
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

10. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i üléséről.

Jelen vannak:
− a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
− dr. Kádár Zsombor jegyző
− 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 24 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. 
Külön köszönti a hivatal jelen- és távollévő köztisztviselőit, akik a mai napon tartják hivatásuk, a 
köz szolgálatának ünnepét.

A Közgyűlés tárgysorozatára vonatkozóan a következő módosító javaslatot teszi:
Javasolja,  hogy a  Közgyűlés  5.b./  napirendi  pontként  tárgyalja  meg  a  „Javaslat  a  Salgótarján 
Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjának megbízására” című előterjesztést 
polgármesteri  előterjesztés  alapján.  7.  napirendi  pontként  javasolja  tárgyalni  a „Javaslat  az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének  
szabályairól  szóló  rendelet  módosítására” című  előterjesztést  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának előterjesztésében. Javasolja 11. napirendi pontként tárgyalni a  „Javaslat a Nógrádi  
Geopark Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására” című előterjesztést Eötvös Mihály 
alpolgármester  úr  előterjesztésében.  Végezetül  21.  napirendi  pontként  javasolja  tárgyalni  a 
„Javaslat  az  SKSE  férfi  kosárlabda  csapat  2010-2011.  évi  bajnoki  szezonra  vonatkozó 
támogatására” című előterjesztést a polgármester előterjesztése alapján.

Javaslatai elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010.(VII.1.) rendelete a 2010. évi költség-
vetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./     a/ Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
46/2008.(X.28.)  rendelet  és  a  járművek  elhelyezésének  szabályairól  szóló  39/1998.
(XII.29.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Molnár Ágnes, a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

b/ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VGÜ Kft. között létrejött 
megbízási  szerződés  módosítására  és  bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetésére
Előterjesztő:    Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

3./ Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának elfogadá-
sára
Előterjesztő: Dr. Rozgonyi József, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

4./ Javaslat a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

5./ a./ Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi működéséről szóló beszá-
moló elfogadására 
Előterjesztő: Hrabecz Gyula, a kuratórium elnöke

b./Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjának meg-
bízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ a./ Javaslat karitatív szervezetekkel való együttműködési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

b./ Javaslat önkormányzati helyiségek ingyenes használatba adására 
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

7./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

8./ Javaslat az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között fennálló hosszú távú megbízási szer-
ződés módosítására és a salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz.-ú ingatlanokon található fel-
építmények bontására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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9./ Javaslat Salgótarján, belterületi 1216 helyrajzi számú ingatlan 22 m2 területrészének forgalom-
képessé nyilvánítására
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója  

10./ Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

12./ Javaslat a salgótarjáni Tourinform Iroda átadására a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Közhasznú Egyesület részére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

13./ Javaslat a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő-rehabilitációja” című kiemelt projekt 
második fordulójára történő benyújtására és az ehhez szükséges jognyilatkozat megadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

14./ Javaslat a vis maior alapra történő pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Molnár Ágnes, a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese

15./ Tájékoztató az óvodai, az általános iskolai beiratkozásról és a középiskolai beiskolázásról, va-
lamint javaslat a 191/2009.(IX.29.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

16./ Javaslat a 2010/2011-es felnőtt bérletes színházi évadra vonatkozó önkormányzati kötelezett-
ségvállalásra 
Előterjesztő: Nagyné Hajdú Györgyi, a JAMKK igazgatója

17./ Javaslat az Aradi Vértanúk Emlékhelye felállítására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

18./ Javaslat bányász-emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

19./ Javaslat Klebelsberg Kunó-emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

20./ Javaslat Ferences-rendiek emléktáblája felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

21./ Javaslat az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011. évi bajnoki szezonra vonatkozó támoga-
tására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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22./ Javaslat a 104/2010. (IV.27.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

23./ Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat igazgatója prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
– Murányi Sándor

Zárt ülésen:

24./ a./Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Csarnok-  és  Piacigazgatósága 
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és intézményvezetői pályázat 
kiírására
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

b./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Csarnok-  és  Piacigazgatósága 
igazgatójának 2010. évi prémiumfeladatának értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A polgármesteri tájékoztatót két témában egészíti ki:
Az első, amiről tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, az árvízkárosultak megsegítésére indított gyűjtési 
akció.  Ismeretes,  hogy  három  hete  a  város  önkormányzata  -  helyi  civil  szervezetekkel  és 
vállalkozókkal közösen - meghirdette a „Salgótarjáni Összefogás az Árvízkárosultakért” elnevezésű 
akciót, mely során tárgy- és pénzadományok gyűjtésére került sor a közelmúlt esőzéseiben károsult 
rászorulók számára. 
A gyűjtésben aktív szerepet vállalt  a Civil  Kerekasztal,  a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 
Szervezete, a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány, a Személy-, 
Vagyonvédelmi  és  Magánnyomozói  Kamara  Nógrád  Megyei  Szervezete,  de  gyűjtőpontot 
üzemeltetett a Vásárcsarnok- és Piacigazgatóság és az Egészségügyi- Szociális Központ is. 
A tárgyi adományokat illetően elmondható, hogy mostanra teljesen megtelt a Salgó Vagyon Kft. 
zagyvapálfalvai  raktára,  ahová  egy  segítőkész  vállalkozó  a  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Kht. 
közhasznú munkásainak közreműködésével szállította a lakossági felajánlásokat. 
A  10  teherautónyi  adomány  között  található  hűtő,  fagyasztóláda,  villanytűzhely,  komplett 
konyhabútor, ülőgarnitúra, fekhely, kanapé, szekrény és polc, asztalok és székek, ruhák, de még 
számítógép is. A Vásárcsarnok által rendelkezésre bocsátott raktárban 3000 liter ásványvíz várja, a 
rászorulókat.
A  pénzadományok  fejében  a  felajánlók  tiszteletjegyet  kaptak  a  József  Attila  Művelődési  és 
Konferencia Központban június 26-án este tartott  Jótékonysági Estre, melyen a város tehetségei 
mellett fellépett Szabó István pánsípművész is. 
A  pénzgyűjtést  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  és  a  Civil  Kerekasztal 
koordinálta, hatvan civil szervezeti tag dolgozott egy héten keresztül a város forgalmas terein, s 
gyűjtötték a  városlakók felajánlásait.  Máig körülbelül  700 ezer  forint  jött  össze a  Vöröskereszt 
számláján, de a felajánlók jelentkezése folyamatos.
Az  adományok  elosztásáról  a  károsultak  személyes  igényeit  ismerő  szakemberekkel,  vagyis  a 
Salgótarjáni Polgári Védelem vezetőjével – Juhász Lászlóval - és a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
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Megyei  Szervezetének  vezetőjével,  Juhászné  Kincses  Helénnel  egy  közeljövőbeli  egyeztetésen 
fognak  dönteni.  Prioritást  a  város  illetve  a  környező  települések  károsultjai  élveznek,  de 
amennyiben lehetőség nyílik rá, távolabbi tájakra is küldenek adományt. 
Időközben a VOSZ Nógrád megyei szervezete is felhívást tett közzé vállalkozói körében, hogy aki 
anyaggal,  élő  munkával,  teljes  kivitelezéssel  tudja  segíteni  a  környékbeli  károsultaknak  az  élet 
folytatásához való szerény, de biztos körülmények kialakítását,  azok jelentkezzenek, s vegyenek 
részt az újjáépítésben, renoválásban.
Megköszöni  mindenkinek az  adakozást,  s  külön köszöni  azoknak is,  akik  időt  és  energiát  nem 
sajnálva  szerepet  vállaltak  a  gyűjtésben,  felléptek  a  jótékonysági  esten.  Egyúttal  kéri 
képviselőtársait,  hogy lehetőségeikhez  mérten  csatlakozzanak  a  gyűjtéshez,  ahogy azt  a  Fidesz 
frakció már megtette.
A  második téma,  amivel  a  polgármesteri  tájékoztatót  kiegészíti,  az  Urikány  várossal  kötött 
testvérvárosi  kapcsolatfelvételre  vonatkozik.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy a  Közgyűlés  ülését 
követően Eötvös Mihály alpolgármester úrral  és Séra Tamás képviselő úrral  Erdélybe indulnak, 
hogy Urikány város  vezetése  meghívásának  eleget  téve  aláírják  a  két  város  együttműködésére 
vonatkozó megállapodást.
Kérdezi, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz van-e valakinek kérdése, véleménye?

Czene  Gyula:  Június  4-én  Eötvös  Mihály  alpolgármester  úr  egy  20  tagú  pedagógusokból  álló 
csoportot  fogadott  Szlovákiából.  A fogadáson részt  vett  a  Gyermekekért  Baráti  Kör,  a  Szlovák 
Kisebbségi  Önkormányzat,  a  Magyar  Pedagógiai  Társaság Nógrád Megyei  Tagozata  és  a  Civil 
Kerekasztal Elnöke is. A rendezvényt példaértékűnek tartja. Sajnálatát fejezi ki, hogy ez az esemény 
nem szerepel a polgármesteri tájékoztatóban.

Eötvös Mihály: A polgármesteri tájékoztató összeállításakor nem jelezte az említett eseményt, ezért 
nem szerepel a tájékoztatóban. Egyetért Czene Gyula képviselőtársával abban, hogy szükséges a két 
nép közötti barátság erősítése, melyhez nélkülözhetetlenek ezek a találkozók.

Szabó  Péter:  Az  árvízkárosultak  megsegítésére  vonatkozó  akcióval  kapcsolatban  a  következő 
gondolatokat  fogalmazza  meg:  Jó  volt  látni  azt,  hogy  a  nógrádi  emberek  összefogtak  az 
árvízkárosultak megsegítése érdekében.  Több millió  forint,  rengeteg adomány gyűlt  össze.  Úgy 
gondolja  azonban,  hogy a  koordinálás  nem volt  megfelelő.  Köszönetét  fejezi  ki  azoknak,  akik 
segíteni próbáltak, azonban azt tapasztalta, hogy voltak akik lomtalanítási akciónak tekintették az 
árvízkárosultak  megsegítését.  Elsősorban  építőanyagokra,  festékekre,  takarókra,  fertőtlenítő-  és 
rovarirtó  szerekre  lett  volna  szükség.  Többen  élő  munkát  ajánlottak  fel.  Ezzel  azonban  az  a 
probléma,  hogy  a  szállást  és  az  étkezést  nem  tudják  biztosítani.  Véleménye,  hogy  a 
segélyszervezetek  logisztikáját  jobban  kellene  koordinálni.  A megyében  az  árvíz  10  települést 
érintett, ami a médiában nem kapott kellő figyelmet.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Nem  ért  egyet  Szabó  Péter  képviselő  által  elmondottakkal.  A 
salgótarjáni  koordinációról  és  a  gyűjtési  akcióról  csak  pozitívan  tud  nyilatkozni.  A  város 
önkormányzata azért szervezett gyűjtést, hogy a környéken élő családokat megsegítse, elsősorban 
azokat,  akiknek a háza összeomlott.  Az akció kizárólag a  salgótarjáni  Helyi  Védelmi  Bizottság 
akcióterületére vonatkozik. Véleménye, hogy a Magyar Vöröskereszt és a Polgárvédelem kiválóra 
vizsgázott a koordinálás területén.

A polgármesteri  tájékoztatóhoz  további  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  Közgyűlés  azt 
tudomásul veszi.
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010.(VII.01.)  rendelete a 2010. évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségve-
téséről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításának lényegi elemeit foglalja össze.
Elmondja továbbá, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója 2010. 
június 24-én kelt levelében jelezte, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletben elrendelt  végleges 
létszámcsökkentésen túl további 2 fő pedagógus végleges létszámcsökkentése indokolt  az intéz-
ményben. Mivel az eredeti rendelet-tervezetben ez nem szerepelt – hiszen az intézményvezető jel-
zése az anyagküldést követően jutott el hozzá -, szükségessé vált a változás átvezetése, mely az 
ülést megelőzően került megküldésre.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet 
alkotta:
(A 16/2010.(VII.01.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ a/ Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról 
szóló 46/2008.(X.28.) rendelet és a járművek elhelyezésének szabályairól szóló 39/1998.
(XII.29.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Molnár Ágnes, a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

b/ Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  VGÜ  Kft.  között 
létrejött  megbízási  szerződés  módosítására és bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel 
történő megszüntetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Szóbeli  kiegészítőjében  elmondja,  hogy  az  Alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek  minősítette  és  2010.  június  30-i  hatállyal  megsemmisítette  a  közúti 
közlekedésről  szóló  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  egyes  rendelkezéseit. Az 
Alkotmánybíróság  határozatában  megállapította,  hogy  mulasztásban  megnyilvánuló 
alkotmányellenes helyzet  áll  fenn,  mert  az  Országgyűlés hiányosan szabályozta  a közút kezelői 
jogait gyakorló helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogkörét. Az Országgyűlés az erre vonatkozó 
törvényt a 2010. június 1-jei ülésén elfogadta. A jogszabályváltozások miatt szükséges a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
Elmondja továbbá, hogy jelenleg a fizető parkolók üzemeltetését a VGÜ Kft. megbízási szerződés 
keretében  látja  el.  A törvénymódosítás  által  előírt  kötelező  tartalmi  elemek  miatt  szükséges  az 
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önkormányzat és a VGÜ Kft. között fennálló megbízási szerződés módosítása.
Az új törvényi rendelkezések figyelembe vételével javasolja az önkormányzati tulajdonú várakozási 
helyekre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A  2/b  napirendi  pont  keretében  tárgyalandó,  az  előterjesztés  mellékletét  képező  megbízási 
szerződésmódosítás  8.  sz.  mellékleténél  kéri  módosítani  az  „eFt”-ot -  „Ft”-ra,  mivel  az  a 
megfelelő  mennyiségi  egység.  Kéri,  hogy  ennek  figyelembevételével  kerüljön  tárgyalásra  az 
előterjesztés. 

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
mind az a./, mind a b./ napirendi pontot egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 17/2010.(VII.01.)Ör. rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 126/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a VGÜ Kft.  között  1996. február 29. napján létrejött  megbízási  szerződés módosítását  a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

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

2./ A Közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VGÜ Kft. között 2009. 
február  25.  napján  létrejött,  a  kijelölt  fizető  parkolók  üzemeltetésére  vonatkozó  bérleti 
szerződésének  2010.  június  30.  napjával  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését 
jóváhagyja. 
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés  megszüntetésére  vonatkozó 
nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának el-
fogadására
Előterjesztő: Dr.Rozgonyi József, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány Kuratóriuma a 
Közalapítvány alapító okirata, valamint szervezeti és működési szabályzata szerint évente egy alka-
lommal írásban beszámol az alapítónak tevékenységéről és a Közalapítvány vagyonának felhaszná-
lásáról. A beszámolóban tájékoztatást adnak a közalapítvány gazdálkodásról, szerveinek működésé-

7



ről, a szakmai munkáról, illetve a közhasznúsági jelentésről.
A  beszámolót  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  Kuratóriuma  és  Felügyelő 
Bizottsága 2010. április 26.-i ülésén megtárgyalta, azt mindkét testület egyhangúlag elfogadta. Az 
előterjesztőn  kívül  köszönti  Szabó  János  urat,  a  Nógrád  Táncegyüttes  művészeti  vezetőjét. 
Megköszöni,  hogy a  táncegyüttes  a  város  hírét  messze  viszik  nemcsak  országon  belül,  hanem 
országhatáron túl is. 

dr. Rozgonyi József: Elmondja, hogy a 2009. évben is egy nagyon sikeres esztendőt zárt a Nógrád 
Táncegyüttes. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság biztosította a szükséges feltételeket, melyért 
köszönetét fejezi ki. Köszönetét fejezi ki továbbá az alapítónak, hiszen a támogatás döntő részét a 
város önkormányzata finanszírozza. 2010. évben jelentősebb támogatást biztosított a korábbi évek-
hez képest. Az ősszel leköszönő kuratórium olyan anyagi helyzetet hagy hátra, mely a jövőben biz-
tonságot jelent az együttes működése számára. Megköszöni az önkormányzat együttműködését. El-
mondja, hogy október 30-án lejár a mandátuma, melyet nem szeretne megújítani. Az alapítvány ve-
zetését olyan személynek szeretné átadni, aki még többet tud tenni az együttesért.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a kuratórium és az elnök olyan tevékenységet 
folytatott az elmúlt időszakban, mellyel a mérce magasra lett téve. dr. Rozgonyi Józsefnek megkö-
szöni azt az áldozatos munkát, mely példaértékű lehet a későbbiekben.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatta az előterjesztést.
 
Simon  Tibor:  A bizottság  megköszönte  a  kuratórium  leköszönő  tagjainak  az  eddigi  munkát, 
elismerését fejezte ki az elmúlt évek hasznos tevékenységéért.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 127/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány 
2009. évi beszámolóját – a melléklet szerint – elfogadja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

4./ Javaslat a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszá-
moló elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 299/1995.(XI.13.) Öh. 
sz. határozatával döntött a közalapítvány létrehozásáról és alapító okiratáról. A helyi önkormányza-
tokról szóló törvény szerint a településfejlesztés, a tudományos és művészeti tevékenység támogatá-
sa önkormányzati közfeladat. A feladatok közül az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja a város 
jövőjét megalapozó értelmiség képzését és megtartását, támogatja a felsőfokú intézményekben to-
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vábbtanulókat. Az előterjesztés a közalapítvány elmúlt évi szakmai tevékenységéről szól, kiegészül-
ve a számviteli törvény szerinti beszámolóval.
Bízik abban, hogy a továbbiakban is sikerül forrást találni ahhoz, hogy az ösztöníj-rendszert az ön-
kormányzat bővíteni tudja. Szükség van arra, hogy a továbbtanuló fiatalokat segíteni tudja a város.

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 23 fő.)

Tóth Tibor: Elmondja, hogy a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány által kiírt pályázatra a tavalyi 
évben  kevesebben  jelentkeztek,  így  a  rendelkezésre  álló  összeget  differenciáltabban  tudták 
szétosztani. Az egy főre jutó összeget a tanulmányi eredmény és a szociális háttér arányában 20-
40%-kal tudták megemelni.

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

(Dóra Ottó képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 128/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány 2009.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: azonnal 

5./ a./ Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Hrabecz Gyula, a kuratórium elnöke

b./ Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjá-
nak megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2006.(III.30.) Öh. sz. 
határozatával létrehozta a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványt. A közalapítványokra vo-
natkozó hatályos törvényi előírások, valamint a Közalapítvány alapító okirata értelmében a Kurató-
rium a Közalapítvány működéséről évente köteles az alapítónak beszámolni. A  Közalapítvány az 
éves beszámoló jóváhagyásával együtt közhasznúsági jelentést készít, amely tartalmazza - egyebek 
közt - a számviteli beszámolót.  A jogszabályi előírások betartásával elkészített, továbbá a könyv-
vizsgáló által ellenőrzött 2009. évi közhasznúsági jelentés, illetve az annak részét képező számviteli 
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beszámoló adatai szerint a Közalapítvány a 2009. évet 9 628 e Ft mérlegfőösszeggel és – 1 164 e Ft 
tárgyévi közhasznú eredménnyel zárta.
A Közalapítvánnyal való együttműködés közismert, akár a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről, 
akár  egyéb  tevékenységről  van  szó.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  Közalapítvány  2009.  évi 
működéséről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közalapítvány Felügyelő Bizottsága, 
ezt követően a Kuratórium is elfogadta és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének, mint 
alapítónak  elfogadásra  javasolta.  A közhasznúsági  jelentést  -  a  közhasznú  szervezetekről  szóló 
törvény rendelkezése értelmében - a Kuratórium szintén elfogadta.
A b./  napirenddel  kapcsolatban  elmondja,  hogy a  Közgyűlés  által  korábban  megbízott  FB  tag 
lemondott. Helyére javasolja – a meghívottként jelen lévő – Serfőző Imrét megbízni.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 129/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. 
évi működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

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

Szám: 130/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  alapító,  a  Salgótarján  Közbiztonságáért 
Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává 2010. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig 
terjedő időszakra Serfőző Imrét (3102 Salgótarján, Erkel F. út 42.) bízza meg. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: azonnal 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Hrabecz Gyula elnök úrnak a munkát, az új felügyelő bi-
zottsági tagnak pedig gratulál.

6./ a./ Javaslat karitatív szervezetekkel való együttműködési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

b./ Javaslat önkormányzati helyiségek ingyenes használatba adására 
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet 
fordít a város területén működő civil szervezetekkel, karitatív szervezetekkel való hatékony, a jövő-
re nézve előremutató együttműködés megteremtésére, ápolására, az önkormányzat és a szervezetek 
közti kommunikáció, információáramlás, közös gondolkodás megvalósítására. A fentiekben megfo-
galmazottak alapján az előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével, valamint a 
Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend Salgótarjáni Szervezetével történő együtt-
működési megállapodás megkötésére tesz javaslatot.  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 
32/2000. (II. 28.) Öh. sz. határozata döntött arról, hogy a Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend 
Salgótarjáni Szervezete részére a Salgótarján, Meredek út 25. szám alatti, 98 m2 alapterületű helyi-
séget 10 évre ingyenes használatba adja, valamint a Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoportja 
elhelyezésére ugyancsak ingyenesen biztosította a Salgótarján, Tanács út 2/A. szám alatti, és a De-
cember 8. tér 2. szám alatti, összesen 375 m2 alapterületű ingatlanokat. 
A karitatív szervezetek képviselői az ingyenes helyiséghasználatot feladataik ellátásának elősegítése 
céljából továbbra is kérik fenntartani. A beterjesztett határozati javaslat mindkét szervezet esetében 
a jelenleg is használt ingatlanok 3 évre történő ingyenes használatba adására ad felhatalmazást a 
Salgó Vagyon Kft.-nek. 

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

A  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot  egyhangúlag,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési  és  Idegenfogalmi  Bizottság  mindkét  napirendi  pontot  egyhangúlag,  míg  az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta mindkét előterjesztést.

Uramecz  János:  Az  önkormányzat  a  közfeladatok  ellátása  érdekében  megfelelő  infrastruktúrát 
biztosít a civil szervezetek számára. Ezt az irányt követendőnek tartja. Úgy gondolja, hogy ezt a 
gondolkodást  a  jövőben célszerű minden civil  szervezet  felé  kiterjeszteni,  nem pedig egyedileg 
megállapítani  a  bérleti  díjakat.  A jövőben  egy civil  együttműködési  koncepció  stratégiát  is  ki 
lehetne alakítani, így a civil szervezetek feladatokat vállalhatnának át az önkormányzattól.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  Civil  Koncepcióból  kiolvasható  az  a  stratégia,  melyet  az 
önkormányzat 2006-tól kidolgozott. A továbbiakban is támogatja azt, hogy a karitatív tevékenységet 
ellátó szervezetek ingyen kapják a helyiségeket. A Civil Kerekasztal vezetőségével folyamatos az 
egyeztetés.  A tegnapi  nap folyamán Eötvös  Mihály alpolgármester  úrral  megtekintették  a  Civil 
Kerekasztal  irodahelyiségét.  Elnök  asszony azt  fogalmazta  meg,  hogy nem jellemző az  a  fajta 
kapcsolat a civil szervezetek és az önkormányzat között, mely a városban kialakult. Elmondta, hogy 
az elmúlt  időszakban más városban működő – Szombathely,  Miskolc,  Eger  –  civil  szervezetek 
vezetőivel  találkozott,  ahol  az  ottani  vezetők  elismerésüket  fejezték  ki  az  együttműködésért. 
Véleménye  szerint  a  kialakult  együttműködés  példaértékű.  2006-ban  komoly  stratégia  került 
elfogadásra, látható az előrelépés. Sajnálatát fejezi ki, hogy Uramecz János képviselőtársa nem így 
látja.

Eötvös Mihály: A Civil Koncepció tartalmazza, hogy az önkormányzat önkormányzati feladatok 
ellátására  lehetőséget  nyújt  a  civil  szervezetek  számára.  Az  önkormányzat  várja  azon  civil 
szervezetek jelentkezését, akik a feladat ellátásában részt kívánnak venni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 131/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Salgótarjáni 
Csoportjával,  valamint  a  Jeruzsálemi  Szent  Lázár  Katonai  Ispotályos  Lovagrend  Salgótarjáni 
Szervezetével  a  város  területén  végzett  karitatív  tevékenységének  segítésére  együttműködési 
megállapodást kíván kötni.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert  a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező 
megállapodások aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 132/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a a salgótarjáni 3933/7/A/52 hrsz.-ú, természetben 
Salgótarján, Tanács út 2/A. szám alatti és a salgótarjáni 3933/6/A/25 hrsz.-ú, természetben a 
December 8. tér 2. szám  alatti, összesen 375 m2 alapterületű ingatlanokat a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat  Egyesület  részére,  3  éves  időtartamra  ingyenes  használatra  –  minősített 
többséggel – átadja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

2./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni  4128/A/13 hrsz.-ú,  természetben 
Salgótarján, Meredek út 25.  szám  alatti,  98 m2 alapterületű ingatlant a Jeruzsálemi Szent 
Lázár  Katonai  Ispotályos  Lovagrend  Salgótarjáni  Szervezete  részére,  3  éves  időtartamra 
ingyenes használatra – minősített többséggel – átadja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a jelen határozat 2. sz. 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 24 fő.)

7./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Város Közgyűlésének 12/1994.(VI.6.)Ör. sz. rendelete 
tartalmazza a lakások értékesítésének szabályait, amelyek jelen módosítási javaslattal a következők 
szerint változnak. A részletre való lakásvásárlás kezdő összege csökken meghatározott jövedelmi vi-
szonyok megléte esetén, csak az első törlesztő részletet kell megfizetni az adásvételi szerződés meg-
kötésekor (jelenleg a forgalmi érték 20%-át kell befizetni).

Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztás-
ra.

Tatár  Csaba:  Az  előterjesztésben  a  következő  változtatást  kéri:  „a  legkisebb  öregségi  nyugdíj 
mértéke”  helyett  „a  legkisebb  öregségi  nyugdíj  másfélszerese”  szerepeljen.  Kéri,  hogy ezzel  a 
módosítással tárgyalja meg a Közgyűlés az előterjesztést.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  önkormányzat  próbálta  megtalálni  a  lehető  legkedvezőbb 
megoldást ahhoz, hogy a jogcímmel rendelkező bérlők meg tudják vásárolni a kijelölt ingatlanokat. 
Ezzel teljesül a lakáskoncepcióban megfogalmazott egyik cél, a bérlakások értékesítése.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 18/2010.(VII.01.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8./ Javaslat az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között fennálló hosszú távú megbízási 
szerződés módosítására és a salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz.-ú ingatlanokon ta-
lálható felépítmények bontására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulaj-
donában állnak a salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Zemlinszky 
Rezső út 13-17., 19-23., és a Bajcsy-Zsilinszky út 1. és 3. szám alatt található, az ingatlan nyilván-
tartásban „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanok. Salgótarján Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a 15/2004. (II. 12.)Öh. számú határozatában döntött a Zemlinszky R. és a 
Bajcsy-Zs. úti kolónia szanálásáról, a tömb rehabilitációs program elindításáról. 
Az  ingatlanok  jelenlegi  állapotban  (55  MFt  induló  áron)  történő  értékesítéséről  -  a  korábbi 
határozatban  foglalt  tömb rehabilitációs  kötelezettség  mellett  -  Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése a 162/2009. (VIII. 25.) Öh. sz. határozatában döntött. Az értékesítés nem valósult meg 
befektető  hiányában.  A  korábbi  elgondolás  (értékesítés)  sikertelensége  miatt  indokolt  az 
Önkormányzat által – saját erőből – történő bontás és rehabilitáció elvégzése, az ehhez szükséges 
pénzügyi  források megteremtésével.  A Salgó  Vagyon  Kft.  megbízási  szerződésének  pontosítása 
szükséges,  melynek  értelmében  feladatai  kiterjednek  a  megbízás  hatálya  alá  tartozó  ingatlanok 
bontására is, egyedi közgyűlési döntés függvényében.
A közgyűlés dönt:
- a salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú ingatlanokon található felépítmények bontásáról és 

utasítja  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy az  épületek bontásához  szükséges 
intézkedéseket tegye meg; 
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- a 162/2009. (VIII. 25.)Öh. sz. határozat 2010. július 1. napjával hatályon kívül helyezéséről;
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében a bontás költségeinek 40.000 

eFt összeghatárig történő biztosításáról, amelynek forrása a 2010. évi bérlakások értékesítéséből 
származó többletbevétel,  illetve a  szükséges mértékig a  bérlakások értékesítéséből  származó 
pénzmaradvány;

- Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  között  létrejött 
megbízási  szerződés  módosításának  jóváhagyásáról,  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.

Tatár  Csaba:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  a  Gazdasági,  Városfejlesztési  és  Idegenforgalmi 
Bizottság rendkívüli bizottsági ülést hívott össze. A bizottság rendes ülésén hivatali elfoglaltsága, a 
rendkívüli ülésen pedig magánjellegű elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.
Elmondja, hogy a bizottság ülésén az egyik külső bizottsági tag olyan állapotot idézett elő, mellyel 
megkérdőjelezte a Közgyűlés által korábban hozott döntését, miszerint bontás nélkül, akár 10 millió 
forintért  is  el  lehetne  adni  a  területet.  Felmerült  az  is,  hogy  a  keletkezett  építési  anyag 
értékesítésével  a  költségek  csökkenthetőek  lennének.  A kialakult  helyzet  elbizonytalanította  a 
bizottság tagjait, ezért rendkívüli bizottsági ülésre került sor. Az ülést megelőzően mind a bizottság 
elnökével, mind Szabó Pál úrral egyeztetett a témában. A cél továbbra is az, hogy a városban a 
bérlakás  állomány  csökkentése  megtörténjen.  A Bajcsy-Zsilinszki  úti  lakások  bontásával  200 
komfortnélküli lakással csökken a bérlakások száma. A valós alternatíva az volt, hogy az említett 
épületeket  a  város  „lábon”  értékesítse.  Az  elmúlt  egy  évben  azonban  nem  jelentkezett  olyan 
vállalkozó, aki a programot meg akarta volna valósítani. Ezen idő alatt több konténer szemét került 
elszállításra,  meg  kellett  akadályozni  a  visszatelepüléseket.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a 
bérlakások elidegenítése folyamatos, az ebből képződő forrásból a bontást el lehet végezni. Hiszi, 
hogy  a  terület  rendbetételével  az  ingatlan  eladható,  a  város  „szégyenfoltja”  megszüntethető. 
Időközben körvonalazódott egy fejlesztési program a piac területére és annak környékre, beleértve a 
Bányamúzeumot is. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város Közgyűlése 2004-ben hozott egy döntést, mely azóta nem 
került végrehajtásra. 2006. óta a város önkormányzata azért küzd, hogy ennek a döntésnek érvényt 
tudjon szerezni. A Salgó Vagyon, a VGÜ Kft., valamint a Foglalkoztatási Kht. sokat tett azért, hogy 
az  említett  terület  a  jelenlegi  állapotba  kerüljön.  Fontosnak  tartja  továbbá  az  önkormányzat 
célkitűzéseit az ingatlanra vonatkozóan. A korábbi döntés – az ingatlan eladása – egy rövid távú 
megoldást jelentett volna. Az önkormányzat vagyonát azonban nem eladni, hanem gyarapítani kell. 
A nevezett területet nem szabad elidegeníteni, más tulajdonába adni. Komoly elképzelések vannak a 
piac és térségének fejlesztésére, mellyel a terület fel fog értékelődni.

Szalai  Erika: Megerősíti  Tatár Csaba ügyvezető igazgató által elmondottakat: a bizottság ülésén 
több  kérdés  fogalmazódott  meg  a  hatékonysággal,  gazdaságossággal,  a  környezetvédelemmel 
kapcsolatban. Mivel a Salgó Vagyon Kft. képviselője ezekre érdemben nem tudott válaszolni, ezért 
került sor a rendkívüli bizottsági ülésre, ahol az előterjesztést újratárgyalták.

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

Szalai  Erika:  A közbeszerzési  eljárás  következtében  vannak  olyan  munkálatok,  amelyeket  nem 
salgótarjáni  vállalkozók  nyernek  el,  azonban  bevonják  őket.  Jelzés  érkezett  hozzá,  hogy  a 
közelmúltban az elvégzett munkát az önkormányzat kifizette a fővállalkozónak, sajnálatos módon 
azonban a salgótarjáni alvállalkozónak a munkáért járó összeget a fővállalkozó nem utalta át. Úgy 
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gondolja,  hogy  ennek  elkerülése  végett  az  önkormányzatnak  közvetlenül  a  feladatot  elvégző 
vállalkozónak kellene a vállalkozási  díjat  megfizetnie.  A tegnapi nap folyamán ezt a felvetést  a 
Salgó  Vagyon  Kft-t  képviselő  dr.  Vankucz  Mariannának  már  jelezte.  Tatár  Csaba  ügyvezető 
igazgató úrtól kérdezi, hogy eljutott-e hozzá ez a felvetés?

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Bízik  abban,  hogy  a  közbeszerzési  törvény  várható  módosítása 
következtében  az  eljárás  egyszerűsödni  fog.  Hozzá  is  jutott  el  már  olyan  információ,  hogy 
salgótarjáni  fővállalkozó  nem  fizetett  salgótarjáni  alvállalkozónak  annak  ellenére,  hogy  az 
önkormányzat teljesítette fizetési kötelezettségét.

Tatár Csaba: Szalai Erika képviselő asszony felvetése eljutott hozzá. Kéri, hogy konkrétan nevezze 
meg azt a munkát és azt az alvállalkozót, akinek nem került kifizetésre az elvégzett munka. Nincs 
információja arról,  hogy ilyen eset megtörtént volna.  Szerencsésnek tartotta volna,  ha képviselő 
asszony megemlíti, hogy a Honvédelmi Minisztérium egyik ellátó szervéről van szó, aki 20 milliárd 
forintos  forgalmat  bonyolít,  eszközállománya  a  8  milliárd  forintot  meghaladja.  Tapasztalata  az, 
hogy az alvállalkozókat idő előtt kifizetik.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban elmondja, hogy a Salgó Vagyon Kft. azokat a munkákat, 
melyeket  az  önkormányzat  megbízási  szerződésben kötött  le,  és  az érvényes  jogszabály szerint 
össze kellett  vonni,  nemzeti  közbeszerzési  eljárás  keretében bonyolított.  Ezen eljárás  keretében 
nyert  a  Honvédelmi  Minisztérium  Ellátó  Szervezete.  Jelentős,  –  részben  salgótarjáni  – 
alvállalkozókat foglalkoztatott,  a kapcsolat kifogástalan. Nem hiszi,  hogy a kisebb alvállalkozók 
kifizetése gondot jelentene a cég számára.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Úgy  gondolja,  hogy  az  említett  felvetés  nem  tárgya  az 
előterjesztésnek. Javasolja, hogy ezt egy bizottsági ülésen vagy külön napirendi pont formájában 
kerüljön tárgyalásra. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 133/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. 
között  2001.  augusztus  6-án  létrejött  megbízási  szerződés  módosítását  a  melléklet  szerint 
jóváhagyja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés  módosítás 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés a 162/2009.(VIII.25.)Öh. sz. határozatát 2010. július 1. napjával hatályon kívül 
helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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3./ A  Közgyűlés  elrendeli  a  helyi  településrendezési  tervben  szereplő  célok  megvalósítása 
érdekében a salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz.-ú ingatlanokon található felépítmények 
bontását és utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az épületek bontásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében a bontás költségeit 40.000 
eFt összeghatárig biztosítja, amelynek forrása a 2010. évi bérlakások értékesítéséből származó 
többletbevétel,  illetve  a  szükséges  mértékig  a  bérlakások  értékesítéséből  származó 
pénzmaradvány. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

9./ Javaslat Salgótarján, belterületi 1216 helyrajzi számú ingatlan 22 m2 területrészének for-
galomképessé nyilvánítására
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulaj-
donát képező, 1216 helyrajzi számon felvett 5570 m2 területű művelés alól kivett „közterület” meg-
nevezésű ingatlan 22 m2-es területrészének telek-kiegészítésként történő megvásárlását kezdemé-
nyezték a 1221 helyrajzi számú szomszéd-ingatlan tulajdonosai. A vételi szándéknyilatkozatot te-
vők a tulajdonukat képező művelés alól kivett „lakóház, udvar, garázs” megnevezésű ingatlanukat 
kívánják megosztatni a fent megnevezett közterülettel határos közös birtokhatárpontok módosításá-
val egyidejűleg. A tárgyi ingatlanok megosztása és határrendezése megfelel a Helyi Építés Szabály-
zatnak és a szabályozási tervnek, továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Irodája, mint a közterület kezelője hozzájárult a telekalakításhoz.
A közgyűlés dönt a 1216 hrsz-ú ingatlan 22 m2 területrészének átminősítéséről,  valamint annak 
vételáráról, a GVIB határozata szerint.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 134/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 1216 helyrajzi számon nyilvántartott 
művelés alól kivett „közterület” területének 22 m2-rel történő csökkentéséhez a 4-517/2009. 
számon  záradékolt,  jelen  határozat  mellékletét  képező  változási  vázrajz  szerint,  valamint  a 
közterület 1221/1 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolandó 22 m2-es területrészét minősített többséggel 
forgalomképes vagyonná nyilvánítja. 
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 1216 helyrajzi 
számú  ingatlan  forgalomképes  vagyonná  nyilvánított  22  m2-es  területrészére  az  adásvételi 
szerződést a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság által jóváhagyott 3/2007.
(II.07.)GVIB határozatban megállapított 2.500,- Ft/m2 + ÁFA vételáron a 1221 helyrajzi számú 
ingatlan tulajdonosával megkösse. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

10./ Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítá-
sára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád Megye 
Önkormányzata között 2009. decemberében a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésének racio-
nalizálása érdekében létrejött megállapodás alapján Salgótarján, Kassai sor 2. sz. alatti épület föld-
szinti helyiségeiből a könyvtári tevékenység az emeletre költözött, ezért megürültek a földszinti iro-
da- és raktárhelyiségek, így lehetővé vált a KIGSZ részére az ingyenes használatba adott terület nö-
velése. Ennek ténye az alapító okirat módosítását kívánja meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 135/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 
alapító okiratát 2010. július 2-ai hatállyal az 1. sz. melléklet szerint módosítja. 

Határidő: 2010. július 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 1787/5 hrsz.-
ú  ingatlan  földszintjén lévő,  a  Közoktatási  Intézmények Gazdasági  Szolgálata  használatába 
nem  adott,  összesen  768,11  m2 alapterületű  helyiségeket  a  Salgó  Vagyon  Kft.  részére 
üzemeltetésre, hasznosításra átadja. 

Határidő: 2010. július 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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11./ Javaslat a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2010. tavaszán a Novohrad-Nógrád Geopark az UNESCO támogatá-
sával működő Európai és a Globális Geopark Hálózat tagjává vált. A Geopark működtetésének fel-
tétele a magyar-szlovák közös irányítás erősítése. A Társaság megítélése szerint a Geopark-együtt-
működés szlovák-magyar egységes irányítással történő megvalósítása a Nógrádi Geopark Nonprofit 
Kft. keretén belül indokolt. Mindezekből következően szükséges a szlovák partner Társaságba való 
belépése, ezzel együtt a társasági szerződés módosítása az új tag felvételére, a névváltoztatásra és a 
együttes irányítás miatt megválasztandó szlovák ügyvezető megválasztására tekintettel. A Társaság 
ezzel együtt tervezi a törzstőke felemelését 9.100.000 Ft-ra, ami szintén a társasági szerződés módo-
sítását igényli.

Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztás-
ra.

Eötvös  Mihály:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy  a  nevezési  dokumentációban  8  tagú 
irányító testület irányítaná a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.-t. A Geopark cím elnyerésével egy 
egységes  irányító  rendszer  kialakítása  szükséges.  A  szlovák  partneregyesület  Közgyűlésén 
határozatot  hozott  arról,  hogy  be  szeretne  lépni  a  Nógrádi  Geopark  Nonprofit  Kft-be.  A 
magyarországi oldalon lévő Geopark Egyesületet fel szeretnék kérni, hogy ugyancsak legyen tagja a 
Kft-nek.  Ezzel  egy egységes  szervezet  jönne  létre,  a  feladatok  ellátása  külön  megállapodásban 
kerülne rögzítésre. Elmondja továbbá, hogy az Ipoly Erdő Zrt. a Kft-ben lévő törzstőkéjét 500.000,- 
forinttal tervezi felemelni.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 136/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nógrádi Geopark Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  alapító  tagja  kezdeményezi  a  Társaság  társasági  szerződésének 
módosítását,  ennek  keretében  a  Társaság  törzstőkéjének  –  pénzbeli  hozzájárulás 
szolgáltatásával történő – felemelését 9.100.000 Ft-ra.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kezdeményezi  –  a  Társaság  többi  tagja 
törzsbetéteinek változatlanul hagyása mellett – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
törzsbetétjének  a  2010.  április  1.  napján  Társaságnak  átutalt,  s  a  Társaság  által  elismert 
2.500.000 Ft-tal, az Ipoly Erdő Zrt. törzsbetétjének 500.000 Ft-tal való megemelését, valamint 
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a szlovák partner Zdruzenic právnicky osób Geopark Novohrad-Nógrád tőkeemelésben való 
részvételre  kijelölését  100.000  Ft  erejéig,  és  a  Társaságba  való  belépéséről  való  döntés 
meghozatalát. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Társaság társasági szerződésének 
módosítása keretében a Társaság cégnevének Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  megnevezésre,  rövidített  elnevezése  Novohrad-Nógrád  Geopark 
Nonprofit  Kft.  megnevezésre  való módosítását,  valamint Erika Anderková megválasztását  a 
Társaság ügyvezetőjévé. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ A Közgyűlés kezdeményezi, hogy a Társaság társasági szerződésének módosítását a melléklet 
szerint fogadja el. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

12./ Javaslat a salgótarjáni Tourinform Iroda átadására a Salgótarján Helyi Turisztikai Desz-
tináció Menedzsment Közhasznú Egyesület részére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 187/2009. (IX.29) Öh. sz. határozatával vállalta, hogy 
a salgótarjáni Tourinform Irodát a TDM Támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven be-
lül átadja a helyi TDM szervezeteként működő egyesületnek, azaz a  Salgótarján Helyi Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületnek. A támogatási szerződés 2010. május 17-én alá-
írásra került, a projekt megvalósítására 24. 853.531,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az 
Egyesület. Jelenleg az iroda a József Attila Művelődési és Konferencia Központ szervezeteként mű-
ködik. A feladatátadással az intézmény alapító okiratát, illetve az  Szervezeti és Működési Szabály-
zatát is módosítani szükséges.  Mivel a JAMKK szervezetéből kikerül a Tourinform Iroda, ezért a 
2010. évi költségvetéséből az iroda működésére biztosított forrás időarányos része visszavonásra 
kerül. 
Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés utólag került megküldésre.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag, míg az Ügyrendi és Jogi Bizottság támo-
gatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 137/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia 
Központ  átalakító  okiratát  az  1.  sz.  melléklet  szerint  jóváhagyja.  Az  okiratban  foglalt 
rendelkezések 2010. szeptember 1. napjával lépnek hatályba. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

2./ A Közgyűlés  egyetért  a  Tourinform  Iroda  működtetésének  a  Salgótarján  Helyi  Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület részére 2010. szeptember 01. napjával történő 
átadásával,  az  iroda  jelenlegi  két  alkalmazottjának  az  Egyesületben  történő 
továbbfoglalkoztatása mellett azzal, hogy az Iroda működtetésének költségeit a továbbiakban 
az Egyesület biztosítja, melyhez az Önkormányzat a 187/2009.(IX.29.)Öh. sz. határozat alapján 
támogatást  nyújt.  Az  együttműködés  feltételeit  a  felek  a  2.  sz.  melléklet  szerinti 
Együttműködési Megállapodásban rögzítik. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

3./ A  Közgyűlés  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  költségvetésében  a 
Tourinform iroda 2010. évi működtetésére biztosított forrás fel nem használt, időarányos részét 
visszavonja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a 
soron következő Közgyűlésre terjessze elő. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

4./ A Közgyűlés  felkéri  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  igazgatóját  és  a 
Salgótarján  Helyi  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú  Egyesület  elnökét  a 
Tourinform  Iroda  két  jelenlegi  közalkalmazottjának  az  Egyesület  általi 
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 

Felelős: Nagyné Hajdú Györgyi – József Attila Művelődési és Konferencia Központ 
igazgatója
Dr. Palásthy Tamás – Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Közhasznú Egyesület elnöke

Határidő: 2010. július 31.

5./ A Közgyűlés kezdeményezi az Önkormányzat és a Magyar Turizmus Zrt. között 2006. február 
14-én létrejött Névhasználati szerződés 2010. augusztus 31-ei hatállyal történő megszüntetését, 
egyben felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges jognyilatkozat aláírására. 
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

13./ Javaslat a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő-rehabilitációja” című kiemelt 
projekt 2. fordulójára történő benyújtására és a Végleges Akcióterületi Terv elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az Észak-Magyarországi Operatív Program „Megyei Jogú Városok 
integrált rehabilitációja” komponensére az Önkormányzat 2009. júliusában nyújtotta be „Salgótar-
ján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projektjavaslatát, amelyet szakmai érté-
kelést követően a 2009. december 23-i kormányülés kiemelt projektként nevesített a vonatkozó ak-
ciótervben. Az elmúlt 6 hónapban, a projektfejlesztési időszakban sor került a projektfejlesztésre 
vonatkozó útvonalterv kialakítására és elfogadására, majd elkezdődött a második körre benyújtandó 
részletes projektdokumentáció kidolgozása. E részletes dokumentáció alapvető eleme a „Végleges 
Akcióterületi  Terv” (VAT), amely a 2009. nyarán elkészült  „Előzetes Akcióterületi  Terv” (EAT) 
pontosított, részletesebb változata. Ezen kívül a részletes projektjavaslat tartalmazza az összes fej-
lesztési elemre vonatkozóan az engedélyes szintű építészeti terveket, költség-haszon elemzést, vala-
mint a pályázat mellékletét képező egyéb csatolandó dokumentumokat. Jelen előterjesztés a „Végle-
ges Akcióterületi Terv” elfogadására, a projekt második fordulóra történő benyújtására és az ehhez 
szükséges saját erő biztosítására tesz javaslatot.

Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés, valamint a Végleges Akcióterületi 
Terv anyaga utólag került megküldésre.

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

Dóra Ottó: Nem tartja helyesnek, hogy az előterjesztés mellékletét képző Végleges Akcióterületi 
Terv anyagát néhány nappal a Közgyűlés ülése előtt kapták meg CD-formátumban. A pályázat fi-
nanszírozására a Regionális Fejlesztési Tanács 2008 decemberében 3,4 milliárd forintot ítélt Salgó-
tarján számára, melyből a jelenlegi pályázat 1,4 milliárd forintot tesz ki. Fenntartja korábbi állás-
pontját, miszerint nem ért egyet a parkolóház építésével a belvárosban. Ettől azonban fontosabb, 
hogy Fellegi  Tamás a fejlesztések felügyeletéért  felelős miniszter  bejelentette,  hogy valamennyi 
nagy és kiemelt projektet felül kíván vizsgáltatni, mellyel 100 milliárd forintot meghaladó megtaka-
rítást, illetve átcsoportosítást kíván elérni. Salgótarján Megyei Jogú Város projektje a kiemelt pro-
jektek közé tartozik. Vélhetően ez az összeg a vidéki projektekből fog összeadódni. Észak-Magyar-
országon három megyei jogú város kapott támogatást. Miskolc városában folynak az építkezések. 
Eger és Salgótarján városát fenyegeti az a veszély, hogy a forrás elvonásra kerül. Polgármester asz-
szonytól, mint országgyűlési képviselőtől kérdezi, hogy az elvonás mely projekteket érinti? Salgó-
tarjántól 10 éve vontak már el ilyen formában forrást.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A miniszteri bejelentést megelőzően dr. Molnár Ágnes szakállamtit-
kárhoz először szóban, majd írásban nyújtott be erre vonatkozó kérdést, a választ még nem kapta 
meg. Ígéretet tesz arra, hogy válaszadást követően tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Információja 
szerint a felülvizsgálati kérelemre azért van szükség, mert az elmúlt 8 esztendőben olyan célokra 
fordította a szocialista-szabad demokrata vezetésű kormány az Európai Uniós forrásokat, amelyek 
komoly felülvizsgálatot igényelnek. Példaként említi a kutyafitness kozmetikát, a 40 cm-es kilátó-
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tornyot, a homokba fúrt alagutat. A témát tárgyalta a Megyei Jogú Városok Szövetsége győri köz-
gyűlésén is, hiszen ez a felülvizsgálat nemcsak Salgótarján és Eger városát érinti, hanem valameny-
nyi megyei jogú város kiemelt projektjét. Bízik abban, hogy a város funkcióbővítő- és szociális re-
habilitációját  nem  fenyegeti  veszély.  A  felülvizsgálat  az  imént  említett  projektekre,  a  LE-
ADER-programokra vonatkozik.

Dóra Ottó: Pontosítja polgármester asszony hozzászólását annyiban, hogy nem az említett projekte-
ket fogja miniszter úr felülvizsgáltatni, hanem a kiemelt- és nagy projekteket. A szocialista kormány 
olyan döntést hozott, hogy Észak-Magyarországon három megyei jogú város együttesen 16 milliárd 
forintot fordíthat városrehabilitációra. Arra szeretné kérni Polgármester asszonyt, hogy érje el azt, 
hogy Salgótarján kiemelt projektje ne kerüljön be az elvonandó vagy átcsoportosítandó körbe.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Pontosítja Dóra Ottó képviselőt, miszerint a forrásokat nem a Kor-
mány adja, hanem az Európai Unió. Ilyen módon nem a kormányzati pénzek jelennek meg, hanem 
az uniós források. Az uniós források alapja, hogy a tagállamok tagdíjat fizetnek, melyből támogatási 
forrást kapnak.

Dóra Ottó: Ebben az esetben a példaként említett kilátó és a homokba fúrt alagút forrását sem a szo-
cialista kormány adta. Az Európai Unió által nyújtott támogatásból 75 centet az unió, 25 centet pe-
dig a magyar kormány teszi hozzá ún. nemzeti önerőként. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Valóban, tartalmazza a magyar emberek adóforintját is.

További kérdés, hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 138/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  melléklet  szerint  elfogadja  Salgótarján 
városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának Végleges Akcióterületi Tervét és felhatalmazza 
a polgármestert,  hogy a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című 
kiemelt projekt projektdokumentációját a 2. fordulóra nyújtsa be. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: 2010. július 5.  

2./ A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő 
rehabilitációja”  című  kiemelt  projekt  önrészeként  365.942  eFt  forrást  a  2010.  évi 
költségvetésében biztosítja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy látja 13 képviselő tartja fontosnak, hogy a város funkcióbővítő 
rehabilitációja megtörténjen.

22



14./ Javaslat a vis maior alapra történő pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Molnár Ágnes, a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese

Ercsényi Ferenc: Ügyrendi jelzés keretében elmondja, hogy az előző szavazásnál 11 képviselő nem 
tartja fontosnak azt, hogy a belvárosban parkolóház épüljön.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2010. május végén - június elején az országos, nagy mennyiségű eső-
zés következtében Salgótarján területén több helyszínen következett be vis maior esemény, mely 
szükségessé teszi a keletkezett károk helyreállítását. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta  részéről  kilenc pályázat  benyújtására  teszünk javaslatot.  Elmondja,  hogy a  pályázatokat  csak 
olyan területekre lehet benyújtani, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak.
Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztás-
ra.

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

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 23 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 139/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: pince-partfal 

A káresemény helye: Salgótarjánban (Zagyvaróna településrészen) a Sallai út 35. számú épület 
mögött húzódó 083. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő patak

A káresemény  forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                               

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás  501.937,- Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 4.517.433,-Ft 90
Források összesen 5.019.370,-Ft 100
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A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.019.370,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 

A Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy   a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem  benyújtására.

Határidő: 2010.07.05.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 140/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a  Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló védekezés ár- belvízvédelmi létesítmény

A káresemény helye: Salgótarján (Zagyvaróna) 083 hrsz. patak, 8944 hrsz. áteresz

A káresemény  forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 169.760,-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 1.527.838,-Ft 90
Források összesen 1.697.598,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.697.598,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.
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A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a  támogatási kérelem  benyújtására. 

Határidő: 2010.07.06.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 141/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a  Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: ár-belvízvédelmi létesítmény 

A káresemény helye: Salgótarján (Eresztvény) 033. hrsz. záportározó

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 881.504.-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 7.933.541,-Ft 90
Források összesen 8.815.045,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.815.045,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a  támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: 2010.07.09.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 142/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: előre  nem látható  természeti  vagy más  eredetű  veszély  miatt 
szükségessé váló védekezés

A káresemény helye: Salgótarján, Szécsényi út végén a  6427/2 hrsz., a 6427/1 hrsz., a 035 
hrsz.-ú ingatlanok 

A káresemény  forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 23.499,-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 211.491,-Ft 90
Források összesen 234.990,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 234.990.- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni.

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: 2010.07.09.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 143/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a  Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:  út, ár-belvízvédelmi létesítmény 

A káresemény helye:  Salgótarján, Berzsenyi út mellett, Pécskő-patak 3844 hrsz. 

A káresemény  forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 110.612,-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 995.513,-Ft 90
Források összesen 1.106.125,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.106.125,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: 2010.07.12.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 144/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a  Belügyminisztériumhoz.
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A káresemény megnevezése: előre  nem látható  természeti  vagy más  eredetű  veszély  miatt 
szükségessé váló védekezés

A káresemény helye: Salgótarján,  Nagymező út  5950 hrsz.,  Mogyoró út,  Bereczki  út  1369, 
1370, 1372  hrsz., valamint a Corvin út 17-nél a 1629 hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 2.700,-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 24.300,-Ft 90
Források összesen 27.000,-Ft 100

A károk  helyreállításának  (költségvetés  alapján)  tervezett  összköltsége  27.000,-Ft,  melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni.

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a  támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: 2010.07.12.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 145/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:  út

A káresemény helye: Salgótarján-Zagyvaróna Zagyva-patak (8554. hrsz.), Váralja út 8-9-10-
11. ingatlanoknál a 8548. hrsz. patakmeder

28



A káresemény  forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 123.825,-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 1.114.425,-Ft 90
Források összesen 1.238.250,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.238.250,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  önkormányzat  vagyonbiztosítással 
rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget  igényel.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a  támogatási kérelem  benyújtására. 

Határidő: 2010.07.12.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 146/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet  nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:  földcsuszamlás

A káresemény helye: Salgótarján,  3697 hrsz.  régi temető,  3704/6 hrsz.  Madách I.  Gimn.  és 
Szakközépiskola 

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 461.904,-Ft 10
Biztosító kártérítése 390.000,-Ft 8,44
Egyéb forrás 0 0
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Vis maior igény  3.767.137,-Ft 81,56
Források összesen  4.619.041,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége  4.619.041,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 

A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  önkormányzat  biztosítással  rendelkezik,  az 
adott káreseményre biztosítási összeget  igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: 2010.07.13.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 147/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  vis  maior  tartalék  címen 
támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:  út

A káresemény helye: Salgótarján, Bereczki Máté út (1388 hrsz.)

A káresemény  forrásösszetétele:
adatok Ft-ban                              

Megnevezés 2010. év %
Saját forrás 240.300,-Ft 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 2.162.700-Ft 90
Források összesen 2.403.000,-Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.403.000,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni. 
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A  Közgyűlés  nyilatkozik,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelem  az  önkormányzat 
tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, 
az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A Közgyűlés  a saját forrás összegét a 2010. évi  költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem  benyújtására. 

Határidő: 2010.07.14.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

(Dóra  Ottó,  Fekete  Zsolt  és  Szekeres  Géza  képviselők  elhagyják  az  üléstermet.  A  jelen  lévő 
képviselők száma: 20 fő.)

15./ Tájékoztató az óvodai, az általános iskolai beiratkozásról és a középiskolai beiskolázásról, 
valamint javaslat a 191/2009.(IX.29.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A 2010/2011-es nevelési évben városunkban 322 gyermeket írattak 
óvodába, ebből 295 gyermeket önkormányzati, 27 gyermeket egyházi óvodába. A 2010/2011-es ne-
velési évben 1319 gyermek részesül óvodai nevelésben. Az előjegyzett óvodások száma 69 fő.
A Közgyűlés a 19/2010. (II. 15.) Öh. sz. és az azt módosító 99/2010. (IV. 27.) Öh. sz. határozattal a 
2010/2011-es tanévre 15,5 osztály indítását engedélyezte, ami maximálisan 392 tanuló felvételét 
teszi lehetővé. A mátraszelei Gárdonyi Géza Tagiskolában az 1. osztály a 2. osztállyal összevonva 
indul. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagintézményeibe 346 első osztályos 
tanuló iratkozott be. A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől és az Illyés Gyuláné 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálattól 
szeptemberben lesznek adatok.
A  középiskolák  az  általános  felvételi  eljárás  keretében  összesen  651,  a  rendkívüli  felvételi 
eljárásban 9, így összesen 660 tanulót vettek fel.
Rendkívüli  felvételi  eljárást  a  négy  osztályos  gimnáziumi  képzés  tekintetében  a  Bolyai  János 
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a nyelvi előkészítő évfolyammal bővített  egészségügyi 
szakmacsoportos  képzés  tekintetében  a  Madách  Imre  Gimnázium és  Szakközépiskola  Kanizsai 
Dorottya Egészségügyi Tagintézménye folytatott le. A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 
négy osztályos képzésére 114 tanuló jelentkezett,  de a rangsorolás végeredményeként 15 tanuló 
nyert felvételt. Szükséges a 191/2009. (IX. 29.) Öh. számú határozat módosítása, mivel indokolt a 
négy évfolyamos gimnáziumi osztály indítása helyett az öt évfolyamos két tanítási nyelvű osztály 
keretszámának növelése.
A  jogorvoslati  eljárás  során  összesen  14  felülbírálati  kérelem  érkezett  önkormányzatunk 
Jegyzőjéhez. Mivel sem jogszabálysértés, sem egyéni érdeksérelem nem történt, így a Jegyző nem 
változtatta meg az igazgatók döntését.
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Az általános iskolák - amennyiben valamelyik tanulójuk sem az általános, sem a rendkívüli felvételi 
eljárás során nem nyert felvételt egyetlen középiskolába sem -  2010. június 15-ig értesíthették a 
jegyzőt, annak érdekében, hogy ő intézkedjen a tankötelezettség teljesítéséről.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

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

Szám: 148/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2010/2011.  tanévben  középiskolák,  szakiskolák 
nappali  tagozatának  7.  és  9.  évfolyamán  indítható  osztályok  engedélyezéséről  szóló  191/2009.
(IX.29.)Öh. sz. határozat mellékletét a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában indítandó 
osztályok vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: 

(A középiskolák, szakiskolák nappali tagozatán indítandó osztályok a 2010/2011. tanévben)

Középiskola Évf. Megnevezés Osztály 
(db)

Keretszám 
(fő)

Bolyai János 
Gimnázium és 
Szakközépiskola

7 hat évfolyamos gimnázium 1 30
7 hat  évfolyamos  angol-magyar  két 

tanítási nyelvű képzés
1 30

9 öt  évfolyamos  angol-magyar  két 
tanítási nyelvű képzés

1 43

Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelemszerűen  

(Fekete Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

16./ Javaslat a 2010/2011-es felnőtt bérletes színházi évadra vonatkozó önkormányzati kötele-
zettségvállalásra 
Előterjesztő: Nagyné Hajdú Györgyi, a JAMKK igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város kulturális életének meghatározó érté-
ke a József Attila Művelődési és Konferencia Központ által évadonként szervezett felnőtt bérletes 
színházi kínálat. A színház önkormányzati támogatása 2004 óta szükséges. A támogatás összege az 
első évben 8 millió Ft, a 2005-2010-es színházi évadokban 9 millió Ft volt. A most befejezett évad 
elszámolása alapján az évad összkiadása 25 millió 200 ezer Ft volt, ebből 10,5 millió Ft-ot jegyár 
bevételből,  5 millió 700 ezer Ft-ot egyéb intézményi bevételből teremtették elő, míg az önkor-
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mányzati hozzájárulás 9 millió Ft volt. Ez azt jelenti, hogy az összköltség 41 %-át a nézők, 23 %-át 
az intézmény, 36 %-át az önkormányzat biztosította. A 2009/2010-es évadban a 20 előadást össze-
sen 5800 néző látta. A 9 millió Ft-os támogatás azt jelenti, hogy az önkormányzat átlagosan 450 
ezer Ft-tal járult hozzá egy-egy előadáshoz. A 2010/2011-es évadban a már kialakult keretekben 10 
bemutatót terveznek 20 előadásban. A program tervezett költsége kb. 27,5 millió Ft, amelyből 11,5 
milliót bérlet- és jegy- értékesítésből fedeznek. Ehhez szükséges a bérletek árának emelése. A fize-
tés könnyítése érdekében őszi és tavaszi évadot hirdetnek.
Több terembéres előadás fogadására törekszenek, és terveznek néhány szóló előadást is. Háromszor 
indítják a Tudor-Vidor gyermekbérlet sorozatot a megnövekedett igényekre való tekintettel. Kétféle 
ifjúsági bérletet indítanak: a felső tagozatosok számára Mikszáth bérlet, a középiskolásoknak Ma-
dách bérlet névvel. Mindezt saját erőből, 1-1 helyi csoport produkcióját is beválogatva. 
Figyelembe véve az Intézmény költségvetését és a várható bevételek összegét a JAMKK 9 millió 
forintos önkormányzati  támogatást  kér a színházi előadásokhoz,  illetve a bérletes előadásokhoz. 
Ezen összeg a 2011-es költségvetési évet terheli, de a kötelezettségvállalást az évad szervezése mi-
att 2010-ben esedékes megtenni.

Az Oktatási, Kulturális és Sport  Bizottság egyhangúlag támogatta. A Pénzügyi Bizottság előterjesz-
tő hiányában nem tárgyalta, de tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

(Szekeres Géza képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

Uramecz János: Az előterjesztés tartalmazza, hogy 1 millió forinttal több árbevételre számít a mű-
velődési központ a közönségtől azzal, hogy 10%-kal felemeli a bérletek árát. Bizottsági ülésen el-
hangzott, hogy a budapesti jegyárakhoz képest a vidéki jegyárak még mindig kevesebbe kerülnek. 
Nyilvánvaló azonban az is, hogy a bérek is magasabbak, mint vidéken. Úgy gondolja, hogy az ár-
emelés ebben a térségben nem célravezető, különösen abban az esetben, amikor a színház látoga-
tottság 52% alatt marad. Járható útnak azt tartaná, ha a színház látogatottsági indexét növelné az in-
tézmény, ezzel többen tudnának abban a katarzis élményben részesülni, melyről az elmúlt színházi 
évadban lemaradtak.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért azzal, hogy az elmúlt színházi évad nagyon színvonalas volt, 
valóban katartikus élményt nyújtott, ezért köszönetét fejezi ki. Úgy gondolja, hogy az intézmény 
vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az előadások látogatottak legyenek. Uramecz Já-
nos képviselő társának javasolja, hogy a civil szervezetek bevonásával segítsen abban, hogy minél 
többen látogassák az előadásokat, minél több bérlet kerüljön értékesítésre.

Czene Gyula: Nagyné Hajdú Györgyitől kérdezi, hogy korábbi javaslatát – miszerint kevesebb elő-
adásokból álló bérletek legyenek – miért nem sikerült megvalósítani?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ülés vezetését átadja Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak.

(Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma:  
21 fő.)

Nagyné Hajdú Györgyi: Bizottsági ülésen már elmondta, hogy a 10 előadásos bérletet azért tartották 
meg, mert ennek hagyománya van a városban. Ehhez szeretnék a színházba látogatók számát gyara-
pítani. Terveik között szerepel, hogy a városban munkát vállalni nem tudó pedagógusok köréből kö-
zönségszervezőket toborozzanak. 
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(Molnár Károly képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

Czene Gyula: Nem vitatja azt, hogy az intézmény vezetése mindent megtesz azért, hogy minél több 
látogató nézze meg a színházi előadásokat. Javaslatát továbbra is fenntartja az 5 színházi előadásra 
vonatkozó bérlettel kapcsolatban. Fontosnak tartja továbbá a közönségszervezést is. Örömmel hal-
lotta, hogy vannak erre vonatkozó elképzelések. Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy külföldi 
operaelőadás is szerepeljen a bérlet kínálatában. A jegyárak emelését nem támogatja.

(Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester és Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A 
jelen lévő képviselők száma: 22 fő.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ülés vezetését visszaveszi.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 149/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul,  hogy a József Attila Művelődési  és 
Konferencia Központ a 2010/2011-es évadban 2 felnőtt színházi bérletsorozatot indítson (10 
bemutató, 20 előadás). 

Határidő: azonnal  
Felelős: Nagyné Hajdú Györgyi, a JAMKK igazgatója  

2./ Az önkormányzat a 2010/2011-es színházi évadhoz a József Attila Művelődési és Konferencia 
Központ  2011.  évi  költségvetésében  –  elkülönítetten  –  9  mFt  programtámogatást  nyújt, 
elszámolási kötelezettséggel. 

Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadása   
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  

17./ Javaslat az Aradi Vértanúk Emlékhelye felállítására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az utóbbi években 
nagy gondot fordított arra, hogy október 6-án az Aradi Vértanúk Emléknapján méltó módon emlé-
kezzen meg a magyar történelem egyik legtragikusabb napjáról, 1849. október 6-ról, és az Aradon 
kivégzett 13 tábornokról, akik az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc mártírhalált halt hősei 
voltak. 2008-ban és 2009-ben a városi megemlékezéseket Somoskőn, a vár alatti Petőfi emlékpark-
ban rendezte meg az Önkormányzat. Ezen rendezvényeken többen fogalmazták meg azt az igényt, 
hogy a szóbanforgó helyen az Aradi Vértanúk tiszteletére emlékhely kerüljön kialakításra.
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A város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésében 3,6 M Ft-ot különített el a Közgyűlés az 
emlékhely kivitelezésére ifj.  Szabó István szobrászművész művészeti és kiviteli tervei,  valamint 
költségvetési  árajánlata  alapján.  Az emlékhely a  tervek szerint  Somoskő városrészben,  a  Petőfi 
Emlékparkban jelenleg megtalálható ivókút és annak íves, bazalt háttérfalának helyén valósul meg 
Az emlékhellyel tovább gazdagodik a város közterületén elhelyezett képzőművészeti alkotások sora 
és tovább bővül az ún. 1848-49-es emlékhelyek száma is. Salgótarjánban és kistérségében ez lesz az 
első alkotás, amely az Aradi Vértanúknak állít emléket. Régi erkölcsi adósságát törleszti a város 
azáltal,  hogy  a  szabadságharc  kiemelkedő  alakjai,  a  nemzet  hősei  előtt  ily  módon  fejezi  ki 
tiszteletét. Az emlékhely felavatásának tervezett időpontja 2010. október 6.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi,valamint az Oktatási, Kulturális és Sport  Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 150/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  Aradi  Vértanúk  Emlékhelye 
felállítását, a Somoskői Vár alatt elhelyezkedő Petőfi Emlékparkban.
Az emlékhely létesítésével, illetve felállításával a Közgyűlés a város polgárai nevében kifejezi 
tiszteletét az 1849. október 6-án kivégzett 13 Aradi Vértanú és az ugyanezen a napon Pesten 
kivégzett gr. Batthyány Lajos, miniszterelnök emléke előtt. 

Határidő: 2010. október 6.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Az  emlékhely  kivitelezési  költségének  fedezete  3,6  M  Ft  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében, a felhalmozási kiadások 23. kiemelt előirányzati során biztosított.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az emlékhely kivitelezésére ifj. Szabó István 
(1139 Budapest, Máglya köz 3.) szobrászművésszel a szerződést kösse meg. 

Határidő: 2010. július 5.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Az  Aradi  Vértanúk  Emlékhelye  elnevezésű  műalkotás  felavatása  az  Aradi  Vértanúk 
Emléknapján városi ünnepség keretében történjen.

Határidő: 2010. október 6.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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18./ Javaslat bányász-emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2010. áprilisában a Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 
Salgótarján I. sz. Nyugdíjas Alapszervezete azzal a kéréssel kereste meg, hogy szeretnének emlék-
táblát állítani a város Önkormányzatával közösen, a Somlyó-bányatelepi szénbányászat kezdetének 
100 éves jubileuma alkalmából. A Salgótarján és környéke szénbányászatának emléket állító táblát 
Somlyó-bányatelepen a Somlyói út 20.sz. ház falán kívánják elhelyezni. Avatását a 2010. évi Bá-
nyásznapra tervezik. A tábla felállításának és felavatásának költségeit, illetve annak jelentős részét 
(mintegy: 250 eFt-ot) a kezdeményező bányász nyugdíjas alapszervezet biztosítja, az önkormányzat 
50 eFt-tal járul hozzá a kivitelezéshez. Az 50 eFt-os hozzájárulás fedezete az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésében a Közművelődési feladatok előirányzaton biztosított.

(Molnár Károly képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 23 fő.)

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

Szalai Erika: Az előterjesztésben a tábla szövege – véleménye szerint helyesbítésre szorul. Előter-
jesztőként javasolja, hogy a „támogatásával” szó ne szerepeljen a táblán.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért a javaslattal.

Szalai Erika: Kéri Jegyző urat, hogy a kezdeményező Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszerve-
zetével a módosítást egyeztesse le.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 151/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezések  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) Ör. 
sz. rendelet 19. §-a, valamint a 27. § (2) bekezdése alapján a Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezete  Salgótarján  I.  sz.  Nyugdíjas  Alapszervezete  kezdeményezésére  hozzájárul  a 
Somlyó-bányatelepi  szénbányászat  kezdetének  100.  éves  jubileuma  alkalmából,  emléktábla 
felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege: 
„A SOMLYÓI SZÉNBÁNYÁSZAT ÉS AZ EGYKORI BÁNYÁSZOK EMLÉKÉRE. 
ÁLLÍTTATTA A 100. ÉVES JUBILEUM ALKALMÁBÓL 2010. ÉVBEN
A BÁNYÁSZ NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET, SALGÓTARJÁN ÖNKORMÁNYZATA 
ÉS A BÁNYÁSZOKÉRT ALAPÍTVÁNY.”

A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 40 x 70 cm

36



Felállítás helye: Salgótarján, Somlyó-bányatelepi városrész, 
Somlyói út 20. sz. épület falán

Határidő: 2010. szeptember 5.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés az emléktábla kivitelezéséhez 50.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi önkormányzati 
költségvetés közművelődési feladatok előirányzat terhére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző

19./ Javaslat Klebelsberg Kunó-emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Civil kezdeményezésként Gáspár István Gábor azzal a kérelemmel 
fordult 2010. májusában dr. Kádár Zsombor jegyző úrhoz, hogy több magánszeméllyel egyetértés-
ben emléktáblát kívánnak elhelyezni a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi 
Sándor Tagiskola (Salgótarján, Acélgyári út 24.) épületén gróf Klebelsberg Kunó egykori vallás- és 
közoktatásügyi miniszter emlékére. A mai intézmény jogelődjét a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű 
Rt. építette, mely a maga idejében az ország legkorszerűbb iskolája volt. Működését az 1929-es tan-
évben kezdte meg, s az iskola avatásán beszédet mondott gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter.
Ennek, a város életében jelentős eseménynek és Klebelsberg Kunónak, a kiemelkedő képességű 
művelődéspolitikusnak - akinek nevéhez sikeres, európai nívójú közoktatáspolitikai, felsőoktatási és 
tudománypolitikai intézkedések és eredmények fűződnek - kívánnak emléket állítani születése 135. 
évfordulóján.  A tábla  felállításának  költségeit,  valamint  a  később  esetlegesen  szükségessé  váló 
helyreállítási feladatokat és annak költségeit, a kezdeményező magára vállalta.
Az emléktábla  felállításához,  illetve elhelyezéséhez a  Salgótarjáni Központi  Általános Iskola és 
Diákotthon igazgatója hozzájárult. A tábla felállításának határideje 2010. november 13.
Megköszöni Gáspár István Gábornak a kezdeményezést. Támogatja az emléktábla elhelyezését.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Czene Gyula: Dicsérendőnek tartja a kezdeményezést,  hiszen nagy múltú intézményről van szó. 
Nem tudni azonban azt, hogy meddig lesz még iskolaépület. Klebelsberg Kunó az iskola avatásakor 
azt  mondta,  hogy  „az  ország  legkorszerűbb  iskolája”.  Elmondja,  hogy  az  épületen  belül  két 
emléktábla  található,  az  egyiket  az  iskola  avatásakor helyezték el.  Ezt  később bevakolták,  amit 
1982-ben  iskolaigazgatóként  megtisztíttatott.  A másik  emléktáblát  az  iskola  125.  évfordulóján 
avatták.  Figyelembe ajánlja  Klebelsberg Kunó beszédének tanulmányozását,  mely a  „Tanító” c. 
pedagógiai folyóiratban olvasható.

37



Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Egyetért  azzal,  hogy  Klebelsberg  Kunó  tevékenységét  érdemes 
tanulmányozni. Érdemes lett volna tanulmányozni az előző időszakban is, amikor is tönkretették a 
közoktatást.  Nincs  információja  arról,  hogy  a  Petőfi  Tagiskola  épülete  más  célra  kerülne 
felhasználásra.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 152/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezések  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) Ör. 
sz.  rendelet  19.  §-a,  valamint  a  27.  §  (2)  bekezdése  alapján  Gáspár  István  Gábor  (3100 
Salgótarján, Meredek út 15. szám alatti lakos) civil kezdeményezésére hozzájárul Klebelsberg 
Kunó emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege: 
„EZ AZ ISKOLA RIMAMURÁNY-SALGÓTARJÁN VASMŰ RT. RÉGI TRADÍCIÓIHOZ 
HÍVEN, A TÁRSULAT VEZÉRIGAZGATÓSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL ÉPÜLT.
AVATÁSÁN 1929. NOVEMBER 5-ÉN JELEN VOLT ÉS BESZÉDET MONDOTT GRÓF 
KLEBELSBERG KUNÓ (1875-1932) VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER, 
A  TRIANON  UTÁNI  MAGYARORSZÁG  ALKOTÓSZELLEMŰ,  KIEMELKEDŐ 
KULTÚR-  ÉS  TUDOMÁNYPOLITIKUSA  EMLÉKÉRE,  SZÜLETÉSE  135. 
ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTTATTA SALGÓTARJÁN VÁROS KÖZÖNSÉGE.”

A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 50 x 40 cm
Felállítás helye: A  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  Petőfi  Sándor 

Tagiskola (Salgótarján, Acélgyári út 24.) épületén az iskola Acélgyári út 
felőli oldalfalán (a jelenlegi két emléktábla közötti falfelületen)

Határidő: 2010. november 13.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző

(Czene Gyula, Ercsényi Ferenc és Molnár Károly képviselők elhagyják az üléstermet. A jelen lévő 
képviselők száma: 20 fő.)

20./ Javaslat Ferences-rendiek emléktáblája felállítására
Előterjesztő: Szalai Erika, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  képviselő  társait,  hogy  a Salgótarjáni  Városszépítő 
Egyesület  2010. májusában azzal a kéréssel  fordult  hozzá,  hogy szeretne emléktáblát  állítani az 
1950-ben megszüntetett, illetve felszámolt Salgótarjáni Ferences-rendiek emlékére, amelynek tagja-
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it internálták. Ezt megelőzően 2010. februárjában a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtarto-
mány tartományfőnöke Magyar Gergely úr levélben kereste meg, melyben kérte a Salgótarjánban 
1950-ig működő Ferences rendház- és templom emlékének ápolását.
Az emléktábla állításának az adja aktualitását, hogy a kommunista diktatúra 60 évvel ezelőtt tiltotta 
be a szerzetes rendeket, így többek között a salgótarjáni közösség működését is. Az emléktáblát a 
Szent József Plébánia Templom (Salgótarján, Acélgyári út 1.) falán kívánják elhelyezni.
Az emléktábla elhelyezésének, kivitelezésének és a tábla felavatásának költségeit  a Salgótarjáni 
Városszépítő Egyesület fedezi és magára vállalja az emléktábla további gondozását, az esetlegesen 
szükségessé váló karbantartását, javítását is. A tábla felavatásának határideje 2010. július 31.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 153/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezések  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) Ör. 
sz.  rendelet  19.  §-a,  valamint  a  27.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  Salgótarjáni  Városszépítő 
Egyesület  kezdeményezésére  hozzájárul  a  salgótarjáni  Ferences-rendieknek  emléket  állító 
emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege: 
„KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE!
A KOMMUNISTA DIKTATÚRA 1950.  AUG.  1-RE VIRRADÓAN FELSZÁMOLTA A 
SALGÓTARJÁNI  FERENCESEK  KÖZÖSSÉGÉT  ÉS  A  REND  TAGJAIT 
INTERNÁLTÁK.
AZ  ELHURCOLTAK  EMLÉKE  LEGYEN  ÁLDOTT,  ÁLDOZATUK  HOZZA  MEG 
NEMZETÜNK ÚJJÁSZÜLETÉSÉT!
2010 PAX ET BONUM! SALGÓTARJÁNI VÁROSSZÉPÍTŐ

EGYESÜLET”

A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 50 x 70 cm
Felállítás helye: Szent József Plébánia Templom falán

(Salgótarján, Acélgyári út 1., az Acélgyári útra néző falfelületen, a parókia bejárata mellett)
Az  emléktábla  kivitelezésének,  elhelyezésének  és  további  karbantartásának,  javításának 
költségeit a Salgótarjáni Városszépítő Egyesület viseli.

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

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző
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(Czene Gyula és Molnár Károly képviselők visszatérnek az ülésterembe. A jelen lévő képviselők szá-
ma: 22 fő.)

21./ Javaslat az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011. évi bajnoki szezonra vonatkozó 
támogatására
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az SKSE férfi kosárlabdacsapata végigjátszotta a legmagasabb osz-
tályban első szezonját, és bent maradt az NB I/A csoportban. Az előterjesztés javaslatot tesz a csa-
pat 2010/2011-es bajnoki szezonjában való részvételének támogatására. Az önkormányzat anyagi 
lehetőségeihez mérten komoly - 12 M Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli juttatást, a Sport-
csarnokban való térítésmentes edzési lehetőséget, és 8 önkormányzati bérlakás ingyenes használatát 
kívánja biztosítani az elkövetkezendő évadban.
Elmondja, hogy a most nyújtott támogatás erőn felüli támogatás Salgótarján viszonylatában. Ez az 
összeg a város adóbevételének 1,3%-át teszi ki. Azon városok közül, akik NB-I/A kosárlabda csapa-
tot tartanak fenn támogatási intenzitás terén Salgótarján városa a második helyen áll. Információja 
szerint a következő évadban a városok csökkenteni fogják támogatásukat. Ahol nem csökkentik, ott 
a kosárlabda csapat tulajdonosa az önkormányzat. A döntés előkészítésekor többször kereste meg a 
csapatot működtető egyesület vezetése. Kiderült, hogy egy cég is támogatja a működést, melynek 
80%-ban Dániel Tamás a tulajdonosa. A cég és az egyesület vezetésével is tárgyalt, a támogatás 
mértékét nem tartották megfelelőnek. Véleménye, hogy a salgótarjáni kosárlabda csapatnak szeren-
csésebb lenne az NB-I/B. csoportban szerepelni, ahol emelt fővel tudnának az élmezőnyben helyt 
állni. Sérelmezi, hogy a salgótarjáni fiatalok nem kapnak lehetőséget arra, hogy pályára lépjenek. 
Javasolni fogja, hogy az ilyen jellegű támogatásokat a későbbiek folyamán fontolja meg a Közgyű-
lés, és inkább az utánpótlás nevelésben jeleskedő egyesületeknek nyújtson támogatást. 
Felhívja  képviselő  társai  figyelmét,  hogy  a  napirend  az  ülésen  került  felvételre,  így  az  írásos 
előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Czene  Gyula:  Szerencsésnek  tartotta  volna,  ha  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság 
tárgyalhatja az előterjesztést. Megjegyzi továbbá, hogy az SBTC futballcsapat feljutott az NB-III. 
csoportba.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  SBTC  futballcsapat  feljutását  követően  megkezdődtek  a 
tárgyalások.  A kosárlabda  csapat  támogatására  vonatkozó előterjesztést  idő  hiányában már nem 
tudta  tárgyalni  a  szakbizottság.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  az  egyesület  25  millió  forintos 
készpénz támogatást várt el az önkormányzattól.

Eötvös  Mihály:  A késlekedést  az  okozta,  hogy  csak  az  egyesület  mérleg-beszámolója  állt  az 
önkormányzat  rendelkezésére.  Mivel  a  kosárlabda  csapatot  egy  kft.  is  működteti,  így  az 
önkormányzat  a  kft.  mérleg-beszámolóját  is  bekérte.  Két  napja  került  fel  az  internetre  a 
mérlegbeszámoló, akkor tudott a város vezetése meggyőződni arról, hogy a pályázatban szereplő 
120 millió forintos költségvetésnek a 2010. évben van realitása.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Megerősíti  Eötvös  Mihály  alpolgármester  által  elmondottakat. 
Sérelmezte azt, hogy a pályázatot a Beszterce KK Egyesület nyújtotta be úgy, hogy a kért támogatás 
az  egyesület  előző  évi  bevételét  jelentette  volna.  Az  önkormányzat  rendeletének  értelmében 
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azonban támogatás maximum 50%-ig adható. Ekkor derült ki az, hogy egy másik szereplő is van. 
Javasolja,  hogy a  Közgyűlés  kísérje  figyelemmel  a  támogatás  felhasználását,  szükség  esetén  a 
folyósítást a Közgyűlés meg tudja állítani.

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

Szám: 154/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – azzal a céllal, hogy segítse az SKSE férfi kosárlabda 
csapatának a férfi I/A felnőtt bajnokságban történő versenyzését – a Beszterce Kosárlabda Klub 
részére támogatást biztosít. 

1./ A Közgyűlés a Beszterce Kosárlabda Klub részére az SKSE kosárlabda csapatainak edzéseihez 
a  2010/2011.  évi  bajnoki szezonra a Salgótarjáni  Városi  Sportcsarnokban 2010. július  1.  – 
2011. június 30. napjáig térítésmentes létesítményhasználatot biztosít a nagyterem és kiszolgáló 
helyiségeire 19 óra/hét igénybevétellel 12.825 eFt értékben.
A Közgyűlés  felkéri  a  Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy a 
térítésmentes létesítményhasználatra vonatkozó szerződéseket a sportegyesülettel kösse meg. 

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató  
Határidő: azonnal 

2./ A Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására 
vonatkozó szabályokról szóló 36/1993.(XII.20.)Ör. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996.(IV.29.)Ör. számú 
rendelet 32. § h. pontja és a 39/A. §-a értelmében 2010. július 1. napjától – 2011. június 30. 
napjáig  az  önkormányzati  tulajdonú  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  szám  alatt  található 
(Garzonház) 8 db bérlakást – a közüzemi költségek sportegyesület által történő megfizetése 
mellett – a Beszterce Kosárlabda Klub részére ingyenes használatba adja.
A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az  ingatlanok 
használatba adásához szükséges szerződéseket készítse el. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató   
Határidő: azonnal 

3./ A Közgyűlés az önkormányzat pénzügyi  lehetőségeit  mérlegelve a 2010/2011. évi férfi  I/A 
felnőtt kosárlabda bajnokságra maximum 12.000 E Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást 
nyújt  az  SKSE  csapatait  versenyeztető  Beszterce  Kosárlabda  Klub  részére  az  alábbi 
feltételekkel:

a) A támogatás folyósításához szükséges megállapodást 3 fél, Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Beszterce Kosárlabda Klub és a D-Group Basketball Kft. köti.

b) A háromoldalú megállapodásban az SKSE férfi kosárlabda csapat tervezett költségvetését 
figyelembe véve a D-Group Basketball Kft. vállalja az önkormányzati támogatáson kívül 
fennmaradó pénzösszeg biztosítását. 

c) A támogatás  2010.  július  –  2011.  június  hónapokban,  havonta,  egyenlő  (1.000 eFt/hó) 
részletben kerül átutalásra a Beszterce Kosárlabda Klub számlájára. 

d) A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az SKSE férfi kosárlabda csapatai a hazai 
mérkőzéseiket a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban játsszák. 
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e) A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az SKSE csapatait salgótarjáni székhelyű 
sportszervezet működteti. 

f) Amennyiben az utánpótlás csapat versenyeztetése a felnőtt  csapat versenyeztetése miatt 
hátrányt szenved, a támogatás folyósítását az önkormányzat felfüggeszti. 

g) A sportszervezet  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát,  mint  támogatót,  a 
csapat  mezén,  illetve  valamennyi  nyomtatott  kiadványán,  belépőjegyén  és  internetes 
oldalán köteles megjeleníteni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti kitételek szerinti támogatási szerződések 
aláírására. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester   
Határidő: értelemszerűen  

4./ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a sportfeladatok előirányzatból az 
SKSE csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klub részére a férfi I/A felnőtt kosárlabda 
bajnokságban történő eredményes szereplés támogatására 6.000 eFt-ot biztosít. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester   
Határidő: értelemszerűen  

5./ A Közgyűlés a Wamsler  SE-Salgótarján csapatait  versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klub 
részére a férfi I/A felnőtt kosárlabda bajnokságban történő eredményes szereplés támogatására 
az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  a  2010/2011.  évi  bajnokságra  6.000  E  Ft-ot 
különít el a sportfeladatok előirányzaton. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester   
Határidő: értelemszerűen  

(Molnár Károly képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

22./ Javaslat a 104/2010. (IV.27.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 2010. áprilisi ülésén döntött a 7. számú fogorvosi kör-
zet ellátására vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről, valamint 
a körzet 2010. június 1-jétől helyettesítés keretében történő működtetéséről, illetve a körzet álláshe-
lyének meghirdetéséről. Döntés született arról is, hogy a fogorvosi rendelőt, és az eszközöket, be-
rendezéseket az önkormányzat bérbe veszi a tulajdonosoktól. Az Egészségügyi – Szociális Központ 
a bérleti szerződéseket határidőben megkötötte, azonban az eszközök és berendezések tekintetében 
a bérleti szerződés megkötését követően, 2010. május 31-én tulajdonosváltozás következett be. Ah-
hoz, hogy az intézmény a körzetre 2010. június 1-jétől működési engedélyt kapjon szükség volt az 
új tulajdonossal való szerződéskötésre, amelyre 2010. május 31-én sor is került. Az előterjesztés a 
tulajdonosváltozás átvezetésére vonatkozóan tesz javaslatot a korábbi közgyűlési döntéshez képest.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 155/2010.(VII.01.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2010.(IV.27.)Öh. sz. határozat 3. a)  pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

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

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: 2010. május 31.”

23./ Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat igazgatója prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen volt:
− Murányi Sándor

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. márciusi ülésén 
határozta meg az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat igazgatójának prémiumfeladatait. A Közgyűlés a 123/2010. (V.27.) Öh.sz. határo-
zatával döntött Murányi Sándor korengedményes nyugdíjazásáról, valamint 2010. augusztus 2. nap-
jával közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről.
A hatályos jogszabályokat figyelembe véve Murányi Sándor a magasabb vezetői megbízása 2010. 
évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra jogosult. Amennyiben a magasabb vezetői 
megbízásának megszűnését  követően  közalkalmazotti  jogviszonya  megszűnik,  az  értékelés  és  a 
részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot legkésőbb a 
közalkalmazotti  jogviszony  megszűnésekor  ki  kell  fizetni.  Murányi  Sándor  részére  a 
prémiumfeladatok időarányos teljesítésének értékelését tartalmazza az előterjesztés.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Szám: 156/2010.(VII.01.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Murányi  Sándor,  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója részére 
kitűzött  2010.évi  prémiumfeladatok  időarányos  teljesítését  a  melléklet  szerint  értékelte.  A 
Közgyűlés  az  érékelésnek  megfelelően  az  alábbi  mértékű  és  összegű  prémium  kifizetését 
engedélyezi:
Teljesítés mértéke: 50%
Kifizethető összeg: 210.600 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: 2010. augusztus 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Murányi Sándor: A Közgyűlés tagjainak eredményes városépítő munkát, a nyárra jó pihenést kíván. 
Megköszöni az iránta való lojalitást.

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

NYÍLT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A mai ülésre interpelláció nem érkezett. Tájékoztatja a Közgyűlést, 
hogy július 9-én 14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a városi Semmelweis – napi ünnepség a 
Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény koncert-termében, melyre tisztelettel meghívja 
képviselő társait. Ezzel a rendezvénnyel a város egy hiányt pótol.
Bejelenti továbbá, hogy előreláthatólag 2010. július 20-tól augusztus 15-ig évi rendes szabadságát 
tölti.

dr. Juhász Tibor: Két témakörben tesz közérdekű bejelentést. Az egyik: Varga András plébános úr 
azt  kérte,  hogy szülessen  hatékony intézkedés  abban,  hogy a  templom környékén rend legyen. 
Kérésük, hogy a rendőrség péntek és szombat éjszakánként sűrűbben tartson helyszíni ellenőrzést. 
Szükségesnek tartja, hogy a templom déli oldalán egy térfigyelő kamera kerüljön elhelyezésre.
A másik téma a Szécsényi úton történt árvízzel kapcsolatos. Három éve próbálja elérni azt, hogy a 
Szécsényi úton a vízelvezetés megtörténjen. Erre a mai napig nem került sor, és bekövetkezett az az 
árvíz, mely 16 családi házat érintett. Kéri, hogy a terület vízrendezése történjen meg. A katasztrófa 
elhárításáért  köszönetet  mond Jakubovics Zoltánnak és Gubányi  Lászlónak, akik egy vállalkozó 
segítségével szüntették meg az árvízi állapotot. Köszönetét fejezi ki továbbá Krizsán Lajosnak, és 
munkatársának,  Nagy  Lászlónak,  Kenyeres  Istvánnénak  és  Sári  Sándornak.  Az  illetékesek 
figyelmébe ajánlja, hogy a vállalkozóknak nemcsak katasztrófa-helyzet elhárításakor kell munkát 
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adni.
Az előterjesztésben olvasható volt,  hogy a lakóingatlanok védelme homokzsákok kihelyezésével 
lett  megoldva.  Ebben  az  esetben  azonban  ezek  semmit  sem értek.  Sajnálatát  fejezi  ki,  hogy a 
szakemberek későn érkeztek, nyilván később kaptak csak értesítést. Az árvíz óta egy hónap telt el, 
azóta a tereprendezés nem történt meg. Kérte a Közútkezelő Kht. segítségét, mivel a főút melletti 
árok az ő területük. Ígéretet kapott arra, hogy ezt el fogják végezni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  dr.  Juhász  Tibor  alpolgármester  által  elmondottak  pontosításra 
szorulnak. Az árvízre nem került volna sor akkor, ha az ott lakók egyike nem tömít el bizonyos 
árkot. Úgy gondolja, hogy az igazsághoz ez is hozzá tartozik. A médián keresztül felhívta a lakosság 
figyelmét  arra,  hogy  a  saját  környezetében  mindenki  figyeljen  a  megelőző  tevékenységre. 
Alpolgármester úr szóbeli hozzászólásában említette a Közútkezelő Kht.-t. A Szécsényi út a Magyar 
Közútkezelő Kht. gondozásába tartozik. A VGÜ Kft., a Foglalkoztatási Kft. és a Polgárvédelem az 
állami cég helyett  végezte  el  a munkát  önkormányzati  forrásból,  nem kisebbítve ezzel  annak a 
vállalkozónak az  érdemét,  aki  saját  gépével  is  hozzájárult  ahhoz,  hogy a  probléma megoldásra 
kerüljön. Azon a napon végigjárta a Helyi Védelmi Bizottsághoz tartozó területeket, nagyon sok 
veszélyhelyzetet  kellett  elhárítani.  Köszönetét  fejezi  ki  azon  szervezeteknek,  intézményeknek, 
cégeknek, akik ebben a nehéz helyzetben segítettek.

dr. Juhász Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a tűzoltóságot is értesítette, két kolléga megnézte 
a helyszínt.  Ott  azt nyilatkozták, hogy ekkora víztömeget nem tudnak kezelni.  Igazat ad abban, 
hogy  amikor  a  Szécsényi  út  felső  része  magánkézbe  került,  a  tulajdonos  a  sáncot  betömette. 
Véleménye  szerint  azonban  az  elmúlt  6-7  évben  lehetett  volna  arra  kötelezni,  hogy az  eredeti 
állapotot állítsa helyre. Megismétli kérését, hogy a terület vízrendezése történjen meg.

Dudás  József:  Az esőzések  okozta  helyzetben  azt  tapasztalta,  hogy mindenki  tette  a  dolgát.  A 
Karancs és a Bereczki Máté úton volt a választókerülete érintve. Korábban már jelezte, hogy az 
átereszek  tisztításra  szorulnak.  A  Szent  Imre-hegyi  csúszás  érintette  a  Liget  utat.  Egy 
felülvizsgálatot  tart  szükségesnek  az  állapot  felmérése  érdekében.  Elmondja  továbbá,  hogy  az 
árvízkárosultak  megsegítése  érdekében  a  Főplébánia  templom  is  gyűjtést  folytatott,  ahol  a 
perselypénzből  265  ezer  forint  gyűlt  össze.  Kérdezi,  hogy  aki  a  vis  maoir  támogatásból  nem 
részesülhet, az hol tud egyéb segítséget kérni? Az elkerülő út az önkormányzat nevén van, az út 
használója pedig a Közútkezelő Kht. A terület eléggé gazos, a részű nincs elkerítve földdel. Kéri 
Jegyző urat, hogy az ügyről tájékozódjon.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Helyesen fogalmazott Dudás József képviselő, az esőzések folyamán 
mindenki  tette  a  dolgát  azon  a  helyen,  ahol  szükség  volt  rá.  A  károk  felmérésére  a 
Városüzemeltetési Iroda munkatársai jogosultak. A károk helyreállítása érdekében – amire lehetett – 
pályázat  kerül  benyújtásra  vis  maoir  keretében.  Az  adományok  szétosztásával  kapcsolatban 
elmondja, hogy a jövő héten születik döntés arról, hogy mely családok részesülhetnek belőle.

dr. Kádár Zsombor: Dudás József képviselő által felvetett úttal kapcsolatos észrevételhez elmondja, 
hogy vannak olyan utak, melyek a Közútkezelő Kht. tulajdonában vannak az ingatlannyilvántartás 
szerint,  de  az  önkormányzat  kezeli  azokat.  Ez  fordítva  is  igaz.  Az  ügy  rendezésére  évente 
megbeszélésre kerül sor, azonban a Közútkezelő Kht. részéről egy idő után nem kap választ az 
önkormányzat. A problémát komplexen kell kelezni.  Ez a helyzet nemcsak Salgótarján városára 
jellemző. Ígéretet tesz arra, hogy a problémát rendezni fogja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az árvízi helyzet kapcsán köszönetét fejezi ki a Salgó Vagyon Kft. 
vezetésének azért, hogy kiköltöztetés esetére lakásokat helyeztek készenlétbe.

Czene Gyula:  Zagyvarónán nemrég került sor egy kiállításra, melynek keretében a Zagyvarónai 
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