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Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember  16-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 vendégek, külső előterjesztők, érdeklődő állampolgárok
− a sajtó képviselői

Székyné dr. Sztrémi Melinda: polgármester köszönti a megjelenteket. Bakos Sándor és dr. 
Bercsényi  Lajos  képviselő  urak  az  ülést  megelőzően  bejelentették  az  ülésről  való 
távolmaradásukat. Dóra Ottó képviselő úrról nincs információja. A Közgyűlés 24 tagjából 21 
fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A  napirendi  pontok  tárgyalása  előtt  tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  dr.  Pintér  Sándor 
belügyminiszter  ez  év  szeptember  1-jei  hatállyal  visszavonta  a  Nógrád  Megyei 
Rendőrfőkapitány,  Szabó  Jenő  dandártábornok,  rendőrségi  főtanácsos  úr  főkapitányi 
megbízását,  és  kinevezte  a  Rendvédelmi  Szervek  Védelmi  Szolgálatának  élére.  Köszönti 
Szabó Jenő dandártábornok urat a Közgyűlés ülésén. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat és 
a rendőrség között kifejezetten jó az együttműködés. Az elmúlt években nagy változás történt 
a közbiztonság tekintetében, mely országos szinten példaértékű. Szabó Jenő dandártábornok 
hirdette  meg  a  zéró  tolerancia  programot,  melyhez  a  város  egy  11  pontos  programmal 
csatlakozott.  Salgótarján  városában  erősödött  a  rendőrség  munkája  Ponyi  Béla  városi 
rendőrkapitány kinevezésével is. Elmondja, hogy a nyáron készült egy közvélemény-kutatás, 
mely  a  közbiztonságra  is  kitért.  Salgótarján  vonatkozásában  a  megkérdezettek  53%-a 
gondolta azt, hogy a városban javult a közbiztonság. Ez a szám is azt erősíti meg, hogy az 
elmúlt  években  főkapitány  úr  munkájának  köszönhetően  jelentős  elmozdulás  történt.  A 
megyében  Salgótarján  nagyvárosias  jellegéből  adódóan  a  legfertőzöttebb  a  bűnözés 
vonatkozásában. Ennek ellenére javult a közbiztonság. A közbiztonság erősödését segítette az 
a  térfigyelő  kamerarendszer  kiépítése,  melynek  kialakításához  az  önkormányzat 
nagymértékben hozzájárult. Sajnálatát fejezi ki, hogy főkapitány úr itthagyja a megyét. Úgy 
gondolja  azonban,  hogy  az  eddig  elvégzett  munka  alkalmassá  teszi  arra,  hogy  egy 
felelősségteljesebb  beosztásban  kamatoztassa  eddig  megszerzett  tudását.  A  Közgyűlés 
nevében  köszöni  azt,  hogy  együtt  dolgozhattak.  Kinevezéséhez  a  Közgyűlés  és  a  maga 
nevében gratulál. A Salgótarjánban töltött évek emlékeként átad egy városról készült albumot, 
és egy emléktárgyat. Reméli, hogy későbbi munkája során ezekből erőt tud meríteni.



Szabó  Jenő:  Azok  a  mondatok,  melyeket  polgármester  asszony  megfogalmazott  valamennyi 
jogkövető  Nógrád  megyei  állampolgárnak,  önkormányzatnak  és  talán  a  rendőrségnek  is  szól. 
Elmondja,  hogy  2008  október  15-én  került  a  Nógrád  Megyei  Rendőrfőkapitányság  élére,  a 
határőrség  integrációjának  idején.  Ezen  időszakban  kerültek  kialakításra  a  régiók.  A  megyei 
kapitányság Miskolchoz került, melyet szakmailag értelmezhetetlennek tart. Bízik benne, hogy ez a 
közeljövőben megváltozik. Szerencsésnek tartja magát, hogy a feladatok elvégzéséhez felkészült 
munkatársak álltak rendelkezésre.  Az ideérkezése előtti  5 évben folyamatosan nőtt  a közterületi 
bűncselekmények  és  lopások  száma.  Egy  programot  hirdetett  meg,  melyben  megkövetelte 
munkatársaitól, hogy közelítsenek az állampolgárok felé. A tisztességes, jogkövető állampolgárok 
ne féljenek a rendőrtől. Az első évben már tapasztalni lehetett, hogy az említett két bűncselekmény-
kategóriában csökkent az elkövetések száma. A második évben a csökkenés mértéke már 17% volt. 
A tavalyi évben pedig olyan eredményt értek el, mely az elmúlt 15 évben nem volt tapasztalható. 
Óriási látencia van azonban a kábítószer-fogyasztás, a lakásfeltörések, gépjármű lopások területén. 
Az  eredményekért  köszönet  illeti  a  Közgyűlést  és  polgármester  asszonyt  is.  A  térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése preventív hatással járt. Büszke arra, hogy Nógrád megyében dolgozhatott. 
Kommunikációjával  próbált  segíteni  a  megyén.  Nógrád  megye  csodálatos  természeti  adottságú 
vidék, békések és barátságosak az emberek. Érdemes idejönni kirándulni, nyaralni és befektetni. 
Nagyon fog hiányozni neki Nógrád megye. Olyan beosztást kapott azonban a belügyminiszter úrtól, 
mely szakmai életében nagyon-nagy elismerésnek számít. Felügyelete alá fog tartozni a Rendőrség, 
a  Vám-  és  Pénzügyőrség,  a  Büntetés-végrehajtás,  a  Katasztrófavédelem és  a  tűzoltóság.  2011. 
januártól  jogosítványa kiszélesedik a  közigazgatási  hivataloktól  kezdve az APEH intézményéig. 
Nem  kerülhetett  volna  ebbe  a  helyzetbe,  ha  a  Nógrád  megyei  emberektől  nem  kapja  meg  a 
támogatást,  ha az általa vezetett rendőrség nem ért  volna el jó eredményeket. A zéró tolerancia 
program beemelésre került az országos programba is. Szentül vallja, hogy az utca emberének kell 
megmondani azt, hogy mi okozza a problémát, erre a rendőrségnek rendészeti választ kell adni. 
Úgy gondolja, hogy ez a jövő. A legnagyobb őszinteséggel megköszöni a támogatást.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri, hogy dandártábornok úr legyen Salgótarján követe, vigye el a 
térség  hírét,  hiszen  szüksége  van  a  városnak  arra,  hogy  megismerjék.  Kívánja,  hogy  mind 
magánéletében, mind munkájában boldogságot és örömöt találjon.

A továbbiakban a Közgyűlés tárgysorozatára vonatkozóan módosító javaslatot tesz:
13. napirendi pontként – zárt ülésen történő tárgyalásra – javasolja a „Javaslat Salgótarján Megyei  
Jogú  Város  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság  parancsnokával  szemben  fegyelmi  eljárás  
elrendelésére” c. előterjesztést a polgármester előterjesztésében.

Javaslata elfogadása estén a napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.

Tájékoztatja továbbá képviselő társait,  hogy a meghívóban szereplő 10. napirendi pont címe az 
utólag  megküldött  előterjesztés  szerint  változott,  az  új  cím:  „Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség 
Többcélú Társulása Közoktatási  felülvizsgált  Intézkedési  Tervének és Esélyegyenlőségi  Tervének 
véleményezésére”.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek a tárgysorozatot érintő további módosító javaslata?

Ercsényi Ferenc: A korábbi önkormányzati ciklusok zárásakor az volt a szokás, hogy a városvezetés 
a Közgyűléssel közösen egy értékelést készített. Hiányolja, hogy a tárgyalt napirendi pontok között 
nem szerepel ilyen előterjesztés.

2



Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a város lakói felé és nem a Közgyűlés tagjai felé 
szükséges  egyfajta  értékelés.  A város  lakóinak  tájékoztatása folyamatosan  történt  és  történik.  A 
város vezetése a ciklus felénél tartott  egy értékelést  a József Attila Művelődési  és Konferencia 
Központ színháztermében. A négy évről végzett értékelés írásban a „Városunk” című különszámban 
kerül megjelenítésre. Az eddig elvégzett munkát leginkább a tárgysorozatban szereplő költségvetés 
teljesítésének értékelése fogja bemutatni.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a következő napirendeket 
fogadta el:

1./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2010.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(IX.16.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

4./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településszerkezeti  Tervének  és  Helyi  Építési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

5./ Javaslat a Kishartyán Községi Önkormányzat tulajdonában lévő salgótarjáni 0377 hrsz.-ú út 
egy részének átvételére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

6./ Javaslat a Zagyvapálfalvai temető területének bővítésére a forgalomképtelen Blaha Lujza utca 
terhére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

7./ Javaslat a Zemlinszky R. út 5. szám alatti 1224/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölé-
sére és eladási árának jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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8./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint lakás és helyiség művészeti célú 
ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

9./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonbiztosítási szerződése felmon-
dására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

10./ Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Tervének felül-
vizsgálatára és Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési év és tanév kezdéséről, valamint javaslat  a fenntartói 
döntéstől eltérő létszámú szakképző osztály indításának engedélyezésére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

12./ Javaslat maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

13./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokával 
szemben fegyelmi eljárás elrendelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A polgármesteri tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni.

Ercsényi Ferenc: A polgármesteri tájékoztató a fontosabb közérdekű eseményekről ad tájékoztatást. 
Polgármester asszony az imént azt mondta, hogy a város lakosságának tájékoztatása folyamatos. 
Hiányolja, hogy a tájékoztatóból kimaradt egy fontos információ, jelesül a „bulgár kertészet” telkén 
meghiúsult beruházás. Az elmúlt napokban a város önkormányzata ellen a befektető három pert 
indított: egy kártérítési pert mintegy 80 millió forint értékben, mely a projekt meghiúsulása miatt 
kártérítési perré is alakulhat. Ebben az esetben már 1,5 milliárd forintról lesz szó. A befektető a 
jogellenes eljárások miatt több bírósági keresetet is benyújtott, valamint ügyészségi feljelentést tett 
a  város  vezetése  ellen  hivatali  visszaélés  bűncselekmény  alapos  gyanúja  miatt.  Nem  tartja 
helyesnek a prejudikálást,  azonban ha a független magyar igazságszolgáltatás a befektetőnek ad 
igazat, abban az esetben a város nagyon komoly anyagi konzekvenciák elé néz. Kéri polgármester 
asszonyt, hogy adjon részletes tájékoztatást.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Úgy  gondolja,  hogy  a  polgármesteri  tájékoztatónak  nem  kell 
tartalmaznia minden egyes peres eljárásról szóló tájékoztatást. Elég sok az olyan eljárás, amely a 
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kampány időszakában nagyobb publicitást kap. Az önkormányzat ellen indult peres eljárás esetében 
akkor kerül sor tájékoztatásra, amikor a Közgyűlés döntési helyzetben van, vagy amikor egy-egy 
eljárás lezárul.

Ercsényi Ferenc: Polgármester asszony által elmondottakat tudomásul veszi, de nem ért vele egyet. 
Úgy  gondolja,  hogy  Polgármester  asszony  nem  tiszteli  meg  a  Közgyűlést  és  a  városban  élő 
embereket azzal, hogy információt adjon az említett eljárásról.

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

1./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2010.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Előterjesztőként a következőket fogalmazza meg:
Emlékezteti képviselő társait arra a vitára, melyre a 2010. évi költségvetés tervezésekor sor került. 
Akkor  több  képviselő  társa  aggályát  fogalmazta  meg  a  költségvetés  teljesíthetőségével 
kapcsolatban. A költségvetés teljesítésének első félévét megnyugtatónak tartja, hiszen egy stabil és 
biztonságos  gazdálkodás  látható.  Érdemes  visszagondolni  arra,  hogy  a  jelenlegi  városvezetés 
milyen helyzetben vette át a várost 2006-ban. Annak ellenére, hogy folyamatosan csökkentek az 
állami  normatívák,  plusz  feladatok  jelentek  meg,  a  város  meg  tudta  őrizni  működőképességét. 
Ebben sok munkája volt a Közgyűlésnek, az ágazatok képviselőinek. A fegyelmezett gazdálkodásért 
köszönetét fejezi ki. A Közgyűlés biztonságos és stabil gazdálkodással adja át a várost.

Molnár Károly: Emlékeztet arra, hogy a 2010. évi költségvetés 2 milliárd forint hiánnyal került 
elfogadásra. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy bizonyos folyamatokat nem sikerült megállítani. 
Olyanokat, melyek a hiány növekedését eredményezték.

Szalai Erika: Ügyrendi jelzés keretében kéri,  hogy Molnár Károly képviselő először a bizottság 
álláspontját ismertesse, véleményét a későbbiekben fogalmazza meg.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi, a Közbeszerzési, az Oktatási, Kulturális és Sport, 
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság nem támogatta, 
de tárgyalásra javasolta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén tárgyalásra javasolta az előterjesztést.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Még  egyszer  megköszöni  a  Közgazdasági  Iroda  vezetőjének  és 
munkatársainak,  valamint  minden  ágazatnak  azt  a  munkát,  mellyel  a  költségvetés  teljesítését 
segítették.

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

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)
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2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(IX.16.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szóbeli kiegészítésében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormány-
zat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet szeptember havi módosításának lénye-
gi elemeit foglalja össze.
Elmondja, hogy az előterjesztés „Általános tartalék felhasználása” táblázat első oldalán elírás tör-
tént. A felhasználás jogcímei között nevesítésre került az Újakna út 3-4. közötti szakaszát érintő 
korlát javítása. Ezt kéri javítani, mivel nem a korlát, hanem a járda lett javítva.

A Pénzügyi, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi, a Közbeszerzési, az Ügyrendi és Jogi, 
valamint  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  egyhangúlag,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport 
Bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a a következő rendeletet alkotta:
(A 21/2010.(IX.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Javaslat  a  védőnői  körzetek  meghatározásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Hári Ildikó, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az egészségügyről szóló törvény alapján a települési önkormányzat 
az  egészségügyi  alapellátás  körében  köteles  gondoskodni  többek  között  a  védőnői  ellátásról,  a 
védőnői körzetek megállapításáról, kialakításáról.  A védőnői körzetek legutóbb 2008. május 1-től 
lettek  módosítva.  A városban  évek  óta  folyamatos  gyermeklétszám csökkenés  tapasztalható.  A 
körzetek  OEP  finanszírozása  a  jelenlegi  körzetfelosztás  szerinti  ellátotti  létszámmal  és  a 
hozzákapcsolódó pontszámmal nem optimális. A jelenleg hatályos körzetbeosztáshoz képest a jelen 
előterjesztésben szereplő módosítás egy területi  védőnői körzet megszüntetését és egy új iskolai 
védőnői körzet létrehozását tartalmazza. Az új iskolai védőnői körzet kialakítása  nem jár plusz 
létszámigénnyel  a  megszűnő  területi  védőnői  körzet  miatt.  A védőnői  körzetek  módosítására 
irányuló  javaslat  védőnők  bevonásával  történt  kidolgozása  során  a  szakmai  felügyelettel  az 
egyeztetés  megtörtént.  A helyi  ÁNTSZ  véleménye  szerint  a  javaslat  a  szakmai  jogszabályban 
foglaltaknak megfelel.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a a következő rendeletet alkotta:
(A 22/2010.(IX.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat és a magánbefektetők által kezdeményezett módo-
sításokról a Közgyűlés 91/2010.(IV.27.)Öh. számú határozata döntött.
A módosítás a Zagyvapálfalva, Szécsényi úti temető bővítésével, a Ponyipuszta-Kisszállás 0179/15-
16 hrsz.-ú ingatlan lovas turizmus céljára történő szabályozásával, a Somoskő, Wesselényi út 16031 
és16132 hrsz. szabályozása módosításával, a Zagyvapálfalva, Nagymező út 11/B. 5782/6 hrsz.-ú és 
a szomszédos Viola utcai 0286/1 hrsz.-ú ingatlan gazdasági kereskedelmi övezetbe sorolásával, a 
Viola  utcai  teleknek  belterületbe  vonásával,  Erdész  úti  1580/1-2  hrsz.  -ú  ingatlan  kertvárosias 
beépítési  módjának  változtatásával  foglakozik.  Emellett  általános  rajzi  korrekciók  történnek  a 
módosítással érintett szerkezeti és szabályozási terveken. Módosul és kiegészül a Szerkezeti terv 
műszaki  leírása  és  a  Helyi  Építési  Szabályzat.  A határozati  javaslat  a  Településszerkezeti  Terv 
három tervlapja közül két tervlapnak és a műszaki leírásnak a módosítására irányul.  A rendelet- 
tervezet  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  annak  mellékletét  képező  Szabályozási  tervek  közül  2 
külterületi szabályozási és 5 belterületi szabályozási tervlap módosításáról szól.

Az Ügyrendi és Jogi, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság egyhangú-
lag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 172/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/1998. (VI.15.) Öh. számú határozattal elfogadott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve „I.1-3. Szerkezeti tervlapok” című részét 
az 1. sz. melléklet szerint, az „I.4. Műleírás” című részét a 2. sz. melléklet szerint módosítja.
A módosítás 2010. október 17-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 23/2010.(IX.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5./ Javaslat a Kishartyán Községi Önkormányzat tulajdonában lévő salgótarjáni 0377 hrsz.-
ú út egy részének átvételére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda:     2009 márciusában elfogadott településrendezési terv módosítás dön-
tött a Frigyes körút sarkán lévő belterületi határ rendezéséről, a körút kiegészítéséről, egy új értéke-
síthető lakóingatlan kialakíthatóságáról, és egy régóta rendezetlen külterületi lakóingatlan belterü-
letbe vonásáról. Az érintett 0377 hrsz.-ú földút tulajdonosa a Kishartyán Községi Önkormányzat, 
amelyhez 2010. augusztusában levélben fordult a város önkormányzata az út teljes egésze vagy an-
nak egy része térítésmentes átadása érdekében. A kishartyáni önkormányzat augusztusban hozzájá-
rult az útrész térítésmentes átadásához. A 0377 hrsz.-ú útból a 318 m2 területrész lenne leválasztva. 
A szomszédos önkormányzati legelő területéből kiegészítve útkiegészítésként a Frigyes körúthoz 
hozzá lenne csatolva. Ezentúl egy új belterületi 705 m2 alapterületű lakóingatlan jönne létre a Fri-
gyes körúti házsor végén, szintén a salgótarjáni önkormányzat külterületi legelőjéből leválasztva. 
Az útkiegészítés másik oldalán lehetővé válik a meglévő beépített külterületi lakóingatlan belterüle-
ti csatlakoztatása, házszámmal való ellátása. A földhivatali eljárás költsége a településrendezési terv 
keretéből kerül finanszírozásra. Jelen előterjesztés a területrendezési változási vázrajz elfogadásáról 
és a kishartyáni önkormányzattal kötendő megállapodás engedélyezéséről szól.

Az Ügyrendi és Jogi, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság egyhangú-
lag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 173/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  salgótarjáni 6653/1,  0369/3,  0377/1,  0381/75 
hrsz.-ú  földrészletek  közigazgatási  határvonalának  változtatását  és  a  0377,  0381/9  hrsz.-ú 
földrészletek  határrendezését  az  ST-Szerpentin  Bt.  által  készített  61/2010.  számú  2010. 
szeptember 2-án kelt két különálló lapból álló, 1. sz. melléklet szerinti Változási vázrajz alapján 
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pont  szerinti  telekalakítással  létrejövő 
salgótarjáni  0377/1  hrsz-ú  318  m2  területű  ingatlan  térítésmentes  átvételére  vonatkozó 
megállapodást  a  2.  sz.  melléklet  szerinti  tartalommal  jóváhagyja,  egyben  felhatalmazza  a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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6./ Javaslat a Zagyvapálfalvai temető területének bővítésére a forgalomképtelen Blaha Luj-
za utca terhére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Zagyvapálfalvai temetőben lévő ravatalozóhoz történő előtető hoz-
záépítése lakossági igényeként merült fel. A szükséges forrás rendelkezésre áll, megvan az igény és 
az önkormányzati akarat is, azonban a bürokráciának köszönhetően több döntés szükséges ahhoz, 
hogy az előtető megépítésre kerüljön. A megvalósítani szándékozott építmény a Blaha Lujza utca 
területének egy részét is érinti, ezért szükségessé válik a telekalakítás, amely a jelenleg önálló hrsz-
okon nyilvántartott két ingatlanon elhelyezkedő temető egyesítését, továbbá a temetőnek az érintett 
útszakasszal való bővítését eredményezi.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 174/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  temetőbővítés  céljából  –  az  Önkormányzat 
tulajdonában lévő, 6922, 6945/1 és a 6997 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítást a melléklet 
szerinti 46/2010. számú vázrajz alapján jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az 
illetékes Körzeti Földhivatalnál a telekalakítás átvezettetéséről. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

7./ Javaslat a Zemlinszky R. út 5. szám alatti 1224/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő ki-
jelölésére és eladási árának jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetésé-
ben értékesítésre jelölt ki ingatlanokat, melyekre ezidáig nem került sor. Az induló ár a 2005-ös pia-
ci viszonyok között került megállapításra. Az eltelt évek során az árak változtak, a válság okozta pi-
aci megtorpanás ellenére azóta magasabb árakkal kell számolni. Indokolt az árak felülvizsgálata, és 
az induló ár újbóli meghatározása. A határozati javaslat jóváhagyása esetén a fent említett ingatlan 
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esetében 15.000.- Ft/m2 induló áron, nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítés kerül jó-
váhagyásra. Ezen a területen a lakáskoncepcióban megfogalmazott cél megvalósításra kerül, hiszen 
a Zemlinszky úton található kolónialakások bontása már megkezdődött. Tájékoztatja képviselő tár-
sait, hogy ezen a területen egy komplex területfejlesztési projekt indul el, melyet egy későbbi idő-
pontban fog ismertetni. A tervek elkészültek, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése fog követ-
kezni. A tervek között szerepel a Vásárcsarnok teljes felújítása, a helyijárati buszpályaudvar város-
központba való felhozatala, illetve egy komplex bevásárlóközpont kialakítása. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 175/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesítésre kijelöli a Zemlinszky R. út 5. 1224/1 
hrsz.-ú,  3921  m2  alapterületű  ingatlant  és  15.000,-  Ft/m2  induló  áron,  nyilvános 
versenytárgyalás útján történő értékesítését jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingatlanértékesítés 
előkészítésére, lebonyolítására, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  99/2005.  (IV.28.)  Öh.  sz.  határozatot  2010. 
szeptember 16. napjával hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 21 fő.)

8./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint lakás és helyiség művészeti 
célú ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Balogh Balázs András, naiv roma festő, aki fontos szerepet töltött be 
művészeti tevékenységével a roma kultúra megőrzésében, példát állítva ezzel a roma fiatalok szá-
mára. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a roma hagyomány és kultúra ápolását, népsze-
rűsítését, megismertetését. A művész 1992. évtől raktár, majd 2005. évtől műterem céljára ingyene-
sen használja a Salgótarján, Rákóczi út 31. szám alatti, 22 m2 alapterületű, nem lakás céljára szol-
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gáló helyiséget, melyre vonatkozó ingyenes használat 2010. augusztus 31. napján lejárt. Balogh Ba-
lázs András szóban jelezte, hogy a továbbiakban is szeretné a helyiséget művészeti tevékenység cél-
jára ingyenesen használni, egészségi állapotának javulása esetén ugyanis újabb festményekkel kí-
vánja életművét gazdagítani. A Közgyűlés dönt:  a Balogh Balázs András festőművésszel - a roma 
kultúra értékeinek ápolása, megőrzése, népszerűsítése tárgyában - kötendő együttműködési megálla-
podás jóváhagyásáról. A Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti önkormányzati bérlakás, valamint a 
Salgótarján, Rákóczi út 31. szám alatti, 22 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség Ba-
logh Balázs András részére 2010. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig történő ingyenes 
használatba adásáról, a közüzemi költségek Balogh Balázs András által történő megfizetése mellett.

Az Ügyrendi és Jogi, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenfogalmi Bizottság egyhangú-
lag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 176/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Balogh Balázs András festőművésszel – a roma 
kultúra  értékeinek  ápolása,  megőrzése,  népszerűsítése  tárgyában  –  kötendő  együttműködési 
megállapodást  jóváhagyja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  melléklet  szerinti 
megállapodás aláírására

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

2./ A Közgyűlés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996.
(IV.29.)  Ör.  sz.  rendelet  39/A §-a alapján a  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  XVI/4.  szám alatti 
önkormányzati bérlakást, valamint a Salgótarján, Rákóczi út 31. szám alatti, 3921/A/7 hrsz.-ú, 
22  m2 alapterületű,  nem lakás  céljára  szolgáló  helyiséget  –  a  közüzemi  költségek  Balogh 
Balázs András által történő megfizetése mellett – Balogh Balázs András részére 2010. október 
1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig ingyenes használatba adja. 
A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  ingatlanok  használatba 
adásához szükséges szerződések megkötésére. 

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

9./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata vagyonbiztosítási  szerződése 
felmondására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának komplex va-
gyon-és felelősségbiztosítása az Allianz Hungária Biztosító Rt.-vel 2003. január 1. napjától válto-
zatlan feltételekkel és tartalommal áll fenn az évente megküldött díjközlés szerinti biztosítási díjjal. 
A biztosítási szerződés megkötése óta a biztosítási piac jelentősen kibővült, új szereplők léptek be, 
amely magasabb szintű versenyhelyzet kialakulását eredményezte, így egy közbeszerzési eljárás ke-
retében történő ajánlatkérés jelentős megtakarítást eredményezhet az önkormányzati költségvetés-
nek. Mivel a Közgyűlésnek felelőssége a következő évi költségvetés előkészítése, ezért lehetőség 
szerint minden olyan döntést meg kell hozni, amely potenciális megtakarítást eredményezhet. Az 
önkormányzati vagyonbiztosítás ellenértéke évente meghaladja a 9 MFt összeget, így  közbeszerzé-
si eljárást kötelező kiírni. A Közgyűlés dönt: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Al-
lianz Hungária Biztosító Rt.-vel 2003. január 1. napjától fennálló határozatlan idejű biztosítási szer-
ződésének 2010. december 31. napjával történő felmondásáról, valamint  felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatlan idejű vagyonbiztosításra vonatkozó közbeszerzési eljárást – a Salgó Vagyon 
Kft. bonyolítóként való közreműködésével – folytassa le.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 177/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Allianz Hungária Biztosító Rt.-vel 2003. január 
1.  napjától  fennálló  határozatlan  idejű  biztosítási  szerződését  2010.  december  31.  napjával 
felmondja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés felmondásának aláírására. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  

2./ A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy határozatlan idejű vagyonbiztosításra  vonatkozó 
közbeszerzési eljárást a Salgó Vagyon Kft. bonyolítóként való közreműködésével folytassa le. 

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

10./ Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási felülvizsgált Intézke-
dési Tervének és Esélyegyenlőségi Tervének véleményezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Svecz István, a Munkaszervezet vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2008-ban  elkészült  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Közoktatási Intézkedési Terve. A közoktatásról szóló törvény előírja a kétévenkénti értékelést és 
felülvizsgálatot.  Megtörtént  az  intézkedési  terv  átdolgozása,  kiegészítése  az  Esélyegyenlőségi 
Tervvel. A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa szeptember végi ülésének napirendjei 
között szerepel a közoktatási dokumentumok megtárgyalása, elfogadása. Ezt megelőzően azonban 
szükséges, hogy a Közgyűlés meghozza döntését a felülvizsgálatról.

Svecz  István:  Szóbeli  kiegészítőjében  elmondja,  hogy  Nógrád  Megyei  Önkormányzat 
Közgyűlésének Közoktatási  Bizottsága  2010.  szeptember  14-én  tárgyalta  az  előterjesztést,  mely 
összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. Javasolja az előterjesztés elfogadását.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 178/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának 
felülvizsgált  Közoktatási  Intézkedési  Tervét  és  Esélyegyenlőségi  Tervét  a  melléklet  szerint 
megtárgyalta és a többcélú társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
Határidő: azonnal 

11./ Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési év és tanév kezdéséről, valamint javaslat a fenntartói 
döntéstől eltérő létszámú szakképző osztály indításának engedélyezésére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A tájékoztató  a  2010/2011-es  nevelési  év  és  tanév  indításának 
körülményeit a legfontosabb adatok tükrében mutatja be, valamint határozati javaslatot fogalmaz 
meg a fenntartói döntéstől eltérő létszámú szakképző osztály indításának engedélyezésére.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag, a határozati javaslatot 9 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 179/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010/2011. tanévben a Bolyai János Gimnázium és 
Szakközépiskolában  az  idegenforgalmi  szakmenedzser  szakképző  osztály  esetében  a  Közgyűlés 
118/2010. (V. 27.) Öh. sz. határozatában meghatározott létszámtól való eltérést – önkormányzati 
többlettámogatás biztosítása nélkül – engedélyezi.

Felelős: Pálfalvai Zoltán igazgató
Határidő: azonnal

(Eisler Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 20 fő.)

12./ Javaslat maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2010.  január  1-jével  a  maximális  csoport-,  osztálylétszámok 
átlépésének  engedélyezését  érintően  jogszabályváltozás  történt.  A  maximális  csoport-,  és 
osztálylétszám  túllépések  engedélyezése  a  továbbiakban  nem  tartozik  az  Oktatási  Hivatal 
hatáskörébe.  Ezzel  egyidejűleg  bővült  az  intézményfenntartók  hatásköre,  így  az  osztály-  és 
csoportlétszámokról való döntés ezen időponttól kezdve teljes egészében fenntartói hatáskör.
A fenntartónak figyelembe kell vennie a közoktatásról szóló törvény által évfolyamonként rögzített 
osztályok, illetve az óvodai csoportok létszámhatárait. A létszámhatárok a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók szorzószámainak figyelembevételével számított létszámokat jelentik. 
A fenntartó a nevelési/tanítási év indításánál az óvodai csoportra, iskolai osztályra,  megállapított 
maximális létszám átlépését legfeljebb húsz százalékkal engedélyezheti, ha az óvodában legfeljebb 
két csoport, az iskolában az adott évfolyamon – feladattípusonként - legfeljebb két iskolai osztály 
indul. Oktatásszervezési okok miatt a törvény által rögzített maximális létszám, illetve a már 20%-
kal megemelt létszám további 10%-kal léphető túl, ha az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, az 
óvodai, iskolai, szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.
Ennek megfelelően a Salgótarjáni Összevont Óvoda tagóvodáiban az 1. számú melléklet szerint, a 
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagiskoláiban a 2. számú melléklet szerint,  a 
Bolyai  János  Gimnázium  és  Szakközépiskolában,  a  Madách  Imre  Gimnázium  és 
Szakközépiskolában és a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskolában  a  3.  számú  melléklet  szerint  javasolja  engedélyezni  a 
maximális csoport- illetve osztálylétszámtól való eltérést.

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

Simon Tibor: Jelzi, hogy a Közgyűlés következő ülésén a napirendi pontot újra kell tárgyalni, hi-
szen a jelenlegi előterjesztés a 2010. szeptember 1-jei állapotot mutatta be.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 180/2010.(IX.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 
(2) c) pontja alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda tagóvodáiban az 1. sz. melléklet szerint, a 
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagiskoláiban a 2. számú melléklet szerint, a 
Bolyai  János  Gimnázium  és  Szakközépiskolában,  a  Madách  Imre  Gimnázium  és 
Szakközépiskolában és a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskolában  a  3.  számú  melléklet  szerint  engedélyezi  a  maximális 
csoport- illetve osztálylétszámtól való eltérést.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.Sztrémi Melinda:
A következő két napirend tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) bekezdésének a/ pontja alapján ZÁRT 
ÜLÉS-en kerül sor.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A zárt ülést megelőzően szünetet rendel el.

ZÁRT ÜLÉS

NYÍLT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A mai ülésre interpelláció nem érkezett. Megkérdezi, van-e valakinek 
kérdése, közérdekű bejelentése?

Huszár Máté: A Hír TV Célpont című műsora 2010. szeptember 10-i adásában foglalkozott egy 
üggyel, ahol az egyik gyógyszertárat üzemeltető céggel szemben – melynek tulajdonosa a Szirt 
Invest Kft. - alapos gyanú merült fel, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak 60 millió 
forint kárt okozott különböző növekedési hormonok felírásával. Az említett ügyben jogerős bírósági 
ítélet  még  nem  született.  A  Szirt  Invest  Kft.  több  településen  kívánt  az  önkormányzattal 
együttműködve különböző  egészségházakat  felépíteni  és  üzemeltetni.  Tudomása  szerint  a  város 
vezetése  is  tárgyalt  ezzel  a  céggel  2007-2008.  év  folyamán  egy  zagyvapálfalvai  egészségház 
létesítéséről,  az  orvosok szerepvállalásáról.  Ez  a  beruházás  nem valósult  meg.  Kérdezi,  hogy a 
céggel folytatott tárgyalásoknak volt-e eredménye? A tárgyalások során az önkormányzatnak vagy a 
cégnek származott-e bármilyen haszna?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A kérdésre jelen pillanatban nem tud választ adni.

Czene  Gyula:  Hozzászólásában  elmondja,  hogy  egy  várost  képviselőként  szolgálni  nagy 
megtiszteltetés,  olykor  igen  nehéz  feladat.  A  képviselőnek  lelkiismeretesen  kell  dolgozni  a 
Közgyűlésben, a szakbizottságokban és körzetében is. Úgy véli, hogy a most leköszönő Közgyűlés 
tagjai  tisztességesen és  lelkiismeretesen látták el  feladataikat.  A következő Közgyűlés  tagjainak 
érdemes  lenne  a  város  érdekében  felhasználni  a  leköszönő  képviselők  tapasztalatait.  A 
Közgyűlésből  8  év  után  távozik,  de  továbbra  is  a  város  érdekét  kívánja  szolgálni.  A város 
vezetésének megköszöni az együttműködést.
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Fenyvesi  Gábor:  A közérdekű  bejelentések  kapcsán  hónapok  óta  fel  szeretett  volna  tenni  egy 
kérdést  Dóra Ottónak az MSZP-frakció vezetőjének,  de most sincs jelen,  ezért  kérdését Huszár 
Máté  képviselőnek  teszi  fel:  tud-e  arról,  hogy a  Magyar  Szocialista  Párt  egyik  önkormányzati 
képviselője ellen nyomozás folyik egy építkezéssel kapcsolatban?

dr. Juhász Tibor: Egy frakcióülés keretében kb. 1,5 évvel ezelőtt már jelezte, hogy a következő 
önkormányzati  ciklusban  nem kíván  jelöltséget  vállalni.  Korlátait  felismerve  –  melyek  részben 
személyesek,  részben  a  környezete  által  állítottak  –  ezt  a  döntését  fenntartotta.  Kihasználva  a 
Közgyűlés utolsó ülését  megköszöni a a választók megbízását,  segítői  önzetlen támogatását.  Az 
eredményeket  nélkülük nem tudta  volna elérni.  Köszönetet  mond továbbá a  hivatalban dolgozó 
munkatársaknak,  önkormányzati  cégek  vezetőinek,  munkatársainak,  az  önkormányzat 
intézményeinek, egyházak és cégek vezetőinek,  akikkel az elmúlt  4 év során kapcsolatban volt. 
Társadalmi  alpolgármester  megbízatását,  önkormányzati  képviselőségét  igyekezett  szolgálatnak 
tekintetni. Képviselői munkáját a választók ítélik meg. Mindig szem előtt tartotta, hogy a polgári 
oldalt szolgálja. Köszöni a választópolgárok bizalmát, a segítő közreműködést munkájában.

Huszár  Máté:  Fenyvesi  Gábor  képviselő  kérdését  már  többször  feltehette  volna  Dóra  Ottó 
képviselőnek. Tisztességesnek tartaná azt, ha képviselő úr a kérdést annak tenné fel, akire gondolt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Civil Kerekasztal vezetőjének adja meg a szót.

dr. Diósiné Taracsák Judit: Elmondja, hogy a Salgótarjáni Civil Kerekasztal három évig dolgozott 
együtt  a mostani  Közgyűléssel.  Ezen időszak alatt  jelentős  változások történtek a  civil  életben. 
Részt  vehettek a Közgyűlés,  illetve a  bizottságok ülésein,  „Salgótarján Civil  Társadalmáért”-díj 
került  megalapításra.  Példaértékűnek  tartja  az  együttműködést  az  önkormányzat  és  a  civil 
szervezetek között.  A civil  szervezetek nevében megköszöni a nyújtott  támogatást,  a Közgyűlés 
tagjainak segítségét. Külön köszönetét fejezi ki Eötvös Mihály, dr. Juhász Tibor és Fenyvesi Gábor 
alpolgármestereknek  azért,  hogy  jelenlétükkel  megtisztelték  a  civil  szervezetek  rendezvényeit. 
Polgármester asszonynak köszöni azt a nyíltságot, azt a kapcsolatrendszert, amit biztosított a civil 
szervezetek számára. Bízik abban, hogy a jövőben a Civil Kerekasztal hasonló eredményességgel 
tud majd működni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2006. október 16-án a jelenlegi Közgyűlés letette esküjét, ma 2010. 
szeptember 16-án befejezi munkáját, egy ciklus lezárásra kerül. Olyan nyitott Közgyűlés részesei 
voltak az elmúlt 4 évben, melyre minden képviselő büszke lehet. A választópolgárok betekintést 
nyerhettek a Közgyűlés üléseire. Köszönetét fejezi ki a Városi Televízió munkatársainak, hogy az 
üléseket közvetítették a város lakói felé. Összességében jó döntésnek tartja, hogy a Városi Televízió 
sugározta a Közgyűlés üléseit.
Úgy gondolja, hogy a párt érdekein fölül kell emelkedni azért, hogy a képviselők a város érdekit 
szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket. Hivatásuk az volt, hogy Salgótarjánért dolgozzanak, a 
város érdekét szolgálják. Megköszöni a bizottsági elnökök munkáját, tevékenységét. Kívánja, hogy 
a következő Közgyűlésben a bizottságok még erőteljesebben vegyék le a Közgyűlésről azt a terhet, 
amelyet  az  előkészítő  munka  jelent,  hiszen  ha  a  döntések  konszenzusosak,  akkor  a  Közgyűlés 
ülésein  valóban  az  építő  jellegű  viták  jelennek  meg.  Nem baj  az,  ha  többféle  értékrend  kerül 
felszínre.  A baj  akkor  van,  ha  egy-egy  kérdésben  nem  a  város  érdeke  kerül  előtérbe,  hanem 
különböző pártérdekek.
A  Közgyűlés  minden  tagjának  köszöni  az  elmúlt  4  évben  végzett  munkáját.  Azoknak  a 
képviselőknek,  akik  potenciálisan  nem jelennek  meg  a  következő  Közgyűlésben  kívánja,  hogy 
találják meg azt a terepet, ahol – felhasználva tapasztalataikat, melyet az elmúlt években szereztek – 
a város érdekében tevékenykedhetnek. Azoknak a képviselőknek, akik a következő Közgyűlésben 
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