
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

20. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. november 18-i üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelent képviselőtársait, az ülésen tanácskozási 
joggal részt vevő Eötvös Mihály alpolgármester urat, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit és 
az  érdeklődő  állampolgárokat.  Megállapítja,  hogy a  Közgyűlés  15  tagjából  15  fő  van  jelen,  a 
Közgyűlés határozatképes.
Bejelenti,  hogy  Szabó  János  tűzoltó  alezredes  úr,  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Parancsnokság vezetője  az ülést  megelőzően azzal  a kéréssel  fordult  hozzá,  hogy a  napirendek 
tárgyalását megelőzően kapjon egy rövid hozzászólási lehetőséget. A kérésnek eleget téve Szabó 
János alezredes úrnak a szót megadja.

Szabó János: A közelmúltban került sor a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjára. 
Emlékeztet arra, hogy május-július hónapokban Nógrád megyét két mediterrán ciklon érte, amely 
olyan  vízkárokat  okozott,  melyre  az  elmúlt  30  évben  nem  volt  példa.  A  helyszíneken  a 
védekezésben nemcsak a rendvédelmi szervek és a közműszolgáltatók, hanem az önkormányzatok 
is jelen voltak. Az együttműködésben részt vett Salgótarján városa is. Az együttműködés során a 
katasztrófavédelem nem tehette volna meg a szükséges lépéseket, ha nem kapja meg a megfelelő 
támogatást a Helyi Védelmi Bizottság elnökétől, Székyné dr. Sztrémi Melindától.
Köszönetét kifejezve egy vésett tűzoltó díszkardot nyújt át.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megtiszteltetés számára az elismerés. Úgy gondolja azonban, hogy az 
elismerés mindenkit megillet, azokat akik a nehéz időszakban segítséget nyújtottak a rászorulóknak. 
Bízik  abban,  hogy a  jövőben  kevés  hasonló  feladattal  kell  szembenézni  és,  hogy a  partnerség 
továbbra is megmarad.

A Közgyűlés tárgysorozatára vonatkozóan a következő módosító javaslatot teszi: Javasolja, hogy a 
Közgyűlés  15.  napirendi  pontként  tárgyalja  meg  a  „Javaslat  meleg  étkeztetés  igénybevételére 
jogosító  utalvány  biztosítására  egyes  önkormányzati  intézmények  dolgozói  részére” című 
előterjesztést polgármesteri előterjesztés alapján. 
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Javaslata elfogadása esetén a meghívóban 15. napirendként szereplő fegyelmi ügy 16. napirendként 
kerül tárgyalásra.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek a tárgysorozatot érintő további módosító javaslata?

Fenyvesi  Gábor:  A FIDESZ-KDNP frakció  nevében  javasolja,  hogy  a  meghívóban  jelzett  11. 
napirendi pontot – Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő előterjesztését – a Közgyűlés vegye le 
a napirendek közül. 

Ercsényi  Ferenc:  Kéri,  hogy  a  Közgyűlés  tárgyalja  meg  az  általa  beterjesztett  előterjesztést. 
Meggyőződése, hogy a Közgyűlés legutóbbi ülésén a sporttal kapcsolatos döntések meghozatalával 
árt Salgótarján város sportéletének. Emlékeztet arra, hogy a Közgyűlés tagjai esküt tettek, mely 
tartalmazza  azt  is,  hogy  „minden  igyekezettel  Salgótarján  javát  szolgálom.”  A képviselők  ne 
felejtsék el ezt akkor, amikor a napirendi pontokról szavaznak. 

Huszár  Máté:  Az említett  napirendi  pont  tárgyalását  a  FIDESZ-KDNP frakciója  nem javasolja. 
Kérdezi, hogy az eredetileg kiküldött meghívóban akkor miért került felvételre?
Az elmúlt szombaton 1500 ember üzente azt a Városi Sportcsarnokban, hogy ….

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívja Huszár Máté képviselő figyelmét, hogy az önkormányzat 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  értelmében  a  tárgysorozat  esetében  nincs  lehetőség 
vélemény nyilvánítására.

Huszár Máté: Támogatja Ercsényi Ferenc képviselő javaslatát. A Közgyűlés mai ülésén tárgyalja 
meg az említett napirendet.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Demokratikus alapelvként kezeli azt, hogyha egy képviselő írásban – 
a jogszabályoknak megfeleően – eljuttatja javaslatát, azt a napirendi pontok között szerepeltesse.

dr.  Kádár  Zsombor:  Az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  értelmében  a 
megfelelően előterjesztett javaslatot köteles a polgármester a Közgyűlés elé terjeszteni.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében fogadta el Fenyvesi Gábor képviselő módosító 
indítványát.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a következő napirendeket fogadta el:

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(XI.18.)  rendelete  a  2010.  évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat a Helyi Építészeti–műszaki Tervtanács működtetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész
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3./ Javaslat  a  „Baglyaskő”  Idősek Átmeneti  Otthona,  valamint  az  Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szvorád Andrásné, a „Baglyaskő” Idősek Otthona Átmeneti Otthon igazgatója

Bóna Eleonóra, az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja igazgatója

4./ Javaslat a 2010-2015. közötti időszakra szóló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére készített Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese

5./ Javaslat a KEOP 1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pá-
lyázati konstrukció keretében finanszírozható Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer megvalósítására irányuló 1. fordulós pályázat előkészítéséhez szükséges szándék-
nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Bodnár Benedek, a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 
ügyvezető igazgatója

6./ Javaslat „inkurrens anyagok ingyenes átruházására” c. pályázatban való részvételre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú garázsok eladásra történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának el-
fogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

9./ Tájékoztató a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. I-III. negyedévében végzett 
tevékenységéről
Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

10./ Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához történő 
csatlakozásra, valamint egy tanuló programban való részvételének támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

11./ Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat intézményvezetői megbízásra szóló pályázat kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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12./ Javaslat a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Kuratóriuma, valamint Felügyelő 
Bizottsága tagjai megválasztására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

13./ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft., va-
lamint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasz-
tására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására egyes önkormány-
zati intézmények dolgozói részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülésen:

15./ Salgótarján Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának sze-
mélyes meghallgatása és a fegyelmi ügy elbírálása
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A döntésnek megfelelően a tárgyalásra kerülő napirendek számozása értelem szerint módosul.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  ülést  megelőzően  megküldött  polgármesteri  tájékoztatót  a 
következőkkel kívánja kiegészíteni:
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr és Tállai András önkormányzati  államtitkár úr a Kormány 
nevében  levélben  köszöntötte  a  város  önkormányzatának  tagjait  megválasztásuk  alkalmából. 
Levelükben eredményes munkát, sok sikert kívánva hívják fel a képviselők figyelmét arra, hogy 
amikor  a  választópolgárok  bizalmat  szavaztak  a  helyi  demokrácia  letéteményeseinek,  egyben 
hatalmas  felelősséget  tettek  a  helyi  képviselők,  polgármesterek  vállára:  a helyi  közösség 
demokratikus  működtetésének  felelősségét. Felhatalmazást  adtak  az  újonnan  megválasztott 
képviselő-testületeknek, polgármestereknek a helyi közügyek önálló, szakszerű intézésére.
Levelükben  kifejtik  azt  a  meggyőződésüket,  hogy  az  önkormányzatiság  eszméjének  nincs 
alternatívája.  Az  ország  akkor  lehet  sikeres,  ha  erős  települések  működnek  az  erős  államban, 
gazdagodásukkal hozzájárulnak Magyarország gyarapodásához.
Bejelenti továbbá, hogy Simon Lajos, a polgármesteri hivatal ifjúsági és sport referense az elmúlt 
napokban  vette  át  a  „Mobilitás  Díj”-at,  amelyet  minden  évben  olyan  személyeknek  és 
szervezeteknek  ítélnek  oda,  akik  az  elmúlt  évben,  vagy  években  kiemelkedő  tevékenységet 
végeztek  az  ifjúsági  munka  valamely  területén.  Simon  Lajos  kitüntetése  –  ismerve  ez  irányú 
mintaértékű munkáját – jól kiérdemelt, valóban olyan személy kapta az elismerést, aki hosszú évek 
óta szívügyének tekinti a város fiatalságával való törődést, a szabadidős programok szervezést. A 
Közgyűlés tagjai és a maga nevében gratulál Simon Lajosnak.

A polgármesteri  tájékoztatóhoz  kérdés,  vélemény nem hangzott  el,  a  Közgyűlés  azt  tudomásul 
veszi.
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2010.(XI.18.)  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-
zatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet november havi módosításának lé-
nyegi elemeit foglalja össze.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenfogalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 
nem ellenében, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett, a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta 
az előterjesztést.

Dóra Ottó: Az előterjesztés tartalmazza, hogy az Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütem megvalósítá-
sához szükséges megemelni a fedezetet 50 millió forinttal. Nem derül ki számára az, hogy a közbe-
szerzési eljárás eredményeként mennyibe fog kerülni a megvalósítás? Kérdezi továbbá, hogy mi 
okozta a pályázati összeg több mint 10 millió forinttal történő csökkentését? A bekerülési összegből 
hány %-ot kell az önkormányzatnak saját erőből finanszíroznia?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bizonyára Dóra Ottó képviselő úr tudja a csökkenés okát, hiszen az 
előző ciklusban került az összeg csökkentésre. A Regionális Fejlesztési Tanácshoz indítvány került 
benyújtásra annak kivizsgálása céljából, hogy mi okozta a csökkenést.

Lőrincz Gyula: Elmondja, hogy az önkormányzat az Észak-Dél irányú kerékpárút megvalósításához 
137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A lefojtatott nyílt közbeszerzési eljárás be-
fejezésekor a kivitelezés költsége bruttó 198 millió forint lett. A projekt nemcsak a kivitelezés, ha-
nem más járulékos költségeket is tartalmaz.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bízik abban, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács Végrehajtó Szerve-
zete választ fog találni  arra, hogy az összeg miért került csökkentésre. Hosszú éveken át küzdött 
azért, hogy az Észak-magyarországi Régióban pályázat kerüljön kiírásra a kerékpárút megvalósítá-
sára. Ezt követően összesen 500 millió forintra írtak ki pályázatot, mondván hogy nincs rá igény. 
Ezzel ellentétben több önkormányzat – nemcsak FIDESZ-es, hanem MSZP-s vezetésű önkormány-
zat – is benyújtotta pályázatát. A városban a kerékpárpút teljes hosszának tervezett összege 400 mil-
lió forintot tett ki. A város vezetése önmérsékletet tanúsított, és közel 200 millió forintot határozott 
meg a fél szakaszra. A közbeszerzési eljárás során a tervezés fázisában számított összeg került meg-
határozásra. A városfejlesztési iroda munkatársai precíz munkát végeztek az előkészítés folyamatá-
ban. Hasonló problémával küzd Cered Község Önkormányzata is,  hiszen az iskola felújításához 
nyújtott támogatás is csökkentve lett. 

Dóra Ottó: Kérdezi, hogy az önkormányzat mikor kapott értesítést a pályázati támogatás csökkenté-
séről?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Pontos időpontot jelenleg nem tud mondani, a választ írásban kapja 
meg Dóra Ottó képviselő úr.

Dóra Ottó: Sajátosnak tartja, hogy Polgármester Asszony nem tud kérdésére válaszolni. Elmondja, 
hogy ezt a módosítást nem támogatja. Azok közé a tanácstagok közé tartozott, akik nem tartották el-
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sődleges  feladatnak  a  kerékpárút  megépítését  az  Észak-magyarországi  Régióban.  Fontosabbnak 
tartja az utak építését. Nem tartja jó ötletnek például azt, hogy a Petőfi út felújítására szánt összeg 
átcsoportosításra kerül. A jövő évi állami költségvetés nem tartalmaz pályázati összeget az önkor-
mányzati utak felújítására. Valamennyi körzetben találhatóak baleset- és életveszélyes lépcsők, tám-
falak, melyeket fel lehetne újítani ebből az összegből. Ilyen összevetésben nem tartja jó dolognak a 
kerékpárpút megépítését. A meglévő kerékpárút forgalma elenyésző. Nem támogatja továbbá azért 
sem, mert a projekt támogatása 60-65% körül van. Egy különösen szegény önkormányzat esetében 
nem biztos, hogy ezt a lehetőséget kell igénybe venni. A kerékpárút felújítása fajlagosan majdnem 
annyit tesz ki, mint az Alkotmány út felújítása. Kéri, hogy a város vezetése fontolja meg azt, hogy a 
projektet megvalósítja, vagy más célra csoportosítja át ezt a forrást.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Mivel a feltett kérdésre nem tud pontos dátumot mondani, ezért tett 
ígéretet arra, hogy képviselő úr írásban kapja meg a választ. Dóra Ottó képviselő említette a Petőfi 
út felújításának kérdését. Emlékeztet arra, hogy az MSZP-kormánya vette el a 2010-es költségvetés-
ben a hazai forrású pályázatok lehetőségét. Ebből következően egyetlen önkormányzat sem tudott 
pályázni belterületi önkormányzati utak felújítására. A város annak ellenére, hogy „ellenszélben” 
volt, évente 4-5 utat fel tudott újítani a hazai forrású pályázatokból.
A prioritással kapcsolatban emlékeztet arra, hogy az MSZP-által vezetett Közgyűlés döntött úgy an-
nak idején, hogy elkezdi a kerékpárút kiépítését. A kerékpáros társadalom érdekében harcolni fog 
azért, hogy legyen kerékpárút nemcsak Salgótarjánban, hanem az egész Észak-magyarországi Régi-
óban.

Lőrincz Gyula: Az Észak-Dél irányú kerékpárút pályázata azért került szakaszolásra, mert a megje-
lent pályázati konstrukció a maximálisan igénybe vehető, vissza nem térítendő támogatást 200 mil-
lió forintban határozta meg. Jelen pillanatban nem tudja megmondani azt az időpontot, hogy mikor 
érkezett meg a levél, mely a támogatás csökkentésére vonatkozott. A problémát azért jelezték most, 
mert bíztak a közreműködő szervezet szakmai hozzáértésében. Az önkormányzat előtt két lehetőség 
van. Az egyik, hogy biztosítja az 57 millió forint forrást, vagy pedig lemond a 137 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásról.
A Petőfi út felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a szükséges tervek rendelkezésre állnak. Az 
idei évben már biztos, hogy az út felújítására nem lesz pályázat kiírva. Valóban szerepelt a céltarta-
lékok között támfal, járda és útfelújítás, illetve szerepelt egy 30 millió forintos tétel ún. INTER-
REG-es pályázat benyújtására, melynek keretében került volna befejezésre az Észak-Dél kerékpár-
út. Sajnos pályázati kiírás itt  sem jelent meg. A Közgyűlésnek ebben a helyzetben kell döntését 
meghoznia.

Dóra Ottó: Polgármester Asszony utalt az előző kormány intézkedéseire. A Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke 2010. május 19. óta Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a Nógrád Megyei Közgyű-
lés elnöke. Amennyiben az értesítést az önkormányzat május előtt kapta meg, miért csak most tör-
tént meg a tájékoztatás? Ha május után történt a döntés, akkor úgy gondolja, hogy ahhoz az előző 
Kormánynak nincs köze. Polgármester Asszony említette a ceredi iskola támogatásának csökkenté-
sét is. Tudomása szerint az iskolai projektek esetében a közreműködő szervezet a VÁTI Kft., amely 
kormányzati kft. volt április előtt, és jelenleg is. A támogatási összeg csökkentése nem a Regionális 
Fejlesztési Tanács felelőssége.
Polgármester asszony tényszerűen mondta azt, hogy 2010-ben nem volt úgynevezett nemzeti forrás 
az utak felújítására. Ezért mondta azt, hogy a jelenleg ismert és benyújtott állami költségvetés sem 
tartalmazza. Fenntartja javaslatát, hogy a szóban forgó 50 millió forintot az önkormányzat lépcsők, 
korlátok felújítására fordítsa.
Kívánja a város önkormányzatának, hogy annyi önkormányzati utat tudjon felújítani jövőre, mint 
amennyi „ellenszélben” tudott felújítani.
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Fenyvesi Gábor: Érdekesnek tartja Dóra Ottó képviselő polémiáját az utak és a kerékpárút kapcsán. 
Nem szeretne szakmai vitába keveredni, hiszen képviselő úr a Regionális Fejlesztési Tanács társel-
nöke és a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója volt. Megjegyzi azonban, hogy az ellenzéknek nem 
tetszett a kerékpárút, a Görbe út, a Jakubi, a Katalin út, a Blaha Lujza út felújítása, mely beadásra 
került az előző ciklusban. Reméli, hogy az említett pályázatoknál több útfelújításra vonatkozó pá-
lyázaton tudnak majd a jövőben forrást nyerni.

Dóra Ottó: Kívánja, hogy a jövő évben az említett utak mindegyikét újítsák fel a nem létező pályá-
zati forrásokból.

Szabó Ferenc Gábor: Szívügyének tekinti a kerékpározást a városban. Szükségesnek tartja, hogy a 
városban kiépítésre kerüljön a kerékpárút. Véleménye, hogy ez régi adóssága a városnak. Javasolja, 
hogy minél többen próbálják ki ezt a fajta szabadidős tevékenységet.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Csatlakozik Szabó Ferenc Gábor képviselő által  elmondottakhoz. 
Kétségbeejtő az a balesetveszélyes helyzet, ami a kerékpárosokat éri az utakon Salgótarjánban.

Dóra Ottó: Ügyrendi jelzés keretében kéri, hogy a Közgyűlés szavazzon arról, hogy a költségvetési 
rendeletben ne kerüljön átcsoportosításra a kerékpárút megvalósításához szükséges forrás.

A Közgyűlés 5 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem támogatta Dóra Ottó képviselő módosító in-
dítványát.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:
(A 30/2010.(XI.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Javaslat  a  Helyi  Építészeti–műszaki  Tervtanács  működtetéséről  szóló  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 14 fő.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 30-án 
tartott  ülésén  rendeletet  alkotott  a  Helyi Építészeti  -  műszaki  Tervtanács  működtetéséről.  A 
településrendezési  és  az  építészeti-műszaki  tervtanácsokról  szóló  Kormányrendelet  szerint  a 
védelem alatt nem álló területeken a kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű új épületet 2.500-
15.000 m2,  az  egyéb rendeltetésű épületeket  1.000-10.000 m2 összes  szintterület  között  a  helyi 
tervtanács véleményezi. E fölött a területi tervtanács az illetékes. 
Jelen  módosítás  a  tervtanácsi  véleményezési  tartományt  a  Kormányrendeletnek  megfelelően 
korrigálja.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenfogalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 31/2010.(XI.18.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Javaslat  a  „Baglyaskő”  Idősek  Átmeneti  Otthona,  valamint  az  Ezüstfenyő  Idősek 
Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szvorád Andrásné, a „Baglyaskő” Idősek Otthona Átmeneti Otthon igazgatója

Bóna Eleonóra, az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a helyi önkor-
mányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló törvényben meghatározottak szerint Salgótar-
ján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között 2008. március 6-
án kötött szolgáltatási szerződésben a felek megállapodtak a szociális törvényben a települési ön-
kormányzat számára kötelezően biztosítandó egyes szociális feladatok ellátásának módjáról. A vá-
ros önkormányzata - mint az ellátásért felelős kötelezett - megbízta Nógrád Megye Önkormányzatát 
20 férőhelyen idősek nappali ellátásának, valamint 10 férőhelyen idősek átmeneti ellátásának a me-
gyei jogú város közigazgatási területén történő ellátásával. 
Nógrád Megye Önkormányzata a fenti szolgáltatásokat saját intézményei útján biztosítja. A nappali 
ellátást az Ezüstfenyő Idősek Otthona, az átmeneti ellátást a „Baglyaskő” Idősek Otthona szervezeti 
keretein  belül  működteti.  A szolgáltatási  szerződésben  Nógrád  Megye  Önkormányzata  vállalta, 
hogy  a  feladatokat  -  működési  engedély  birtokában  –  a  vonatkozó  jogszabályokban  nevesített 
személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosításával  végzi,  továbbá kötelezettsége  az  is,  hogy a  szakmai 
programról, valamint a térítési díjak kiszámításának alapjául szolgáló intézményi költségvetésről 
(működési  költségekről)  évente  egy  alkalommal  tájékoztatja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlését. 
Jelen előterjesztés a két önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerződésben Nógrád Megye 
Önkormányzata számára előírt kötelezettségnek tesz eleget. Részletesen beszámol a két ellátási for-
ma intézményi hátteréről, személyi, tárgyi feltételeinek alakulásáról, az intézményekben folyó szak-
mai munkáról. Megjegyzi, hogy két nagyon jól működő intézményről van szól. Véleménye, hogy 
színvonalas, szakmai munkát végeznek, olyan körülményeket biztosítana az idős embereknek, ame-
lyek széppé teszik idős korukat. Szakmai elhivatottságukból következik, hogy a betegséggel küzdő 
embereknek a családot pótolják. Ezt köszöni minden ott dolgozónak és az intézmények vezetésének 
egyaránt. Megnyugtató Salgótarján számára, hogy olyan intézményekben tudhatja az idős embereit, 
ahol ezt a gondoskodást megkapják. A Parlament szociális bizottságának tagjaként nemrég tárgyal-
ták azokat a kérdéseket, melyek arról szólnak, hogy az országban mennyi illegális intézmény műkö-
dik az idős ellátás területén. Fontosnak tartja az önkormányzat által működtetett színvonalas intéz-
mények megerősítését. Még egyszer megköszöni azt a munkát, melyet az intézményben dolgozók 
végeznek.

Szvorád Andrásné: Köszöni Polgármester Asszony elismerő szavait.

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 15 fő.)
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A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés. 

dr. Bercsényi Lajos: Tisztelettel köszöni mind a vezetésnek, mind az ott dolgozóknak az elvégzett 
munkát, melyet példaértékűnek tart. A kórház igazgatójaként köszöni, hogy tiszta és ápolt betegeket 
kapnak a kórházba kerüléskor. Elmondja továbbá, hogy idős embereknél  az ún. szomjúságérzés 
nem alakul ki. Az idős emberek ezért sokszor kiszáradnak. Ebben a két intézményben ez az eset mi-
nimálisan fordul elő. Köszöni, hogy Salgótarjánban és Kisterenyén ilyen intézmény működik.

Dóra  Ottó:  Csatlakozik  Polgármester  Asszony  és  dr.  Bercsényi  Lajos  képviselő  által 
elmondottakhoz. A maga és képviselőtársai nevében köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőinek. 
Bizottsági  ülésen  már  jelezte  azonban,  hogy az  ellátottak  és  az  ott  dolgozók  súlyos  kritikákat 
fogalmaztak meg az étkezéssel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy ezen javítani lehetne.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 215/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona, valamint az 
Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről  szóló beszámolót a határozat 1.-2. 
számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni az intézmények vezetőinek, hogy az ülésen megjelentek. 
Kívánja, hogy továbbra is ebben a szeretetteljes légkörben gondoskodjanak az idős emberekről. A 
Szociális Munka Napja alkalmából köszöni az ágazatban dolgozókat.

4./ Javaslat a 2010-2015. közötti  időszakra szóló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata  részére készített Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jelzi, hogy a napirend tárgyalásához meghívásra került Dr. Peredi Ka-
talin, az AAM Consulting cég szakértője és Rézműves Gabriella a Foglalkoztatási és Szociális Hi-
vatal által kijelölt szakértő, akik az ülés előtt jelezték, hogy a meghívásnak – más irányú elfoglalt-
ság miatt – nem tudnak eleget tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló  2003. évi  CXXV.  törvény rögzíti,  hogy a helyi  önkormányzatnak öt évre 
szóló helyi  esélyegyenlőségi  programot kell  elfogadnia.  A jogszabály rendelkezik arról,  hogy a 
helyi  önkormányzat  az  európai  uniós  forrásokból,  illetve  a  nemzetközi  megállapodás  alapján 
finanszírozott  egyéb  programokból  származó,  pályázati  úton  odaítélt  támogatásban  csak  akkor 
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részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezik.
2010. szeptemberében elkészült Salgótarján Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi Prog-
ramja 2010-2015. időszakra vonatkozóan, mely tartalmazza az esélyegyenlőségi célok és feladatok 
megjelölését, valamint azok elérésének és elvégzésének módját. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 216/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010-2015. időszakra szóló Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  részére  készített  Települési  Esélyegyenlőségi  Programot  az  1. 
számú melléklet szerint elfogadja.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Települési Esélyegyenlőségi Programban vállalt 
kötelezettségek megvalósítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni munkatársainak az elvégzett munkát, a szakértőknek a 
támogató segítséget. A program elkészítésével lehetőség nyílik további pályázati források megszer-
zésére.

5./ Javaslat a KEOP 1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
pályázati  konstrukció  keretében finanszírozható  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer megvalósítására irányuló 1. fordulós pályázat előkészítéséhez szük-
séges szándéknyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Bodnár Benedek, a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 
ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Kormány által elfogadott Környezet és Energia Operatív Program 
keretében pályázati  felhívás került  kiírásra  a települési  szilárdhulladék gazdálkodási  rendszerek, 
szolgáltatások  fejlesztésére  vonatkozóan,  mely  Kelet-Nógrád  négy  kistérsége  számára  újbóli 
lehetőséget biztosít a korszerű országos rendszerekhez való felzárkóztatásra.  Nyugat-Nógrád két 
kistérsége  –  Balassagyarmat  és  Rétság  –  már  csatlakozott  a  rendszerhez.  A  Bátonyterenyei,  a 
Pásztói Kistérség északi része, a Salgótarjáni, valamint a Szécsényi Kistérség jelenik meg az ország 
térképén  fehér  foltként.  A  pályázat  keretében  a  következő  tevékenységi  elemek  nyerhetnek 
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támogatást:  hulladékképződés megelőzését  szolgáló tevékenységek;  szelektív  hulladékgyűjtéshez 
szükséges  infrastruktúra;  szerves  hulladékok  lerakótól  történő  eltérítése;  lerakó  fejlesztés.  A 
pályázati kiírás értelmében a pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Első  lépésben  a  pályázat  előkészítéseként  –  a  kistérségekben  érintett  önkormányzatok 
szándéknyilatkozatainak összegyűjtése után – az együttműködési megállapodás megkötésére kerül 
sor. Ezt követi az első fordulós pályázatok beadása, melyben egy projektjavaslatot kell kidolgozni. 
Ennek előzményeként a VGÜ Kft. független szakértő szervezettel elkészíttette a projekt előzetes 
dokumentációját,  mely  szerint  a  projekt  keretében  korszerű  hulladékgazdálkodási  technika  és 
technológiafejlesztés  lenne  megvalósítható.  A  pályázat  keretében  megvalósuló  fejlesztés  – 
Salgótarján  Önkormányzatának  tervezett  gesztorságával  -  a  Salgótarján  Térségi  Hulladéklerakó 
telepen  kerülne  kialakításra.  A pályázat  második  fordulójában  csak  az  első  forduló  nyertes  és 
továbbfejlesztésre  javasolt,  kiválasztott  pályázatai  kerülhetnek.  Projekt  eredménye: a tervezett 
projektelemek  megvalósításával  a  már  országosan  kiépített  és  működő  korszerű  rendszerek 
tapasztalataira alapozva, az ellátási terület növekedése mellett is csökkenthető az évente lerakásra 
kerülő hulladékmennyiség. A lerakók élettartama nő.
A jelenlegi  információk szerint  több,  mint  egy milliárdos  fejlesztés valósulna meg a  térségben. 
Szeretné, ha mind a négy kistérség csatlakozna ehhez a projekthez, mely Salgótarján gesztorságával 
tudna megvalósulni.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 217/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a Környezet és 
Energia Operatív Program 1.1.1. azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” pályázati  konstrukció keretében meghirdetett  Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére irányuló 1. fordulós pályázat előkészítéséhez a 
mellékelt szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet módosítását terjessze a 
Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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6./ Javaslat „inkurrens anyagok ingyenes átruházására” c. pályázatban való részvételre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Honvédelmi Minisztérium inkurrens anyagainak és eszközeinek 
kezelésével  megbízott  miniszteri  biztos pályázatot  hirdetett  honvédségi  kezelésű állami  vagyont 
képező anyagok ingyenes átruházására. A pályázati feltételeket az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormány 
rendelet szabályozza.
Az állami vagyonról szóló törvény 36. § (2) bekezdés b) pontja szerint az állami vagyon ingyenesen 
átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében.
Az Egészségügyi - Szociális Központ igazgatója az Önkormányzat fenntartásában és az intézmény 
szervezeti  keretei  között  működtetett,  jogszabály  alapján  kötelezően  biztosítandó  hajléktalan 
személyek nappali és átmeneti ellátásainak segítése érdekében jelezte igényét az állami tulajdonban 
lévő  egyes  humán,  valamint  elhelyezési  szakanyagok  (pl.:  székek,  szekrények,  ágyak,  stb.) 
átruházása iránt.
Jelen előterjesztés az önkormányzat  kötelezően biztosítandó feladatainak segítése érdekében,  az 
állami tulajdonban lévő egyes anyagok megszerzésére tesz javaslatot.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, 
míg a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenfogalmi Bizottság támogatta az elő-
terjesztést.

Ercsényi Ferenc: Bízik benne, hogy nem lesz igaza, de úgy gondolja, hogy azok az eszközök, me-
lyekre a város önkormányzata pályázatot kíván benyújtani vélhetően az első, a második, netán har-
madik leválogatás után megmaradt tárgyakat jelenti. Szégyennek tartja azt, hogy a város egy lomta-
lanításra pályázik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ercsényi Ferenc képviselő az ülés elején hívta fel a figyelmet a köz-
vagyonnal való gazdálkodásra. Úgy gondolja, hogy ennek ez is része. 

dr. Bercsényi Lajos: Az előterjesztéssel kapcsolatban a „szégyen” szót semmilyen körülmény között 
nem használná. A Közgyűlésnek az a dolga, hogy kímélje a dologi kiadásokat. Meggyőződése, ha 
használható eszközhöz lehet jutni, azt fel kell használni. Megemlíti a Szent Lázár és a Máltai Lo-
vagrendet, ahol az Ökomenikus Szeretetszolgálaton keresztül a város sok mindent kapott. A rászo-
rulókon csak együtt gondolkodva lehet segíteni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 218/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Honvédelmi Minisztérium által  meghirdetett 
„Pályázat  inkurrens  anyagok  ingyenes  átruházására”  című  felhívás  keretében  az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi  CVI.  törvény 36.  § (2) bekezdés  c)  pontja alapján térítésmentes 
tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújt be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé 
vált,  az  alábbiakban  megjelölt  állami  tulajdonú  humán  és  elhelyezési  szakanyagokra,  az 
önkormányzat  számára  törvényben  előírt  szociális  feladatellátás  céljából,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  86.  §  (2)  bekezdés  d) 
pontjában foglalt szociális feladatainak elősegítésére.

Humán szakanyagok:

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség
1. ping-pong asztal db. 1
2. biliárd asztal db. 1
3. asztali foci db. 2

Elhelyezési szakanyagok:

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség
1. íróasztal db.   2
2. szék db. 30
3. szekrény db. 20
4. könyvszekrény db.   4
5. rugózott katonaágyak db. 30
6. konténer db.   1

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen

2./ A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt szakanyagok térítésmentes tulajdonba adása érdekében 
felmerülő  költségek  megtérítését  az  Önkormányzat  a  2011.  évi  költségvetésében  az 
Egészségügyi – Szociális Központ Fejezeten belül biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Peleskei-Balázs Rita igazgató

Határidő: értelemszerűen

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú garázsok eladásra történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi önkormány-
zati költségvetésben értékesítésre jelölt ki nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, mely rendelet 
időközben hatályát vesztette. Az értékesítésre kijelölt, de el nem adott - jelen előterjesztés mellékle-
tében felsorolt - garázsingatlanok eladási ára az akkori piaci viszonyoknak megfelelően került meg-
határozásra, ezért felülvizsgálata indokolt. Az ingatlanokra a forgalmi értékbecslés elkészült, az ér-
tékeket a mellékelt táblázat tartalmazza. Az ingatlanok jelenlegi hasznosítása bérbeadással történik, 
mely 2010. évre összesen 561.144.- Ft bérleti díjbevételt jelent, mely díjak nem indokolják az ön-
kormányzati tulajdon hosszú távú fenntartását. Az előterjesztés határozati javaslata a mellékletben 
felsorolt garázsok értékesítésére és forgalmi értékének elfogadására tesz javaslatot.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenfogalmi Bizottság 9 igen szavazattal, a 
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 219/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  mellékletben  felsorolt  önkormányzati  tulajdonú 
garázsokat eladásra kijelöli, azok forgalmi értékének elfogadása mellet. A Közgyűlés megbízza a 
Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvételek lebonyolításával.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatá-
nak elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közbeszerzési törvényben – 2010. szeptember 15-i hatálybalépéssel 
- olyan átfogó módosítások történtek, melyek következtében elengedhetetlenné vált az önkormány-
zat Szabályzatának felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményeként megjelenő újabb módosítási igé-
nyek miatt célravezetőbb egy új Szabályzat megalkotása, mivel a módosítások egy részét be kell 
építeni a Szabályzatba és meg kell határozni az újonnan jelentkező feladatokkal kapcsolatos előírá-
sokat. Az új Szabályzat megalkotását indokolja, hogy annak összhangban kell állnia az Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatával, melyben rögzítésre került, hogy a korábbi önkormány-
zati ciklusban működő Közbeszerzési Bizottság feladatait jelenleg az Ügyrendi Jogi és Közbeszer-
zési Bizottság látja el. A közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő  feladatátcsoportosítá-
sok, a korábban lefolytatott  eljárások során szerzett gyakorlati tapasztalatok  is indokolttá teszik az 
új Szabályzat megalkotását.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 220/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet szerint – elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

9./ Tájékoztató  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  2010.  I-III.  negyedévében 
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján Nonprofit Kft. fő feladata a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek foglalkoztatása, képzése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, 
melynek keretein belül fő tevékenységként a közhasznú, közcélú és közmunkaprogramok koordiná-
lását és lebonyolítását végzi. Ezt egészíti ki a közérdekű munkára utasított személyek foglalkoztatá-
sának szervezése. A Nonprofit Kft. által foglalkoztatásba bevontak elsősorban a tartós munkanélkü-
liek, azon belül is a rendelkezésre állási támogatásban részesülő aktív korúak csoportja.
2009. január 1-től a közcélú foglalkoztatás a szociális ellátórendszer jelentős változásával az „Út a 
munkához” program keretében valósul meg. A program jogszabályi háttere új  foglalkoztatási  és 
segélyezési  politikát  teremtett  a  program  résztvevői  számára,  így  az  önkormányzatok,  a 
munkavállalók és a munkáltatók számára is, megnehezítve ezzel a Foglalkoztatási Kft. feladatait is, 
hiszen nagyon sok munkavállalóval kellett dolgozni az év során. Éves viszonylatban 600-1000 fő 
közötti foglalkoztatás történ. Dicséretesnek tartja a Kft.  dolgozóinak munkáját. Megköszöni Sári 
Sándor ügyvezető igazgató úr szakmai hozzáértését, koordinatív szervező munkáját. Megköszöni az 
elvégzett munkát a Kft. munkatársainak is. Bízik abban, hogy a következő időszakban a program 
átalakításával egyszerűbbé válik a közfoglalkoztatási program.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenfogalmi Bizottság egyhangúlag, míg a 
Népjóléti, valamint a Pénzügyi Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót, azt a Közgyűlés számára 
tárgyalásra javasolja.

dr. Bercsényi Lajos: Elmondja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője írásban észrevé-
telt tett az előterjesztéshez. Az írás nagyon éles hangú, több gondolatával nem ért egyet. Ügyvezető 
igazgató úr is megismerte a levél tartalmát. Meggyőződtek  arról, hogy ügyvezető igazgató úr a jog-
szabályoknak megfelelően járt el. Nagy kihívás a város tisztaságának megőrzése, a közmunkások 
irányítása.  A Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  levele  alapján  kérte,  hogy  történjenek  további 
egyeztetések.

Dóra Ottó: A dicséret hangján szól ügyvezető igazgató úr és munkatársai teljesítményéről. Az el-
végzett munkát biztatónak tartja. Polgármester Asszony is utalt rá, hogy a meglévő szabályok adott 
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esetben bonyolultabbá teszik a rendszert. Ma a városban a Salgótarjáni Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
a harmadik legnagyobb foglalkoztató a megyei és a városi önkormányzat után. 2010-ben a közfog-
lalkoztatásban résztvevők száma 900 körüli volt, melynek forrását pályázati úton sikerült előterem-
teni. Az állami költségvetésben a 2011. évre tervezett összeg a felére, mindösszesen 60 milliárd fo-
rintra csökken. Ez azt jelenti, hogy az idei év foglalkoztatottsága jövőre a felére fog csökkenni úgy, 
hogy közel 3000 fő foglalkoztatására lenne igény. Kérdés az is, hogy mi lesz a sorsa a foglalkoztatá-
si kft.-ben dolgozó 7 főnek. Kéri Polgármester Asszonyt, hogy mindent tegyen meg annak érdeké-
ben, hogy ez az összeg emelkedni tudjon. Megjegyzi, hogy a munkanélküliség leginkább a Kelet-és 
a Dél-magyarországi embereket érinti elsősorban. Amennyiben az említett nagyságrend marad, a 
források nem bővülnek, abban az esetben több száz ember érkezik vissza a szociális ellátó rendszer-
be. Ezek a közmunkások sok közterületi és egyéb feladatot elláttak a város területén.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jelenleg a 2011. évi költségvetés tervezete szerepel a Parlament előtt. 
A foglalkoztatási államtitkárság egy új programtervezetet dolgozott ki a közmunka megoldására, 
ezért lehet félrevezető az a szám, amely jelenleg a költségvetés-tervezetében jelenik meg. A prog-
ram kifejezetten arról szól, hogy az aktív korú emberek ne segélyt kapjanak, hanem munkából tud-
janak jövedelmet szerezni. A „Rendelkezésre Állási Támogatás” helyett „Bérpótló” kifizetés szere-
pel. A jelenlegi álláspont szerint négy eleme lesz a programnak, melyből egy elem fog az önkor-
mányzatoknál megjelenni, egy erőteljesebb állami foglalkoztatás kerül be a rendszerbe. Fontosnak 
tartja megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban a dologi kiadások nem jelentek meg, csak a személyi 
ráfordításokat lehetett finanszírozni. Ezzel szemben meg fog jelenni a dologi kiadás is. A Munka-
ügyi Központok egy erőteljesebb feladatkört kapnak, ami nagyobb partnerséget, nagyobb együttmű-
ködést  tételez majd fel.  A napokban tárgyalt  a  Regionális  Munkaügyi  Központ  vezetőjével,  aki 
ugyancsak pozitívnak tartja az előrejelzéseket. Úgy gondolja, hogy a tervezett irány jó. Salgótarján 
városát a probléma hatványozottan érinti, hiszen a térségben nagyon erőteljessé vált a munkanélkü-
liség az elmúlt években. Fontos, hogy az akítv korúak, a munkára képes emberek visszakerüljenek a 
munka világába. Ennek egyik lehetősége az új foglalkoztatási rendszer bevezetése.

Eötvös Mihály: Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán részt vett Miskolcon a  Regionális Munka-
ügyi Tanács ülésén. Sok kérdés vár még tisztázásra a jövővel kapcsolatban. A költségvetés-terveze-
tében valóban 64 milliárd forint szerepel a közfoglalkoztatás támogatására. Az előző időszakban 
csak az önkormányzatok tudtak közcélú feladatokra embereket közvetíteni. Ez a helyzet fog a jövő-
ben változni úgy, hogy bármelyik profitorientált cég is foglalkoztathat ilyen formában. A Munka-
ügyi Központ a bér- és járulékköltség 70%-át fogja megtéríteni. Az összeg felosztására a munkanél-
küliségi ráta alapján kerül sor. Elvileg az önkormányzatoknak miden egyes közfoglalkoztatáshoz 
pályázatot kell a Munkaügyi Központ felé benyújtania. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon szükséges 
módosítani a szociális, valamint a foglalkoztatási törvényt egyaránt, mely november végére várható. 
A jövőben szükséges lesz a Salgótarjáni Foglalkoztatás Nonprofit Kft. stratégiájának újbóli megha-
tározása is, mivel meg fog szűnni a közhasznú munka, helyette a jövőben közfoglalkoztatás lesz. A 
tervek szerint akiket 2011-ben legalább 30 napon át nem foglalkoztatnak, azok 2012-ben semmilyen 
szociális ellátásra nem lesznek jogosultak. Salgótarján esetében ez 2700 embert érint. A törvényja-
vaslat tartalmazza azt is, hogy nemcsak a szakképzettségnek megfelelő munkát kell elvállalni. Ezzel 
ki lehet szűrni azokat az embereket a rendszerből, akik eddig jogosulatlanul igényeltek szociális el-
látást. Bízik abban, hogy a szükséges törvénymódosítások után decemberben újból a Közgyűlés elé 
kerülhet a téma tárgyalása.

Dóra Ottó: Bízik abban, hogy a benyújtott költségvetés tervezete nem kíván senkit félrevezetni. Re-
méli, hogy a munkanélküliségi ráta fontos szempont lesz a források szétosztásakor. Abban az eset-
ben, ha a regionális munkaügyi szervezet kezelésébe kerül a forrás, úgy Salgótarján kétszeresen 
rosszul fog járni, mivel a város olyan régió alanya, ahol a régió minden szereplője ugyanazzal a 

16



problémával áll szemben. Eötvös Mihály alpolgármester úr jelezte, hogy november végére várható a 
törvény módosítása. Szükséges azonban az is, hogy a végrehajtási jogszabályok is rendelkezésre áll-
janak. Elmondja továbbá, hogy a versenyszféra a Start-kártya programmal eddig is 80%-os támoga-
tást nyújtott a munkaügyi rendszer keretein belül. Kíváncsian várja, hogy az önkormányzat hogyan 
tudja megoldani 2011-ben azt, hogy 2700 jogosultat 30 napon keresztül foglalkoztat. Jelen állás sze-
rint úgy látja, hogy jövőre kevesebb forrás fog rendelkezésre állni. Bízik azonban abban, hogy Sal-
gótarján részesedése nem fog a felére csökkenni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Dóra Ottó képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a 
régiókat az előző kormány alakította ki. A jelenlegi kormány vélhetően a megyéket fogja megerősí-
teni a munkaügyi központok vonatkozásában. A lényeg az, hogy a város nem a régiótól fog függeni. 
A munkaügyi központok a megyei kormányhivatalokba kerülnek integrálásra. Ezáltal helyben lehet 
kialakítani a partnerséget a munkaügyi központokkal. Véleménye, hogy a jelenlegi vitát nem most 
kellene lefolytatni, hiszen nem állnak rendelkezésre pontos információk. Az Országgyűlés szociális 
bizottságába újabb salgótarjáni politikus képviselő került.  Vélhetően minden segítséget meg fog 
adni Salgótarján városának.

Eötvös Mihály: A megfelelő időben, a megfelelő intézkedést a város vezetése meg fogja tenni. A 
Régiós Munkaügyi Tanács szerepe 2010. december 31-ével meg fog szűnni, tehát megyei szinten 
kell majd a problémát kezelni.
Az „Út a munkához” programra a Kormány rendkívül sokat költött úgy, hogy az embereket nem ve-
zette vissza a munka világába. Úgy gondolja, hogy az újonnan meghatározott iránnyal pozitív válto-
zás fog történni. Véleménye, hogy a vitát akkor kell tovább folytatni, ha a megfelelő információk 
rendelkezésre állnak.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Eötvös Mihály alpolgármester úrral, hogy az államnak na-
gyon sokba került a közfoglalkoztatás. Az előző Kormány úgy hagyta hátra az „Út a munkához” 
programot, hogy a költségvetésben a második félévre nem tervezett rá forrást. Az új kormány a 
rossz programhoz megteremtette a forrást a második félévre azért, hogy az embereket foglakozta-
tásban tudja tartani. A program nagy hibája, hogy a fekete és a szürke gazdaságban hagyta az embe-
reket. Az alapvető cél az, hogy ezeket az embereket vissza kell vezetni a munka világába. Nem nő-
hetnek fel úgy generációk, hogy nem látják a szülőket munkába menni. Ezért szerepel a tervezetben 
a 30 napos szabály is. Nyilván ez nem azokról szól, akik önhibájukon kívül kerültek ki a munka vi-
lágából, hanem azokról, akik kijátszották a rendszer nyújtotta „kiskapukat”.

Dóra Ottó: Nem igaz Polgármester Asszony azon állítása, hogy az „Út a munkába” programhoz 
nem került tervezésre a második félévben a szükséges forrás. Egyetért azzal, hogy az embereket 
vissza kell vezetni a munka világába. Nem lát arra lehetőséget, hogy rövid időn belül ezres nagy-
ságrendben az embereket vissza tudják vezetni a munka világába, mivel nincs munkahely. A jogo-
sultak száma 2700 főre tehető, melyből ezer ember sorsával folyik a „szórakozás”.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Visszautasítja Dóra Ottó kifejezését. Kéri, hogy kulturált vitabeszél-
getés történjen.
A tájékoztatóhoz tovább kérdés, vélemény nem hangzott el, a Közgyűlés azt tudomásul veszi.

SZÜNET

(Szünet után a jelen lévő képviselők száma: 14 fő. Dóra Ottó képviselő nem tér vissza az ülésterem-
be.)
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10./ Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához 
történő csatlakozásra, valamint egy tanuló programban való részvételének támogatásá-
ra
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

(Dóra Ottó képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 15 fő.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdetett a helyi önkor-
mányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Te-
hetséggondozó Programjában való részvételére. A Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 
hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, ne-
velkedjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való ered-
ményes felkészítést.  A tehetséggondozó programban a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és 
Diákotthon nyolcadik osztályos tanulói közül a Dornyay Béla Tagiskolából Brinda Brigitta Réka kí-
ván részt venni, aki a pályázati feltételeknek megfelel.
Felvétele esetén a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja számára a 
képzés teljes ideje alatt - nevelése, oktatása és kollégiumi ellátása tekintetében egyaránt - kiemelt 
feltételeket  biztosít,  ezért  javasolja,  hogy  az  önkormányzat  elvi  támogatásban  részesítse  a 
jelentkezőt. A pályázat benyújtási határideje: 2010. december 10. 

A Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Ercsényi Ferenc: Az elvi támogatás mellett a pályázati rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az 
adott  önkormányzat  egyéb  formában  is  támogassa  a  pályázó  tanulót.  Itt  elsősorban  anyagi 
támogatásra  gondol.  Polgármester  Asszony egy korábbi  napirendi  pont  tárgyalásakor  felhívta  a 
figyelmet a közvagyonnal való felelősségteljes gazdálkodásra. Vélhetően ennek egyik példája az, 
hogy  az  önkormányzat  egyetlen  gyermek  életben  való  elindítását  megkönnyítendően  nem 
rendelkezik havi néhány ezer forint támogatással. Más esetben ez a felelősségteljes gondolkodás 
nem  mindig  jelenik  meg.  Példaként  említi  azt  az  intézkedést,  amikor  Polgármester  Asszony 
magának havi 130 ezer forint életbiztosítást szavaztatott meg. Ezt szégyennek tartja.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Nem  kíván  reagálni  Ercsényi  Ferenc  képviselő  által 
megfogalmazottakra. Az Arany János Tehetséggondozó Programot még az Orbán-kormány vezette 
be, melynek keretén belül a pályázók nagyon komoly állami segítséget és támogatást kapnak. Az 
állami  támogatás  olyan  mértékű,  hogy  nincs  szükség  arra,  hogy  önkormányzati  támogatás  is 
megjelenjen.  Úgy  gondolja,  hogy  az  önkormányzat  támogatását  a  „Salgótarján  Jövőjéért 
Közalapítvány” vagy a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez kell, hogy adja, amivel hátrányos 
helyzetű gyerekeket tudnak segíteni.

dr.  Bercsényi  Lajos:  Bármilyen  jellegű  támogatást  csak  pozitívan  tud  értékelni.  Minden 
támogatásnak örülni kell. A szakbizottság támogatta az előterjesztést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ezidáig még soha nem merült fel az, hogy az önkormányzat ehhez a 
pályázathoz adjon anyagi támogatást. Ez egy elvi hozzájárulás, egy szándéknyilatkozat, amivel az 
önkormányzat hozzásegíti a pályázót ahhoz, hogy a programba bekerüljön. Országos szinten nagy 
az érdeklődés a program iránt. Jó lenne, ha szélesíteni lehetne a programot azért, hogy még több 
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tanuló részese legyen. Bízik abban, hogy a közeljövőben intézmények is be tudnak kapcsolódni a 
programba.

Fenyvesi Gábor: A FIDESZ-KDNP frakció nevében nem helyesli a cinikus hangvételt. Nem tartja 
véletlennek azt, hogy a magyar közéletből eltűnt az a párt, melynek Ercsényi Ferenc képviselő is 
tagja volt. Az Orbán-kormány és annak szakértői jelenleg is vizsgálják, hogy az elmúlt 8 évben – az 
MSZP és  az  SZDSZ  regnálása  idején  –  mennyi  pénz  menekítettek  ki  az  adóbevételekből.  A 
Közgyűlés döntött arról,  hogy milyen juttatásokat nyújt,  ezért vállalják a felelősséget. Elmondja 
továbbá, hogy Polgármester Asszony az elmúlt négy évben egyszer sem vett fel jutalmat. Ez sem 
volt jellemző a korábbi időszakokban.

Ercsényi Ferenc: Igyekszik Fenyvesi Gábor alpolgármester baráti tanácsát megfogadni. A délután 
folyamán utána néz annak, hogy létezik-e a közelben olyan egyetem, ahol kommunikáció szakon 
tanulmányokat lehet folytatni.

Fenyvesi Gábor: A közelben sajnos nincs ilyen egyetem. Esztergomban viszont van, ide jár jelenleg 
is.

Ercsényi Ferenc: Úgy gondolja, hogy a kommunikáció terén nagy hiányosságok vannak.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 221/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  csatlakozik  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjához.

2./ Az Önkormányzat támogatja, hogy Brinda Brigitta Réka (született: Salgótarján, 1996. április 
17.;  anyja neve:  Forró Katalin;  lakcíme:  3100 Salgótarján,  Forgách A. ltp.108/d)  nyolcadik 
évfolyamos tanuló Salgótarján Megyei Jogú Város képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
Helyzetű  Tanulók Arany János  Tehetséggondozó  Programjában,  anyagi  támogatást  azonban 
nem tud nyújtani.

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – a tanuló által 
az első helyen megjelölt középiskolába nyújtsa be.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Visszautalva Dóra Ottó képviselő úrnak az 1. napirendnél feltett kér-
désére válaszában elmondja, hogy az Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütemének megvalósítása című 
pályázaton a tervezett összeg 174.499.000,- forint volt, ezzel szemben a NORDA 137.554.808,- fo-
rint támogatást ítélt meg. A levél Miskolcon, 2009. november 20-án íródott, a hivatalba 2009. de-
cember 4-én érkezett. A levél aláírója Francsics László ügyvezető igazgató volt. A legjobb jóindu-
lattal sem lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban Becsó Zsolt volt a Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke.
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11./ Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői megbízásra szóló pályázat kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot írt ki az Illyés 
Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igaz-
gatói álláshelyére. A  kiírt pályázati eljárást eredménytelen, mivel a pályázat benyújtásának határ-
idejéig, 2010. szeptember 29-ig nem érkezett be pályázat.
Emiatt  szükséges  az  említett  intézményvezetői  megbízásra  szóló  pályázatot  ismételten  kiírni.  A 
pályázat elbírálásának határideje 2011. június 31., az igazgatói megbízás 5 évre szól, a megbízás 
kezdő időpontja 2011. augusztus 1.
A határozati javaslat tartalmazza azt is, hogy a Közgyűlés – az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően – 2010. november 19. napjától a pályázati eljárás eredmé-
nyes befejezéséig, Birincsik Istvánné nevelési-oktatási intézményegység vezetőt bízza meg az intéz-
mény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 222/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  123/2010.(V.27.)  Öh.  sz.  határozattal  kiírt 
pályázati  eljárást  eredménytelennek nyilvánítja,  ezzel egyidejűleg az Illyés Gyuláné Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői 
megbízásra szóló pályázatát a melléklet szerint kiírja. 
A pályázatot  a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Központ  internetes 
oldalán,  az  Oktatási  és  Kulturális  Közlönyben,  valamint  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata honlapján közzé kell tenni.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Reszoly Gusztávné irodavezető

2./ A Közgyűlés megbízza Birincsik Istvánné nevelési-oktatási intézményegység vezetőt, hogy az 
Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat  vezetésével  kapcsolatos  feladatokat  –  az  intézmény  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata szerint – 2010. november 19. napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig 
lássa el.
A Közgyűlés a helyettesítés idejére Birincsik Istvánné részére 99.300 Ft/hó helyettesítési díjat 
állapít meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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12./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  Kuratóriuma,  valamint 
Felügyelő Bizottsága tagjai megválasztására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 223/1997. (X.27.) Öh. 
sz. határozatával létrehozta a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványt. Az Alapító Okirat 
10/a. és 12/a. pontjai, valamint a Közgyűlés 121/2007. (V.22.) Öh. sz. határozata értelmében a Ku-
ratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. március 31-ével megszűnt.
Fentiek  értelmében  javasolja  mind  a  Kuratórium,  mind  a  Felügyelő  Bizottság  tagjainak  2010. 
december 1. – 2014. november 30. időtartamra történő megbízását.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni a korábbi kuratórium munkáját. Kívánja, hogy az új kuratórium 
hasonlóan eredményes munkát végezzen.

Lőrincz Gyula: Az a megtiszteltetés érte, hogy az elmúlt időszakban a kuratórium tagjaként részt 
vehetett a munkában. Ezen idő alatt megtapasztalta az elhivatottságot, az elkötelezettséget, mely 
megnyilvánult az ügy érdekében. Köszönet illeti a kuratórium leköszönő elnökét – dr. Rozgonyi Jó-
zsef urat –, valamint a felügyelőbizottság tagjait – Szemán Józsefnét és Ercsényi Ferencet. Köszö-
net illeti továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát azért a támogatásért, mellyel le-
hetővé tette és teszi azt, hogy a Nógrád Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai kiemelkedően magas, 
szakmai, művészeti munkát tudjanak végezni. Kéri, hogy a 2011. évi költségvetési koncepció idő-
szakában se felejtsék el a támogatást. Elmondja továbbá, hogy a Nógrád Táncegyüttes idén ünnepli 
fennállásának 35. évfordulóját. 2010. november 26-án 16 órától a Városi Sportcsarnokban egy ün-
nepi műsor kerül megrendezésre, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni dr. Rozgonyi Józsefnek azt a munkát, melyet hosszú 
éveken keresztül a kuratórium elnökeként végzett. Annak a tevékenységnek melyet a salgótarjáni 
néptánc oktatásáért és a néptánc fejlesztéséért végzett, szülőként személyesen is részese lehetett. Jó 
kapcsolat alakult ki elnök úr és az önkormányzat között. A partnerséget továbbra is kéri a Közgyű-
lés tagjaitól. Ez egy olyan befektetés, mely Salgótarján hírét szerte viszi az országban, a nagyvilág-
ban. Arra a kultúrára, arra az az értékrendre, melyet a tánccsoportok és a vezetők képviselnek büsz-
ke lehet a város. A szakma is felfigyelt a Nógrád Táncegyüttesre, rangos rendezvényekre kapnak 
meghívást. Odafigyelnek a ruhák beszerzésére, igényességére is. Örül annak, hogy azok a táncosok, 
akik más városokban tanulnak az első útjuk hazaérkezéskor a Táncházba vezet. Megköszöni mind a 
kuratórium, mind a felügyelőbizottság munkáját. Kívánja az újonnan megválasztott kuratóriumnak 
és felügyelőbizottságnak, hogy ugyanolyan felelősségteljesen és hittel végezzék ezt a munkát, aho-
gyan ezt elődjeik tették. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés

Lőrincz Gyulára, a kuratórium elnökére vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-
gadta.
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Scholtcz Katalinra, a kuratórium tagjára vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-
gadta.

Szekeres Gézára, a kuratórium tagjára vonatkozó javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett elfogadta.

Boros Ilonára, a kuratórium tagjára vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad-
ta.

dr. Ablonczy Lászlónéra, a kuratórium tagjára vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangú-
lag elfogadta.

Forgó Bélára, a felügyelő bizottság elnökére vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta. 

Szoboszlai Gyulára, a a felügyelő bizottság tagjára vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egy-
hangúlag elfogadta. 

Kapi Gyulára, a felügyelő bizottság elnökére vonatkozó javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 223/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
Kuratóriuma

elnökének: Lőrincz Gyulát
tagjainak: Scholtz Katalint

Szekeres Gézát
Boros Ilonát
Dr. Ablonczy Lászlónét

2014. november 30-ig megbízza.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
Felügyelő Bizottsága

elnökének: Forgó Bélát
tagjainak: Szoboszlai Gyulát

Kapi Gyulát
2014. november 30-ig megbízza.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a bírósági nyilvántartásba 
vételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a Közgyűlés támogatását. Gratulál az újonnan megvá-
lasztott kuratóriumnak és felügyelőbizottságnak.

13./ Javaslat  a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.,  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő 
Kft., valamint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfej-
lesztő Kft., és a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelőbizottságának tagjai közül 2010. december 
01. napjával többen lemondtak, ezért helyettük új felügyelőbizottsági tagok megválasztása szüksé-
ges. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került ki-
küldésre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés

Cseklye Károlyra, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjára vonatko-
zó javaslatot 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Mátyus Sándornéra, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottság tagjára vonatkozó javas-
latot 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Dudás Józsefre, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottság tagjára vonatkozó javaslatot 
10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Kojnok Józsefnéra, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelő bizottság tagjára vonatkozó javaslatot 
10 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadta.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hoz-
ta:

Szám: 224/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  alapító,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjai  közül  Turcsány  László  tag  2010.  december  01. 
napjával történő lemondását tudomásul veszi.
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A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának 2010. 
december  01.  napjától  2011.  november  30.  napjáig  terjedő  időtartamra  Cseklye  Károlyt 
(született: Salgótarján, 1968.06.21.,  an: Török Rozália, lakik: 3104 Salgótarján, Gagarin út 5. 
II/1.) választja meg. A felügyelőbizottság tagja díjazásban nem részesül.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a társaság alapító okiratát  a felügyelőbizottsági 
tagságra vonatkozóan módosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 
felügyelőbizottsági  tagjai  közül  Turcsány  László  és  dr.  Ispán  András  tagok
2010. december 01. napjával történő lemondását tudomásul veszi.
A Közgyűlés a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2010. december 
01.  napjától  2011.  november  30.  napjáig  terjedő  időtartamra  Mátyus  Sándornét  (született: 
Salgótarján, 1973.11.22.,  an: Villányi Mária, lakik: 3100 Salgótarján, Bem út 6.) és Dudás 
Józsefet (született: Nézsa, 1943.03.04.,  an: Varga Anna, lakik: 3100 Salgótarján, Berkenye köz 
5.) választja meg. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását 53.800,- Ft összegben állapítja meg.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a társaság alapító okiratát  a felügyelőbizottsági 
tagságra vonatkozóan módosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft. 
Taggyűlésének,  hogy  a  kft.  felügyelőbizottsági  tagjai  közül  Szekeres  Géza  tag
2010. december 01. napjával történő lemondását vegye tudomásul.
A Közgyűlés javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Kft Taggyűlésének, hogy 2010. december 01. 
napjától  2011.  december  31.  napjáig  terjedő  időtartamra  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft. 
felügyelőbizottsági  tagjának  Kojnok  Józsefnét,  (született:  Egyházasgerge,  1955.02.16.,  an: 
Juhász Irén, lakik: 3100 Salgótarján, Tanács út 2.) válassza meg, és díjazását havi 53.800,- Ft 
összegben állapítsa meg.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  társaság  társasági  szerződését  a  felügyelőbizottsági  tagságra 
vonatkozóan módosítsa.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Gratulál  az  újonnan  megválasztott  felügyelőbizottsági  tagoknak. 
Megbízatásuk idejére eredményes, jó munkát kíván.

14./ Javaslat meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására egyes önkor-
mányzati intézmények dolgozói részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 2010. évi költségvetést érintő tárgyalások során a költségvetési 
egyensúly megteremtése érdekében a kedvezményes adózású melegétkezési utalvány juttatás a Sal-
gótarjáni Csarnok- és Piacigazgatóság, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Hi-
vatásos Tűzoltósága kivételével nem került beépítésre az intézmények költségvetésébe. 
Az  intézmények  egy részénél  a  rendkívül  takarékos  gazdálkodás  eredményeképpen  a  személyi 
ráfordítások előirányzata fedezetet nyújt az éves kedvezményes összeghatáron belüli kifizetésre. 
Négy intézmény azonban a körültekintő és takarékos gazdálkodás ellenére sem tudta megteremteni 
az étkezési utalvány biztosítására a forrásokat 2010. évben. Az Egészségügyi - Szociális Központnál 
pedig  az  Egészségügyi  alapellátás  címen  jelentkező  megtakarítás  nem  csoportosítható  át  az 
Egészségügyi - Szociális Központ Általános Feladatai címre, ahol a meglévő személyi juttatások 
nem nyújtanak fedezetet az étkezési utalványok kifizetésére. Az előbbiek alapján javasolja ezen 
intézmények részére 2010. január 1-től december 31-ig a 40.000 forint/fő/év utalvány kifizetéséhez 
elegendő önkormányzati többlettámogatás folyósítását.
Azon intézmények, amelyek költségvetési többlettámogatásban részesülnek és a 2010.  költségveté-
si évet felhasználási kötöttség nélküli pénzmaradvánnyal zárják, ebből a pénzmaradványból a több-
lettámogatást vissza kell, hogy térítsék az önkormányzati költségvetés számára.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiküldés-
re.
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Fontosnak tartja azt, hogy az önkormányzat és az intézmények többsége az idén is ki tudta gazdál-
kodni ezt a természetbeni juttatást. A közoktatási intézményekben 2010. évben is felelős gazdálko-
dás zajlott. Megköszöni a KIGSZ vezetésének és munkatársainak azt az odafigyelést, melyet az év 
folyamán tanúsítottak. A tagintézmények vezetői valóban sajátjuknak érzik az intézményeket, taka-
rékosan gazdálkodnak. Ennek az eredménye, hogy ezt a juttatást valamennyi dolgozó megkaphatja. 
Elmondja továbbá, hogy az összeg intézményenként eltérő. Azok az intézmények, amelyek nagyobb 
összegű megtakarítást tudtak megjeleníteni, ők egy nagyobb összeget tudnak adni. Kéri képviselő-
társait, hogy támogassák javaslatát.

Hozzászólás nem volt, a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 225/2010.(XI.18.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának  azon  intézményei,  amelyeknél  a  melegétkeztetés  igénybevételére 
jogosító  utalvány  biztosítására  a  személyi  jellegű  megtakarítás  nem nyújt  fedezetet,  2010. 
évben évi 40.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70-
71.§-a alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez az alábbi mértékű személyi 
juttatás  és  a  szükséges  dologi  kiadások  előirányzatot  érintő  önkormányzati  támogatásban 
részesüljenek:
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 756 eFt
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.750 eFt
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 4.450 eFt

Ezek fedezete a 2010. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezeten belül 
képződő, az oktatáshoz kapcsolódó céltartalékok maradványa.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2010. november 30.

2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a József Attila Művelődési és Konferencia Központ és az 
Egészségügyi- Szociális Központ annak érdekében, hogy a dolgozói számára 2010. évben az 1. 
pontban körülírt évi 40.000 forint értékű melegétkezési utalványt biztosítson, az alábbi mértékű 
személyi  juttatás  és  a  szükséges  dologi  kiadások  előirányzatot  érintő  önkormányzati 
többlettámogatásban részesüljön: 
József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1.000  eFt
Egészségügyi - Szociális Központ 2.090 eFt

Ennek forrása a 2010. évi önkormányzati költségvetés működési tartaléka.

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

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetését érintő 
szükséges rendeletmódosítást a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ A többlettámogatás visszafizetését az érintett intézmény szabad pénzmaradványából a 2010. évi 
zárszámadás keretében kell érvényesíteni.

Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2011. május 10.

5./ A Közgyűlés utasítja az érintett intézményvezetőket, hogy a fentiekben meghatározott mértékű 
melegétkezési utalványt biztosítsák a dolgozók részére.

Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2010. november 30.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő napirend tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) bekezdésének 
a/ pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor.
Megkéri a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, érdek-
lődő állampolgárokat és a napirendi pont tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek veze-
tőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés zárt ülés keretében Garami István fegyelmi ügyét bírálta 
el.  A Hszt.  123.  §  (1)  bekezdés  b.)  pontja  értelmében megrovás  fenyítés  kiszabásról  döntött  a 
Közgyűlés. 
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Tájékoztatásul elmondja, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. Megkérdezi, van-e valakinek 
kérdése, közérdekű bejelentése?

Ercsényi Ferenc: Képviselőként a tegnapi nap folyamán kapott egy levelet a Városházától, melyben 
javaslatot  kérnek a  városi  kitüntető címekre,  díjakra vonatkozóan.  Kérdezi,  hogy a javaslattétel 
határideje valóban 2010. november 19-e?

Reszoly Gusztávné: A feltett kérdésnek utána néz, és még a Közgyűlés mai ülésén válaszol.

Méhes  András:  A városi  Nyugdíjas  Klub elnöke  kb.  3  hete  levélben kereste  meg Polgármester 
Asszonyt  és kérte,  hogy a klub működésével  kapcsolatos  feltételrendszerről tárgyaljanak.  Elnök 
asszony  jelezte  felé,  hogy  a  levélre  még  nem  kaptak  választ.  A probléma  már  a  szeptemberi 
lakossági  fórumon  is  felmerült.  A  klub  a  SZÜV-székházban  kapott  helyet.  A  bérleti  díj 
kiegyenlítését az önkormányzat által nyújtott támogatásból 2010. március 31-ig tudták rendezni a 
Salgó Vagyon Kft. felé. Kéri Polgármester Asszonyt és Eötvös Mihály alpolgármester urat, hogy a 
probléma rendezése érdekében történjen tárgyalás.
Eötvös  Mihály  alpolgármester  úrtól  kérdezi,  hogy  a  Salgótarjáni  Vegyipari  Gépgyár  Kft. 
dolgozóinak ügyében történt-e előrelépés?
A belváros területén több helyen ismételten megjelentek a vaddisznók. dr. Kádár Zsombor jegyző 
úrtól  kérdezi,  hogy  az  érintett  szakmai  szervezetekkel,  képviselőkkel  mikor  kerülhet  sor 
egyeztetésre a probléma megoldása érdekében?

Eötvös  Mihály:  A Nyugdíjas  Klub részére  2010-ben az  önkormányzat  egy nagyobb támogatást 
nyújtott, melyből tudták rendezni tavalyi tartozásukat, és az első negyedév bérleti díját. Elmondja, 
hogy a Salgó Vagyon Kft. a Klub részére igen kedvező – 10.000,- Ft/hó – bérleti díjat állapított 
meg. Emlékezteti Méhes András képviselőtársát, hogy a Civil Kerekasztalnak is bérleti díjat kell 
fizetnie a Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületében. Elmondja továbbá, hogy az Egyedülállók 
Baráti  Köre pályázott  a civil alapra, ahonnan szintén nyertek támogatást.  Úgy gondolja,  hogy a 
tagoktól tagdíjat kell szedni, ami által a rendszer működtethető. Nem szabad csak az önkormányzati 
támogatásra támaszkodni, saját bevétel szerzésére is törekednie kell a civil szervezetnek. A levélre a 
választ az egyesület meg fogja kapni.
A Salgótarjáni  Vegyipari  Gépgyár  Kft.-vel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  több  tulajdonosváltás 
történt az elmúlt időszakban. A tegnapi nap folyamán főkönyvelő asszony és a leendő tulajdonos 
megkereste az önkormányzatot. Az új tulajdonos szeretné működtetni a céget. A cégnek komoly 
adótartozása  volt,  melyet  rendeztek.  A cég  ellen  felszámolási  eljárást  kezdeményeztek.  Ha  a 
felszámolás jogerőssé válik a bérgarancia alapból a felszámoló ki tudja fizetni az elmaradt béreket. 
Az új  tulajdonos  ígéretet  tett  azonban arra  is,  hogy a  dolgozókkal  tárgyalásokat  kezdenek.  Az 
önkormányzat nem tud a cég belső ügyeibe beleavatkozni.

dr.  Kádár  Zsombor:  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy a  Vadász  Kamara  Elnökével  már  felvette  a 
kapcsolatot. Tervei szerint a következő héten sor kerül az egyeztetésre. Időpont egyeztetés miatt 
keresni fogja az érintetteket a holnapi nap folyamán.

Fekete Zsolt: Kéri, hogy választókerületében a sógombák kerüljenek feltöltésre, mivel nem lehet 
tudni, hogy mikor fordul rosszabbra az időjárás. Jelzi továbbá, hogy az idegéri garázssoron újabb 
szeméthegyek jöttek létre. Kérdezi, hogy az önkormányzat tud-e abban segíteni, hogy a személt 
elszállítása megtörténjen?
Választókörzetében  egyes  lakótársak  nem megfelelő  tüzelőanyaggal  fűtik  házukat,  lakásukat.  A 
kéményből  szemmel  láthatóan  vastag  füst,  korom távozik.  A bűz,  a  visszamaradt  hamutermék 
egyrészt  káros,  másrészt  elviselhetetlenné teszi  az  ottélést.  Ez egy kellemetlen kérdés,  hiszen a 
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szomszédjával  senki  sem szeretne  konfliktusba  kerülni.  Kérdezi,  hogy a  hatóság  tud-e  az  ügy 
megoldásában segítséget nyújtani?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Fekete Zsolt képviselő úrral, hiszen a probléma más családi 
házas  övezetben  is  jelentkezik.  A  probléma  sajnos  nem  új  keletű,  az  önkormányzat  próbál 
megoldást találni.

dr. Kádár Zsombor: Az ügy környezetvédelmi hatósági ügy. A hivatalnak az elmúlt időszakban több 
ilyen ügye is volt. A házat a kollégák lefényképezték, ezt követően határozatot hozott a hivatal, amit 
megfellebbeztek. A Közigazgatási Hivatal pedig megsemmisítette a határozatot azzal, hogy nincs 
megfelelően bizonyítva. Keresik a megoldás lehetőségét.

Bodnár Benedek: Fekete Zsolt képviselő jelzésére elmondja, hogy a sógombákat 2010. november 
15-ig  kell  feltölteni.  A meteorológiai  szolgálat  előrejelzése  alapján  november  végére  általános 
havazás, erős lehűlés várható, ezért 2010. november 22-től elrendelte az ügyeleti szolgálatot. Az 
idegéri  garázssoron az  újból  elhelyezett  szemét  elszállítása  további  egyeztetést  igényel  a  Salgó 
Vagyon Kft-vel.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kétség kívül egyik neuralgikus pontja a városnak az idegéri garázssor 
kérdése.  A megoldást  az  jelentené,  ha  a  garázsok  elbontása  megtörténne.  Ennek  azonban  jogi 
akadályai  vannak.  Több  összehangolt  akcióra  került  eddig  is  sor.  Kéri  Fekete  Zsolt  képviselő 
további segítségét.

Reszoly Gusztávné: Ercsényi Ferenc kérdésére válaszolva elmondja, hogy az említett javaslatkérő 
levél  e-mailen  lett  elküldve  képviselő  úr  részére  2010.  november  11-én.  A levél  postázására 
ugyanezen a napon került sor.

Ercsényi  Ferenc:  Kéri,  hogy  a  levélben  említett  határidő  4-5  nappal  később  kerüljön 
meghatározásra. Több időre van szükség ahhoz, hogy megalapozott, egyeztetett javaslatot tudjanak 
tenni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Irodavezető asszony nem cáfolta a határidőt. Nem látja akadályát 
annak, hogy a javaslat határideje kerüljön meghosszabbításra. Javasolja, hogy az új időpont 2010. 
november  24-e  legyen.  A hivatal  munkatársai  így  még  elő  tudják  készíteni  az  előterjesztést. 
Megjegyzi  továbbá,  hogy  azok  a  képviselők,  akik  már  több  cikluson  keresztül  részt  vettek  a 
Közgyűlés munkájában tudhatják, hogy a kitüntető címek, díjak tárgyalására december hónapban 
kerül sor. Akit kitüntetésre javasolnak, azok jelen vannak a város életében. Nyilvánvaló azonban, 
hogy a jelölőknek is egyeztetni kell. 

Ercsényi Ferenc: Köszöni, hogy Polgármester Asszony akceptálta észrevételét.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy az ülést követően a 101. sz. 
hivatali helyiségben át tudják venni a képviselői munkájukhoz biztosított laptopot. Korábban is szó 
volt arról, hogy a Közgyűlés munkájában áttér az e-ügyintézésére. Vélhetően komoly megtakarítás 
fog  jelentkezni  az  éves  költségvetésben  azáltal,  hogy nem papíralapon  kapják  a  képviselők  az 
előterjesztéseket.  Ahhoz,  hogy  elektronikus  formában  tudják  a  képviselők  a  munkaanyagot 
megkapni, szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, melyre 
a decemberi Közgyűlés ülésén tesz javaslatot.
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