
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

12. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. augusztus 19-i üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: polgármester köszönti a megjelenteket. Dóra Ottó, dr. Juhász 
Tibor  és  Ricler  Katalin  képviselők  előzetesen  jelezték  az  ülésről  való  távolmaradásukat. 
Bakos  Sándor,  Molnár  Károly,  Uramecz  János  és  Szalai  Erika  képviselőkről  nincs 
információja. A Közgyűlés 24 tagjából 17 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlés tárgysorozatára vonatkozóan részben a meghívóban jelzett napirendek számozá-
sának változtatására, részben új napirendek felvételére tesz javaslatot a következők szerint:
Javasolja, hogy a Közgyűlés – zárt ülés keretében – 1. napirendként tárgyalja a meghívóban 
10.  napirendként  jelzett  „Javaslat  a  Helyi  Választási  Bizottság tagjainak és póttagjainak,  
valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására”  című 
előterjesztést, a jegyző előterjesztésében. Javasolja, hogy a Közgyűlés – ugyancsak zárt ülés 
keretében  –  2.  napirendként  tárgyalja  a  meghívóban  11.  napirendként  jelzett  „Javaslat  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatójának 
megbízására”  című  előterjesztést  a  polgármester  előterjesztésében.  Javasolja,  hogy  a 
Közgyűlés  3.  napirendként  tárgyalja  a  meghívóban  4.  napirendként  jelzett  „Javaslat  a 
salgótarjáni  3748  hrsz-ú  korlátozottan  forgalomképes  ingatlan  területének  telekhatár-
rendezéssel  történő  bővítésére,  parkolóház  létesítése  céljából”   című  előterjesztést  Tatár 
Csaba  ügyvezető  igazgató  előterjesztésében.  Javasolja,  hogy a  Közgyűlés  4.  napirendként 
tárgyalja  a  meghívóban  7.  napirendként  jelzett  „Javaslat  UAZ  ravatalozó  gépjármű 
térítésmentes  átadására”   című  előterjesztést  a  polgármester  előterjesztésében.  A 
Közgyűlésnek  5.  napirendként  javasolja  tárgyalni  a  meghívóban  8.  napirendként  jelzett 
„Javaslat a 137/2010. (VII.01.) Öh. sz. határozat módosítására, és a József Attila Művelődési  
és Konferencia Központ alapító okiratának módosítására”  című előterjesztést Eötvös Mihály 
alpolgármester  előterjesztésében.  6.  napirendi  pontként  javasolja  megtárgyalni  az  ülést 
megelőzően  írásban  megküldött,  de  a  meghívóban  nem  szereplő  „Javaslat  a  6677/28 
helyrajzi  számú  ingatlant  érintő  vezetékjog  alapítás  egyszeri  kártalanítására  vonatkozó 
megállapodás megkötésére”  című előterjesztést a polgármester előterjesztésében.



Végül 7. napirendi pontként javasolja megtárgyalni az ülést megelőzően írásban megküldött, de a 
meghívóban  nem  szereplő  „Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon 
igazgatója és általános igazgatóhelyettese heti kötelező óraszámának megállapítására a 2010/2011.  
tanévre” című előterjesztést Reszoly Gusztávné irodavezető előterjesztésében.

Javaslatai elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

A tárgysorozatot érintően további javaslat nem volt.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1./ Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint a szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

2./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Csarnok-  és  Piacigazgatósága 
igazgatójának megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívottak: 
- pályázók

3./ Javaslat  a  salgótarjáni  3748  hrsz.-ú  korlátozottan  forgalomképes  ingatlan  területének 
telekhatár-rendezéssel történő bővítésére, parkolóház létesítése céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Papp Gábor, a Parkhouse Kft. ügyvezető igazgatója 

4./ Javaslat UAZ ravatalozó gépjármű térítésmentes átadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat a 137/2010.(VII.01.) Öh. sz. határozat módosítására, és a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

6./ Javaslat a 6677/28 helyrajzi számú ingatlant érintő vezetékjog alapítás egyszeri kártalanításra 
vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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7./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  igazgatója  és  általános 
igazgatóhelyettese heti kötelező óraszámának megállapítására a 2010/2011. tanévre
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

8./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(VIII.19.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9./ Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.
(III.31.) Ör. sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási Kulturális és Sport Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Tóth Tibor, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 

10./ Beszámoló  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulás  Tanácsában végzett  2010.  I.  félévi 
tevékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Svecz István, a munkaszervezet vezetője 

11./ Javaslat a salgótarjáni 3910 hrsz.-ú ingatlanból parkoló kialakításával érintett 48 m2-es terület 
tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

12./ Javaslat  a  salgótarjáni  15602/2  hrsz.-ú  ingatlanon  található  kultúrház  északi  szárnyának 
bontására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 2011. 
évi csatlakozásra
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási Kulturális és Sport Iroda vezetője

14./ Javaslat Salgótarján Civil Társadalmáért – díjra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Elmondja,  hogy  az  ülést  megelőzően  írásban  polgármesteri 
tájékoztató  nem  került  kiküldésre,  ezért  szóbeli  kiegészítőjében  röviden  tájékoztatja  képviselő 
társait a legutóbbi közgyűlés óta történt fontosabb eseményekről. Megrendezésre került a 3. Tóparty 
Fesztivál, a „Várfesztivál” megnyitója, az árvízkárosultak részére jótékonysági koncertre került sor 
a József Attila Művelődési és Konferencia Központban. A Civil Kerekasztal elnökségi ülést tartott a 
Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtárban.  Július  1-jén  Urikányba  látogattak,  ahol  a  testvérvárosi 
kapcsolat létrejöttét dokumentáló szerződés ünnepélyes aláírására került sor. A Semmelweis Napi 
Ünnepség keretében köszöntötték az orvosokat a Szent Lázár Megyei Kórházban. Fogadta a GE 
Magyarország képviselőit. A Fáy András krt-on ünnepélyes keretek között átadásra került egy újabb 
játszótér.  Köszöntötte  a  Tájak,  Korok,  Múzeumok  Országos  Találkozójának  résztvevőit.  2. 
alkalommal került megrendezésre a „Patakparti a piacon II.” családi nap. A Nógrád Megyei TISZK 
szervezésében  táboroztatásra  került  sor  Balatonberényben,  400  tanuló  és  50  pedagógus 
részvételével.  VI.  alkalommal  került  megrendezésre  a  Tarjáni  Folk  és  Szlovák  Napok 
programsorozat, ebben az időben zajlott Somoskőn a Folklór Fesztivál. Augusztus 6-án került sor a 
Szociális húsbolt megnyitására a Beszterce-lakótelepen. A Merida CST Salgótarján Kupa olimpiai-
krossz Hegyikerékpár versenynek adott helyt Eresztvény.

(Szalai Erika képviselő asszony megérkezik a Közgyűlés ülésére. A jelen lévő képviselők száma: 18 
fő.)

Czene Gyula: Örömét fejezi ki, hogy Polgármester Asszony megemlítette a Tarjáni Folk és Szlovák 
Napok rendezvényt. A rendezvény megszervezéséért említést érdemel Egyedné Baránek Ruzsenka 
és  dr.  Egyed  Ferdinánd.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  fesztivál  zárására,  mint  önkormányzati 
képviselőt felkérték.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Köszönetét  fejezi  ki,  hogy  Czene  Gyula  a  Közgyűlés  nevében 
megfogalmazta záró gondolatait. Egyetért ad abban, hogy az Egyed házaspár elismerést érdemel a 
rendezvény megvalósításáért. 

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

Székyné  dr.Sztrémi  Melinda: A  következő  két  napirend  tárgyalására  az  SZMSZ  23.  §  (1) 
bekezdésének a/ pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor.
Megkéri  a  napirendek  tárgyalásában  nem érintett  meghívottakat,  a  sajtó  képviselőit,  érdeklődő 
állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok  tárgyalásában  nem  érintett  belső  szervezeti  egységek 
vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

NYÍLT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja az érdeklődő állampolgárokat, hogy zárt ülés keretében a 
Közgyűlés  megválasztotta  a  Helyi  Választási  Bizottság  tagjait,  póttagjait,  döntött  a 
szavazatszámláló bizottságok tagjairól és póttagjairól. A Közgyűlés döntött továbbá a Csarnok- és 
Piacigazgatóság magasabb vezetőjének megbízásáról, melyet a továbbiakban Mitró Éva lát el.
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3./ Javaslat a salgótarjáni 3748 hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlan területének 
telekhatár-rendezéssel történő bővítésére, parkolóház létesítése céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.Sztrémi Melinda: „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című 
kiemelt projekt tartalmazza a József Attila Művelődési és Konferencia Központ mögött létesítendő 
parkolóház  megépítését.  A  beruházás  megvalósításához  telekhatár-rendezést  szükséges 
végrehajtani. A Szabályozási Tervvel kijelölt építési területtel jelenleg négy ingatlan meghatározott 
része érintett,  melyek kizárólagos  önkormányzati  tulajdonban vannak.  Ebből  három ingatlan az 
önkormányzat törzsvagyonát képezi, egy ingatlan pedig korlátozottan forgalomképes vagyontárgy. 
Telekalakítás folytán a JAMKK-hoz tartozó 3748 hrsz-on nyilvántartott ingatlan összterülete 7472 
m2-rel növekedik a 3746, 3747 és a 3760 hrsz-ú területek terhére.
Az előterjesztés részét képezik azok a megállapodások, amelyek a telekalakítással érintett, a József 
Attila Művelődési és Konferencia Központ által használt önkormányzati ingatlanon megvalósítandó 
parkolóház  –  építési  beruházáshoz  kapcsolódó  -  ingatlanjogi  kérdéseit  rendezik.  Ezen 
megállapodások értelmében a Közgyűlés jóváhagyó döntése esetén a  Parkhouse Kft. által felépített 
épület a Ptk. alapján a társaság tulajdonába kerül, míg a telek(ingatlan) továbbra is az önkormányzat 
tulajdonában marad. A Társaságot a parkolóház által elfoglalt területre földhasználati jog illeti meg.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság  8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
támogatta, míg az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem támogatta az előterjesztést.

(Uramecz János megérkezik a Közgyűlés ülésére. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 161/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Parkhaus Magyarország 
Kft.  között  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  mögött  építendő  felszíni 
parkolóház  megvalósításához  szükséges  ingatlanjogi  kérdések  előzetes  rendezése  tárgyában 
megkötött szerződést az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés – parkolóház létesítése céljából – az Önkormányzat tulajdonában lévő salgótarjáni 
3746, 3747, 3748 és 3760 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 46/2010. számú telekalakítási vázrajzot a 
2.  számú  melléklet  szerint  jóváhagyja,  ezzel  egyidejűleg  a  3746,  3747,  és  a  3760  hrsz.-ú 
ingatlanoknak a 3748 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolandó részeit forgalomképtelen törzsvagyonból 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná minősíti át.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az illetékes 
Salgótarjáni Körzeti  Földhivatalnál a telekalakítási  engedélyezési  eljárás lefolytatásáról és a 
telekalakítás átvezettetéséről.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

4./ A  Közgyűlés  az  Önkormányzat  és  a  Parkhaus  Magyarország  Kft.  között  a  parkolóház 
megvalósításához kapcsolódóan a társaság javára földhasználati jogot keletkeztető szerződés 
tervezetét a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.

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

(Fekete Zsolt képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 18 fő.)

4./ Javaslat UAZ ravatalozó gépjármű térítésmentes átadására
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.Sztrémi  Melinda: Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  megkereste  a  város 
önkormányzatát,  hogy a korábban a VGÜ Kft.  által  temetői  munkára használt,  leamortizálódott 
UAZ gépjárműnek a  nehéz  erdei  terepeken még jó  hasznát  tudnák venni  a  kötelező  feladataik 
ellátásához.  A gépjárművet  a  VGÜ Kft.  már  nem használja  egyrészt  a  nem megfelelő  műszaki 
állapot miatt, másrészt a temetői halott szállítást a temetkezési szolgáltató vállalkozások végzik. A 
gépjármű  az  önkormányzat  analitikus  nyilvántartásában  a  nullára  leírt  tárgyi  eszközök  között 
szerepel.  A  kiküldött  előterjesztést  Lichner  András  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata 
polgármesterének lemondása miatt  módosítja.  A megállapodás  első és  utolsó oldalán  az  átvevő 
képviseletében aláíró személyként  „Lichner András polgármester” szövegrész helyett  „Murányi  
Sándor alpolgármester” szövegrész kerül.
A fentiek alapján a gépjármű térítésmentes átadására tesz javaslatot,  kéri  a Közgyűlést,  hogy a 
módosítással együtt tárgyalja az előterjesztést.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:
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Szám: 162/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
rendjéről  szóló  17/1996.(IV.29.)  Ör.  sz.  rendelet  39/A.§-a  alapján  az  önkormányzat  tulajdonát 
képező, 067659 alvázszámú UAZ gépjárművet ingyenesen Somoskőújfalu Község Önkormányzata 
tulajdonába adja, azzal, hogy az átadással kapcsolatosan felmerülő valamennyi fizetési kötelezettség 
az átvevő önkormányzatot terheli. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti megállapodás aláírására.

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

5./ Javaslat  a  137/2010.  (VII.1.)  Öh.  sz.  határozat  módosítására,  és  a  József  Attila 
Művelődési és Konferencia Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 2010. júliusi ülésén döntött arról, hogy a salgótarjáni 
Tourinform Irodát átadja a Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesületnek. A Tourinform Iroda e 
döntést megelőzően a József Attila Művelődési és Konferencia Központ szervezeti keretei között 
működött. A feladatátadás egyben a JAMKK, mint költségvetési szerv átszervezését is jelentette, 
amely  az  intézmény  alapító  okiratát  is  érintette.  A  137/2010.(VII.01.)  Öh.  sz.  határozat  az 
átszervezés  dokumentumát  „átalakító  okirat”  elnevezéssel  fogadta  el,  azonban  a  változásnak  a 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséhez az átszervezésnek „alapító okirat módosítás”-ba 
foglalása szükséges.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Czene Gyula: A József Attila Művelődési és Konferencia Központ alapító okiratának módosítását a 
Közgyűlés már többször tárgyalta. Hiányolja az összefogottságot.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egy figyelmetlenség következtében történt az, hogy más elnevezésű 
dokumentum került elfogadásra a Közgyűlés júliusi ülésén. Úgy gondolja, hogy az, aki dolgozik 
hibázhat is.

(Fekete Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 163/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 137/2010.(VII.01.) Öh. sz. határozat 1. pontját  az 
alábbiak szerint módosítja, ezzel egyidejűleg a határozat 1. sz. mellékletének helyébe e határozat 
melléklete lép:

7



„1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Művelődési és Konferencia Központ 
alapító  okiratának  módosítását  az  1.  sz.  melléklet  szerint  jóváhagyja.  Az  okiratban  foglalt 
rendelkezések 2010. szeptember 1. napjával lépnek hatályba.”

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat  a  6677/28  helyrajzi  számú  ingatlant  érintő  vezetékjog  alapítás  egyszeri 
kártalanításra vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A TIGÁZ DSO Kft.  Salgótarján  belterületén  gázelosztó  vezeték 
rekonstrukciós munkákat tervez, ezzel kapcsolatban vezetékjog alapítási kérelemmel kereste meg a 
város  önkormányzatát  2010.  júniusában.  A  gázvezeték  rekonstrukció  érinti  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  Salgótarján,  6677/28  helyrajzi  számú  (Gorkij  lakótelep)  beépített  terület 
megnevezésű ingatlant. A jelenleg üzemelő acél anyagú vezeték is a tárgyi ingatlanon keresztül 
halad, amely biztosítja a Gorkij körúti lakótelep gázellátását. A vezeték elhelyezéséhez szükséges a 
vezetékjog alapítása az önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
Az  előterjesztésben  arra  tesz  javaslatot,  hogy  a  földgázvezeték  rekonstrukcióhoz  kapcsolódó 
vezetékjog  alapításához  500  Ft/m2 +  ÁFA  egyszeri  kártalanítási  összeg  kikötésével  az 
önkormányzat járuljon hozzá.

Az előterjesztést – mely utólag került megküldésre - bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 164/20101.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő 6677/28 
helyrajzi számú ingatlan földgázvezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó vezetékjog alapításához 500 
Ft/m2

 + ÁFA egyszeri kártalanítási összeg kikötésével, és felhatalmazza a polgármestert a melléklet 
szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

7./ Javaslat a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója és általános 
igazgatóhelyettese heti kötelező óraszámának megállapítására a 2010/2011. tanévre
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
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Székyné  dr.Sztrémi  Melinda: A Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  tanulói 
létszámát és tagiskoláinak számát tekintve Salgótarján legnagyobb közoktatási intézménye. A 310 
alkalmazottat foglalkoztató és több mint 3300  tanulót nevelő-oktató integrált intézmény hatékony 
működtetése  mind  pedagógiai  szempontból,  mind  költségvetési  kihatása  miatt  rendkívüli 
jelentőségű az önkormányzat számára. Ez nagy feladatot ró az igazgatóra és a tanügy-igazgatási 
feladatokat ellátó általános igazgatóhelyettesre egyaránt. 
A közoktatási törvény szerint a vezető kötelező óraszáma a fenntartó egyetértésével csökkenthető, 
ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül, vagy a nevelési-
oktatási intézmény saját forrásból biztosítja. A csökkentés ideje nem lehet hosszabb egy nevelési 
évnél, tanítási évnél, azonban több alkalommal meghosszabbítható. 
A határozati javaslat tartalma szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, 
hogy  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  igazgatója,  valamint  általános 
igazgatóhelyettese  kötelező  óraszáma  a  2010/2011-es  tanévben  heti  4  órával  csökkentve,  az 
igazgató  esetében  heti  0,  általános  igazgatóhelyettese  esetében  heti  4  órában  kerüljön 
megállapításra.  A  kötelező  óraszámtól  való  eltérés  fedezetét  az  intézmény  saját  forrásaiból 
biztosítja.  A fenti  vezetők kötelező óraszámának csökkentése a többi vezető kötelező óraszámát 
nem érinti. Emlékezteti a Közgyűlés tagjait, hogy a kötelező óraszám megállapításáról évente kell 
dönteni.  A korábbi  döntés  értelmében  a  SKÁID  igazgatója  és  általános  igazgatóhelyettese  „0” 
órában látta el a feladatokat. 

Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az előterjesztés az ülést megelőzően került megküldésre.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Simon Tibor: Bejelenti személyes érintettségét.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A bejelentést tudomásul veszi.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 165/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Salgótarjáni Központi Általános 
Iskola  és  Diákotthon  igazgatója,  valamint  általános  igazgatóhelyettese  kötelező  óraszáma  a 
2010/2011-es  tanévben  heti  4  órával  csökkentve,  az  igazgató  esetében  heti  0,  általános 
igazgatóhelyettese  esetében  heti  4  órában  kerüljön  megállapításra.  A kötelező  óraszámtól  való 
eltérés fedezetét az intézmény saját  forrásaiból biztosítja.  A fenti  vezetők kötelező óraszámának 
csökkentése a többi vezető kötelező óraszámát nem érinti. 

Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Reszoly Gusztávné irodavezető
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(Molnár Károly képviselő megérkezik a Közgyűlés ülésére. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

8./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2010. (VIII.19.) rendelete a 2010. évi 
költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

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

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

Czene Gyula: A Pécskő úti játszótér használhatatlanná vált, melyben többek között közre játszhatott 
a  péntek  esti  randalírozás  is,  mely továbbra  is  tart.  Véleménye,  hogy egy stabilabb játszóteret 
kellene kialakítani. Jelzi továbbá, hogy a Dolinkában július végén nyírták utoljára a füvet. A sok 
esőzés következtében azonban újbóli fűvágásra lenne szükség.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Elmondja,  hogy  a  Pécskő  úti  játszótér  nem  a  mostani  ciklus 
időszakában  épült.  A  jelenlegi  ciklusban  12-re  emelkedett  a  játszóterek  száma.  Ezekkel 
kapcsolatban  nem  érkezett  hozzá  minőségi  kifogás.  A  fűnyírással  kapcsolatban  arról  ad 
tájékoztatást,  hogy  a  közfoglakoztatásban  résztvevőknek  és  a  VGÜ  Kft.  munkatársainak 
köszönhetően gyakrabban kerül sor a fűnyírásra a közterületeken. 

Szalai Erika: Czene Gyula képviselő által említett játszótér a Pécskő utca és a Meredek utca sarkán 
található. A zeneiskola háta mögött azonban egy új játszótér került megépítésre. Véleménye szerint 
a régi játszótér elsősorban nem a péntek esti frász rendbontások miatt ment tönkre, hanem azért 
mert  nagy igénybevételnek  volt  kitéve.  Olyan  szülők  gyermekei  is  használták,  akik  a  városba 
hivatalos  ügyeket  jöttek  intézni,  esetleg  átutazóban  voltak.  Igénybe  vették  továbbá  a  Gagarin 
Általános Iskola diákjai is igen nagy létszámban nap, mint nap.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Örömét  fejezi  ki,  hogy  forrásokat  tudnak  szerezni  a  játszótér 
koncepcióban megfogalmazottak teljesítésére. 

Fekete Zsolt: Úgy gondolja, hogy az előző ciklus folyamán is jó minőségű játszóterek épültek. 
Javasolja, hogy a játszóterek kerüljenek elkerítésre, lehetőség szerint történjen meg kivilágításuk is. 
Ezzel elkerülhetőek lehetnének a rongálások. Igazat ad Szalai Erika képviselő társának, az említett 
játszótér igen nagy igénybevételnek volt kitéve. Átgondolásra szorul továbbá az is, hogy ezeken a 
játszótereken hova kerülnek telepítésre az örökzöld növények.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jogosnak tartja azt a felvetést,  hogy a játszóterek körbe legyenek 
kerítve és ki legyenek világítva. Ennek megoldásához azonban forrás szükséges. Ígéretet tesz arra, 
hogy a követező játszóterek tervezésekor ezt a kérést figyelembe fogják venni.

Eisler Ferenc: A Kemerovó lakótelepen átadott játszóteret a vaddisznók látogatják. Kéri, hogy az 
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erdészet találjon megoldást a problémára.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A problémát jelezni fogják a vadászkamara irányába.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:
(A 19/2010.(VIII.19.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9./ Javaslat  az  oktatási  intézményekben  fizetendő  térítési  díjakról  és  tandíjakról  szóló 
18/2005. (III.31.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  Önkormányzat  rendeletében  szabályozza  az  oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékét.
A közoktatásról szóló törvény 2010. szeptember 1-jétől hatályos módosítása érintette az alapfokú 
művészetoktatási  intézményekben  fizetendő térítési  díj  mértékével  kapcsolatos  rendelkezéseket. 
Eddig térítési díjként a tizennyolc éven aluli tanulóknál tanévenként a kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának öt-tíz,  a tizennyolc éven felüli,  de huszonkettő  éven aluli  tanulóknál pedig tizenöt-
harminc százalékát lehetett előírni.  A törvénymódosítás következtében a felső határ a tizennyolc 
éven  aluli  tanulóknál  tizenöt  százalékra,  a  tizennyolc  éven  felüli,  de  huszonkettő  éven  aluli 
tanulóknál pedig harmincöt százalékra emelkedik. Az intézmény igazgatója jelezte azon szándékát, 
hogy élve a jogszabályváltozás során nyílt lehetőséggel, kéri a térítési díjakról és tandíjakról szóló 
helyi önkormányzati rendelet rendelkezéseinek módosítását. Ennek indoka a következő: 2010-ben 
az elmúlt évinél alacsonyabb az alapfokú művészetoktatás normatív támogatása, ezért 2010-ben az 
intézmény számára biztosított önkormányzati támogatás is csökkent a 2009. évihez képest. Mivel a 
Váczi  Gyula  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  kiválóra  minősített  művészetoktatási 
intézmény,  ezért  szükséges  az  előírásoknak  megfelelő  személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosítása. 
Elmondja továbbá, hogy vannak olyan sávok is, melyek esetében csökken a térítési díj mértéke az 
intézmény gazdálkodásának következtében. Ezt köszöni az intézmény vezetésének.

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 19 fő.)

Az Ügyrendi és Jogi, valamint a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
(A 20/2010.(VIII.19.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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10./ Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás Tanácsában végzett 2010. I. félévi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Svecz István, a munkaszervezet vezetője

Székyné dr.Sztrémi Melinda: A települési  önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
törvény alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Ezen kötelezettségének eleget téve – 
mint a Tanács elnöke – a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás 2010. I. félévi tevékenységéről 
jelen beszámolóban ad számot. A beszámoló a kistérségi feladatellátás területeit – így a közoktatást 
és közművelődést, a szociális és gyermekjóléti alap-, illetve szakellátást, az orvosi ügyeletet, a belső 
ellenőrzést, a területfejlesztést  -, valamint a gazdálkodást érintő lényegi kérdéseket foglalja össze.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 166/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Tanácsában végzett 2010. I. félévi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, Polgármester
Határidő: azonnal

11./ Javaslat a salgótarjáni 3910 hrsz.-ú ingatlanból parkoló kialakításával érintett 48 m2 –es 
terület tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésére
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.Sztrémi Melinda: „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című 
kiemelt projekt tartalmazza a Tanács úti felszíni parkolók bővítését. 
A beruházás  megvalósításához  szükséges  az  ST.-Szerpentin  Bt.  által  45/2010.  munkaszámon 
készített változási vázrajz szerint a 3910 hrsz.-ú ingatlan 48 m2-es területrészének megszerzése. A 
Salgó Vagyon Kft. a beruházással érintett területre ingatlan értékbecslői jelentést készíttetett, mely 
szerint  az  ingatlan  fajlagos  értéke  ÁFA  mentes  9.200  Ft/m2.  A  tulajdonos  lakásszövetkezet 
képviselője elfogadta a vételárat és az adásvétel létrejöttéhez is hozzájárult. 
Jelen  előterjesztés  a  változási  vázrajz  alapján  a  területrendezés  jóváhagyására,  valamint  az 
ingatlanrész adásvétel jogcímen való megszerzésére irányul.
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A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 167/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a salgótarjáni 3919 helyrajzi számon 
nyilvántartott, művelés alól kivett „Közút” megnevezésű forgalomképtelen ingatlan területének 
48 m2-rel  történő növeléséhez  a  4-235/2010 számon záradékolt,  jelen  határozat  mellékletét 
képező változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  jóváhagyja  a  salgótarjáni  3910  helyrajzi  számú,  kivett  „beépített  terület” 
megnevezésű  ingatlan  Vázrajzon  meghatározott  48  m2-es  része  tulajdonjogának  adásvétel 
jogcímen való  megszerzését  az  ingatlan értékbecslői  jelentésben meghatározott  9.200 Ft/m2 

vételáron,  melyhez  a  szükséges  forrást  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának 
2010. évi költségvetésében a Funkcióbővítő városrehabilitáció előirányzaton biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 3910 hrsz.-ú 
ingatlan  tulajdonosával  a  2.  pontban  meghatározott  részingatlan  tulajdonjogának  adásvétel 
jogcímen  történő  megszerzésére  irányuló  szerződést  az  ott  meghatározott  feltételekkel 
megkösse.

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

12./ Javaslat a salgótarjáni 15602/2 hrsz.-ú ingatlanon található kultúrház északi szárnyának 
bontására
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.Sztrémi  Melinda: Szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy  a  Salgóbányán  található 
önkormányzati tulajdonban lévő kultúrház északi épületszárnyát illegálisan megbontották. A Salgó 
Vagyon Kft.  rendőrségi feljelentést tett a tárgyi ügyben. Az épület állagát épületszerkezeti szakértő 
megvizsgálta. A szakvélemény alapján a város Jegyzője végzésében életveszélyesnek minősítette a 
szóban  forgó  épületrészt.  A kultúrház  északi  szárnyának  bontására  és  a  megmaradó  épületrész 
helyreállítására az építésügyi hatóság által kiállított engedélyek beszerzését követően kerülhet sor. 
A  bontási  és  helyreállítási  költségekre  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 
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vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzata nyújt fedezetet. A közgyűlés elrendeli a 
bontást és a megmaradó épületrész helyreállítását.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 168/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  salgótarjáni  15602/2  hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlanon található, a jelen határozat mellékletét képező térképmásolaton bejelölt 
épületrész bontásával és a megmaradó épületrész helyreállításával kapcsolatosan a Salgó Vagyon 
Kft.  által  tett  intézkedéseket,  és  megbízza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  ezzel 
kapcsolatos további feladatok ellátásával. 

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

13./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 
2011. évi csatlakozásra
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr.Sztrémi Melinda: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja  a  hátrányos  helyzetű,  szociálisan  rászoruló  fiatalok  felsőoktatásban  való  részvételének 
támogatása.  Az  önkormányzatok  számára  a  felsőoktatási  önkormányzati  szociális  ösztöndíj 
pályázati  rendszerében  való  részvétel  önkéntes.  A települési  önkormányzat  abban  az  esetben 
csatlakozhat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2011.  évi 
fordulójához, ha az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló Csatlakozási Nyilatkozatot, 
legkésőbb 2010. szeptember 30-ig eljuttatja az ösztöndíjjal kapcsolatos központi feladatokat ellátó 
OKM Támogatáskezelő részére. Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó 
lakhellyel rendelkezők részesülhetnek. A pályázatok kiírási határideje: 2010. október 1.
A város önkormányzata évek óta csatlakozik ehhez az ösztöndíj-rendszerhez.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Szám: 169/2010.(VIII.19.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  csatlakozik  a  hátrányos  szociális  helyzetű 
felsőoktatási  hallgatók,  illetve  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására 
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2011.  évi 
fordulójához.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatokat megtételére.

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

2./ A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2011. évi 
költségvetésben 1.740.000 Ft-ot biztosít.

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

3./ A Közgyűlése  felkéri  a  "Salgótarján  Jövőjéért"  Közalapítvány  Kuratóriumának  elnökét  a 
pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Székyné  dr.Sztrémi  Melinda: A  következő  két  napirend  tárgyalására  az  SZMSZ  23.  §  (1) 
bekezdésének a/ pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor.
Megkéri  a  napirendek  tárgyalásában  nem érintett  meghívottakat,  a  sajtó  képviselőit,  érdeklődő 
állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok  tárgyalásában  nem  érintett  belső  szervezeti  egységek 
vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

NYÍLT ÜLÉS

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  zárt  ülés  keretében  döntött  a  Salgótarján  Civil 
társadalmáért-díj odaítéléséről, mely a Civil Kavalkád keretében kerül átadásra. Döntés született 
továbbá szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezésről.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a mai ülésre interpelláció nem érkezett. Megkérdezi, van-e valakinek 
kérdése, közérdekű bejelentése?

Czene Gyula:  Az elmúlt  időszakban az esőzés  komoly gondot  okozott  a  város  egész  területén. 
Többen  jelezték,  hogy  több  autóbusz-megálló  nagyon  rossz  állapotban  van.  Rossz  állapotban 
vannak továbbá az árkok is, a víz nem folyik el. Az elkerülő út csodálatos környezetben épült meg, 
azonban az út mentén igen gyomos területek vannak.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A Közútkezelő Kht-nek,  a  város  önkormányzatának és  a  Nógrád 
Volán  Zrt.  társaságának  az  autóbusz-megállók  kérdésében  együtt  kell  gondolkodnia.  Az  északi 
városrészben  több  buszmegálló  került  kialakításra.  A nagyvárosias  jellegből  adódóan  azonban 
Salgótarján fertőzöttebb a bűnözés, a rongálás tekintetében. A belvárosi utak mellett a város különös 
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gondot fordít a gaz eltakarítására. A problémát jelezni fogja a Közútkezelő Kht. felé. A városban 
található körfogalmi csomópontok azóta vannak rendben, amióta a város átvette a kezelését. Ezért 
köszönetét fejezi ki a VGÜ Kft-nek.

Fekete  Zsolt:  Az  esőzések  kapcsán  kéri,  hogy  mindenki  fokozottan  figyeljen  oda  az  árkok 
állapotára. Eperjes-telepen minden esőzés alkalmával az árok eldugul, hordalékkal telítődik meg, 
ennek következtében az úton folyik a víz. Ez gondot okoz Károlyin is.
A nyugati  városrészben az útfelújítással  kapcsolatban lakók keresték meg, akik sérelmezték azt, 
hogy a  hétfői  útlezárásról  nem kaptak  hivatalos  értesítést.  Felvetették  továbbá  azt  is,  hogy az 
útfelújítás ideje alatt a szélesebb járdaszakaszokat alkalmassá lehetett volna tenni a merőleges vagy 
párhuzamos  parkolásra.  Kéri,  hogy az  önkormányzat  mindent  tegyen  meg  azért,  hogy a  lakók 
időben kapjanak értesítést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A vízelvezető árokkal kapcsolatban elmondja, hogy sok esetben a 
magántulajdonosok  nem teszik  meg  a  szükséges  lépéseket.  Példaként  említi  a  Szécsényi  úton 
történteket.  Úgy gondolja,  hogy az önkormányzati  területeken ez nem jelent  gondot.  A nyugati 
városrészben történő útfelújítással kapcsolatban elmondja, hogy a lakók panaszáról értesült. Lőrincz 
Gyula irodavezető úrtól azt az információt kapta, hogy időben, szórólapokon keresztül értesítették 
az ott élőket. Ezt követően egy sajtóközleményt adott ki, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a 
változást mi okozza. Az eredeti terv szerint egyirányú útként szerették volna az Alkotmány utat 
megjeleníteni, azonban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatósága csak abban az esetben 
járult hozzá a támogatáshoz, ha az út kétirányúsításra kerül.

Eötvös Mihály: Az autóbusz-megállókkal kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat 15 éves 
bérleti szerződést kötött különböző cégekkel. Ezek a szerződések a közeljövőben járnak le, akkor 
kerülnek  újból  önkormányzati  tulajdonba.  A szerződés  értelmében  ezeknek  a  cégeknek  kellene 
ezeket a megállókat rendbe tartani. 

Szalai Erika: Az önkormányzat rendeletének értelmében az állampolgárok kötelessége a hozzájuk 
tartozó  telekhatártól  az  önkormányzati  útig  terjedő  közterület  rendben  tartása.  Felhívja  a 
salgótarjáni városlakó társai figyelmét, hogy saját környezetüket gondozzák.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az emberek nagy része igényes saját környezetére, ezáltal azt tisztán 
és rendben tartja.

Uramecz  János:  A  Tanács  út  felújításával  kapcsolatban  szerencsésnek  tartaná,  ha  a  közmű 
társaságokkal  egyeztetésre  kerülne  sor.  Jelenleg  a  gázrekonstrukció  zajlik,  szükséges  lenne  a 
vízművek  kiváltása  is.  Kéri  továbbá  a  gázrekonstrukció  kivitelezési  munkáinak  fokozott 
ellenőrzését.  A tegnapi nap folyamán két helyen is beszakadt a már elkészített  betonozás, ezzel 
balesetveszélyes helyzet alakult ki.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Egyetért  Uramecz  János  képviselő  társával,  valóban  fokozott 
figyelmet  kell  az  ellenőrzésre  fordítani,  ami  meg  is  történik.  Az  útfelújításokkal  együdejűleg 
lehetőség szerint a közművek cseréje is megtörténik, ez okozza azt, hogy az út felújítása sokkal 
többe kerül. A minap részt vett a GA Magyarország záró konferenciáján, ahol az ÉMÁSZ és a GA 
képviselőivel  beszélt.  Az  ÉMÁSZ  helyi  kirendeltségének  vezetője  elismeréssel  nyilatkozott  az 
önkormányzatról a tekintetben, hogy milyen összehangolt munka folyik egy-egy terület felújítása 
kapcsán. 
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	Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy az ülést megelőzően írásban polgármesteri tájékoztató nem került kiküldésre, ezért szóbeli kiegészítőjében röviden tájékoztatja képviselő társait a legutóbbi közgyűlés óta történt fontosabb eseményekről. Megrendezésre került a 3. Tóparty Fesztivál, a „Várfesztivál” megnyitója, az árvízkárosultak részére jótékonysági koncertre került sor a József Attila Művelődési és Konferencia Központban. A Civil Kerekasztal elnökségi ülést tartott a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. Július 1-jén Urikányba látogattak, ahol a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét dokumentáló szerződés ünnepélyes aláírására került sor. A Semmelweis Napi Ünnepség keretében köszöntötték az orvosokat a Szent Lázár Megyei Kórházban. Fogadta a GE Magyarország képviselőit. A Fáy András krt-on ünnepélyes keretek között átadásra került egy újabb játszótér. Köszöntötte a Tájak, Korok, Múzeumok Országos Találkozójának résztvevőit. 2. alkalommal került megrendezésre a „Patakparti a piacon II.” családi nap. A Nógrád Megyei TISZK szervezésében táboroztatásra került sor Balatonberényben, 400 tanuló és 50 pedagógus részvételével. VI. alkalommal került megrendezésre a Tarjáni Folk és Szlovák Napok programsorozat, ebben az időben zajlott Somoskőn a Folklór Fesztivál. Augusztus 6-án került sor a Szociális húsbolt megnyitására a Beszterce-lakótelepen. A Merida CST Salgótarján Kupa olimpiai-krossz Hegyikerékpár versenynek adott helyt Eresztvény.

