dr. Al-Shamiri  Ali Kaid Rassam működtetési jogának megszerzését követően – a megbízási 
szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés a 213/2007.(X.30.)Öh. sz. határozatában az Egészségügyi–Szociális Központnak 
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a 3. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére adott megbízását a jelen  határozat 1. 
pontja alapján megkötött megbízási szerződés hatályba lépésével visszavonja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

25./ Javaslat a 7. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére, valamint a körzet fogorvosi álláshelyére vonatkozó pályázat 
kiírásra
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője távollétében

dr. Valent Andrea irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 7. számú vegyes fogorvosi körzet fogorvosa 2010. április 07-én 
levélben  fordult  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához,  melyben  jelezte,  hogy 
betegsége miatt nem tudja tovább ellátni fogorvosi munkáját, ezért kéri az Önkormányzat és a közte 
létrejött  megbízási  szerződés  közös  megegyezéssel,  2010.  május  31-ei  hatállyal  történő 
megszüntetését.  Az  előterjesztés  az  Önkormányzat  és  a  Doktor  Úr  között  létrejött  megbízási 
szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetésére,  a  körzet  2010.  június  1-jétől  az 
Egészségügyi – Szociális Központ által - helyettesítő fogorvosok közreműködésével megvalósuló - 
működtetésre, valamint a körzet fogorvosi álláshelyére vonatkozó pályázat kiírására tesz javaslatot. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre, bizottság azt nem tárgyalta.
A városban kétségbeejtő a helyzet az alapellátás területén, melyen mindenképpen változtatni kell. A 
városban dolgozó orvosok számára egyre nagyobb terhet jelent a feladat ellátása. Kérésként fogal-
mazták meg, hogy az önkormányzat nyújtson támogatást az OEP-támogatáson felül. A helyzet meg-
oldására egy munkacsoport alakult.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 104/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és dr. Géczy Miklós vállalkozó orvos között a 7. számú vegyes fogorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő működtetésére létrejött, 2000. november 27–én kelt 34.418/2000. sz. 
megbízási szerződést 2010. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés  a  7.  számú  vegyes  fogorvosi  körzet  működtetésével  2010.  június  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
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Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

3. a) A  Közgyűlés  utasítja  a  7.  sz.  vegyes  fogorvosi  körzet  működtetésével  megbízott 
Egészségügyi – Szociális Központ vezetőjét, hogy a Kállayné Géczy Éva és Tóthné Géczy 
Dorina  tulajdonát  1/2-1/2  arányban  képező  3749/A/177  hrsz-ú,  természetben  Salgótarján, 
Március 15. út 12. fszt. 2. szám alatt található ingatlanra havi 50 eFt bérleti díj,  és a dr. Géczy 
Miklós  1/1  arányú  tulajdonát  képező  –  az  intézmény  és  dr.  Géczy  Miklós,  illetve 
meghatalmazottja által  2010. május 31-ei  állapotnak megfelelően felvett  leltár  szerinti  – a 
körzet  ellátásához  szükséges  tárgyi  eszközökre  havi  50  eFt  bérleti  díj   megfizetésére 
vonatkozó  bérleti szerződéseket kösse meg. 

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: 2010. május 15.

3. b) A Közgyűlés  a  határozat  3.a)  pontjában  megjelölt  ingatlanra,  valamint  tárgyi  eszközökre 
vonatkozó bérleti díj összegét az Önkormányzat költségvetési rendeletében az Egészségügyi- 
Szociális Központ részére 2010. június 01-től biztosítja, melynek fedezetéül  2010. évben az 
Egészségügyi - Szociális Központ fejezet Önkormányzati  támogatás alcímen belül a 3. sz. 
gyermekorvosi körzet működtetésére az Önkormányzat által 2010. évben biztosított 800 eFt 
50%-a,  valamint  a  fennmaradó  300  eFt  vonatkozásában  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésének  pénzmaradványa szolgál.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ A Közgyűlés  utasítja  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a  7.  számú  vegyes  fogorvosi  körzet 
működtetése során – szem előtt tartva a körzetbe tartozó lakosság körzetben való megtartását – 
a  fogorvosi  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 7. számú vegyes fogorvosi körzet fogorvosi álláshelyére a határozat melléklete 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki. A pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben, a város 
honlapján,  továbbá  egy  országos  napilapban  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

26./ Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház műszerjavításának támogatására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője távollétében

dr. Valent Andrea irodavezető-helyettes
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa 2010. április 14-
én levélben fordult Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesteréhez, melyben a kórház egyes fel-
adatellátásának segítéséhez, egyes műszerei javítási költségeihez kért segítséget az Önkormányzat 
lehetőségeihez mért hozzájárulás keretében. Levelében leírta, hogy az egészségügy finanszírozásá-
ban nem szerepel az amortizáció, így csaknem egy évtizede megoldatlan problémát jelent az egyéb-
ként is szűkös működési költségből egy-egy nagy értékű eszköz javíttatása.
A kórháznál likviditási  problémát okoz,  hogy az eszközök mindennapi működésének biztosítása 
mellett  egyszerre hibásodott  meg több készülék.  Az előterjesztés a Szent Lázár Megyei Kórház 
egyes műszerei javításának támogatására tesz javaslatot.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre, bizottság azt nem tárgyalta.

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni, hogy polgármester asszony a Közgyűlés elé terjesztette kérését. 
Elmondja, hogy 2009 októbere óta 50-70 millió forintra tehető az az összeg, melyet a kórház a volu-
menkorlátozás miatt havonta nem kap meg. Nógrád megyében a négy kistérség közül kettő kistér-
ség fokozottan hátrányos helyzetű. Változás akkor fog bekövetkezni, ha a finanszírozás rendszere 
változni fog.

(Gyurián Tibor képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 105/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  (székhelye:  3100 
Salgótarján, Füleki út 54-56.) részére az OLYMPUS TJF-145 duodenoscope, valamint a SPECT 
készülék  javításához  támogatást  nyújt,  melynek  fedezetét  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésének  pénzmaradványa  biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

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

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 tárgyalá-
sánál nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

NYÍLT ÜLÉS
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