
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

8. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 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 20 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. 
Méhes  András  és  Uramecz  János  képviselő  urak  az  ülést  megelőzően  bejelentették 
távolmaradásukat.  Fekete  Zsolt  képviselő  később  csatlakozik  a  Közgyűlés  munkájához,  Bakos 
Sándor képviselő úrról nincs információja.
A Közgyűlés tárgysorozatára vonatkozóan a következő módosító javaslatokat teszi: Javasolja, hogy 
a  kiküldött  meghívóban 5.  napirendként  jelzett  „Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  helyi 
közösségi  autóbusz-közlekedésének  biztosítását  célzó  közszolgáltatási  szerződés  módosítására”, 
valamint „Javaslat közigazgatási határon kívüli helyi autóbusz közlekedés 2010. december 31-éig  
történő  működtetése  tárgyában  megkötött  megállapodás  módosítására” c.  előterjesztéseket  a 
Közgyűlés első napirendként tárgyalja. 15. napirendi pontként javasolja tárgyalni a „Javaslat a 3.  
számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének betöltéséről szóló 103/2010.(IV.27.)Öh.  
sz.  határozat  módosítására” című  előterjesztést  a  Szociális  és  Egészségügyi  Iroda  vezetőjének 
előterjesztésében.  Javasolja  továbbá,  hogy a  Közgyűlés  16.  napirendi  pontként  tárgyalja  meg a 
„Javaslat  a  polgármester  költségátalányának  visszavonására” című  előterjesztést  Molnár 
Károlynak, a Pénzügyi Bizottság elnökének előterjesztése alapján.

Javaslatai elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1./ a./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítá-
sát célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bucsok Lajos a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója



b./ Javaslat  közigazgatási  határon  kívüli  helyi  autóbusz  közlekedés  2010.  december  31-éig 
történő működtetése tárgyában megkötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010.(V.29.) rendelete a 2010. évi költség-
vetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat  a  távhőszolgáltatásról  szóló  27/2006.(IX.14.)sz.  rendeletben  megállapított 
legmagasabb szolgáltatási díjnál alacsonyabb díj jóváhagyására
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

A napirend tárgyalásához meghívott:

– Tóthné Hupcsik Andrea FB elnök

4./ Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szaniszló Éva, a Gyámhivatal vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Holecz Józsefné dr., Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége

5./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2009. évi ellátásáról
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Holecz Józsefné dr., Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 

Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége
– Holecz Istvánné, a KISZOGYESZOK Gyermekjóléti Központ vezetője

6./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére

Előterjesztő: Molnár Ágnes, a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese

7./ a/ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közbeszerzési Bizottsága által 
lefolytatott 2009. évi közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

b/ Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  -  lefolytatott  2009.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester
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8./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. alapító okiratának, valamint szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Tatár Csaba, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

9./ Javaslat pályázat benyújtására Salgótarján Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága techni-
kai eszközeinek fejlesztése, felújítása céljából
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 205/2009. (X.27.) Öh. sz. határozatának 
módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

11./ Javaslat önkormányzati helyiségek civil szervezetek részére történő kedvezményes bérbeadá-
sára
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

12./ Javaslat  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  kedvezményes  bérbeadására,  szociális  bolt 

működtetése céljából

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

13./ Javaslat 2010/2011. tanévben indítható szakképző osztályok engedélyezésére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

14./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  a  3.  számú  gyermekorvosi  körzet  gyermekorvosi  álláshelyének  betöltéséről  szóló 
103/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

16./ Javaslat a polgármester költségátalányának visszavonására
Előterjesztő: Molnár Károly, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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17./ Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak megbízá-
sára, alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Vadovicsné Tölgyesi Mária

– Feketéné Rózsási Erika

– Boros Gabriella

18./ Javaslat korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére és intézményveze-
tői pályázat kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:

– Murányi Sándor

Zárt ülésen:

19. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda magasabb vezetőjének megbízására, prémiumfelada-
tainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Szabó Tibor, Ipolytarnóc Község Önkormányzatának polgármestere

– Andóné Angyal Mária pályázó

– Simon György Tiborné pályázó

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A polgármesteri tájékoztatót a következővel egészíti ki: a SMUDOL 
Kft. felperes és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat alperes közötti – 70 millió forint és 
járulékai iránt indított – kártérítési perben a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfel-
sőbb Bírósághoz. A 2010. április 28-án tartott tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Ítélőtáb-
la ítéletét – mellyel a SMUDOL Kft. kereseti kérelmét elutasította – helybenhagyta.

A polgármesteri tájékoztatóhoz 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 
tárgyalásra.
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1./ a./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bucsok Lajos a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

b./ Javaslat közigazgatási határon kívüli helyi autóbusz közlekedés 2010. december 31-éig 
történő működtetése tárgyában megkötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  előterjesztésben  javasolt  menetrend  módosítás  a  beérkezett 
lakossági, önkormányzati, képviselői kérések és igények figyelembevételével került beterjesztésre. 
A módosított  menetrend-tervezet a hálózat  működtetésére,  finanszírozására vonatkozó 2010. évi 
díjkalkulációnak  megfelelően  készült,  mely  50  ezer  hasznos  kilométer-teljesítmény  évközi 
csökkenésével  számol,  mivel  a  központi  támogatás  csökkenése  olyan  mértékű,  melyet  a  cég  a 
továbbiakban már nem tud finanszírozni. A menetrend módosítás 2010. június 7. napjától lép életbe. 
Emlékezteti  képviselőtársait,  hogy  2006-ban  az  önkormányzat  hozzájárult  ahhoz,  hogy 
Somoskőújfalu  tömegközlekedését  Salgótarján  helyi  autóbusz-közlekedésének  igénybevételével 
biztosítsa, mely 2010. december 31-ig meghosszabbításra került. 
Tekintettel  arra,  hogy 2010.  június  7-től  Salgótarján város  helyi  járati  menetrendje  módosításra 
kerül – mely módosítás érinti a Somoskőújfalu – Somoskő - Salgóbánya térségét is - szükségessé 
válik a Minisztériummal megkötött  megállapodás módosítása, melyre jelen előterjesztésben tesz 
javaslatot.

Bucsok Lajos: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nógrád Volán Zrt. Közgyűlése a délelőtt folyamán 
tartja ülését, melyen többek között az elmúlt évi mérlegeredményt, valamint eredménykimutatást 
fogja  tárgyalni.  Elmondja,  hogy  a  tavalyi  évet  a  társaság  65  millió  forint  mérleg  szerinti 
veszteséggel zárta. Ennek nagy részét a salgótarjáni helyi közösségi közlekedés teszi ki. 2006-tól a 
városi közlekedés finanszírozása mind a megrendelő, mind a szolgáltató számára hiányossá vált. A 
törvényben biztosított 35 milliárd forintból a BKV 32 milliárd forintot kap, a fennmaradó 3 milliárd 
forint kerül csupán szétosztásra a közlekedési cégek között.  Az így szétosztott normatíván belül 
elsőbbséget élvez a kötött pályás közlekedés. A központi költségvetés nem egészíti ki a tanuló- és 
nyugdíjas bérletek árát, melynek következtében 60-80 millió forint a bevételkiesés a Nógrád Volán 
számára. Polgármester asszonytól, mint országgyűlési képviselőtől kéri, tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy felülvizsgálatra kerüljön a városi közlekedés finanszírozása. Az élhető város egyik 
feltétele,  hogy  megfelelő  szintű  közösségi  közlekedést  tudjon  a  hálózaton  működtetni. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2009. december 3-án lépett hatályba az 1370/2007. EGK rendelet – 
PSO rendelet – mely kimondja, hogy a megrendelőnek a fedezetlen költségeket meg kell térítenie. 
Országos  szinten átgondolásra  szorul  a  közlekedés  finanszírozásának a  kérdése,  hiszen a  Volán 
társaságok 80%-ánál veszteség termelődik. A veszteséget próbálják kezelni, azonban nem szeretné, 
ha tovább kellene szűkíteni a hasznos kilométerek számát.

A Gazdasági,  Városfejlesztési  és Idegenforgalmi Bizottság az a./  és  b./  napirendi  pontot 6 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, az Ügyrendi és Jogi Bizottság az a./ napirendi pontot nem, míg a b./ 
pontot támogatta.
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Czene Gyula: Kérdezi, hogy a közszolgálati szerződés módosításában mi célt szolgál az utazási 
feltételek részletes kifejtése?

Bucsok Lajos:  A kérdésre válaszolva elmondja,  hogy jogszabály által  előírt  átvezetés miatt  kell 
szerepeltetni az előterjesztés mellékleteként. 

Czene  Gyula:  A  melléklet  részletesen  szól  arról,  hogy  az  utasnak  milyen  magatartást  kell 
tanúsítania. Az autóbusz vezetők többsége udvariasan látja el feladatát, ennek ellenére hiányolja, 
hogy nem szól arról, hogy a gépkocsivezetőnek mi a kötelessége.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a Nógrád Volán Zrt. színvonalas szolgáltatást 
nyújt.

Bucsok  Lajos:  A helyijárati  közlekedés  lebonyolításában  80  autóbusz-vezető  vesz  részt,  akik 
többsége  tisztelettel  és  becsülettel  látja  el  munkáját.  Elmondja,  hogy  az  autóbusz-vezetők 
viselkedését  ún.  „Autóbusz-vezetők  kézikönyve”  szabályozza,  mely  tartalmazza  a 
kötelezettségeiket. Hangsúlyozza, hogy a Nógrád Volán Zrt. közszolgáltatási szerződése felmondást 
is  lehetővé  tesz  azokban  az  esetekben,  amikor  a  munkavállaló  többszörösen  nem  tesz  eleget 
munkaköri kötelezettségének.
Tájékoztatásul  elmondja továbbá,  hogy a Nógrád Volán Zrt.   egy korszerű utastájékoztatási-  és 
forgalomirányítási rendszer kialakításának megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be, melynek 
eredményeként 317 millió forintot sikerült elnyerni. Bízik abban, hogy a közbeszerzési eljárást az 
idén le  tudják folytatni.  Elmondja továbbá,  hogy a  közeljövőben az összes  helyijárati  autóbusz 
GPS-sel lesz ellátva, amely lehetővé teszi az operatív irányítást. Vannak olyan autóbuszaik, melyek 
20 évnél idősebbek, ezek esetében – sajnos – az új technikai felszerelések többet érnek mint maga a 
busz.  Ennek  ellenére  fontosnak  tartja  az  utazóközösség  érdekében  a  szolgáltatások  folyamatos 
fejlesztését.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bucsok Lajos vezérigazgató urat hallgatva a magyar közoktatásban 
uralkodó állapotok jutottak eszébe, miszerint a tanteremben digitális tábla található, krétára azonban 
nincs pénz. Az állam 2006 óta fokozatosan vonult ki a vidéki tömegközlekedésből. A Megyei Jogú 
Városok Szövetsége többször szólt a budapesti  és a vidéki tömegközlekedés aránytalan támogatása 
ellen, amelyet a jövőben meg kell szüntetni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  15 igen  szavazattal,  3  nem ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Szám: 109/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi 
autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében a Nógrád Volán Zrt-vel 2004. december 30-án 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását 2010. június 7-i hatállyal a melléklet szerint 
jóváhagyja. 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 110/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Közlekedési,  Hírközlési  és Energiaügyi  Minisztérium közötti,  közigazgatási  határon kívüli  helyi 
autóbusz  közlekedés  működtetése  tárgyában  megkötött  megállapodás  módosítását  a  melléklet 
szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Bucsok  Lajos  vezérigazgató  úrnak  megköszöni  munkáját.  Bízik 
abban, hogy legközelebbi előterjesztés a bővítésekről fog szólni.

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

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

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi, a Közbeszerzési, az Oktatási, Kulturális és Sport, a 
Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  egyhangúlag,  míg  a  Pénzügyi  illetve  Ügyrendi  és  Jogi 
Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
(A 15/2010.(V.27.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Javaslat  a  távhőszolgáltatásról  szóló  27/2006.(IX.14.)sz.  rendeletben  megállapított 
legmagasabb szolgáltatási díjnál alacsonyabb díj jóváhagyására
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója távollétében 

Berbás Hajnalka a Tarjánhő Kft. főkönyvelője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A 2009. harmadik negyedévhez képest  folyamatosan emelkedő, a 
gázárat, valamint a jelenlegi és várható kedvezőtlen Ft/ USA dollár árfolyamot is figyelembe véve a 
Tarjánhő Kft. ügyvezetése – a cég Felügyelő Bizottságának egyetértésével - kezdeményezte, hogy a 
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Közgyűlés, mint a cég tulajdonosi jogainak gyakorlója járuljon hozzá ahhoz, hogy 2010. július 1. 
napjától  a  jelenleg  érvényes  hatósági  árnál  2010.  január  1.  napjától  alkalmazott  alacsonyabb 
mértékű távhőszolgáltatási díjat 10 %-kal emelhesse úgy, hogy az még mindig az érvényes hatósági 
árnál – a háztartási általános fogyasztók esetében – mintegy 7 %-kal alacsonyabb mértékű marad.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett, 
az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Huszár Máté: Polgármester asszony szóbeli kiegészítőjében már elmondta, hogy az előterjesztés 
10%-os  díjemelésről  szól.  A Közgyűlés  fél  évvel  ezelőtt  15%-os  díjmérséklésről  döntött.  Bízik 
abban,  hogy  a  korábbi  mérséklés  nem  fog  teljes  mértékben  megszűnni.  Az  előterjesztésben  a 
jelenlegi hődíj a 2008. évvel van összehasonlítva. Ebből valóban az látszik, hogy a hődíj bruttó 
értéke alacsonyabb,  ami a  távhő áfamérséklésének köszönhető.  Az előterjesztőtől  kérdezi,  hogy 
éves szinten milyen összegbe kerül a Szojka Ferenc Stadion üzemeltetése?

Berbás Hajnalka: Nincs információja arról, hogy éves szinten a Szojka Ferenc Stadion üzemeltetése 
mennyibe  kerül  a  cégnek.  Ígéretet  tesz  arra,  hogy  Kiss  József  ügyvezető  igazgató  úr  írásban 
válaszol a feltett kérdésre.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 111/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
Tarjánhő  Kft.  a  27/2006.(IX.14.)  számú  rendeletben  a  távhőszolgáltatásra  meghatározott 
legmagasabb ártól 2010. július 01. napjától az alábbiak szerint eltérjen:

- a háztartási általános célú hődíj: 3.538 Ft/GJ helyett 3.288 Ft/GJ mértékre módosul
- a háztartási kedvezményes hődíj: 3.288 Ft/GJ marad
- a közületi hődíj: 3.720 Ft/GJ helyett 3.682 Ft/GJ mértékre módosul. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató

4./ Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szaniszló Éva, a Gyámhivatal vezetője távollétében

Szabó Gáborné irodavezető-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről szóló tájékoztató 
a tárgyi és személyi feltételek bemutatásán kívül tartalmazza az egyes ügytípusokra jellemző adato-
kat. Részletezi a pénzbeli gyermekvédelmi ellátások közül a gyermektartásdíj állami megelőlegezé-
sére és az otthonteremtési támogatásra vonatkozó, a gyermekek vérszerinti családból való kiemelése 
okán az ideiglenesen elhelyezett, valamint a családba fogadott kiskorúakra vonatkozó adatokat. Tá-
jékoztatást ad a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorúak helyzetéről, az átmeneti és tartós 
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intézményi  nevelésben részesülő gyermekek helyzetéről,  az  utógondozói  ellátásról.  Bemutatja  a 
kapcsolattartások szabályozásában és végrehajtásában, a kiskorúak házasságkötésének engedélyezé-
se és a családi jogállás rendezése ügyében lefolytatott eljárások adatait. Kitér a gondnoksági ügyek 
közül a gyámhivatal illetékességi területén lévő 211 gondnokság alatt álló személy ügyeinek intézé-
sére, a  hivatásos és nem hivatásos gondnokok kirendelésére, munkájuk irányítására és a bíróság 
előtti  felülvizsgálati  eljárások lefolytatására.  Részletezi  a  kiskorúak és  a  gondnokoltak  vagyoni 
ügyeinek intézését, a pénz- és ingatlanvagyonra vonatkozó, valamint a gyámok és gondnokok éves 
számadására vonatkozó adatokat. Tájékoztatást ad a gyámhivatal tevékenységének felügyeletéről.
Az előterjesztésből látható, hogy a Gyámhivatal munkatársai szerteágazó, összetett munkát végez-
nek. Köszöni munkájukat.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében megköszöni a magas színvona-
lon végzett munkát a Gyámhivatal dolgozóinak.

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

5./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

A napirend tárgyalásánál jelen van:

- Holecz Istvánné, a KISZOGYESZOK Gyermekjóléti Központ vezetőjének távollétében 
Cserkúti Gáborné

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A gyermekvédelmi törvény 96. § (6) bekezdése kimondja, hogy a 
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 
31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni az 
illetékes  szociális  és  gyámhivatalnak.  Jelen  előterjesztés  az  önkormányzat  ezen  törvényi 
kötelezettségének tesz eleget.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni az elvégzett munkát, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nevé-
ben gratulál az intézményben dolgozó kollégáknak.

A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyűlés azt tudomásul veszi.
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6./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Molnár Ágnes, a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat a helyi közösségi közlekedés ellátása érdekében a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a központi költségvetésből normatív támogatást igényel. A 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése ez évben is lehetővé teszi a normatív támogatás igény-
bevételét, melyhez az önkormányzat 40 millió forint saját erőt biztosít a 2010. évi költségvetéséből.
Jelen előterjesztés a normatív támogatási igény benyújtására ad felhatalmazást.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támo-
gatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 112/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatására 
vonatkozó igényt nyújt be. 
A Közgyűlés  vállalja,  hogy  a  helyi  közlekedést  2010.  január  1-től  2010.  december  31-ig 
folyamatosan fenntartja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  a  helyi  közlekedés 
működtetéséhez  2009.  évben  50.000  eFt  saját  forrásból  származó  vissza  nem  térítendő 
támogatást biztosított.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  pályázati  eljárás  nélkül  a 
közszolgáltatással  közvetlenül  megbízva  kötötte  meg  a  szolgáltatóval  a  közszolgáltatási 
szerződést.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a 7. a./ és b./ napirendi pontok együttesen kerüljenek 
tárgyalásra.

7./ a/ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Közbeszerzési 
Bizottsága által lefolytatott 2009. évi közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
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b/ Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  -  lefolytatott  2009.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az a./ napirendben a Közbeszerzési Bizottság az Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának 8. sz. mellékletében, illetve a Közbeszerzési Szabályzatban fog-
lalt kötelezettségének tesz eleget. Az előterjesztésben az átruházott hatáskörben  2009. évben hozott 
döntéseiről, illetve a Bizottság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról ad tájékoztatást.
A b./ napirendi pont keretében az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 60. § (3) 
bekezdésének 1. pontjában, illetve a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint ad tájékoztatást 
a polgármesterre átruházott hatáskörben 2009. évben lefolytatott önkormányzati közbeszerzési eljá-
rásokról, figyelembe véve a közbeszerzési törvény múlt év április 1-én hatályba lépő átfogó módo-
sítása következtében történt eljárásrendekre vonatkozó szabályokat.

A Közbeszerzési Bizottság a tájékoztatókat tudomásul vette.

Molnár Károly: Az a./ napirendi ponttal kapcsolatban a következő véleményt fogalmazza meg: A 
város  gazdasági,  pénzügyi  helyzetével  kapcsolatban  a  piactól  egy  jelzés  érkezett,  melyet  a 
következő  évi  költségvetés  megalkotásánál  figyelembe  kell  venni.  Az  önkormányzat  jelenlegi 
hitelfelvételeihez a bankok által  elkért eljárási érték három havi EURIBOR+6%, ami 2,5-3-szor 
akkora, mint az elfogadható lenne. Az előző évek folyamán többször megemlítette, hogy a városnak 
oda kellene figyelni a hitelfelvétel mértékére, a hiány kezelésére. A bankok ezekkel a feltételekkel 
még több terhet rónak a városra. Véleménye szerint a költségvetés struktúrája nem megfelelő, ezt 
erősítette meg a piac is, jelzett véleményével.

Lőrincz  Gyula:  A 2010.  évi  költségvetésbe  meghatározott  hitelfelvételek  közbeszerzési  eljárása 
véget ért. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy Molnár Károly képviselő úr által említett kamat 
felár 2009. évhez képest visszatér a kezelhető szintre.

Szalai Erika: Igazgat ad Molnár Károly képviselőtársának, hogy a tendencia nem volt kedvező. A 
válság  azonban  a  bankoktól  indult  el,  ami  a  bankokat  komoly  piaci  magatartás  változtatására 
kényszerítette.  A betéti  kamatokért  a  bankok  4-5%-ot  fizetnek,  ezzel  szemben  a  hitelkamatok 
változatlanul  9-10%  körül  mozognak.  Igazat  ad  abban,  hogy  az  önkormányzat  pénzügyi 
folyamataira oda kell figyelni. Elmondja továbbá, hogy azok az önkormányzatok, akik kötvényeket 
bocsájtottak  ki,  azoknak  2010.  évben  kezdődik  a  visszafizetési  kötelezettsége.  Nagyon  komoly 
probléma előtt állnak. Ennek tükrében úgy gondolja, hogy a város önkormányzata jobb helyzetben 
van.

A tájékoztatókhoz további  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  Közgyűlés  azokat  tudomásul 
veszi.
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8./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. alapító okiratának, valamint szervezeti és mű-
ködési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője
A napirend tárgyalásánál jelen van:

−  Tatár Csaba, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 92/2010. (IV.27.) Öh. 
számú határozatával megalapította a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-t, egyúttal elfogadta a Kft. ala-
pító okiratát és a szervezeti és működési szabályzatát. A cégbejegyzés egyszerűsített eljárás kereté-
ben történt a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény  mellék-
letét képező szerződésminta benyújtásával. Az államháztartásról szóló törvény, valamint a gazdasá-
gi társaságokról szóló  törvény  azonban egyéb rendelkezéseket is előír az alapító okirat tartalmával 
kapcsolatban, így szükségessé válik az alapító okirat kiegészítése.
Annak érdekében pedig, hogy a Társaság alapító okirata, illetve szervezeti és működési szabályzata 
egymással összhangban legyen, szükséges a szervezeti és működési szabályzat módosítása is.

Lőrincz Gyula: Az előterjesztéssel kapcsolatban technikai kiegészítést tesz: a mellékletekben sze-
replő hatályba lépés időpontja a Közgyűlés mai napja. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 113/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. alapító okiratát az 1. 
sz. melléklet szerint, szervezeti és működési szabályzatát a 2. sz. melléklet szerint módosítja. 
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  alapító  okirat  módosításának  és  a  szervezeti  és 
működési szabályzat módosításának az aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

9./ Javaslat pályázat benyújtására Salgótarján Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 
technikai eszközeinek fejlesztése, felújítása céljából
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:
– Garami István tűzoltó ezredes, parancsnok
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázati felhívást 
tett közzé tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására. A pályázaton települési ön-
kormányzatok vehetnek részt 20 % önrész biztosítása mellett. Garami István tűzoltó ezredes pa-
rancsnok úr jelezte  szándékát a pályázaton való részvételre  azzal,  hogy az önrészt  a  tűzoltóság 
2009. évi pénzmaradványa biztosítja. A pályázat benyújtásának határideje 2010. május 11. napja 
volt. A pályázat benyújtásra került 1 db mentő program 5 éves használati jogának, 1 db ventillátor-
nak, 10-10 db tűzoltó mászó-övnek, mászókötélnek és védőruházatnak a beszerzésére. 
Kéri a Közgyűlés utólagos jóváhagyását.

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

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Megköszöni  a  Hivatásos  Tűzoltóság  munkáját,  melyet  az  elmúlt 
napok rendkívüli időjárása következtében kellett elvégezniük. Úgy gondolja, hogy a pályázat útján 
beszerzésre kerülő eszközök tovább segítik a munkát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 114/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  Országos  Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által  –  a  tűzoltóságok technikai  eszközeinek fejlesztésére,  felújítására  –  kiírt 
pályázati felhívás keretében a Salgótarján Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága részére 1 
db CRS mentő program 5 éves használati jogának, 1 db Leader gyártmányú MT 260 típusú 
ventillátornak,  10  db  tűzoltó  mászóövnek,  10  db  30  m-es  mentőkötélnek,  10  db  Fire  Eco 
védőruházat beszerzésére irányuló pályázat benyújtását.
A szükséges 20 % saját forrás – 1.000.000,- Ft – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2010. évi költségvetésében biztosított.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 205/2009. (X.27.) Öh. sz. határozatá-
nak módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2009. októberi ülésén egyetértését adta a Salgótarjáni 
Kistérség Többcélú Társulása által - az ÉMOP-2009-4.2.2. „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszol-
gáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázati felhívásra - az „Aranykor” Idősek Klubjának 
akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtásához A Közgyűlés ezzel egyidejűleg döntött a 
beruházás megvalósításához szükséges önerő összegének az Önkormányzat 2010. évi költségveté-
sében  történő  biztosításáról.  A Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának  Munkaszervezete 
2010. január 7-én jelezte, hogy az előzetesen kalkulált önrész összege a pályázat 90%-os támogatási 
intenzitása, valamint a  közbeszerzési eljárás költsége és annak pályázatban való elszámolhatósága 
miatt változott. Az önrész ekkor 2.270.987 eFt-ban került meghatározásra. Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésébe már ez az összeg került beépítésre.
Az akadálymenetesítésre irányuló pályázat 2010. év elején támogatást nyert. A konkrét kivitelezés 
kapcsán, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének 2010. május 7-ei tájé-
koztatása szerint, a Társulásnál több egyidejűleg futó projekt közbeszerzési eljárását összevonva a 
költségek csökkenthetők voltak, ezáltal a pályázat tényleges önereje 2.004.112 Ft-ra módosult.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 115/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  205/2009. (X.27.)  Öh.  sz.  határozat  1.  pontjának 
utolsó mondatát „A Közgyűlés a beruházás megvalósításához szükséges önerő összegét, 1.092.864 
Ft-ot  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében biztosítja”  szövegrészt  a  következők szerint 
módosítja: „A Közgyűlés a beruházás megvalósításához szükséges önerő összegét, 2.004.112 Ft-ot 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.”

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat önkormányzati helyiségek civil szervezetek részére történő kedvezményes bér-
beadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak 
tartja a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást, az önkormányzati feladatok ellátásában történő 
együttműködést,  a folyamatos konzultációt.  Ennek érdekében a közgyűlés elfogadta 2007-ben a 
város Civil Koncepcióját, mely szerint a város és a civil szervezetek kapcsolata a kölcsönösségen 
alapul.  A civil  szféra  fontosságát  az  adja,  hogy terepet  biztosít  az  állampolgári  öntevékenység 
számára, melyhez viszont az önkormányzati szerepvállalás, támogatás nélkülözhetetlen. Sajnálatát 
fejezi ki, hogy a civil szervezetek nem tudnak megjelenni az önkormányzat támogatása nélkül. 
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Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a nehézségek ellenére az önkormányzat költségvetéséből évről-
évre  többet  biztosít  a  civil  szervezetek  részére.  Példaként  említi  a  térítésmentes 
létesítményhasználatot, a pályázathó összeg 1 millió forinttal történő megemelését. Tudomásul kell 
venni azonban, hogy az önkormányzat a jelenlegi költségvetési helyzetben nem tudja biztosítani az 
ingyenes  létesítmény  használatát.  Az  egyeztetések  folyamán  ezt  a  civil  szervezetek  tudomásul 
vették. Ösztönzi a civil  szervezeteket arra,  hogy keressenek olyan bevonathó forrásokat, amivel 
működésüket finanszírozni tudják.
Az előterjesztésben két jelentős civil szervezet - a Civil Kerekasztal és a Zagyvapálfalváért Baráti 
Kör – kedvezményes bérleti díj ajánlatáról szól. A Civil Kerekasztal képviselője azzal kereste meg, 
hogy a Kerekasztal tevékenységéhez szeretnének egy helyiséget a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
épületében.  Jelen  előterjesztésben  a  bérleti  szerződések  megkötéséről  kell  dönteni  a  fent 
megfogalmazott irányelvek alapján.
Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy Ercsényi Ferenc képviselő úr az ülést megelőzően módosító 
javaslatot nyújtott be, mely az ülést megelőzően kiosztásra került.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegen-
fogalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést.

Szalai Erika: Elmondja, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság ülésén két 
módosító javaslat hangzott el. Az egyik módosító indítvány arra irányult, hogy a Közgyűlés jelenle-
gi formájában ne tárgyalja az előterjesztést, a második javaslat arra vonatkozott, hogy egy jelképes 
összegről – havi 100 forint eszmei bérleti díjról – döntsön a Közgyűlés. A módosító indítványokat a 
szakbizottság nem támogatta.

Ercsényi Ferenc: Az előterjesztés tárgyalásánál érintett mint döntéshozó képviselő és érintett mint a 
Zagyvapálfalváért Baráti Kör megalapítója. Polgármester asszony szóbeli kiegészítőjében három el-
lentmondást vélt felfedezni, amit ha szükséges a napirendi pont vitájánál fog kifejteni. Közel 20 éve 
tagja a város képviselő-testületének, több száz előterjesztést olvasott már el, a jelenlegi előterjesz-
tést azonban nem értette. Nem értette az előterjesztőt – Tatár Csaba urat – aki hosszú éveken keresz-
tül eredményesen dolgozott a vállalkozói szektorban, 8 éven keresztül meghatározó tagja volt a FI-
DESZ-frakciójának, akit felelős képviselői gondolkodásmód jellemezett.
Az ülést megelőzően kiosztásra került egy módosító javaslat, melynek egyik oldalán található Lo-
sonczi Tamás egyesületi elnök levele, a másik oldalon pedig a konkrét módosító indítvány. A továb-
biakban ismerteti a Zagyvapálfalváért Baráti Kör eddigi tevékenységét. Elmondja, hogy az egyesü-
let 1995-ben alakult. Elsőként jelentetett meg városrészi helyi újságot „Pálfalvai hírek” valamint 
rendezett városrészi majálist „Arany órák” néven, rendszeresen sor került véradás szervezésére. Az 
egyesület organikus fejlődésen ment keresztül. A volt Síküveggyári KISZ Klubban került kialakítás-
ra egy közösségi tér. Az egyesület tagsága, barátaik, családtagok fontosnak tartották, hogy rendbe 
hozzák az említett  helyiséget,  ahol  áldatlan állapotok uralkodtak.  Köszönetét  fejezi  ki  Szekeres 
Géza képviselő úrnak az akkori önzetlen segítségéért. Kialakításra került egy kiállítóhelyiség, kü-
lönböző kamara jellegű előadások kerültek megrendezésre, a beszélgető estéken politikai nézettől 
függetlenül közéleti szereplők jelentek meg. Az iskola bezárását és a Gerelyes Endre Művelődési 
Ház átalakítását követően a Zagyvapálfalván működő civil szervezetek kiszorultak az addig hasz-
nált helyiségekből és a Z-Pont Klub helyiségét kezdték el használni. Ezek közül az Őszidő Nyugdí-
jas Klubot említi meg, akik levelet írtak a Közgyűlés tagjainak. A levél tartalmát ismerteti képvise-
lőtársaival.
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Az előterjesztés határozati javaslatában meghatározottak elfogadásával Zagyvapálfalva olyan kö-
zösségi tere fog megszűnni, ahol fogyasztási kényszer, bérleti díj fizetése nélkül bármely civil szer-
vezet rendezvényét megtarthatta. Az a közösségi tér fog megszűnni, ahova a fiatalok biliárdozni, 
kártyázni, újságot olvasni jártak le. Polgármester asszony elmondta, hogy a város önkormányzata a 
továbbiakban nem tudja támogatni a civil szervezetek ingyenes helyiség-használatát.  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Zagyvapálfalváért Baráti Kör évi nulla forintjába került. 
A klub rezsijét az egyesület fizeti. A döntéssel a klubbot használó civil szervezetek ki fognak szorul-
ni, hiszen a meghatározott összeget nem tudják kigazdálkodni. A helyiség üresen fog állni, a köz-
szolgáltatók évi 700.000,- forinttól fognak elesni. Az előterjesztés akkor talán érthető lenne, ha a vá-
rosrészben az üzlethelyiségek után nagy lenne a kereslet, azonban ez nem így van. Az előterjesztést 
álságosnak tartja. Kéri a Közgyűlés tagjait, hogy támogassák módosító indítványát.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő időszakban javaslatot fog tenni az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzatának módosítására, melyben meghatározásra kerül a képviselői hozzá-
szólások időkerete.

Ercsényi Ferenc: Ügyrendi jelzés keretében kéri Polgármester asszonyt, hogy addig amíg a szabá-
lyozás nem születik meg ne korlátozza a képviselők hozzászólását. Tisztelje a zagyvapálfalvai lako-
sokat, akiknek a véleményét ismertette.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ercsényi Ferenc ügyrendi jelzését tudomásul vette. Kéri képviselőtár-
sát, hogy ha a témával kapcsolatban további véleménye van, akkor azt hozzászólás keretében tegye 
meg. 

Ercsényi Ferenc: Átadja azokat az aláírás gyűjtő íveket, melyeket az egyesület tagjai, az Őszidő 
Nyugdíjas Klub illetőleg zagyvapálfalvai lakosok írtak alá annak érdekében, hogy a döntés a jelen-
legi formájában ne szülessen meg.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ercsényi Ferenc képviselő úr egy civil szervezet életét, működését 
mutatta be, a Közgyűlés azonban nem ezt tárgyalja. Tiszteletben tartja a zagyvapálfalvai emberek 
véleményét. Megjegyzését Ercsényi Ferenc képviselő hozzászólására tette. A tárgyhoz a kronológia 
teljes bemutatása nem tartozik hozzá.

Dóra Ottó: Elmondja, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság ülésén javas-
latot tett arra, hogy a napirendi pont tárgyalására egy későbbi időpontban kerüljön sor, ahol nem egy 
civil szervezet, nem a Civil Kerekasztal helyiség-használatáról történik döntés, hanem a városban 
működő civil szervezetek és a városi önkormányzat együttműködésére vonatkozóan történne egy át-
fogó döntéshozatal. Polgármester asszony szóbeli kiegészítőjében azt a látszatot keltette, hogy a vá-
rosi önkormányzat egyedüliként támogatja a város civil szervezeteit. Emlékei szerint a városi költ-
ségvetésben a civil szervezetek támogatására 1,8 millió forint van elkülönítve közel 140 civil szer-
vezet részére. A városban több olyan civil szervezet található, akiknek működési költsége több mil-
lió forintra tehető.
Az előterjesztéssel kapcsolatban úgy véli, hogy a konkrét dolgokról kell beszélni. Akkor sem támo-
gatná a javaslatot, ha potenciális bérlő van a jelzett zagyvapálfalvai helyiségre, aki a javaslatban 
szereplő összeget meg kívánja fizetni. Az egyesület a helyi közösségek számára ingyen biztosítja a 
helyiséget, ezen túl karban is tartja. Zagyvapálfalván több önkormányzati tulajdonban lévő helyiség 
található, melyek üresen állnak, állaguk romlik.
A Civil Kerekasztal megalakulását a képviselő-testület örömmel vette. Segítik, adott esetben kritikát 
fogalmaznak meg a Közgyűlés munkájával kapcsolatban. A Civil Kerekasztal, ami egyfajta ernyő-
ként működik kedvezményesen fizet majd 17 ezer forintot 22 m2-ért. Úgy gondolja, hogy ez az ösz-
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szeg az önkormányzat gazdasági helyzetén nem fog segíteni.
Javaslatát továbbra is fenntartja, miszerint az előterjesztést a Közgyűlés egy későbbi időpontban tár-
gyalja meg. Úgy gondolja, hogy a Civil Kerekasztal működéséhez szükséges feltételeket költségté-
rítés nélkül kellene biztosítania.
A következő napirendi pont arról szól, hogy kedvezményesen ad bérbe az önkormányzat helyiséget 
szociális bolt működtetése céljából. A helyiségek bérleti díjait összehasonlítva nem egyforma a ked-
vezmény mértéke. Végig kell gondolni, hogy melyek azok a civil szervezetek, akik hiánypótló, ön-
kormányzati feladatot átvállaló, kiegészítő munkát végeznek, és melyek azok, akik saját tagjaik szó-
rakoztatására jöttek létre. Szolgáltatási megállapodás keretében lehetne rögzíteni a támogatás mérté-
két.
Megerősíti módosító indítványát, miszerint a Közgyűlés egy későbbi időpontban tárgyalja újra a na-
pirendi pontot.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirendi pont levételéről a Közgyűlés már nem tud szavazni. Kéri, 
hogy Dóra Ottó képviselő amennyiben módosító javaslatot kíván tenni, azt szövegszerűen fogal-
mazza meg.

(Fekete Zsolt megérkezik az ülésre. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

Dóra Ottó: A következőkben ismerteti módosító javaslatát: „A képviselő testület úgy dönt, hogy az 
előterjesztés határozati javaslatát nem támogatja. Az előterjesztésben szereplő kérdéseket egy ettől 
bővebb, a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének egészét érintő napirend kereté-
ben 2010. év folyamán újra napirendjére tűzi.” 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Dóra Ottó képviselő hozzászólását, mely a civil szervezetek támoga-
tására vonatkozott a következőkkel egészíti ki: A sport szervezetek, mint civil szervezetek számára 
a sportalap áll rendelkezésre, ezen belül a kosárlabda klub több mint 30 millió forint támogatást ka-
pott. Nem szabad megfeledkezni továbbá a közművelődési-, illetve az általános tartalékból nyújtott 
támogatásokról sem. Ezen kívül vannak olyan források,  melyeket működtetésre nyújt  az önkor-
mányzat. Példaként említi az Egyedülállók Baráti Körének és a Nyugdíjasok Baráti Körének bérleti 
díj támogatását, melynek mértéke 400 ezer forint volt. Bevezetőjében arról beszélt, hogy az önkor-
mányzatnak fontos a civil szervezetek léte. Ezt igazolja a Civil Kerekasztal létrehozása, a Civil-díj 
megalapítása. Salgótarjánban 2006 előtt a város önkormányzata a civil szervezetekkel nem foglal-
kozott. Volt ugyan civil alap, köttettek olyan szerződések – például a TIT-tel – amelyben az önkor-
mányzat nem a jó gazda gondosságával járt el, az önkormányzatot hátrányok érték. Hangsúlyozza, 
hogy az a Civil  Kerekasztal  vezetője, dr.  Diósiné Taracsák Judit  mindig elismeréssel szól arról, 
hogy 2006-ot követően megváltozott a civil élet a városban a városvezetés és a Közgyűlés munkájá-
nak eredményeképpen. Egy-egy képviselő esetében érti a személyes érintettséget, azonban az ön-
kormányzat helyzetét is figyelembe kell  venni. Az önkormányzat nem tudja tovább vállalni azt, 
hogy azon civil szervezetek, melyek bevételorientált tevékenységet folytatnak, a továbbiakban in-
gyen kapják a létesítmény használatát. A korábbi években olyan szerződések kerültek aláírásra, me-
lyek nem az önkormányzat érdekeit szolgálták. A Z-Pont civil szervezet esetében az elmúlt időszak-
ban derült fény egy jogi anomáliára, melyről bővebb információt a civil szervezetekért felelős alpol-
gármester úr ad tájékoztatást. 

Eötvös Mihály: Dóra Ottó képviselő úr egy egységes támogatási rendszer kidolgozásáról beszélt. 
Emlékezteti a Közgyűlés tagjait, hogy 2007 júniusában a Közgyűlés elfogadta a Civil Koncepciót, 
melyből a következőt idézi: „Infrastrukturális és természetbeni támogatás a civil szervezetek műkö-
déséhez, kapcsolatrendszerük bővítéséhez, elhelyezésükhöz közösségi teret biztosít az Önkormány-

17



zat a Civil Szolgáltató Központ és önkormányzati intézményeken keresztül.” Ez azt jelenti, hogy a 
az önkormányzatnak nem célja az, hogy a Salgó Vagyon Kft. kezelésében lévő üzlethelyiségeket a 
civil szervezetek számára adja oda. Dóra Ottó képviselőtársa állítása, miszerint 1,8 millió forint ke-
rül szétosztásra a civil szervezetek között nem állja meg a helyét, hiszen ez az összeg 3,5 millió fo-
rint. A Civil Kerekasztal kereste meg az önkormányzat vezetését, hogy egy helyiséget szeretnének 
kérni. A megbeszélésen tisztázásra került, hogy a helyiség bérletéért fizetniük kell.
Elmondja továbbá, hogy a Z-Pont Egyesület meghívására egy megbeszélésen vett részt, ahol el-
mondták, hogy egy politikai támadásról van szó, nekik 2010. májusig szerződésük van az önkor-
mányzattal. Ezt követően a következőkre derült fény: 1998. április 17-én a Z-Pont és a Salgó Va-
gyon között született egy megállapodás, melynek értelmében a Z-Pont Egyesület ingyenesen hasz-
nálatba kapja a Budapesti út 39. sz. alatti 6141 hrsz.-ú ingatlant. Az önkormányzat vagyonrendelete 
kimondja, hogy ingyenes használatba csak közgyűlési döntéssel lehet adni vagyontárgyat. Az ezzel 
kapcsolatos döntés a Közgyűlés 1998. május 4-i ülésén megszületett. A döntés értelmében a Z-Pont 
Egyesület 3 évre ingyenesen használatba kapta a fent nevezett ingatlant. A szerződés 1998. július 1-
től 2001. július 1-ig aláírásra került. Ezt követően született egy újabb közgyűlési döntés 1998. de-
cember 29-én, melynek értelmében az önkormányzat a Z-Pont Egyesület tulajdonába adja az ingat-
lant abban az esetben, ha a Z-Pont által benyújtott pályázaton – melyet az egyesület a Demokratikus 
Jogok Fejlesztéséért Alapítványhoz nyújtott be – támogatást nyer. 1999. március 11-én értesítették 
Ercsényi Ferenc urat, hogy a pályázat nem nyert támogatást. Ezt követően a megállapodást 2000. 
május 3-án módosították, az ingyenes használat időtartama azonban változatlan maradt. Ezt követő-
en semmilyen dokumentum nem született. A Z-Pont Egyesület jogcím nélkül használja az ingatlant 
2001. július 1-jétől. Ennek értelmében nem lehet politikai támadásról beszélni, hiszen a jelenlegi 
Közgyűlés 2006-tól végzi munkáját. Elmondja továbbá, hogy 2005. június 6-án a Zagyvapálfalváért 
Baráti Kör Egyesület Elnöksége egy megállapodást kötött Miklós József egyéni vállalkozóval ak-
kor, amikor elvileg jogszerűen nem is volt ingyenes használati joga az ingatlanra. Ercsényi Ferenc 
képviselő azt állította, hogy az önkormányzatnak nem került semmibe az épület fenntartása. Tatár 
Csaba ügyvezető igazgató úr el fogja mondani, hogy a Salgó Vagyon Kft. milyen összeget fordított 
az épületre.
Megértve a Közgyűlés és az Egyesület helyzetét a következő javaslatot teszi: Dóra Ottó képviselő 
úr említette, hogy a szociális bolt esetében 75%-os kedvezmény került meghatározásra. Javasolja, 
hogy a két civil szervezetében a bérleti díj 75%-kal kerüljön csökkentésre. A Z-Pont Egyesület ese-
tében ez azt jelenti, hogy a bérleti díj 32.250,- Ft/hó összegben kerülne meghatározásra.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Eötvös Mihály alpolgármester módosító javaslatát támogatja és java-
solja, hogy az előterjesztő ezt fogadja be. Dóra Ottó képviselő azt mondta, hogy 1,8 millió forintot 
költ  az  önkormányzat  a  civil  szervezetek  támogatására.  A tisztánlátás  kedvéért  elmondja,  hogy 
2007. évben a civil szervezetek a közművelődési alap költséghelyről 11.602.000,- forint, 2008-ban 
15.000.931,- forint, 2009-ben 22.000.954,- forint támogatást kaptak. Az oktatási feladatokból 2009-
ben 3 civil szervezet számára 600.000,- forint került biztosításra. A sport feladatok költséghelyről 
2007-ben 8.400.000,- 2008-ban 20.000.000,- 2009-ben 23.000.000,- forintot adott az önkormány-
zat, mely összeg nem tartalmazza a kosárlabda klub 30.000.000,- forintos támogatását. Az ifjúsági 
feladatok költséghelyről a civil szervezetek számára nyújtott támogatás 2007-ben 387.000,- forint 
2008-ban 450.000,- forint 2009-ben 560.000,- forint.
Az általános tartalék helyről 2007-ben 8.421.000,- forint,  2008-ban 9.579.000,- forint,  2009-ben 
7.133.000,- forint támogatást nyújtott az önkormányzat.
Az  alapokat  összesítve  2007-ben  28.000.810-,  forint,  2008-ban  46.560.000,-  forint,  2009-ben 
53.000.647,- forint támogatást nyújtott az önkormányzat a civil szervezetek számára. Ezek az össze-
gek nem tartalmazzák az Egyedülállók Baráti Körének 400.000,- forintos támogatását, az Acélgyári 
Polgárőr Egyesület 200.000,- forintos éves támogatását. Úgy gondolja, hogy a számok önmagukért 
beszélnek, nem keveredett ellentmondásba a bevezetőjében elmondottak során.
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Simon Tibor: A maga részéről a vitát méltatlannak tartja. Az előterjesztés a városi civil szervezetek-
re vonatkozik. Tiszteletben tartva képviselőtársai elfogultságát az adott civil szervezetet illetően, 
majdnem minden képviselőtársa kérhetne szót. Véget kell vetni annak a szabályozatlanságnak, ami 
a mai helyhetet jellemzi. Az önkormányzatnak és a civil szférának is az az érdeke, hogy ezek a fo-
lyamatok szabályzásra  kerüljenek.  Az önkormányzatnak  magának kell  eldöntenie,  hogy melyek 
azok a feladatok, amelyeket fontosnak tart. Fontosnak tartja továbbá azt, hogy a Közgyűlés tagjai 
elé ne kerüljenek olyan levelek, melyek nem felelnek meg a valóságnak. Ercsényi Ferenc által írt le-
vélben az szerepel, hogy 2007 óta adóforintot nem kért az egyesület. Megítélése szerint a képviselői 
alapok szétosztásánál közpénz kerül odaítélésre, melyek támogatásként jelennek meg. Amikor egy 
szervezet költségvetéséről van szó nem illik csupán a kiadási oldalt emlegetni, a költségvetésnek 
van bevételi oldala is. A bevétel és a kiadás együtt jelenti a költségvetést. Nem ért egyet az ingye-
nességgel, az ingyenesség legyen szabályozva, nyílt pályázat útján kerüljön elbírálásra. Amennyi-
ben a városnak szükséges egy civil szervezet tevékenységére, mely feladatait a város feladataival 
összhangban végzi, akkor az kapjon támogatást. Az elhangzott módosító indítványokkal nem ért 
egyet.

Tatár Csaba: Nem tartja fair megoldásnak, hogy Ercsényi Ferenc képviselő a személyére építette re-
torikáját. Az előterjesztéssel kapcsolatban a következőket fogalmazza meg: A Civil Kerekasztal ké-
rését jelen előterjesztés tartalmazza. A Z-Pont Egyesület helyiséghasználata a tavalyi év óta vizsgá-
lat tárgyát képezi. Figyelembe kellett venniük az önkormányzat vagyonrendeletét, mely szabályoz-
za, hogy önkormányzati helyiségeket milyen formában lehet ingyenesen vagy jelképes áron bérbe 
adni. Ennek két fontos oldala van. Egyrészt, hogy a Közgyűlés által kötelezően előírt feladatból vál-
laljon részt a szervezet, erre vonatkozóan szülessen együttműködési megállapodás. A Z-Pont Egye-
sület ezen feltételeknek nem felelt meg, 2001. után a helyzet nem került rendezésre. Háttér tárgyalá-
sok kezdődtek, tanácsot kért a város vezetésétől is. Másrészt a jelenlegi előterjesztéssel rendet sze-
retne tenni. Különbséget kell tenni a városközponti és a peremkerületi helyiségek bérleti díjai kö-
zött. A városközpontban a helyiségek bérleti díja 16.000,- Ft/m2. A civil szervezetek tudomására kell 
hozni, hogy milyen feltételekkel juthatnak helyiséghez. Fontos feltétel volt, hogy az ingyenes helyi-
séghasználat kerüljön megszüntetésre, a civil szervezetek próbáljanak meg máshonnan is erőforrá-
sokat  szerezni.  A cél  nem az,  hogy üzlethelyiségek kerüljenek átadásra  a  civil  szervezeteknek. 
Örömmel tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a Vásártéren található két üzlethelyiség vállalkozói 
tőke bevonásával megnyitásra került. Úgy gondolja, hogy a Zagyvapálfalván található önkormány-
zati helyiségeket is előbb-utóbb tudják hasznosítani. A költségvetésben látható, hogy a Salgó Va-
gyon Kft.  a bérbeadásból 70 millió forintot  tud teremteni. Elmondja továbbá,  hogy az ingyenes 
használat következtében jelentős pusztítás történik, ami ingyen van arra nem úgy vigyáznak, aho-
gyan elvárható lenne. Visszautasítja, hogy a jelenlegi előterjesztés nem előremutató. Eötvös Mihály 
alpolgármester módosító indítványával kapcsolatban megerősíti, hogy az említett határ az, ameddig 
le lehet menni. Nem tartja azonban szerencsésnek, hogy a szociális bolt helyiségének bérleti díjával 
kerül összehasonlításra.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri Eötvös Mihály alpolgármester urat, hogy módosító indítványát 
szövegszerűen fogalmazza meg.

Eötvös Mihály: A Civil Kerekasztal esetében a kedvezményes bérleti díj 7.000,- Ft/hó, a Z-Pont 
Egyesület esetében pedig 38.250,- Ft/hó kerüljön meghatározásra.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az eredeti bérleti díjhoz képest 75%-os kedvezmény nyújtására vo-
natkozik a módosító indítvány. Tatár Csaba ügyvezető igazgató előterjesztőként befogadta a bérleti 
díj módosítását, így szavazásra nincs szükség. Látható, hogy Tatár Csaba ügyvezető igazgató irányí-
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tása mellett a Salgó Vagyon Kft.-ben rendeződnek a tisztázatlan kérdések. Óriási munkát végeztek a 
lakások területén a jogcím nélküli használat megszüntetése érdekében. A Z-Pont Egyesület esetében 
dr. Juhász Tibor alpolgármester figyelemfelhívása kellett ahhoz, hogy ez a probléma is tisztázásra 
kerüljön. Megköszöni ügyvezető igazgató úrnak és munkatársainak az emberfölötti munkát.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a városban működő civil szervezetek a Nemzeti Civil 
Alaphoz nyújtottak be pályázatokat, melyeken sikeresen szerepeltek. Bízik abban, hogy ezek a for-
rások a későbbiek folyamán is nyitva állnak majd.

dr. Juhász Tibor: A jelenlegi probléma évekkel korábban merült fel. A jelenlegi város vezetése ne-
héz gazdasági helyzetet örökölt, az ország gazdasági helyzete sem javult. A 2007. évi költségvetés 
tárgyalásakor felmerült a kérdés, az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak a bevételek növe-
lése érdekében. A jelenlegi két épületrészből származó bérleti díj ezeket a hiányokat nem fedezi. 
Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy az önkormányzat nem engedheti meg azt, hogy ingyenesen ad 
épületeket civil szervezetek számára. A város vezetése úgy döntött, hogy a kérdéssel foglalkozni 
kell. Eötvös Mihály alpolgármester szólt arról, hogy született egy közgyűlési határozat, melynek ér-
telmében a Z-Pont egyesület ingyen kapná meg a helyiséget abban az esetben, ha sikeresen szerepel 
a pályázaton. Mivel nem nyertek, így a tulajdonjog az önkormányzaté maradt.
Két héttel ezelőtt Szabó Péter képviselőtársával együtt, Losonczi Tamás jelenlétében beszélgettek 
az épület további sorsáról. Felmerült, hogy esetleg egy könyvtárat lehetne létesíteni az épületben. 
Időközben azonban kiderült, hogy Zagyvapálfalván egy könyvtár kialakításának már megvan a he-
lyisége.
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat minden olyan lehetőséget ragadjon meg, mellyel bevétele nö-
velhető. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az épületben működik egy ivóhelyiség, melynek bérbe-
adásából bérleti díj származik. Ez a bérleti díj a költségekhez tartozik.
Egyetért azzal a javaslattal, hogy a bérleti díj összege kerüljön csökkentésre.

Dóra Ottó: Az imént elhangzott hozzászólások megerősítették azt, hogy fenntartsa módosító javas-
latát. Hozzászólásában nem azt mondta, hogy a város önkormányzata 1,8 millió forintot költ a civil 
szervezetek támogatására, hanem azt hogy emlékei szerint a civil alapban ennyi összeg található. 
Eötvös Mihály jelezte, hogy ez az összeg 3,5 millió forint. Ezt elfogadja, rosszul emlékezett. Az, 
hogy a civil szervezeteket ne kezeljük egyenlően nem azt jelenti, hogy kezeljük egyenlően. Azt je-
lezte, hogy a civil szervezeteket ne kezeljék egyformán, hanem próbáljanak megy olyan generális 
szabályrendszert alkotni, melyben mindenki megtalálja a helyét. Amennyiben a Salgó Vagyon Kft. 
tud élelmiszer kis- és nagykereskedelmet folytatni, egyéb kulturális rendezvényeket szervezni, ak-
kor a jelenlegi ügyben is részt tud venni olyan mértékben, melyet az önkormányzat elvár. Abban 
nincs vita, hogy jó gazda módjára kell viselkedni. Úgy gondolja, hogy a Civil Kerekasztalt külön 
kellene kezelni, kapjanak egy irodát. Vannak az önkormányzatnak olyan ingatlanjai, melyek üresen 
állnak, állaguk romlik. Nem azt mondja, hogy ingyenesen kell megengedni az üzletek nyitását. Az 
önkormányzat különböző jogcímeken 40-60 millió forint között nyújt támogatást, meg kell vizsgál-
ni, hogy lehet-e új helyzetet teremteni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat abban akar elsősorban új helyzetet teremteni, hogy 
ne legyenek jogcím nélküli, nem lakáscélú használatok. A Z-Pont Egyesülettel jelenleg az önkor-
mányzatnak nincs jogviszonya, ezt szükséges rendezni. 

dr. Diósiné Taracsák Judit: A Civil Kerekasztal elnökeként a következőket mondja el: 2008-ban a 
Civil Kerekasztal megalakulását követően minőségében megváltozott a civil szervezetek együttmű-
ködése az önkormányzattal. Egyetért Polgármester asszonnyal, aki azt mondta, hogy a civil szerve-
zetek sajnos még nem „önjárók”. A Civil Szolgáltató Központ kigyűjtést végzett arról, hogy milyen 
mértékű pályázati forrás érkezett a városba. Ez az összeg tavalyelőtt közel 60 millió forint, az ezt 
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megelőző évben 50 millió forint körüli volt. Az összeg nagy része programra került felhasználásra 
és nem működésre. A civil szervezetek részéről a problémát az jelenti, hogy csak a programhoz 
szükséges működést lehet elszámolni ezeken a pályázatokon. További probléma, hogy ezek a pályá-
zatok utófinanszírozásúak. Az „ingyen” szó fogalmát nem tartja helyesnek, mert azt valakinek meg 
kell fizetni. Elmondja továbbá, hogy az idei évben 6,5 millió forintra pályázott a Civil Kerekasztal a 
Városi Diákönkormányzattal és a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvánnyal közösen. A pályá-
zathoz csatlakozott a tavalyi évben létrehozott Salgótarjáni Civilekért Alapítvány, valamint a Regio-
nális Környezetvédelmi Központ is. Megemlíti továbbá, hogy több mint 100 civil szervezet műkö-
dik ténylegesen, ahol igen sok ember önkéntesen, mindenféle térítés nélkül tevékenykedik. Örömét 
fejezi ki, hogy a Zagyvapálfalván működő civil szervezetek tagjai lettek a Civil Kerekasztalnak. 
Úgy gondolja, hogy ezeknek a civil szervezeteknek helyük van a kerekasztal munkájában. Jelzi to-
vábbá, hogy a civil szervezetek vállalt feladataira a jövőben is lehet számítani, a Kerekasztal műkö-
dése az elkövetkezendő években tovább erősíthető. Megbeszélés tárgya lehet a jövőben a megjele-
nés kérdése, hogy hol tudja feladatát elvégezni. Nógrád megyében, illetve Salgótarjánban a civil 
élet és a kapcsolatrendszer az önkormányzat és a civilség kapcsolatrendszere más alapokra helyező-
dött.  Olyan együttműködés szükséges, mely nem a civil élet visszafejlődését és visszaszorulását 
idézheti elő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért az elmondottakkal. Megerősíti, hogy a civil szervezetek nem 
tudnának működni, ha nem lennének önfeláldozó személyek, akik ingyen és térítés nélkül, szabad-
idejük terhére szervezik a programokat. A pályázati finanszírozás rendszerét Magyarországon sarka-
iból kell kimozdítani. Az a bürokrácia, ami jellemzi az egész rendszert tarthatatlan.

Huszár Máté: Az előző városvezetés lehet, hogy mostohán bánt a civil szervezetekkel, de a ZBK 
kapcsán egy olyan előterjesztés van a Közgyűlés előtt, ami az eddigi ingyenes használattal szemben 
több tízezer forintot kér az egyesülettől. Képviselőként és volt zagyvapálfalvai lakosként ismeri a 
ZBK munkáját olyan képviselőtársával szemben, aki a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgal-
mi Bizottság ülésén azt mondta, hogy a Z-Pont kocsmaként üzemel. A Közgyűlés tagjai között há-
rom olyan képviselő van, akit 2006-ban egyéni körzetben választottak meg a település képviselőjé-
nek. Emlékei szerint ezek a képviselők rendszeresen vettek részt a ZBK, az Őszidők Nyugdíjas 
Klub különböző rendezvényein, támogatták ezen eseményeket. Ennek tükrében kíváncsian várja a 
szavazás eredményét. A kérdés véleménye szerint nem pártpolitikai kérdés. Elmondja továbbá, hogy 
az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén Földi László – akinek a Zagyvarforrás Egyesületben végzett 
munkája mindenféleképpen tiszteletre és elismerésre méltó – volt az első, aki ezt az előterjesztést 
jelenlegi formájában nem támogatta. Zagyvapálfalvának ez az egyetlen jól működő közösségi tere. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Huszár Máté képviselővel abban, hogy ez nem pártpolitikai 
kérdés.

Szalai Erika: A városban szóbeszéd tárgya az, hogy a Z-Pont épületében egy büfé üzemel. A szakbi-
zottság ülésén megjelent az egyesület elnöke Losonczi Tamás, akitől megkérdezte, hogy ebből mi 
igaz, hogyan működik az elszámoltatása, működtetése? Kéri Molnár Ágnes irodavezető-helyettes 
asszonyt, hogy a bizottsági ülésen készült jegyzőkönyvből Huszár Máté képviselő úr részére postáz-
zanak ki egy példányt. Amennyiben kérdése nem úgy szerepel benne, ahogyan azt Huszár Máté állí-
totta kéri, hogy a Közgyűlés következő ülésén kérjen elnézést. A szakbizottság ülését követően tájé-
kozódott arról, hogy hogyan lehetséges önkormányzati tulajdont bérbe adni. A vagyonrendelet ki-
mondja, hogy ingyenes vagy jelképes értéken ingatlant átadni csak akkor lehet, ha a szervezet köz-
szolgáltatást lát el, vagy az önkormányzattal együttműködési megállapodást köt a feladat ellátására. 
A rendelet 1996-ban került megalkotásra, ebből következik, hogy 1998-ban sem lehetett volna már 
a megállapodást megkötni. Örül annak, hogy a város vezetése próbálja egységesen kezelni a civil 
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szervezeteket. Elismeri azt a munkát, azokat a fejlesztéseket, melyeket megtettek annak érdekében, 
hogy a klub megfelelően tudjon működni. Mindenki célja az, hogy ezek a civil szervezetek tovább 
működjenek, ezért Eötvös Mihály alpolgármester módosító indítványát támogatja.

Szabó Péter: Senki sem vádolhatja azzal a FIDESZ-KDNP frakciót, hogy népszerűségének növelése 
érdekében emelte napirendjei közé jelen előterjesztést. Április 25-én egy ország döntött arról, hogy 
az a rend, melyet ellenzéki képviselőtársai bizonyos ügyekben zászlajukra tűztek nem támogatható. 
Zagyvapálfalva jelenleg valóban közösségi terektől mentes, azonban előtérbe kerültek az önkor-
mányzat és a képviselők által támogatott gyermeknapok, környezetvédelmi-, pótvizsga táborok, a 
csellengő gyerekek rendezvényei. A nyugdíjas klub mellett működik a Bányaipari Dolgozók Nyug-
díjas Szakszervezete is. Megrendezésre kerülnek a karácsonyi ünnepségek, melyek kimaradtak Er-
csényi Ferenc képviselő felszólalásából. Támogatja Eötvös Mihály alpolgármester javaslatát, egy-
ben felajánlja képviselői tiszteletdíjának jelentős részét a bérleti díj befizetésére. A Palló Ifjúságse-
gítő Egyesület ingyenes használatba kapta a „Fapostát”, de a jogi rendezetlenség miatt vissza kellett 
adni a Salgó Vagyon Kft. részére. Bízik abban, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja kezde-
ményezéseiket. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Több olyan civil szervezet is található a térségben, mely nem kapott 
említést a napirendi pont tárgyalása közben.

Ercsényi Ferenc: A napirendi pont előterjesztője Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igaz-
gatója, akinek szakértelmét minden területen elismerte. Ügyvezető igazgató úr amennyiben ezt bán-
tónak vagy sértőnek érezte, akkor ezért elnézést kér. Nem azt kérte, hogy üzlethelyiséget adjanak 
bérbe jelképes áron civil szervezetek részére. Amikor kiderült a jogi anomália meg lehetett volna ta-
lálni a megoldást az egyesület elnöke és az illetékes személyek között. A jelenlegi kedvezményes 
76.500,-ról szóló megoldást nem tartja megfelelőnek. Többen félreértették mondandóját, hiszen itt 
nem egy civil szervezetről van szó, hanem arról, hogy a jelenlegi döntés meghozásával Zagyvapál-
falva egyetlen közösségi tere fog megszűnni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívja a figyelmet, hogy a bérleti díjra vonatkozó javaslat már nem 
76.500,- forintról szól. A döntéssel az önkormányzat nem veszi el a közösségi teret Zagyvapálfalvá-
tól. Az előzetes egyeztetések és tárgyalások eredményeként a városvezetés céljai között szerepel, 
hogy a Gerelyes Endre Művelődési Házat a civil szervezetek számára közösségi térként jelenítse 
meg. A jelenlegi előterjesztés a bérleti díj megállapításáról szól. 

Ercsényi Ferenc: Ügyrendi jelzése keretében fenntartja módosító javaslatát. A döntésről névszerinti 
szavazást kér.

Szalai Erika: Ügyrendi jelzés keretében a következőket mondja el: A Pénzügyi Bizottság ülésén el-
mondta, hogy az önkormányzat vagyonrendelete értelmében az önkormányzatnak nincs lehetősége 
arra,  hogy a módosító javaslatban megfogalmazott  jelképes bérleti  díjért  átadja az ingatlant.  Az 
egyesület elnöke Losonczi Tamás is részt vett ezen a bizottsági ülésen. Ezt követően írta alá azt a le-
velet, mely az ülés előtt kiosztásra került. Ercsényi Ferenc képviselő olyan módosító javaslatot ter-
jesztett be, ami az önkormányzat vagyonrendeletével ellentétes.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Szalai Erika képviselő asszony tájékoztatását. A Köz-
gyűlésnek döntenie kell a névszerinti szavazásról, valamint Ercsényi Ferenc és Dóra Ottó képviselő 
urak módosító indítványairól. 
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Dóra Ottó: Amennyiben módosító indítványát a Közgyűlés támogatja, abban az esetben Ercsényi 
Ferenc képviselő módosító javaslata okafogyottá válik.

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 12 nem ellenében nem támogatta a névszerinti szavazásról szóló ja-
vaslatot.

A Közgyűlés 7 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta Ercsényi Ferenc képviselő módo-
sító indítványát.

A Közgyűlés 7 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta Dóra Ottó képviselő módosító ja-
vaslatát.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 7 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 116/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos  tulajdonát  képező,  Salgótarján,  Kassai  sor.  2.  szám  alatti,  1787/5  hrsz.-ú 
ingatlannak  a  jelen  határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti  megállapodás  mellékletét  képező 
alaprajzon  11.  számon  feltüntetett  irodáját  2010.  június  1.  napjától  kezdődő  1  éves 
meghatározott időtartamra, 7.700,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj alkalmazása mellett bérbe 
adja  a  Salgótarjáni  Civilekért  Közhasznú  Alapítvány  részére,  azzal,  hogy  a  Salgótarjáni 
Civilekért  Közhasznú Alapítvány a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi 
költségeket a bérleti díjon felül köteles megfizetni. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t az 1. sz. melléklet szerinti bérleti szerződés 
megkötésére. 

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján, Budapesti út 39. szám alatti, 6141 hrsz.-ú ingatlan 
204 m2 alapterületű alagsori helyiségét 2010. június 1. napjától kezdődő 1 éves meghatározott 
időtartamra,  38.250,-  Ft/hó  kedvezményes  bérleti  díj  alkalmazása  mellett  bérbe  adja  a 
Zagyvapálfalváért Baráti Kör részére azzal,  hogy a Zagyvapálfalváért Baráti Kör a helyiség 
használatával  kapcsolatban  felmerülő  közüzemi  költségeket  a  bérleti  díjon  felül  köteles 
megfizetni. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t a 2. sz. melléklet szerinti bérleti szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
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SZÜNET

(Szünet után a jelen lévő képviselők száma: 17 fő. Az ülés kezdetén jelzett Méhes András, Uramecz  
János és Bakos Sándor képviselőkön kívül Dóra Ottó, Gyurián Tibor, Huszár Máté, Szabó Péter 
képviselők nem térnek vissza az ülésterembe.)

12./ Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség kedvezményes bérbeadására, szociális bolt 
működtetése céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy 
csatlakozik a MAGOSZ által létrehozandó szociális bolthálózat kialakításához. A hálózat kialakítá-
sa és megszervezése érdekében együttműködési megállapodás aláírására került sor 2010. január 6-
án, melyben az Önkormányzat megbízta a Salgó Vagyon Kft-t a bolthálózat kialakításának gyakor-
lati megvalósításával, annak megszervezésével, melyben az Önkormányzat vállalta, hogy elősegíti a 
megbízott tevékenységét önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezmé-
nyes bérbeadásával. Fontosnak tartja a szociális bolthálózat megjelenését a városban. Tatár Csaba 
ügyvezető igazgató úr tájékoztatása szerint a Salgó Vagyon Kft. sok nehézségbe ütközött. A vállal-
kozók bizonytalannak érzik a tevékenységet, az alacsonyan meghatározott profit következtében. 
A széleskörű szervező munka eredményeként az első szociális bolthálózathoz tartozó üzlet megnyi-
tás előtt áll Salgótarján, Ybl Miklós út 51. sz. alatt, melyben a bérlő hús- és hentesárut fog forgal-
mazni, s vállalja a szociális bolt üzemeltetésével kapcsolatos feltételek betartását. A szociális boltot 
üzemelő vállalkozások esetében szükséges figyelembe venni, hogy a szabályok szerint elszámolha-
tó 10 % kiskereskedelmi árrés rendkívül alacsony, és csak jelentős volumen elérése esetén biztosítja 
a költségek megtérülését. Az üzlet beindítása, a feltételek megteremtése vállalkozó részéről beruhá-
zást igényel. Az Önkormányzat részéről ezért jelentős mértékű kedvezményt szükséges biztosítani a 
program eredményes indítása érdekében. Az előterjesztés a Salgótarján, Ybl Miklós út 51. sz. alatti 
58 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására tesz javaslatot, szociális bolt 
működtetése céljából,  hús- és hentesáru forgalmazására 10.500,- Ft/hó kedvezményes bérleti  díj 
megállapítása mellett.

(Huszár Máté és Szabó Péter képviselő urak visszatérnek az ülésterembe. A jelen lévő képviselők  
száma: 19 fő.)

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 117/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján, Ybl Miklós u. 51. sz. alatti 58 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség szociális bolt működtetése céljából a Best-erce 
Kereskedelmi Kft. (3104 Salgótarján, Bocskai út 24.) részére történő bérbe adásához 10.500,- Ft/hó 
kedvezményes bérleti díj megállapítása mellett. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a jelen szerződés mellékletét 
képező bérleti szerződés megkötésére.  

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

13./ Javaslat 2010/2011. tanévben indítható szakképző osztályok engedélyezésére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közoktatásról szóló törvény alapján a fenntartó évente visszatérő 
feladata a következő tanévben indítható osztályok számának meghatározása.
A szakképzés regionális  megszervezése és a munkaerő-piaci  igényekhez illesztése érdekében  a 
szakképzés fejlesztési irányait és beiskolázási arányait a regionális fejlesztési és képzési bizottság 
határozza  meg.  Az Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési  és  Képzési  Bizottság  ezekben a 
kérdésekben a közelmúltban meghozta döntését. Salgótarján városa 1 főt tudott delegálni Telekné 
Dézsi Piroska személyében. Ezek után a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 
Tanácsa  a  társulás tagjai  és  együttműködő  partnerei  által  fenntartott  szakközépiskolákra  és 
szakiskolákra  vonatkozó beiskolázási tervét megvitatta és május 12-én döntött annak elfogadásáról.
A  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  középiskolákban  és 
szakiskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának, a beiskolázható tanulók 
keretszámának meghatározása tehát összhangban áll a TISZK beiskolázási tervével. A Bolyai János 
Gimnázium és  Szakközépiskola  idegenforgalmi  szakmenedzser,  a  Madách  Imre  Gimnázium és 
Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménye  ápoló, mentőápoló, a Stromfeld 
Aurél  Gépipari,  Építőipari  és  Informatikai  Szakközépiskola  gépgyártás-technológiai  technikus, 
CAD-CAM informatikus  és  magasépítő  technikus,  a  Táncsics  Mihály Közgazdasági,  Ügyviteli, 
Kereskedelmi  és  Vendéglátó-ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  .ügyviteli  titkár,  logisztikai 
ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye 
az érettségire  épülő  kereskedő és    vendéglős  szakmában,  illetve  a  szakács  – cukrász  -  pincér 
szakmákban kívánja a továbbtanulást biztosítani a tanulók számára. 
Az Illyés Gyuláné Speciális Szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók életesélyeinek megterem-
tése érdekében a gazda szakma mezőgazdasági munkás rész-szakképesítés megszerzésére felkészítő 
osztályt tervezi indítani. Úgy gondolja, hogy a kínálat széleskörű, a fiataloknak nem kell a városból 
elmenni ahhoz, hogy érdeklődésüknek megfelelő szakmát tanulhassanak. Salgótarján városa eddig 
is büszke lehetett szakképzés szakmakínálatára, színvonalára. 

Reszoly Gusztávné: Az előterjesztés mellékletében az évfolyamokat jelző oszlopban kér javítást. A 
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli,  Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és 
Szakiskola tagintézményében indítandó szakács, cukrász, pincér szakképzés évfolyam száma 1/11. 
Az Illyés Gyuláné Speciális Szakiskolában indítandó gazda képzés évfolyam számozása szintén 
1/11. 
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Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Czene Gyula: Kérdezi, hogy a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola idegenforgalmi szak-
menedzser szakán végzett fiatalok el tudnak-e helyezkedni? Ezt a szakbizottság ülésén is megkér-
dezte, ahol irodavezető asszony ígéretet tett arra, hogy írásban válaszol a feltett kérdésre.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előző Kormány a felsőfokú szakképzések meghonosítását próbálta 
Magyarországon megteremteni, sajnos nem sok sikerrel. A cél olyan középvezetők kinevelése a kö-
zépfokú és a felsőfokú oktatás között, akiknek nem kell diplomát szerezni. Iskolaigazgatóként akkor 
a Budapesti Gazdasági Főiskolával kötött egy megállapodást. Úgy gondolja, hogy pár évnek el kell 
telnie ahhoz, hogy a szülők és a fiatalok megértsék a különbséget a felsőfokú szakképzés és a főis-
kolai képzés között. A szakképzés 2 éves, ezen idő alatt nagyon komoly két szakmai nyelvvizsgával 
bővített  diplomaértékű tanúsítványt  kapnak.  A legnagyobb  hibája  a  felsőfokú szakképesítésnek, 
hogy semmi különbség nincs a követelmények között. Az elhelyezkedésben óriási lehetőség van a 
fiatalok előtt, hiszen a Turisztikai Desztináció Menedzsment létesítésére vonatkozó pályázat sikeres 
és eredményes volt, támogatási szerződés megkötésére kerül sor. Ez azt jelenti, hogy négy fő foglal-
koztatására nyílik lehetőség. A turisztikai szakembereknek komoly helye lesz Salgótarjánban. Az 
idegenforgalmi tevékenységet folytató vállalkozások fogják tudni alkalmazni ezeket a fiatalokat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 118/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010/2011. tanévben a középiskolák,  szakiskolák 
nappali  és  levelező  tagozatának  1/11.  és  1/13.  évfolyamain  indítható  osztályok  számát  a 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg.  

Felelős: intézményvezetők
Határidő: értelemszerűen

14./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés félévente jóváhagyott munkaterv alapján végzi munká-
ját. A beérkezett javaslatok szakmai egyeztetését követően kerültek az egyes témák a tárgysorozatba 
felvételre. A munkatervet – mint eddig is – rugalmasan kezeljük, így a Közgyűlés elé beterjesztésre 
kerülnek mindazok a döntési javaslatok, amelyek tárgyalása a félév során szükséges és indokolt.

A Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenfogalmi,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport,  valamint  a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag, a Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Pénzügyi illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hanzgott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 119/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  2010.  II.  félévi  munkatervét  a  melléklet  szerint 
elfogadja. 
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.

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

15./ Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének betöltéséről szóló 
103/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés áprilisi ülésén döntött a 3. számú házi gyermekorvosi 
körzet orvosi álláshelyének betöltéséről, valamint arról, hogy a körzet ellátására dr. Al-Shamiri Ali 
Kaid Rassammal, illetve az Al-Medical Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társasággal - melynek beltagja a Doktor Úr – kötött szerződést. Dr. Al-Shamiri Ali Kaid Rassam a 
Közgyűlés döntését követően, 2010. május 11.-én szóban jelezte, hogy a házi gyermekorvosi tevé-
kenységet nem betéti társasági formában, hanem az általa alapítandó korlátolt felelősségű társaság 
keretében kívánja ellátni. A kft. alapítására időközben sor került, cégbíróság a céget a cégjegyzékbe 
2010. május 18-án jegyezte be. Az előterjesztés a korábbi döntésben szereplő betéti társaság helyett 
a Doktor Úr által újonnan alapított gazdasági társasággal kötendő szerződés megkötésére tesz javas-
latot.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztás-
ra.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 120/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ A Közgyűlés a 103/2010. (IV.27.) Öh. sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„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  megbízási  szerződést  kíván kötni az Omar Medical Korlátolt  Felelősségű Társasággal 
azzal a kikötéssel, hogy a körzet gyermekorvosi  feladatainak ellátását - a helyettesítés esetét kivéve 
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–  kizárólagosan  dr.  Al-Shamiri  Ali  Kaid  Rassam  csecsemő-  és  gyermekgyógyász, 
gyermekgastroenterologus szakorvos végezheti.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal”

2./ A Közgyűlés  a  103/2010.  (IV.27.)  Öh.  sz.  határozat  mellékletét  hatályon  kívül  helyezi,  és 
felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

16./ Javaslat a polgármester költségátalányának visszavonására
Előterjesztő: Molnár Károly, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés az alakuló ülésén a polgármesteri tisztség ellátásával 
összefüggő költségei biztosítására költségátalányt állapított meg számára. A költségátalányról 2010. 
június 1. napjától kezdődően lemond, erről szóló írásbeli bejelentését a Pénzügyi Bizottsághoz be-
nyújtotta. Mivel a Parlamentben végez munkát, és ott költségtérítésben részesül, így nem kívánja az 
önkormányzat költségvetését terhelni.
Az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a bizottság ülését követően került megkül-
désre képviselőtársai részére. 

Simon Tibor: A FIDESZ-KDNP frakció nevében köszönetét fejezi ki Polgármester asszonynak. A 
juttatás melyről lemondott havi szinten a 200 ezer forintot meghaladja. Nem szabad elfelejteni azt a 
tényt sem, hogy jutalmat a jelenlegi ciklusban sem Polgármester asszony, sem az alpolgármesterek 
nem vettek föl.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy szolgálatként kell ezeket a feladatokat felfogni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 121/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése Székyné dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  írásbeli 
lemondása  alapján  a  részére  –  a  245/2006.(X.16.)  Öh.  számú,  illetve  4/2008.(I.29.)  Öh.  számú 
határozattal megállapított – költségátalányt 2010. május 31. napi hatállyal visszavonja.
A Közgyűlés  utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Kádár  Zsombor jegyző
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17./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  felügyelő  bizottsága  tagjainak 
megbízására, alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Vadovicsné Tölgyesi Mária
− Boros Gabriella

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Megye Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által létrehozott Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okirata szerint a 
közalapítvány kuratóriumát - az alapítók által 4 évre megbízott - felügyelő bizottság ellenőrzi, mely 
egy elnökből és két tagból áll. A felügyelő bizottság jelenlegi elnökének (Vadovicsné Tölgyesi Má-
riának) és a FEB tagjainak (Feketéné Rózsási Erikának és Tóth Melindának) a  megbízása 2010. 
május 31-én lejár, ezért az alapítóknak a következő négy évre új  FEB-et kell megbízniuk. A kurató-
riumi és FEB-tagok megbízására vonatkozó szabályok, valamint a két alapító korábbi megegyezése, 
hagyományai szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tehet javaslatot a FEB elnöké-
re és egy tagjára, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a FEB egy tagjára. 
A FEB jelenlegi tagjai közül javasolja újra jelölni elnöknek Vadovicsné Tölgyesi Máriát, tagnak pe-
dig Feketéné Rózsási Erikát. Nógrád Megye Önkormányzatának jelöltje Boros Gabriella.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a felügyelő bizottság tagjainak az eddig elvégzett mun-
kát. Kívánja, hogy a közalapítvány a jövőben kapjon megerősítést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 122/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  alapító,  a  Nógrád  Megyei  Közoktatási 
Közalapítvány  felügyelő  bizottságának  elnökévé  2010.  június  1.  napjától  2014.  május  31. 
napjáig terjedő időre Vadovicsné Tölgyesi Máriát (3100 Salgótarján, Béke krt. 1.) bízza meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés,  mint  alapító  a  Nógrád  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  felügyelő 
bizottságának tagjává 2010. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időre Feketéné 
Rózsási Erikát (3100 Salgótarján, Kékkői út 30.) bízza meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ A Közgyűlés  a  Nógrád  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  alapító  okirata  12.1  pontjának 
módosítását 2010. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
„12.1. A közalapítvány kuratóriumát – az alapítók által 4 évre megbízott – Felügyelő Bizottság 

ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. 
Elnöke: Vadovicsné Tölgyesi Mária (3100 Salgótarján, Béke krt. 1.)
Tagjai: Feketéné Rózsási Erika (3100 Salgótarján, Kékkői út 30.)

Boros Gabriella (3078 Bátonyterenye, Bem út 21.)
A megbízás kezdő időpontja 2010. június 1., lejárata 2014. május 31.”

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  határozatot  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat 
Közgyűlése elnökének küldje meg.

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

18./ Javaslat korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére és intézmény-
vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
−  Murányi Sándor

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciá-
lis Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója kérelemmel kereste meg korenged-
ményes nyugdíjazása tárgyában. 
A módosított jogszabályok miatt ez év végéig van lehetőség arra, hogy a rá irányadó előrehozott 
öregségi nyugdíjkorhatár – 61. életév - elérése előtt nyugdíjba vonulhat. Ennek feltétele, hogy a 
nyugdíjazással összefüggő költségek megfizetését a munkáltató vállalja.
Az a munka, amelyet Igazgató úr az intézmény élén végzett önmagáért beszél. Olyan kiváló szak-
mai munkát képviselt, melyre a továbbiakban is szükség lenne. Azok a források, melyekkel biztosít-
ható a korengedményes nyugdíjazás rendelkezésre állnak. Kéri képviselőtársait, hogy az előterjesz-
tést támogassák. Sajnálatát fejezi ki, hogy igazgató úr nem végez tovább vezetői munkát, egyúttal 
megköszöni azt a magas színvonalú tevékenységét, mely példaértékű lehet mindenki számára. Kü-
lön örült annak a felajánlásnak, melynek értelmében a döntést követően ellenszolgáltatás nélkül se-
gíteni kívánja az intézmény munkáját, a zökkenőmentes átállást. A pályázat kiírásáig, az átmeneti 
időszakban a vezető-helyettes látja el a vezetői feladatokat. 

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

Simon Tibor: Úgy gondolja, hogy Murányi Sándor tapasztalata, empátiája, a sérült gyerekekhez  vi-
szonyuló magatartása vele született tulajdonság, ami nagyon fog hiányozni. Hiányozni fog továbbá 
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az az ambiciózus vezetői hozzáállás, mellyel az intézmény érdekeit  képviselte. A bizottság és a 
maga nevében megköszöni mindazt, amit példamutatásként az elmúlt évtizedekben letett az asztal-
ra. Kíván a továbbiakban is sok erőt és egészséget.

Molnár Károly: Polgármester asszony szóbeli kiegészítőjében elismerően szólt  igazgató úr tevé-
kenységéről. Kérdése független igazgató úr személyétől, akiről az elismerő szavakat tudná megis-
mételni. A korengedményes nyugdíjazás az 1953-ban születettekre vonatkozik, igazgató úr ennek 
megfelelően tud élni a lehetőséggel. Az elmúlt hónapokban, években a város iskolahálózatán belül 
jelentős létszámleépítésre került sor. Ezeknek a pedagógusoknak nem adatott meg az a lehetőség, 
hogy korengedményes nyugdíjat vegyenek igénybe. Egy lehetőségük maradt csupán, ez pedig a pré-
miumévek igénybevétele. Ezeket a pedagógusokat hátrány érte. Kérdezi, hogy az elbocsájtott peda-
gógusok miért nem élhettek a korengedményes nyugdíjazás lehetőségével?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet tavaly decemberben született, ennek értelmében élhetnek a 
korengedményes nyugdíj lehetőségével az 1953-ban születettek. Molnár Károly képviselő annak a 
pártnak a tagja, amelynek kormánya ezt a döntést meghozta. Képviselő úr helyében ezt a kérdést 
nem tette volna fel.

Simon Tibor: Molnár Károly képviselő úr kérdése nem tartozik a napirendi pont tárgyalásához, de 
válaszol a feltett kérdésre. Pedagógus munkavállalótól ilyen jellegű kérés nem fogalmazódott meg. 
Murányi Sándor igazgató úr munkavállalóként fordult munkáltatójához, a Közgyűléshez. Az elmúlt 
időszak létszámleépítéseivel kapcsolatban elmondja, hogy a legfontosabb szempont a humánus bá-
násmód volt. Ebbe beletartozott az a lehetőség, hogy munkáltatóként figyelembe vette a munkavál-
lalók kéréseit. Több pedagógus kollégája fordult hozzá azzal, hogy részt szeretne venni a prémium 
év programban. Több esetben azonban meg kellett tagadnia adott kollégától a lehetőséget, mert az a 
feladat, amit végzett nem volt pótolható. A gyermeklétszám csökkenése sem hagyható figyelmen kí-
vül.  Tantestületi  értekezleten elmondta,  hogy akinek lehetősége van arra,  hogy egy évben belül 
nyugdíjba mehet, az számíthat arra, hogy el lesz bocsájtva, hiszen öt évvel öregségi nyugdíj előtt 
álló pedagógust 8 havi felmentési idő, 8 havi végkielégítés plusz 4 havi végkielégítés illeti meg. 
Gyakorlatilag 12 havi bérét előre megkapja, ezzel az önkormányzat sem kerül hátrányba, hiszen a 
kifizetett összeget visszaigényelheti, a pedagógus pedig előre megkapja a bérét. Igazgatótársaival 
együtt minden szempontot figyelembe vettek, felelősségteljes, humánus döntést hoztak. Sajnálja, 
hogy vannak olyan újságcikkek, melyek egyoldalúan foglalnak állást. Jelen napirendi pont az adott 
munkának az elismerése, a lehetőség biztosítása, melyet támogat.

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 18 fő)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A pedagógusok körében történt létszámleépítéseket az önkormányzat 
nem saját elhatározásából tette, hanem burkolt kormányzati döntés eredményeként történt 2006-ban, 
két alkalommal. Először amikor a pedagógusok kötelező óraszámát megemelte, másodszor amikor 
át kellett térni a normatív finanszírozásról a teljesítménymutatós finanszírozásra. Az önkormányza-
tokat rendkívül nehéz feladat elé állítja az intézmények fenntartása. Általános iskola szinten egy 
gyermek bekerülési költségének 60%-át a helyi adófizetők pénzéből kell kipótolni. Simon Tibor fő-
igazgató úr, az oktatási iroda szakemberei, az intézményvezetők egyenként beszéltek a pedagógus 
kollégákkal a lehetőségeket végiggondolva. A helyzethez képest a lehető legméltóbb döntést hozták 
meg. Az önkormányzaton nem kellene olyan dolgokat számon kérni, amely 2006-ban nem létezett. 
A rendeletet 2009 decemberében hozták meg, melynek nincs visszamenő hatálya. A pedagógusok 
létszámleépítését  2006-ban kellett  végrehajtani.  Méltatlannak tartja a Molnár Károly által  feltett 
kérdést.
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Molnár Károly: Polgármester asszony hozzászólásait nem szokta minősíteni, de megjegyzi, hogy a 
képviselőt megilleti a jog, hogy kérdezzen. Tudvalevő, hogy létszámleépítésre nemcsak 2006-ban 
került sor. Azt állítani, hogy 2006-ban nem létezett az féligazság. Hozzászólását Polgármester asz-
szony félreértette. Nem a korengedményes nyugdíjról szóló törvény életbe lépését kritizálta, hanem 
a kettős helyzetet, mely jelen pillanatban fennáll a nyugdíjazás terén a korengedményes illetve a 
prémium év között. A nyugdíjasok helyzetének rendezése az új kormány feladata lesz. Nem szeret-
ne előre sem bizalmat, sem kritikát megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Köszöni, hogy Simon Tibor 
igazgató úr korrekt választ adott kérdésére. Ha jól értette az 1953-ban született pedagógusok vá-
laszthatták azt, hogy prémiumévek program keretében nyugdíjba vonulnak, vagy volt olyan lehető-
ségük is, hogy ún. korengedményes nyugdíjba mehettek, csak nem éltek a lehetőséggel?

Simon Tibor: Amióta a rendelet hatályba lépett egy pedagógus kolléga sem fordult hozzá azzal, 
hogy élni kíván a lehetőséggel.

Fenyvesi Gábor: Véleménye, hogy a feltett kérdések nem illenek a napirendi pont tárgyalásához. 
Molnár Károly képviselő kérdéseivel kellemetlen helyzetbe hoz egy nyugállományba vonulni ké-
szülő igazgatót. Amennyiben kérdése van a pedagógusok létszámleépítésével kapcsolatban azt az 
aktuális napirendi pont tárgyalásánál tegye meg. Kéri, hogy polgármester asszony zárja le ezt a mél-
tatlan polémiát.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A határozati javaslatból kiemeli, hogy a megbecsülés és köszönet je-
léül  Murányi  Sándor  igazgató  úrnak  több évtizedes  igazgatói  munkája  elismeréseként  címzetes 
igazgatói címet adományoz a Közgyűlés. 

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 123/2010.(V.27.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy Murányi 
Sándorral,  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójával 2010. augusztus 3. napjával történő korengedményes 
nyugdíjazására 2010. június 30. napjával megállapodást köt. 
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  megkötésére  és  az  Észak-
magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz történő megküldésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  a  megállapodás  megkötésével  egyidejűleg  hozzájárul  Murányi  Sándor 
közalkalmazotti jogviszonyának – a magasabb vezetői megbízás egyidejű megszűnésével járó – 
2010. augusztus 2. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Murányi Sándor korengedményes nyugdíjazására 
vonatkozó szándéknak az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Salgótarjáni 
Kirendeltség és Szolgáltató Központhoz történő bejelentéséről gondoskodjon.

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

4./ A Közgyűlés vállalja, hogy az Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
által közölt fizetési kötelezettség teljesítéséhez a fedezetet biztosítja annak érdekében, hogy a 
munkáltató  azt  a  fizetési  értesítés  kézhezvételét  követő  15  napon belül  a  Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizethesse.
A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  alapján  teljesítendő  fizetési 
kötelezettség  pénzügyi  fedezetének  biztosítása  érdekében  a  szükséges  költségvetési 
előirányzat-módosításokra vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

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

5./ A  Közgyűlés  Murányi  Sándor  részére  –  magasabb  vezetői  megbízása  megszűnésekor  – 
címzetes igazgatói címet adományoz.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

Határid  ő  : értelemszerűen
Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ A Közgyűlés  az  Illyés  Gyuláné Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes 
Pedagógiai  Szakszolgálat  intézményvezetői  megbízásra  szóló  pályázatát  a  melléklet  szerint 
kiírja.  A pályázatot  a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Központ,  az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
internetes oldalán közzé kell tenni.

Határid  ő  : 2010. augusztus 31.
Felel  ő  s  : Reszoly Gusztávné irodavezető

7./ A Közgyűlés megbízza Birincsik Istvánné nevelési-oktatási intézményegység vezetőt, hogy az 
Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat  vezetésével  kapcsolatos  feladatokat  –  az  intézmény  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata szerint – 2010. augusztus 3. napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig 
lássa el.
A Közgyűlés a helyettesítés idejére Birincsik Istvánné részére 99.300 Ft/hó helyettesítési díjat 
állapít meg. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

Határid  ő  : értelemszerűen
Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Murányi Sándor: A napirendi pont tárgyalásának kezdetén Polgármester asszony és Főigazgató úr 
szavait hallgatva úgy érezte, hogy visszavonja elhatározását, de Molnár Károly képviselő úr intelme 
és érdeklődése kapcsán győzött a józan ész. Polgármester asszonynak, a képviselő testületnek meg-
köszöni a bizalmat, mellyel intézményének munkáját, személyét támogatták. Megköszöni továbbá a 
tantestület türelmét, mellyel támogatták igazgatói tevékenységét. Továbbra is fenntartja felajánlását, 
az önkormányzat és az intézmény munkáját tapasztalatával, ismereteivel tovább kívánja segíteni. 
Úgy érzi, hogy emelt fővel léphet eggyel hátrébb.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni igazgató úr szavait. További jó egészséget és jó munkát 
kíván.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A mai ülésre interpelláció nem érkezett. Bejelenti, hogy – közérdekű 
információként – Fenyvesi Gábor alpolgármester úr ad tájékoztatást a tehermentesítő út végleges 
forgalomba helyezésének jelenlegi problémáiról.

Fenyvesi  Gábor:  A tehermentesítő  út  kérdése  kiemelt  közügynek  számít.  A tehermentesítő  út 
megépítése egy újabb szakaszhoz érkezett az elmúlt időszakban. Az az információ jutott el hozzá, 
hogy  a  Közlekedési  Felügyelet  a  továbbiakban  nem  engedélyezi  a  közút  működését,  ezért 
egyeztetést kezdeményezett, melyen a Közlekedési Felügyelet munkatársa, a városfejlesztési iroda 
és a jegyző úr is részt vettek. Ezzel kapcsolatban a következő tájékoztatást adja:
A 21.sz.  főúttal  párhuzamos  Salgótarján  várost  tehermentesítő  2112.  sz.  út  –  III.  szakaszának 
kiépítésére az önkormányzat az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósággal, valamint a Nógrád 
Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társasággal 2004. szeptember 29-én kötött megállapodást, 
majd  a  területbiztosításra,  és  annak  finanszírozására  2005.  szeptember  29-én  kiegészítő 
megállapodást. A pályázat nettó 4.643.415 eFt. támogatásban részesült, az Útpénztári finanszírozás 
nettó  678.789  eFt.  volt.  A Nógrád  Megyei  Közlekedési  Felügyelet  (UV/496/71/2004.  számon) 
kikötéseket is tartalmazó építési engedélyt adott 2004. októberében, mely engedély  összekötő út 
kategóriába sorolt út építésére szólt. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes HBV 
Salgótarján 21 Konzorcium 2005.  őszén megkezdte  a  kivitelezési  munkákat,  a  műszaki  átadás-
átvétel  2008. augusztus 22-én indult,  és szeptember 8-án lezárásra került.  A kivitelezési  költség 
nettó 5.322.204 E Ft volt.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére a megvalósult létesítményekre vonatkozóan az 
ideiglenes forgalomba helyezési, illetve használatbavételi engedélyezési eljárás megindításra került. 
A  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Észak-magyarországi  Regionális  Igazgatósága  az  ügyben 
érintettek - többek között a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség  -  által  előírt  feltételek  megtartási  kötelezettsége  mellett  határozatában  -  annak 
jogerőre emelkedésétől számított  egy évig - a létesítményekre ideiglenesen forgalomba helyezési 
engedélyt adott.
A NIF a közlekedési hatóság fenti határozatának levegő védelemre vonatkozó előírását kifogásolva 
fellebbezést  nyújtott  be,  melynek  eredményeként  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Központi 
Hivatala az elsőfokú határozatot  2009. július 20-án megváltoztatta. Ezen előzményekre tekintettel 
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az elsőfokú határozat 2009. szeptember 24-én vált csak jogerőssé és végrehajthatóvá, így az abban 
foglalt kikötések teljesülésének időpontjai a másodfokú eljárás miatt kitolódtak. 
Az  előírt  zajvédelmi  követelményekhez  kapcsolódó  és  műszeres  mérések  alapján  készült 
szakvélemény 2009.  december  3-án  –  az  előbbiek  alapján  már  kitolódott,  de  határidőn  belül  - 
benyújtásra került a Felügyelőségre, amelyet a környezetvédelmi hatóság nem fogadott el, ugyanis 
az általa  előírtakat nem teljesítettnek tekintette a szakvéleményben foglaltak alapján.  Meg kell 
említeni még azt is, hogy a szakvéleményben tárgyi közúti létesítmény  összekötő úti besorolása 
helyett  –  tévesen  -  I.  rendű  főúti  besorolást  kapott  és  az  értékelés  is  a  főútra  vonatkozó 
követelmények szerint  történt.  A vonatkozó jogszabály -  27/2008.(XII.3.)  KvVM-EüM együttes 
rendelet  -  alapján  az  összekötő  úti  besorolás  esetén  szigorúbb zajterhelési  határértékeknek  kell 
teljesülniük, mint az I. rendű főút esetében. Innentől nincs információ, hogy milyen hiánypótlást írt 
ki  a  felügyelőség,  valószínűsíthetően  az  önkormányzattól  kért  nyilatkozathoz  kapcsolódó  új 
szakvélemény beadása volt a következő kötelezettség, amelynek határideje 2010. május 17. volt.
Az elsőfokú közlekedési hatóság 2010. március 10-én hivatalból végrehajtási eljárást  indított az 
ideiglenes  forgalomba  helyezési  engedélyében  elrendelt  kötelezések  végrehajtása  tárgyában,  és 
mivel a teljesítés a rendelkezésére álló adatokból nem volt egyértelműen megállapítható, ezért 2010. 
március 25-én hatósági ellenőrzést tartott. 
A közlekedési hatóság a NIF részéről 2010. április 6-án benyújtott igazolási kérelemnek helyt adott 
és a még nem teljesített kötelezések teljesítésének végső határidejét 2011. december 31. napjában 
határozta meg. A végzésben a közlekedési hatóság több típusú feladat (műszaki, tulajdonviszony 
földhivatali  nyilvántartásban  történő  rendezése,  vízi  létesítmények  engedélyezési  eljárása, 
zajvédelmi követelmények teljesítésének) elvégzésére határozta  meg az előbb említett  határidőt. 
Fontos  még  megemlíteni,  hogy  az  előbbi  végzésben  kiadott  határidő  nem  a  zajvédelmi 
követelmények  teljesülését,  hanem -  határérték  túllépés  esetén  –  az  azt  megszüntető  feladatok 
megvalósítását tartalmazó intézkedési terv beadásának határidejét jelenti.
A  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  Észak  Magyarországi  Területi  Főmérnökség  Nógrád  Megyei 
Igazgatósága 2010.  május  14-én kérelemmel  fordult  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Jegyzőjéhez, 
amelyben egyetértését kérte ahhoz, hogy a zajvédelmi munkálatok elvégzését 2013. november végéig 
ki  lehessen  tolni.  Indokolásában  előadta,  hogy  a  zajterhelési  határértékek  csak  a  már  megépült 
zajvédelmi falak meghosszabbítása esetén, illetve jelentős további passzív zajvédelmi megvalósítást 
követően teljesülhetnek, amelyhez szükséges financiális háttér  (kb. 500 millió Ft) megteremtését a 
beruházó jelenleg csak ütemezett finanszírozási módon tartja reálisnak.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  a  29587/2010.  sz.  nyilatkozatában  az  előzőek 
figyelembevételével –  HR 4.§ (1) bekezdés b) pontja alapján – a kérelemben feltüntetett ütemezett 
intézkedési terv Felügyelőség általi elfogadását legkésőbb 2011. december 31-ei időpont tartása mellett 
javasolta.
Az  új  szakvélemény  2010.  május  17-én  a  Felügyelőséggel  előzetesen  egyeztetettek  szerint,  a 
jogszabályoknak  és  a  rendezési  tervnek  megfelelően,  továbbá  Salgótarján  MJV  Jegyzőjének 
nyilatkozatával együttesen benyújtásra került a környezetvédelmi hatósághoz.
Minden képviselő előtt ismeretes a tehermentesítő út kronológiája. 2008 őszén a tehermentesítő út 
ideiglenes használatbavételi engedélyt kapott és átadásra került. Ezt javítás követte, miután az út 
majdnem rádőlt a vasúti sínekre, azóta is csúszik a rézsű. A város vezetését kb. egy éve keresték 
meg a Móricz Zsigmond úti lakók, akiknek házuktól 3-4 méterre megy el a híd. Több lakossági 
fórum  került  megtartásra  a  tehermentesítő  út  zaj-  és  levegőterhelésével  kapcsolatban. 
Felháborítónak tartja, hogy a lakók sorozatosan elveszítették keresetüket, mára pedig kiderült, hogy 
a tehermentesítő út összekötő út. Az önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket, 
és a lakosság mellett áll.
Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a közvilágítás kapcsán a város önkormányzatának pénzügyi 
érdekeltsége  van,  ezért  a  tehermentesítő  út  teljes  műszaki  átvilágítását  fogja  kezdeményezni  a 
minisztériumok megalakulását követően. 
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Más  témáról  szólva  elmondja,  hogy  az  elmúlt  időszak  csapadékos  időjárása  következtében 
jelentősen megnövekedett a közterületeken a fű. Bodnár Benedek ügyvezető igazgató úrtól kéri, 
hogy a tervezett fűnyírásokra előbb kerüljön sor.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a tehermentesítő út 
bekerüljön  azon  ügyek  közé,  amelyet  a  megalakuló  Kormány  elsők  között  vizsgálni  fog.  A 
tehermentesítő út átadásakor Bajnai Gordon, akkor még mint miniszer azt mondta, hogy „Önök 
saját szemükkel láthatják, ebben az útban benne van a 6,5 milliárd”. A tapasztalatok azonban nem 
ezt mutatják. A felelősséget meg kell állapítani.

Dudás József: Az esőzés nagy problémát okoz. Az árkoknak, hordalékfogóknak nagy szerepük van 
ebben  az  időszakban.  Kéri,  hogy  a  Salgó  Vagyon  Kft.  munkatársai,  a  közterület-felügyelők 
figyelmeztessék azokat, akiknek a háza előtt az árok nincs kitisztítva. A Corvin úton a betonlapok 
bedőltek, ezt a problémát már jelezte a Városüzemeltetési Iroda munkatársainak.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Igazat ad Dudás József képviselő úrnak. Ebben az esős időszakban a 
magánszemélyek és cégek részéről is fokozottabb odafigyelés szükséges.

Czene Gyula:  Elmondja,  hogy a Dolinka pihenő park kihasználtsága örvendetes.  Kérdezi,  hogy 
mikor  kerül  megoldásra  a  víz  kivitele?  A Dolinka  Salgótarján  egyetlen  erdei  szabadidő parkja, 
rengeteg  iskolás  csoport,  vállalkozók,  civil  szervezetek  látogatnak  oda.  Örömét  fejezi  ki,  hogy 
Polgármester asszony befogadta és felkarolta a Szilváskői sípálya ügyét.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A város  vezetése  mindent  megtesz  annak  érdekében,  hogy  a 
Dolinkában megoldásra kerüljön a víz kérdése, álláspontja nem változott. Látható, hogy az előző 4 
évben megnövekedett a látogatói létszám. A Szilváskői sípályával kapcsolatban elmondja, hogy a 
megvalósíthatósági  tanulmány a  leendő  minisztériumba  továbbításra  kerül.  Ígéretet  kapott  arra, 
hogy amennyiben a kormányzati pályázati kiírások elindulnak, megteremtődik annak a lehetősége, 
hogy a sízés teret és lehetőséget kapjon Szilváskőn.

Dudás József: Tatár Csaba igazgató úrtól kérdezi, hogy a piac mögötti épületekkel mi lesz?

Tatár Csaba: Önkormányzati határozat értelmében a terület jelenleg eladásra van kijelölve. Komoly 
érdeklődők voltak, azonban az adás-vétel nem jött létre. Tervei szerint a júniusi Közgyűlés ülésén 
egy újabb előterjesztést tárgyalhat a Közgyűlés. Jelen állapotában tovább nem maradhat. Az eredeti 
állásponthoz kell visszatérni,  miszerint az önkormányzat veszi kezelésbe a területet.  Forrást kell 
találni a lebontáshoz. Elmondja továbbá, hogy a VGÜ Kft-vel közösen 22 konténer szemét került 
elszállításra. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: További egyeztetések szükségesek a probléma megoldása érdekében.
Kéri képviselőtársait, hogy tolmácsolják köszönetét azoknak a választópolgároknak, akik lehetővé 
tették  számára,  hogy  ebben  a  történelmi  Parlamentben  dolgozhat.  A  tegnapi  nap  folyamán 
megtörtént a szavazás a magyar állampolgárságról szóló törvényről. Várhatóan a jövő héten születik 
döntés arról, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja legyen. Megköszöni a Förster Kálmán 
Városvédő és Városszépítő Egyesületnek azt a tevékenységét, mely az összefogás napjaként június 
4-i dátumon a Kálvária takarítását, az ottani megemlékezést szervezte. Meghívja képviselőtársait 
június 5-én szombaton a délelőtti takarításra és a 17 órakor tartandó megemlékezésre.

Elmondja  továbbá,  hogy  Schmidt  Pál  a  Magyar  Országgyűlés  Elnöke  június  4-ére  parlamenti 
emlékülést hívott össze.
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