
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

22. sz.
Jegyzőkönyv

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 
15 tagjából 15 fő van jelen, tehát a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés  tárgysorozatát  illetően–  a  kiküldött  meghívóhoz  képest  –  a  következő  módosító 
javaslatokat teszi:
Javasolja, hogy a Közgyűlés 15. napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a távhőszolgáltatásról  
szóló  27/2006.  (IX.14.)  sz.  rendeletben  megállapított  legmagasabb  távhőszolgáltatási  díj  
alkalmazására”  című  előterjesztést   Kiss  József,  a  Tarjánhő  Kft.  ügyvezető  igazgatója 
előterjesztésében.  16.  számú  napirendként  javasolja  tárgyalni  a  „Javaslat  közlekedésbiztonsági  
tervezésre irányuló pályázat benyújtására” című előterjesztést, Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és 
Informatikai Iroda vezetője előterjesztése alapján. Javasolja a tárgysorozatba 21. napirendi pontként 
felvenni  a  „Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesület  elhelyezésének  
biztosítására”  című  előterjesztést  Tatár  Csaba,  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója 
előterjesztésében.  22.  napirendi  pontként  javasolja  felvenni  a  „Javaslat  gázszolgáltatóval  
együttműködési megállapodás megkötésére” című előterjesztést dr. Valent Andrea, a Szociális és 
Egészségügyi  Iroda  irodavezető-helyettese  előterjesztésében.  Javasolja,  hogy  a  Közgyűlés 
polgármesteri előterjesztés alapján 23. napirendi pontként tárgyalja meg a  „Javaslat a Budapesti  
Gazdasági Főiskolával kötött együttműködési keretmegállapodás alapján a 2010/2011-es tanévre 
vonatkozó megállapodás megkötésére” című előterjesztést. 26. napirendként javasolja tárgyalni a 
„Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  által  tehetséggondozás 
témakörben benyújtani kívánt pályázat benyújtásának jóváhagyására” című előterjesztést Simon 
Tibor, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának előterjesztésében.
Javasolja a 27. napirendi pontot egy b./ napirenddel kiegészíteni, ennek címe: „Javaslat a Magyar  
Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezetével  megkötött  ellátási  szerződés  módosítására”, 
előterjesztője dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese.

Javaslatai elfogadása esetén a napirendek sorszáma értelem szerint módosul.

A tárgysorozatot érintő további módosító javaslat nem volt.
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A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő napirendeket fogadta el:

1./ Javaslat a Tóstrand és környéke fejlesztési projekt keretében együttműködési megállapodás 
megkötésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

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

3./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves tel-
jesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének koncepciója és a részletes költség-
vetés elkészítésének követelményei
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2010.(XII.16.) rendelete a 2011. évi költ-
ségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ Javaslat  az Önkormányzat és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(III.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

7./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 14/1991. (VI.24.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

8./ Javaslat a közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai-
ról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

9./ a./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi au-
tóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjá-
ratok díjának megállapításáról szóló 39/2004. (XII.16.)Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Bucsok Lajos a Nógrád VOLÁN Zrt. vezérigazgatója
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b./ Javaslat közigazgatási határon kívüli helyi autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó 
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

- Bucsok Lajos a Nógrád VOLÁN Zrt. vezérigazgatója

c./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója 

10./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995. (XII.18.) Ör. sz. rendelet mó-
dosítására
Előterjesztő: Nemes Tamás a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója

11./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Dobos Csaba, a VGÜ Kft. FB elnöke

12./ Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör. sz. rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Dobos Csaba, a VGÜ Kft. FB elnöke

13./ a./ Javaslat a víz- és csatornaszolgáltatás 2011. évi díjának megállapítására
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Simon Tibor, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. FB elnöke

− Molnár Viktor, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. FB elnöke

b./ Javaslat a 2011. évi vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításának módjára
Előterjesztő: Barta András a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:

− Molnár Viktor, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. FB elnöke
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14./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2010. január-szeptember időszakra vonatkozó eredmé-
nyéből osztalékelőleg kifizetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) sz. rendeletben megállapított legmaga-
sabb távhőszolgáltatási díj alkalmazására
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat közlekedésbiztonsági tervezésre irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

17./ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében „A Tarjáni 
Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem” című pályázata benyúj-
tásának jóváhagyására
Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatója

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

19./ Javaslat Salgótarján, belterületi 3493/18 hrsz-ú ingatlan 846 m2  területrészének forgalomké-
pessé nyilvánítására értékesítésre történő kijelölése céljából, illetve vételár meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

20./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések törlésére
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:

− Susán Pál, a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálója

21./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesület  elhelyezésének 
biztosítására

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

22./ Javaslat gázszolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese
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23./ Javaslat a Budapesti Gazdasági Főiskolával kötött együttműködési keretmegállapodás alapján 
a 2010/2011-es tanévre vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24./ Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére irá-
nyuló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25./ Javaslat az önkormányzat egyes közoktatási intézményei és az egri Eszterházy Károly Főisko-
la közötti együttműködés támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

26./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  által  tehetséggondozás 
témakörben benyújtani kívánt pályázat benyújtásának jóváhagyására

Előterjesztő: Simon Tibor, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója

27./ a./ Javaslat a "Menedék" Családok Átmeneti Otthona 2010. évi tevékenységéről, az ellátási 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámo-
ló elfogadására
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet

igazgatója

b./ Javaslat a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével megkötött ellátási szer-
ződés módosítására
Előterjesztő: dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese.

28./ Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

29./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okiratának 
módosítására
Előterjesztő:Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

30./ Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozó döntés meghozatalá-
ra

Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

31./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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32./ a/ Tájékoztató a 2007-2010. évek kiemelt teljesítményértékelési céljainak végrehajtásá-
ról; javaslat a 2011-2014. évek kiemelt teljesítményértékelési céljaira
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző 

b./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 2011. 
évi kiemelt teljesítményértékelési céljainak meghatározására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

33./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

34./ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató-
jának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülésen:

35./ Jegyzői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

36./ Javaslat a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnak a Közgyűlés 57/2009.(III.31.)Öh. számú 
határozatára, illetve az azt megelőző pályázati eljárásra vonatkozó törvényességi észrevételé-
nek elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

37./ Javaslat városi kitüntető címek, díjak adományozására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  ülést  megelőzően  megküldött  polgármesteri  tájékoztató 
kiegészítéseként  tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  FIDESZ-KDNP  frakció  bejelentette 
megalakulását, frakcióvezetőnek Fenyvesi Gábort választotta. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, 
hogy  az  MSZP-TVE  frakció  szintén  bejelentette  megalakulását,  frakcióvezetővé  Dóra  Ottót 
választotta.
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A polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyűlés azt tudomásul 
veszi.

1./ Javaslat  a  Tóstrand  és  környéke  fejlesztési  projekt  keretében  együttműködési 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szóbeli hozzászólásában elmondja, hogy a Közgyűlés 2008. júniusá-
ban fogadta el a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelyben a város egész területén meg-
határozásra kerültek a különféle fejlesztési akcióterületek. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 
a „Tóstrand Élményfürdő”, mint turisztikai, idegenforgalmi fejlesztési akcióterület jelenik meg.
Időközben megkezdődött a projektfejlesztés önkormányzati forrás bevonásával. Elkészültek a pro-
jektfejlesztés előkészítéséhez szükséges dokumentumok: 2009-ben a megvalósíthatósági tanulmány, 
2010-ben a talajmechanikai szakvélemény, az építészeti tanulmányterv, a környezetvédelmi össze-
foglaló. Megtörtént a terepszint feletti és alatti építmények felmérése, a meglévő és kivágandó faál-
lomány felmérése is. A Közgyűlés a 2010. októberi ülésén döntött a településrendezési terv módosí-
tására irányuló eljárás megkezdésének engedélyezéséről, a fejlesztés megvalósíthatóságának érde-
kében.
A jelenlegi előterjesztés egy együttműködési megállapodás megkötésére tesz javaslatot, melyben az 
Önkormányzat partnereként nevezi meg a Gama-Aqua Kft-t. A megállapodás célja, hogy a Gama 
Aqua  Kft.  folytatni  tudja  a  fejlesztést  és  a  további  befektetők,  pénzintézetek,  hatóságok 
megkeresésénél  igazolni  tudja  jogosultságát.  A  megállapodás  értelmében  a  Gama-Aqua  Kft. 
feladata a finanszírozás biztosítása és a projekt teljes kivitelezése. Az önkormányzat a fejlesztési 
területet földhasználati jogviszony keretein belül a fejlesztő projektcég rendelkezésére bocsátja, de a 
földterület  az  Önkormányzat  tulajdonában  marad.  A  fejlesztés  egyáltalán  nem  érinti  az 
Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező  2428  hrsz-ú  tó  területét.  Az  Önkormányzat  és  a 
Gama-Aqua Kft.  jogait és kötelezettségeit  jelen előterjesztés mellékeltét képező együttműködési 
megállapodás tartalmazza.
Köszönti Bujtár Ottó urat a Gama-Aqua Kft. projektmenedzserét.

Lőrincz Gyula: A Közgyűlés az elmúlt időszakban felhatalmazást adott a településrendezési terv 
módosításához szükséges eljárások megkezdésére. Az együttműködési megállapodás IV. 6. pontja 
tartalmazza, hogy a költségeket az Önkormányzat viseli. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy az 
előterjesztés  elkészítését  követően  már  ismertté  vált,  hogy  az  eljárás  költsége  előreláthatólag 
1.737.500,- forint lesz.

Bujtár Ottó a Gama-Aqua Kft. projektmenedzsere prezentáció keretében mutatja be a Tóstrand és 
környéke fejlesztési terveit.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a projekt társadalmasítása már korábban elkezdődött, 
hiszen azontúl, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
már láthatta a bemutatót, az elképzeléseket ismertették már a civil szervezetekkel is. A Civil Kerek-
asztal megfogalmazta véleményét, melyről tájékoztatták a cég vezetését is. A projekt bemutatásra 
került a Salgótarjáni Polgári Kör előtt is, ahol szintén véleményeket és javaslatokat fogalmaztak 
meg. Szeretné, ha a projekt valóban a város lakóinak megelégedésére szolgálna. Emlékeztet a „Mi 
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kis városunk” című vetélkedőre, melyet a Magyar Televízió hirdetett meg. Ennek keretében a szak-
emberek és a laikusok is megfogalmazták elképzeléseiket, melyek szintén beépítésre kerültek ebbe 
a projektbe.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Dóra Ottó: Az együttműködési megállapodás 32. pontja tartalmazza, hogy „Jelen Megállapodás az  
aláírása napján lép hatályba.” Módosító javaslata, hogy „Jelen megállapodás akkor lép hatályba, 
amikor a Gama-Aqua Kft. hitelt érdemlő módon bemutatja az önkormányzatnak, hogy a projekt fi-
nanszírozásához szükséges források rendelkezésre állnak.”Javaslatát azzal indokolja, hogy a város 
jogokat származtat a Kft. részére még akkor is, ha megtartja a tulajdont, ez későbbiek folyamán 
akár jelzáloggal terhelést is jelenthet. Úgy gondolja, hogy a város számára megfelelő biztosíték az, 
ha a projekt finanszírozási oldala rendelkezésre áll. 

Ercsényi Ferenc: Egy képviselő kötelessége az, ha a településén egy fejlesztési projekt szándéka 
megnyilvánul, akkor lehetőségeihez és hasznosságához képest támogassa. A képviselői felelősség 
azonban azt is megkívánja, hogy aggódó kételyeit is megfogalmazza. Emlékeztet arra, hogy a vá-
rosban nem ez az első nagyívű projekt. Példaként említi a Zagyvapálfalvai Pólus Áruház beruházá-
sát, amelyet akkor az ország egyik leggazdagabb magánszemélye kívánt megvalósítani, a mögötte 
álló leggazdagabb pénzügyi befektető csoporttal. Ennek ellenére a város egyik legértékesebb ingat-
lana a városrész szégyenfoltja lett. Képviselőként kötelessége lenne támogatni a jelenlegi projektet, 
de a beruházással kapcsolatba aggályai vannak. A projekt bekerülési költsége 10 milliárd forint. Ab-
ban az esetben, ha a beruházónak sikerül legalább a bekerülési költség felét – 5 milliárd forintot – 
állami, vagy egyéb európai uniós forrásból pályázni, abban az esetben is 5 milliárd forint banki hoz-
zájárulás szükséges a megvalósításhoz. 
A szerződés értelmében a cég 10 évre vállalja az üzemeltetési garanciát, ami azt jelenti, hogy 5 mil-
liárd forint banki kötelezettséget kell 10 év alatt visszafizetnie, amely éves szinten 500 millió forint 
visszafizetési kötelezettséget jelent.  Egy 33%-os nyereségtartalommal számolva 10 éven át több 
mint 1,5 milliárd forintot kell évente – napi szinten 4 millió forintot – termelnie bevételként ahhoz, 
hogy pénzügyi kötelezettségeiket tudják teljesíteni. Számára ez meglehetősen irreális elképzelésnek 
tűnik.
Bujtár Ottó részéről megjelent egy sajtónyilatkozat, mely azt tartalmazta többek között, hogy 20%-
os támogatási intenzitásban reménykedik. Az imént említett 5 milliárd forint helyett ebben az eset-
ben 8 milliárd forint pénzügyi tőkére lenne szükség, így 10 éven keresztül az év minden napján több 
mint 6 millió forint bevételt kellene termelni.
Felhívja továbbá három veszélyre a figyelmet. Az egyik, hogy nem sikerül előteremteni a beruhá-
záshoz szükséges forrást, ez esetben a megállapodás értelmében a terület két és fél évig„hibernálva” 
van a város számára, ha jön egy komoly befektető, nem lehet semmit tenni. A második veszély, 
hogy sikerül valamennyi összeget szerezni a projekt megvalósításához, de nem a szükséges 10 mil-
liárd forintot. Ebben az esetben az elképzelés töredéke fog megvalósulni. Példaként említi a Ka-
rancs Szálló épületét. A harmadik lehetőség, hogy sikerül a komplexumot megépíteni. Ez azonban 
felveti az üzemeltetés folyamatosságának a garanciáját. Meggyőződése, hogy a projekt ebben az 
esetben veszteséget fog termelni. Tud példát mondani arra, hogy egy adott településen megvalósult 
a fejlesztés, de nem termel nyereséget. Azok a városok jelen pillanatban hatalmas gonddal és kötele-
zettségekkel néznek szembe. Lelkendezés helyett további gondolkodást tart szükségesnek. Addig, 
amíg nincs megfelelő garancia a projekt megalapozottságát illetően tartózkodik a szavazásnál.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Emlékeztet arra, hogy az említett területet Zagyvapálfalván az önkor-
mányzat eladta, ezért nincs a továbbiakban semmilyen ráhatása a területre. Jelen esetben a mellékelt 
szerződésből kiderül, hogy komoly garanciák állnak az önkormányzat rendelkezésére. A korábbi 
évek szerződéseit áttekintve több olyan szerződés köttetett, mely nem az önkormányzat érdekeit 
szolgálta. Példaként említi a zagyvarónai iskolaépület eladását és a Nógrád Megyei Tudományos Is-
meretterjesztő Egyesülettel való szerződéskötést, ahol az önkormányzat érdekei sérültek. Igazat ad 
abban Ercsényi Ferenc képviselőtársának, hogy egy képviselőnek felelősséggel kell végiggondolni 
egy projekt kockázatát, lehetőségét. A város vezetése is ezt teszi amióta évekkel ezelőtt a terület fej-
lesztését elindította. 
Azt gondolja, hogy Magyarországon a jelenlegi gazdasági helyzetben egy előremenekülést jelenthet 
az említett fejlesztés. Több lehetőséget lát benne, mint a kazári száraztározóban, vagy kutyakozme-
tika kialakításában, melyre máshol hatalmas forrásokat költöttek európai uniós pénzből.

Szabó Ferenc Gábor: Helyesnek tartja azt, hogy kételyek merülnek fel egy projekt megvalósítását 
megelőzően. Hangsúlyozza, hogy, aki nem olvasta ezt a megállapodást, annak egészen másképp 
alakulhat a véleménye Ercsényi Ferenc képviselő vízióit hallgatva. A megállapodás értelmében ke-
vés kötelezettségvállalás van az önkormányzat részéről. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat egy 
jó szerződés-tervezetet készített elő, erős garanciákkal. Számára a szavazás kérdése az, hogy kap-e 
lehetőséget valaki arra, hogy a területet fejlessze.

Ercsényi  Ferenc:  Polgármester  Asszony félreértette  hozzászólását.  A telekeladással  kapcsolatban 
nem azt mondta, hogy az előző polgármester jól tette, hogy eladta a telket. Azt mondta, hogy az or-
szág egyik leggazdagabb embere és cégcsoportja sem építette meg az akkor vállalt tervet. 
Kéri Szabó Ferenc Gábor képviselőtársát, hogy tegyen különbséget a képviselői aggály és a negatív 
vízió között. Hozzászólásában kételyeit kívánta megfogalmazni. Megjegyzi, hogy Nyugat-Magyar-
ország egyik legnagyobb, 40 éve működő termál fürdője nem termel annyi bevételt naponta, melyet 
hozzászólásában említett. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy túlzottan optimista elképzelés került 
bemutatásra. Ha a projekt nem valósul meg, vagy nem az elképzelt formában, az a város számára 
veszélyt jelenthet. 
Kívánja, hogy ne legyen igaza.

Fenyvesi Gábor: Annak idején, amikor Zagyvapálfalván a terület eladása megtörtént, akkor sem 
mikro-, sem makro gazdasági tényezők nem indokolták azt, hogy a beruházás ne valósuljon meg. A 
strand fejlesztésével kapcsolatban azonban elmondható, hogy 1990. óta „hibernálva” van a terület, 
nagyobb fejlesztés nem történt. 10 évvel ezelőtt lehetőség lett volna arra, hogy vízforgató berende-
zés kerüljön kiépítésre. 2006-ban, amikor a város jelenlegi vezetése átvette a város irányítását a 
strand romokban hevert. Akkor döntés született arról, hogy befektető bevonásával történjen a Tó-
strand és területe fejlesztése. A FIDESZ-KDNP frakció a jelenlegi fejlesztési elképzelést támogatja. 
Úgy gondolja, hogy az együttműködési megállapodás figyelembe veszi és védi az önkormányzat ér-
dekeit. Kéri a Közgyűlés tagjait, hogy egyhangúlag fejezzék ki támogatásukat a Tóstrand komplex 
fejlesztésének projektével kapcsolatban.

Méhes András: A bemutatott projekt számos járulékos előnyt jelenthet a városnak, a város környéki 
lakóknak. Ercsényi Ferenc is elmondta, Dóra Ottó képviselő pedig módosító javaslatában próbálta 
kezelni a legfontosabb aggályt, a forrás kérdését. Úgy gondolja, hogy ez egy olyan fontos kérdés, 
melyet alaposan át kell gondolni. A bemutatott prezentációban nem látott megfelelő garanciát arra, 
hogy a szükséges forrás rendelkezésre áll, valamint arra, hogy a megvalósuló komplexum nyeresé-
ges projektként üzemeljen.
Elmondta Polgármester Asszony, hogy az együttműködési megállapodásban az önkormányzat érde-
kei védve vannak. Végig kell gondolni azt, hogy egy jelentős beruházási összeg mellett kockázattal 
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megvalósítható-e a projekt,  minden ódiuma vállalható-e az önkormányzat részére? Bízik abban, 
hogy a Közgyűlés a helyes döntést fogja meghozni.

Fekete Zsolt: A bemutatott fejlesztési elképzelés tetszetős volt. Kérdezi, hogy abban az esetben, ha a 
vállalkozás nem jár sikerrel, az önkormányzatnak mennyibe fog kerülni ez a próbálkozás, hogy Sal-
gótarjánt sikeressé tegye?

Eötvös Mihály: Képviselőként vett részt abban a Közgyűlésben, amely meghozta döntését a Pólus 
Ringgel kapcsolatban. A terület eladásra került, kb. 70-80 millió forintos beruházás volt, és a terület 
azóta is parlagon van. Akkor képviselőként azt javasolta, hogy ha a beruházás nem történik meg, 
akkor szálljon vissza az önkormányzatra a tulajdonrész. Javaslatát akkor nem támogatták. Megemlí-
ti, hogy ma nincs a világon 100%-os beruházás, cégek és bankok mennek tönkre egyik napról a má-
sikra.
Az együttműködési megállapodás 16. pontja tartalmazza, hogy  „...  az építési engedély jogerőre  
emelkedésétől számított 1 éven belül köteles a Projekt megvalósítását megkezdeni”. Amennyiben 
nem kezdődik el a beruházás, az önkormányzat a szerződésből bármikor kiléphet jogi következmé-
nyek nélkül. Jelen szerződéssel a város lehetőséget ad a strand fejlesztéséhez. Úgy gondolja, hogy 
az építési engedély megszerzését követően pályázati forrásokat fognak bevonni, a pályáztató meg 
fogja vizsgálni a benyújtott üzleti tervet, és az alapján dönti el, hogy milyen mértékű támogatást 
biztosít a megvalósításhoz. Ezt az üzleti tervet az a bank is meg fogja vizsgálni, amelyik finanszí-
rozza majd a beruházást. A Karancs Szálló felújításának projektjét jelen pillanatban egy bank sem 
finanszírozza. A befektető nemcsak pályázati úton és banki kölcsönből kívánja megvalósítani a be-
ruházást. A befektető kockázatára fog megépülni a beruházás. Úgy gondolja, hogy a projektet érde-
mes támogatni, a befektetést nem akadályozni, hanem segíteni kellene.

Dóra Ottó: A jelenlegi megállapodással a város önkormányzata két dolgot kockáztat. Az egyik koc-
kázati tényező az, amiről Ercsényi Ferenc képviselőtársa beszélt, számításai szerint két évig meg 
lesz kötve az önkormányzat keze. A másik kockázat az, ha a beruházó a fejlesztés egy részét tudja 
csak kivitelezni. A város egyik legértékesebb telkéről van szó. Elfogadja, hogy a jelenlegi együtt-
működési megállapodás garanciákat biztosít, azonban tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat jel-
zálogjog bejegyzési lehetőséget biztosít a beruházónak. Hiába vannak garanciák a megállapodás-
ban, ha a Kft. 500 ezer forint törzstőkével fog tudni csupán helytállni.
Továbbra is  fenntartja módosító javaslatát.  A bizottsági ülést  követően megkérdezte Bujtár  Ottó 
urat, hogy a jelenlegi projektötletet a Kft. maga kívánja megvalósítani, vagy esetleg árulja a piacon. 
Azt a választ kapta, hogy a Kft. kívánja a beruházást megvalósítani. Nem esett szó azonban arról, 
hogy a 10-12 milliárd forintot hogyan kívánja előteremteni. Eötvös Mihály alpolgármester úr emlí-
tette, hogy a STYL-BAU Kft. a Karancs Szálló felújításához nem tud bankhitelhez jutni a megnyert 
600 millió forintos pályázati támogatás kiegészítésére.
A felmerülő kockázatokat mérlegelni kell. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák módosító javasla-
tát, ez esetben a projektötletet támogatja. 

Ercsényi Ferenc: Képviselőként kívánja, hogy az együttműködési megállapodás minden pontja tel-
jesüljön, sőt maga az elképzelés fizikailag valósuljon meg. Fenntartja véleményét, hogy a felelős 
képviselői magatartáshoz tartozik, hogy egy 10 milliárd forint értékű projekt esetében kételyeket fo-
galmazzon meg.
Az együttműködési megállapodás 21. és 22. pontja között ellentmondást lát. A 21. pont tartalmazza, 
hogy „Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a GA-MA Kft. Magyarország területén is a Projekt  
ötletét, design-ját, terveit más gazdasági társasággal, magánszeméllyel vagy állammal megvalósít-
sa.” Értelmezése szerint a 22. pont ennek ellentmond, hiszen „...harmadik személlyel vagy gazda-
sági társasággal szemben szigorú titoktartásra kötelesek a jelen megállapodás, valamint az azzal  
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kapcsolatos egyéb szerződések, tervek, engedélyek, egyéb dokumentumok és információk, tények,  
adatok vonatkozásában, melyeket felek üzleti titokként kezelnek.”

Eötvös Mihály: Dóra Ottó és Ercsényi Ferenc képviselő urak említették, hogy a projekt veszélyeket 
tartalmaz. A megállapodásnak időrendben két üteme van. Az első ütem az, hogy a szerződés aláírás-
ra kerül, mely alapján a beruházó el tudja készíteni a részletes terveket, próbál forrást szerezni a be-
ruházás végrehajtására. A második ütem az, ha a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, 
akkor a cégnek egy éve van arra, hogy a finanszírozási részt összeállítsa. Amennyiben ez nem törté-
nik meg az önkormányzat minden jogi következmény nélkül ki tud lépni a szerződésből.
Igazat ad abban, hogy kb. másfél évre az önkormányzat le lesz kötve, ezen idő alatt nem történik 
beruházás a Strand területén. Beruházás azonban az elmúlt 20 évben sem történt.
A jelzálogjog kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a szerződésben ez csak lehetőségként szere-
pel. Amennyiben a finanszírozási háttér rendelkezésre áll, az önkormányzat számára megfelelő ga-
ranciák vannak, akkor nem kerül kizárásra annak lehetősége, hogy a területre jelzálogjog kerüljön. 
A Közgyűlésnek jelenleg arról kell döntenie, hogy biztosít-e lehetőséget a cégnek arra, hogy fejlesz-
tését  megvalósítsa.  Értelmezése szerint  az  együttműködési  megállapodás 21.  és 22.  pontja  arról 
szól, hogy a Gama-Aqua Kft. a tervét esetleg az ország területén belül máshol valósítsa meg. A 22. 
pontban az Önkormányzat garanciát vállal arra, hogy a lehetőséget a cég számára biztosítja, más 
céggel egyenlőre nem tárgyal.

Szabó Ferenc Gábor: Dóra Ottó képviselőtársa aggályát fejezte ki, hogy másfél évre elkötelezi ma-
gát az önkormányzat, ezen idő alatt más befektető nem kap lehetőséget. Nem kell várni másfél évet, 
hiszen van befektető. Dóra Ottó képviselőtársa módosító javaslatával nem ért egyet. Véleménye, 
hogy ez a módosítás a megállapodás logikai rendszerét változtatná meg. Úgy gondolja, hogy a meg-
állapodás aláírásával nincs kockázat.

dr. Kádár Zsombor: A 21.-22. pontok ellentmondásával kapcsolatban elmondja, hogy a „harmadik 
személy” fogalom alapvetően jogi szaknyelven azokra vonatkozik, akik a feleken kívül állnak, kivé-
ve, ha a felek hozzájárulásukat adják valamihez. Véleménye szerint ebből a szempontból rendben 
van a szerződés.

Dóra Ottó: Szerette volna, ha a prezentáció úgy zárul, hogy a bank, mint pénzügyi finanszírozó és a 
vállalkozás saját tőkéje is szerepel. Egy 500 ezer forint törzstőkéjű Kft.-t lát csupán. Bízik abban, 
hogy a szerzett jogosítványokkal a Kft. tud élni. A pályázatnál vélhetően a területet fogja felajánlani 
jelzálognak, hiszen a fedezetre az 500 ezer forintos törzstőke kevés lesz. Egy nagyon jó ötletet lát, 
de befektetőket még nem. Megerősíti, hogy a projektet csak abban az esetben támogatja, ha módosí-
tó indítványa belekerül az együttműködési megállapodásba.

Huszár Máté: Eötvös Mihály alpolgármester kétszer említette, hogy ma nem arról kell beszélni, ho-
gyan lehetne ezt a projektet megakadályozni vagy hátráltatni. Ezt a megjegyzést nem tartja korrekt-
nek. Az ellenzéki frakció racionális és ésszerű érveket fogalmazott meg a beruházással szemben. 
Nem ül a teremben olyan képviselő, de olyan salgótarjáni lakos sem, aki ne drukkolna azért, hogy 
ez a  fejlesztés  megvalósuljon.  A kételyekre  hívták fel  csupán a  figyelmet.  Problémával  küzd a 
STYL-BAU Kft. a Karancs Szálloda felújításával kapcsolatban, példaként említi Egerszalók esetét 
is, ahol 6 milliárd forint értékű beruházást követően az üzemeltetővel szemben csődeljárás indult.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy elég komolyan körbe járta a Közgyűlés azokat a 
kérdéseket, amelyeket az MSZP-TVE frakció aggályosnak tart.

Lőrincz Gyula: Dóra Ottó képviselő módosító indítványát előterjesztőként nem támogatja.
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Fekete Zsolt: Ügyrendi jelzés keretében jelzi, hogy az általa feltett kérdésre nem kapott választ.

Lőrincz Gyula: Nem értette Fekete Zsolt képviselő kérdését, hiszen az, hogy az önkormányzatnak 
mennyibe fog kerülni, sok tényezőtől függ. Ismerteti az eddigi anyagi kötelezettségvállalásokat. Az 
Önkormányzat a 2009. évi költségvetés terhére elkészítette az előzetes megvalósíthatósági tanul-
mányt, mely bruttó 5 millió forintba került. Az előkészítő dokumentumok 9,7 millió forintot tettek 
ki. A felmerülő költség részét képezi a napirend tárgyalása előtt jelzett 1,7 millió forint, mely a tele-
pülésrendezési terv költségeit tartalmazza. 16,5 millió forint bruttó összeg az eddig ráfordított költ-
ség összesen.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bízik abban, hogy Fekete Zsolt képviselő úr kielégítő választ kapott, 
és össze tudja hasonlítani a projekt nagyságrendjét azzal a lehetőséggel, amelyet Salgótarján kaphat. 
Szeretné úgy zárni ezt a beszélgetést, hogy ne csak az aggályok jelenjenek meg. Az elmúlt 8 év után 
Magyarországon elindult egy megújulási folyamat. Ennek keretében nyílik meg a Szécsényi Terv, 
mely lehetőséget ad a turisztikai fejlesztéseknek. Olyan források nyílnak meg, melyek olyan lehető-
séget adnak Salgótarján számára, melyek az előző években nem adattak meg. Kiemeli, hogy ez a 
projekt több száz embernek tudna munkahelyet teremteni azontúl, hogy turisztikai szempontból is 
fejlődni tudna a város. Ezt fontosnak tartja kiemelni, mert hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy 
csak a termelés teremt munkahelyet. A kis- és középvállalkozások számára bevételi forrást jelente-
ne. Úgy gondolja, hogy a mai prezentáció jól bizonyította  azt, hogy milyen munkahelyteremtő be-
ruházások vannak. Beszélni kell arról, hogy a város milyen kockázatot és anyagi terhet vállal. Úgy 
gondolja, hogy ez a kockázat elenyésző ahhoz képest, amilyen hozadéka lehet. Örömteli, hogy az 
idegenforgalmi adót a 2011. évi költségvetés tervezésében az önkormányzatok visszakapják.
Nem szeretné, ha a projekttel kapcsolatban csak az aggályok és a kételyek jelennének meg. Nem le-
het úgy fejleszteni, hogy bármelyik fél nem vállal kockázatot. Ellenkező esetben úgy járhat a város, 
mint amikor a szóban forgó területet forráshiány miatt éveken keresztül nem fejlesztette, aminek 
következtében a város szégyenfoltja lett.
Az önkormányzat előtt két lehetőség van. Az egyik, hogy forrásokat keres a felújításra. A másik le-
hetőség, hogy olyan befektetőt keres, aki a későbbiek folyamán üzemelteti is a komplexumot. Ma 
Magyarországon az önkormányzatok nincsenek olyan helyzetben, hogy ilyen létesítményeket üze-
meltessenek. Ezért javasolta a Közgyűlésnek azt, hogy egy befektető céggel megállapodást kössön a 
város.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 227/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Salgótarján Tóstrand területen megvalósítandó 
Salgótarjáni  Aquavital  Élménypark,  Kulturális-,  és  Egészségcentrum  kialakítása”  néven 
megvalósítandó  fejlesztési  projekthez  kapcsolódó  –  Melléklet  szerinti  –  együttműködési 
megállapodást aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet december havi módosításának lényegi elemeit ismerteti.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 
nem ellenében, a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet al-
kotta:
(A 32/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2010.  évi  költségvetésének  háromnegyed 
éves teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Előterjesztőként a következő szóbeli kiegészítést teszi:
A 2010. évi költségvetés tervezését meghatározta a központi költségvetési törvény, mely szerint az 
önkormányzatoktól 120 milliárd forint – a Megyei Jogú városok Szövetségének számítása szerint 
162  milliárd  forint  –  került  elvonásra,  amely  rendkívül  nehéz  helyzet  elé  állította  az  egész 
önkormányzati alrendszert.
Ebből következően Salgótarján 2010. évi költségvetésének tervezési mozgásterét a korábbi évekétől 
érzékenyebben érintette a költségvetési törvény megszorítása, hiszen az állami források a bevételi 
oldal közel 50%-át tették ki. Salgótarján esetében azért volt rendkívül súlyos az állam kivonulása a 
közfeladat ellátásból, mivel az önkormányzat közvetlenül hozzáférhető megtakarítási lehetőségei 
kimerültek, illetve a bevételek növelési lehetősége gyakorlatilag megszűnt.
A rendkívüli  forráshiányos  helyzetet  rövidtávon,  strukturális  változtatásokkal,  kiigazításokkal, 
hatékonyabb működés feltételeinek kialakításával már nem lehetett kezelni, ezért az önkormányzat 
a  megszokott  feladatellátás  mennyisége és  minősége szinten tartása érdekében jelentős mértékű 
működési  hitelfelvétel  tervezésére  kényszerült.  Ez  a  megszorító  költségvetési  törvény 
következménye volt egyértelműen.
Mérlegelve a kialakult helyzetet a Közgyűlés végül végrehajtható költségvetést fogadott el, melyet 
a jelenlegi háromnegyed éves teljesítését  tartalmazó tájékoztató bizonyít.  Úgy gondolja,  hogy a 
tájékoztató legfontosabb üzenete, hogy annak ellenére, hogy nem voltak megszorító intézkedések, 
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és hogy komolyan csökkent az állami szerepvállalás, az elfogadott költségvetés vállalható volt, és 
teljesülni fog.
A bevételi oldalt vizsgálva látható, hogy az év háromnegyed évében az önkormányzati költségvetés 
teljesített  bevételi  főösszege  8.525  millió  forint,  amely  az  előző  év  hasonló  időszakában 
realizálódott forráshoz képest 69 millió forinttal, 0,8%-kal csökkent. A teljesítési szint elmaradt az 
időarányos mértéktől.  Finanszírozási problémát az alacsonyabb bevételi szint azért nem okozott, 
mivel a kiadási főösszeg is jelentősen alatta maradt az időarányos mértéknek.
A központi  költségvetésből  származó  források  a  meghatározóak.  Az  SZJA,  illetve  a  működési 
támogatások  (normatív  állami  hozzájárulás,  felhasználás  kötöttségű  normatív  támogatás, 
központosított támogatás) együttesen 4.525 millió forint bevételt eredményeztek, amely 127 millió 
forinttal, 2,7%-kal csökkent az előző évhez képest. 
A működési feladatok szempontjából a felhasználási  kötöttség nélküli  normatívák a lényegesek, 
hiszen  ezek  finanszírozzák  általában  a  működési  költségeket.  Ez  az  állami  bevétel  279  millió 
forinttal,  7,5%-kal  kevesebb  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest.  Ez  mutatja  a 
leglátványosabban az állam visszavonulását a közfeladatok finanszírozásából.
A  helyi  adóbevétel 1,1  milliárd  forintban  realizálódott,  amely  az  éves  szinten  meghatározott 
előirányzatnak  85%-a.  Az  előirányzat  várhatóan  teljesülni  fog  a  december  20-ai  feltöltéssel.  A 
problémát az jelenti, hogy amennyiben teljesül is az előírt bevétel, az éves  adóbevétel 101 millió 
forint nagyságrenddel lesz kevesebb, mint a 2009. évi teljesítés. Ez mutatja a legszemléletesebben, 
hogy a világgazdasági válság hogyan jelentkezik a salgótarjáni vállalkozások esetében.
Az  illetékbevételeknél  is alulteljesítés figyelhető meg, hiszen a háromnegyed év alatt csupán 68 
millió forint keletkezett, ami 12 millió forinttal, 15%-kal elmarad az előző évtől, és várhatóan az 
éves bevételi terv sem fog teljesülni.
Ellenkező képet mutat az intézményi működési bevétel kategória, hiszen összességében 646 millió 
forintot tett ki az intézményi bevétel, amely 59 millió forinttal,  10%-kal növekedett.  Köszönetét 
fejezi ki az intézmények vezetőinek, hiszen a költségvetési tárgyalásoknál erőteljes kérés volt arra 
vonatkozóan, hogy növeljék a bevételeiket, és sikerült.
Ezen bevételi  csoporton belül  kiemelésre érdemes az önkormányzati  bérlakások működtetésével 
kapcsolatos hátralék alakulása. A fizetőkészség és a fizetőképesség romlását mutatja, hogy 2010. 
szeptember  30-án  a  lakbér-,  üzemeltetési  költség-  és  közüzemi  díj  alkotta  kinnlevőség  a 
lakásbérlemények  vonatkozásában  238  millió  forint  volt,  amely  47  millió  forinttal,  25%-kal 
növekedett.  Ennek  57%-át  –  137  millió  forintot  –  a  lakbérhátralék  jelenti,  úgy hogy az  eleve 
hátralékos önkormányzati bérlakások száma százas nagyságrenddel csökkentve lett. Megjelentek a 
rendszerben olyan bérlők, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy a lakbéreket nem 
tudják fizetni.
Kiemelésre érdemes a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatosan megjelenő hátralék alakulása is. 
A hátralék állomány összességében 36 millió forint  bérlői  tartozást  mutat.  Az előző év hasonló 
időszakához viszonyított hátralék 8 millió forinttal, 28,6%-kal növekedett, ami rendkívül erőteljes, 
és jelentős részben a globális világgazdasági válság hatásának tudható be.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 140 millió forintot tettek ki,  amely 16 millió forinttal, 
10%-kal kisebb mint az előző évi adat. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 90%. Látható, hogy 
az önkormányzati vagyon értékesítéséből egyre kevesebb bevételre lehet számítani, ennek egyik 
oka, hogy lassan elfogyott az értékesítésre szánható önkormányzati vagyon.
Hitelfelvétel  összességében  681  millió  forint  összegben  történt.  A  működési  feladatok 
finanszírozására  490  millió  forint  több  év  alatt  lejáró,  illetve  a  felhalmozási  feladatok 
megvalósítására 191 millió forint hitel igénybevétel történt. A tervezetthez képest kisebb mértékű 
hitel igénybevétel több jelentős felhalmozási feladat kivitelezésének csúszása miatt következett.
A kiadási  főösszeg  7.882 millió  forint,  amely  129  millió  forinttal  magasabb  mint  az  előző  év 
harmadik  negyedévében.  A módosított  előirányzat  felhasználása  58,8%,  jelentősen  elmarad  az 
időarányos mértéktől alapvetően a felhalmozási kiadások alacsony teljesítése miatt.
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A  költségvetés  szociális  és  egészségügyi  fejezete  jogcímen  1.567  millió  forintot  költött  az 
önkormányzat,  amely 101 millió  forinttal,  7%-kal  növekedett  az  előző  év  hasonló  időszakához 
képest.  Látható,  hogy  miközben  az  önkormányzat  mozgástere  egyre  csökken,  a  szociális  és 
egészségügyi terület egyre jelentősebb mértékű kiadással kénytelen számolni amiatt,  hogy egyre 
több  azon  polgárok  száma,  akik  megélhetésükről  külső  segítség  nélkül  nem  képesek 
minimumszinten sem gondoskodni. Ezen belül: egészségügyi alapellátásra 109 millió forint került 
felhasználásra. Kötelezően ellátandó feladatok finanszírozására az Egészségbiztosítási Pénztár 103 
millió forintot biztosított.
Míg a 2009. évben 8 háziorvosi körzet működtetése volt az önkormányzat feladata, addig a 2010. év 
harmadik negyedévében vállalkozó háziorvos hiányában már 10 körzet működtetése vált közvetlen 
feladattá.  A  következő  időszakokban  a  nyugdíjazások  következtében  tovább  fog  bővülni  az 
önkormányzat által működtetett körzetek száma. Szükséges végiggondolni, hogyan lehet majd új 
orvosokat foglalkoztatni.
Szociális segélyezésre és gyermekvédelmi feladatok támogatására kifizetett összeg 793 millió forint 
volt,  amely 19 millió forinttal,  2,5%-kal növekedett  az előző év hasonló időszakához képest.  A 
bővülés  azt  mutatja,  hogy  egyre  több  ember  kerül  a  szociális  ellátás  rendszerébe,  mivel  az 
életfeltételeik  rendkívüli  mértékben  romlottak.  A  szociális  és  gyermekvédelmi  támogatásként 
megjelenő  juttatásokkal  kapcsolatosan  is  jelentős  hátralék  halmozódott  fel.  Ennek  összege  194 
millió forint, 18 millió forinttal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A hátralékosok 
száma 2320 fő, amely a 2009. év háromnegyed évéhez képest 340 fővel emelkedett. A hátralékos 
állomány  bővülése  elfogadhatatlan,  mivel  rendkívül  rossz  üzenete  van  az  egyébként 
törvénytisztelők felé.
Közfoglalkoztatás feladataira összességében 440 millió forint került felhasználásra, amely 73 millió 
forinttal  növekedett.  Érvényesült  a Közgyűlésnek az a szándéka,  hogy értelmes munkavégzésen 
keresztül  segítséget  nyújtson  a  munka  világába  történő  visszatéréshez.  A foglakoztatás  963  fő 
számára  jelentett  értelmes  munkavégzést  nemcsak  a  kommunális  területen,  de  a  hivatalban,  az 
intézményekben is.
A közoktatási fejezeten (oktatás, nevelés) belül felhasznált forrás 2.882 millió forintot tett ki, amely 
62 millió forinttal kevesebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt összegnél, ezt elsősorban a 
központi  támogatás  csökkenése  okozta.  A közoktatási  fejezet  közel  50%-át  az  önkormányzat 
finanszírozza, az alapfokú oktatás esetében közel 60%-os, az óvodai ellátás 70%-os önkormányzati 
forrást igényel.
A  városüzemeltetési  feladatok  közül kommunális  feladatokra (utak,  hidak  fenntartása, 
parkfenntartás,  temetőfenntartás,  vízgazdálkodás,  köztisztaság,  közvilágítás)  összességében  264 
millió  forintot  költöttek,  amely  15  millió  forinttal  elmarad  az  előző  évi  felhasználástól.  A 
volumenében kisebb felhasználás torzít, mivel az előző évben a teljesített összeg 72,6%-os szintet 
ért  el  a vizsgált  időszakban. A feladatellátásban jelentős segítséget jelentett  a közfoglalkoztatás, 
hiszen célterülete alapvetően a kommunális terület volt.
Az  önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások  üzemeltetési költségeire 216 millió forint kiadás 
valósult meg, amely 16 millió forinttal csökkent. 
A nem lakás célú helyiségek üzemeltetésére 53 millió forint az előirányzat felhasználása.
A Felhalmozási  oldalon  711  millió  forint  kifizetés  történt,  ami  a  meghatározott  előirányzatnak 
csupán 28,1%-a. Az alacsony teljesítési szint amiatt alakult ki,  mert néhány nagy költségigényű 
feladat  például  a  Városközpont  funkcióbővítő  rehabilitációja  vagy  az  Észak-dél  kerékpárút 
megvalósítása  nem  jutott  a  kivitelezés  szakaszába  azért,  mert  kormányváltás  következtében  a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hónapokon keresztül nem működött.
Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  Városközpont  funkcióbővítő  rehabilitációjával  kapcsolatban 
megvan a bizottsági döntés, forrást nem vontak el, következhet a támogatási szerződés aláírása.
A 711 millió forintból felújításra került a Hunyadi krt., a Pécskő út, nyílászáró cserére került sor a 
SKÁID  Beszterce  ltp-i  Tagiskolában,  megtörtént  a  régi  központi  temető  útfelújítása, 
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csapadékcsatorna  korszerűsítése,  a  SKÁID Kodály Zoltán  Tagiskola,  valamint  a  SKÁID Arany 
János  Tagiskola  felújítása,  a  funkcióbővítő  város  rehabilitáció  előkészítése  és  a  Salgóbánya 
szennyvízcsatorna beruházásnak előkészítése.
Adósságszolgálatra összességében 292 millió forintot  fordított az önkormányzat. A tőketörlesztés a 
korábbi években igénybe vett felhalmozási hiteleknek a szerződés szerinti ütemű visszafizetéséből 
adódott.  A  későbbi  évek  forrásbővítő  hiteleinek  tervezése  során  figyelemmel  kell  lenni  az 
adósságszolgálati  kötelezettségek  alakulására,  mivel  a  fedezetlenség  a  működési  oldal  hiányát 
emeli.
Összességében az önkormányzati költségvetés teljesítési adatai alapján kijelenthető, hogy az év há-
romnegyed részében a likviditás megfelelő volt. A tervezett költségvetést az önkormányzat teljesíte-
ni tudta. Ez köszönhető egy nagyon átgondolt tervezésnek. Köszönetét fejezi ki az ágazatok szerep-
lőinek.

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér a terembe. A jelen lévő képviselők száma: 15 fő.)

A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra javasolja, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag, a Népjóléti Bizottság ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének koncepciója és a részletes költ-
ségvetés elkészítésének követelményei
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda  :   A 2011-es költségvetés is azt a fegyelmezett gazdálkodást várja az 
intézményektől, cégektől, az ágazatok szereplőitől, melyek megvalósulása látható a 2010. évben. 
A  központi  költségvetés  jelenlegi  állapota  szerint  látható,  hogy  elmozdulás  történt  az 
önkormányzatok  irányában,  elsősorban  a  normatív  támogatás  vonatkozásában.  A  mostani 
számítások  alapján  36  millió  forintra  tehető  a  támogatási  növekmény,  amely  a  normatívák 
tekintetében látszik a költségvetési törvényből. Látható azonban az is, hogy az önkormányzat helyi 
bevételei tovább csökkennek. Előreláthatólag az adóbevételek esetén 50 millió forint, illetékbevétel 
esetén  10  millió  forint  a  várható  csökkenés.  A 2011.  évben  nem fog  változni  a  bérlakásokkal 
kapcsolatos helyzet sem, a tervezett bevételkiesés 20-30 millió forintra tehető. A kiadási tételeknél 
látható,  hogy  minden  ágazat  több  forráshoz  szeretne  jutni.  A működéshez  azonban  szükséges 
alkukat kötni.
A koncepcióban megfogalmazódott az az elvárás, az a kérés, melynek értelmében minden ágazatnak 
alaposan és reálisan át kell gondolnia azt, hogy melyek azok a feladatok, melyeket mindenképpen el 
kell látni, melyek azok, amelyeket nem kötelező ellátniuk úgy, hogy a színvonal ne csökkenjen.
Hangsúlyozza, hogy az intézményeknek bevételeiket tovább kell növelni. Fontosnak tartja a cégek 
gazdálkodásának áttekintését  annak érdekében,  hogy a  2011.  évre tervezett  költségvetési  hiányt 
csökkenteni lehessen. Az elmúlt években intézményi szinten megtörténtek a szükséges integrációk. 
Szükséges  azonban  végiggondolni  azt,  hogy  hol  lehet  még  a  hiányt  csökkenteni.  A  város 
önkormányzata  nagyon  nehéz  költségvetetési  év  elé  néz,  hiszen  a  múlt  örökségei,  a  központi 
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költségvetés hatása is befolyásolja. Úgy gondolja, ha a szükséges stratégiai döntések megszületnek, 
akkor a város költségvetése véglegesen stabilizálható. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyban hozott döntése az ülés előtt 
kiosztásra került. 

Huszár Máté: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát a 2011. évi költségvetési koncepcióról.
(A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Vá-
rosfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 
az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett míg a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Huszár Máté: Ellenzéki képviselőként olyan költségvetési koncepciót várt, mely tartalmazta volna a 
FIDESZ-es városvezetés/kormány korábban meghatározott fejlesztéseit, stratégiai fontosságú elkép-
zeléseit. Ezzel ellentétben úgy látja, hogy a következő évben „túlélésre” kell a városnak berendez-
kednie. Az előterjesztésben bizonyos ellentmondásokat vélt felfedezni. Az előterjesztés 11. oldala 
tartalmazza, hogy „... 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre”, ezzel szemben a 26. oldal 
már azt tartalmazza, hogy „A bérpolitika elvárt alapelve a hatékony létszámgazdálkodás megvaló-
sítása. … létszámcsökkentést kell elérni.” A koncepció 12. oldalán található, hogy „...a gazdaság 
már 2011-ben is dinamikussá válik, a GDP növekedés elérheti a 3%-ot.”  Kérdezi, hogy kerül ez 
összhangba a koncepció 17. és 20. oldalán megfogalmazott recesszióval és a világgazdasági válság 
2011-re megjelenő hatásaival?
Hírolvasóként folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés elkészítésének folyamatát. Polgár-
mester Asszony az előző napirend keretében említette, hogy 2009. évben milliárdos önkormányzati 
forráselvonás  történt.  Gémesi  György,  a Magyar  Önkormányzatok Szövetségének az elnöke azt 
mondta, hogy a FIDESZ által elmondottakkal szemben a következő évben csökken az állami sze-
repvállalás az önkormányzatok finanszírozása tekintetében. Véleménye szerint a 2010. évi reálérté-
ken történő önkormányzati finanszírozáshoz még legalább 40-50 milliárd forint szükséges a követ-
kező évre.

Méhes András: Elmondja, hogy a napirend kiegészítéseként egy részletesebb ismertetést várt volna 
el, hasonlóan az előző évhez. Polgármester Asszony kiemelte a normatív támogatások 36 millió fo-
rintos növelését, mellyel az önkormányzat számolhat. Utalt rá, hogy Telek László irodavezető a bi-
zottsági ülésen további adatokat is mondott, a normatív támogatás növekedése mellett az SZJA és a 
kiegészítések 136 millió forint csökkenést mutatnak. Az önkormányzat 2011-ben 710 millió forint 
működési hitellel számol, a működési oldalon várhatóan 2 milliárd forint lesz a hiány. Úgy gondol-
ja, hogy ekkora még sohasem volt az önkormányzat hiánya. Kíváncsian várta, hogy a koncepció mi-
lyen elképzeléseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy egy kezelhető költségvetés kerüljön 2011-ben 
elfogadásra. A koncepció idézetében vélhetően elírás történt, nem „kitörjük az adósságcsapdából”, 
hanem „kitörjünk az adósságcsapdából”. Az idézet utolsó mondata tartalmazza a lényeget „a mai 
aktív nemzedéknek aligha lesz még egy ilyen lehetősége a megújulásra”. A koncepció 5. oldalán ol-
vasható, hogy „A várhatóan rendelkezésre álló források és a kiadási elképzelések összhangjának  
megteremtésében a feladatellátás komplex rendszerének rendszerszemléletű áttekintése, és ez alap-
ján módosított gazdálkodási pálya kijelölése hozhat megoldást.” A koncepcióban nem tapasztalja 
azt a megújulásra való törekvést, melyet az Orbán Viktor miniszterelnök úrtól származó idézet elő-
revetített. A korábbi években is megfogalmazta a szocialista frakció azt a véleményét, miszerint il-
lúzió az, hogy az önkormányzatok finanszírozása kormányváltás esetén alapvetően megváltozik. Az 
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önkormányzatnak saját  gazdálkodását  kell  áttekintenie,  olyan  megoldásokat  kell  találni,  melyek 
hosszú évekre biztosítják a működést.
Polgármester Asszony a háromnegyed éves tájékoztató kapcsán elmondta, hogy az idén sikerült biz-
tosítani a költségvetés egyensúlyát. Kiemeli, hogy a működési hitelállomány 2005. évhez képest 
200 millió forintról 710 millióra növekedett.
Huszár Máté képviselőtársa már említette a koncepcióban megfogalmazott „biztató jövőképet, dina-
mikus fejlődést”, ami a foglalkoztatottság növelését vetíti előre. A koncepció végén azzal szembe-
sült, hogy a színvonal csökkenésével, létszámelbocsájtással kell szembe nézni. Olvasatában ez azt 
jelenti, hogy Magyarország fejlődik, ez a fejlődés azonban Salgótarjánban nem lesz tapasztalható. 
Olyan fedezetlenséget lát, mely komoly átgondolást igényel a következő időben az önkormányzat 
minden területén. A beterjesztett koncepciót jelenlegi formájában nem tudja támogatni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nem emlékszik arra, hogy a koncepcióban a színvonal csökkenése, a 
létszámcsökkentés megfogalmazásra került volna. Arról beszélt, hogy az ágazatok szereplőit, intéz-
mények képviselőit arra kéri az önkormányzat, hogy a színvonal megtartása mellett gondolják végig 
feladataikat. Büszke lehet Salgótarján városa a közoktatás területén nyújtott színvonalért. Az óvodá-
tól az alapfokú oktatáson át a középfokú oktatásig, de az egészségügyi és a szociális ágazatban is 
igyekszik a város kiemelkedő színvonalat nyújtani, a szociális hálót elég komolyan jeleníti meg a 
város. Huszár Máté képviselőtársa említette, hogy túlélésre kell berendezkedni, valóban, 2011-ben 
minden önkormányzatnak, az egész országnak. Erre azért van szükség, mert az elmúlt 8 évben tönk-
re tették az országot. Ezeket a sebeket nem lehet egyik napról a másikra begyógyítani.

Méhes András: A beterjesztett koncepcióval kapcsolatban fogalmazta meg véleményét. A koncepció 
17. oldalának IV. pontja tartalmazza, hogy „Számítani kell az alábbi hatások megjelenésére: … Az 
önkormányzat  által  biztosított  szolgáltatások körének és mértékének csökkenése.” A 26.  oldalon 
szerepel továbbá, hogy „... amennyiben lehetséges – létszámcsökkentést kell elérni.” Természetesen 
neki sem célja a színvonal csökkenése és a létszámleépítés, amely több embert hátrányosan érint.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Emlékei szerint a 17. oldalon megfogalmazottak a szociális ellátás te-
rületére, nem pedig az önkormányzat működésére vonatkoznak.

Dóra Ottó: Egyetért képviselőtársaival, akik keveselték Polgármester Asszony szóbeli kiegészítését. 
A Bajnai-kormány által végrehajtott megszorító lépésekhez képest újabb 80-90 milliárd forint elvo-
nás látható. Salgótarján esetében ez a csökkenés 130 millió forint körül várható. A 2011-es év a FI-
DESZ számára „kegyelmi állapot”, hiszen még vissza lehet mutogatni az elmúlt 8 év döntéseire. A 
jelenlegi önkormányzatnak kell a szükséges döntéseket meghoznia. 2010-ben a város önkormányza-
ta olyat tett, melyet más megyei jogú város története során sohasem, ez pedig az, hogy hosszú távú 
működési hitelt vett igénybe.
Gratulál  Polgármester  Asszony alelnöki  kinevezéséhez  a  Megyei  Jogú  Városok Szövetségében. 
Kéri, hogy konzultáljon polgármester társaival, például Lázár János Hódmezővásárhely polgármes-
terével arról, hogy milyen intézkedéssekkel érte el azt, hogy a szocialista vezetésű kormány ideje 
alatt nem vett igénybe működési hitelt.
Több költségvetést látott már, de ahol az induló hiány megközelíti a 25%-ot a működési hitel terüle-
tén, olyat még nem. Kíváncsian várja a koncepció alapján megalkotott jövő évi költségvetés terve-
zetét, ami a jelenlegi városvezetés felelőssége. Úgy gondolja, hogy nem „visszamutogatni „kellene.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni Dóra Ottó képviselő gratulációját. Szokott polgármester tár-
saival beszélgetni. Nyíregyháza jelenlegi polgármestere például kétségbe van esve azért, hogy az 
előző szocialista polgármester asszony mit tett a várossal.
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Fenyvesi Gábor: Az volt a terve, hogy a FIDESZ-KDNP frakció álláspontját ismerteti, de a szocia-
lista hozzászólások más tárgyú hozzászólásra késztetik. A Közgyűlés napirendi pontjai között szere-
pelt a város háromnegyed éves költségvetési teljesítése, egy komplex fejlesztési terv bemutatása. Az 
ember mégis úgy érzi magát, mintha temetésen venne részt. Az elmúlt 8 évet figyelembe véve „bá-
jos”-nak tartja a szocialista frakció által megfogalmazottakat. A fejlesztési koncepció tárgyalásakor 
aggályukat fogalmazták meg a beruházással kapcsolatban. Az MSZP és annak kormánya az elmúlt 
években homokba fúrt alagutat,  völgyhidat épített.  Véleménye, hogy ez hagy kivetnivalót maga 
után. A hiány mértékét többféleképpen lehet értelmezni. 2006-ban, amikor a FIDESZ átvette a város 
vezetését a hiány 1,6 milliárd forintot tett ki. Az elmúlt 8 év kormányzati „garázdálkodásának” kö-
vetkeztében ez a hiány csak 200 millió forinttal növekedett. A költségvetés kialakításánál az intéz-
mények elképzeléseit a realitás talajára fogják helyezni, melynek függvényében kezelni fogják a ki-
alakult hiányt. 
Kiemeli, hogy az elmúlt ciklusban a szerkezeti átalakításoknak, a feladatellátás hatékony szervezé-
sének és a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően megőrzésre került az intézmények működő-
képessége.
A nehéz gazdálkodás ellenére jelentős fejlesztések valósultak meg, komfortnövelő szolgáltatások 
szervezésére került sor. Az elmúlt ciklusban olyan nagyívű projektek lettek megtervezve, amelyek a 
következő ciklusban már a megvalósítás szakaszába lépnek. A szükséges forrásokat a város megsze-
rezte. A 2011. évi költségvetés Salgótarjánban a megújulás költségvetése lesz azért, hogy a város 
hosszú távon fenntartható legyen. A város vezetése az előző ciklusban is ezért dolgozott, és olyan 
költségvetést fog összeállítani a 2011-es évre is, ami ezt megalapozza. A FIDESZ-KDNP frakció tá-
mogatja a költségvetési koncepciót. Kéri képviselőtársait, hogy szintén támogassák.

Dóra Ottó: Fenyvesi Gábor alpolgármester úr azt állította, hogy 2006. évben, amikor a város vezeté-
sét átvették a hiány 1,6 milliárd forint volt. A koncepció tartalmaz egy táblázatot, melyből kiolvas-
ható, hogy 2005. év végén a hiány 200 millió forint, 2006-ban 300 millió forint, 2010-ben már 1,2 
milliárd forint.

Fekete Zsolt: Fenyvesi Gábor alpolgármester ismét visszamutogatott a múltba. 2005-ben a költség-
vetés tárgyalása előtt Fenyvesi Gábornak egészen más véleménye volt Salgótarján fenntarthatóságá-
ról és magáról a költségvetésről is. Szocialista képviselőként a szocialista városvezetéssel szemben 
maga is teljesen más véleményt fogalmazott meg, melyet a mai napig fenntart, 2005-ben is megfo-
galmazta már azt, és azóta minden évben elismétli, hogy a város adósságspirálba került, ami egyre 
mélyült. A koncepció tartalmazza a könyvvizsgálói jelentést is, mely jelentős fedezetlenséget, nö-
vekvő egyensúlytalanságot fogalmaz meg. Szükséges változtatás, hiszen a város a 24. órában van. A 
költségvetés az ellátási és szolgáltatási kiadási szerkezet átrendezése nélkül megvalósíthatatlan lesz. 
Az önkormányzatnak saját lehetőségeihez mérten kell megoldani a működését. Egy önkormányzat-
nak úgy kell működnie, mint egy családnak a családi kassza tervezésénél. A koncepció nem sugall 
nagy terveket, nem tartalmazza azt, hogy a működésbeli kinnlévőségeket, tartozásokat milyen mó-
don lehet csökkenteni. Az adósságspirálon változtatni csak átalakítással lehet. Egyet már megtanult: 
semmi nem annyiba kerül, amennyit kifizetünk érte, hanem annyiba, amennyiben valamiről le kel-
lett mondanunk azért, hogy terveinket megvalósítsuk.

Huszár Máté: Nem érti, hogy a homokba fúrt alagút, a völgyhíd építése az hogyan illeszkedik Sal-
gótarján 2011. évi költségvetési koncepciójához. Két olyan ügyet említ viszont, ami valóban meg-
határozhatja Salgótarján 2011. évi költségvetését.
Matolcsy György miniszter úr üdvözítő megoldásként arról beszélt 1 évvel ezelőtt, hogy új költség-
vetésre van szüksége az országnak, ami 2010. július 1-jével hatályba is lépett. Emlékei szerint Pol-
gármester Asszony is előszeretettel hivatkozott a 2010. évi városi költségvetés megalkotásakor arra, 
hogy az új költségvetés gyógyírt jelenthet az önkormányzatok finanszírozására.
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Dóra Ottó képviselőtársa említette Hódmezővásárhely polgármesterét – akiről köztudott, hogy befo-
lyásos személyiség – aki 8-10 hónappal korábban úgy fogalmazott egy interjúban, hogy az az ön-
kormányzat nem érdemel kormányzati segítséget, aki működésre vesz fel hitelt. Úgy gondolja, hogy 
fenntartható költségvetést nem lehet alkotni akkor, amikor egy önkormányzat adósságspirálba ke-
rült. Azt csak az abból való kitörés után lehet.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Érdekesnek tartja az MSZP-frakció értékítéletét. A FIDESZ nem be-
szélhet csak salgótarjáni dolgokról, az MSZP viszont bármiről. Huszár Máté képviselő nem beszélt 
a salgótarjáni költségvetésről, azonban megemlítette Matolcsy György és Lázár János nyilatkozatát. 
Úgy gondolja, hogy „az egyenlők között az egyenlőbbeken” kellene gondolkodnia Huszár Máté 
képviselőnek. A salgótarjáni költségvetéssel kapcsolatban képviselő úr megerősítette azt, amit Feke-
te Zsolt fogalmazott meg az adósságspirállal kapcsolatban.

Huszár Máté: Hozzászólásában azt mondta, hogy nem érti azt, hogy az országos példák hogyan il-
leszkednek Salgótarján költségvetési koncepciójához. Két olyan országos ügyről beszélt, ami aktuá-
lissá válhat ma is, hiszen erről beszélt Polgármester Asszony is.

Fenyvesi Gábor: A költségvetési koncepció legfontosabb szerepe, hogy az ellenzék és az aktuális 
városvezetés megossza egymással a költségvetéssel kapcsolatos politikai jellegű gondolatait. Az el-
múlt időszak eseményei azonban nem pozitív változást hoztak. Huszár Máté képviselő említette 
Matolcsy György úr nyilatkozatát. Valószínűnek tartja azt, hogy miniszter úr akkor nem minden 
egyes tételével volt tisztában a költségvetésnek. Először a 2010. évi költségvetés számait kellett sta-
bilizálni, ezt követően próbálták a „sittet” helyrerakni az országban.
Többször elhangzott a szerkezetátalakítás szükségessége. Emlékeztet az előző szocialista városve-
zetés szerkezetátalakítási intézkedéseire, amikor nem sikerült megoldani az intézményhálózat mű-
ködtetését, bár intézményeket zártak be. Ezekkel az intézkedésekkel csak a dologi kiadás egy részét 
sikerült csökkenteni, azonban az intézmények ugyanazzal a létszámmal dolgoztak tovább. Ezek az 
évről évre halmozódó károk 3-4-500 millió forintos hiányt hoztak, ami elérte azt a pontot, amit 
szerkezetátalakítással már nem lehet kezelni.
A működési hiányt úgy lehetne kezelni, ha egy intézményt sem nyitna ki a város a jövő évben. A 
nagy bajt az okozta, hogy a fokozatok nem voltak betartva. Amit megtettek az intézményhálózattal 
kapcsolatban, az racionális lépés volt, de az intézményhálózatot fenn kell tartani.

Eötvös Mihály: Az önkormányzat költségvetési hiánya 2010-ben 1,2 milliárd forint, melyből 710 
millió forint rövid lejáratú hitel, 490 millió forint pedig középlejáratú hitel. A működést ezzel lehe-
tett finanszírozni. 2006-ban, amikor a jelenlegi városvezetés átvette a város irányítását, 290 millió 
forint rövid lejáratú hitellel működtette a várost, ami 2009-re 490 millió forintot tett ki. Emlékezteti 
képviselőtársait, hogy 2009-ben -6,7%-os GDP növekedés volt az országban, ami nemcsak a köz-
ponti költségvetésre hatott ki. Az elmúlt időszakban az államadósság 53%-ról 80%-ra emelkedett, 
melynek következtében növekedtek az ez után fizetendő kamatok is. 2009–ről 2010-re való igaz, 
hogy 130 millió forinttal csökkentek a normatívák, de ez nem jelent semmit. A gyermekvédelmi 
szakellátást a megyei önkormányzatnak kellett volna ellátnia, de ezt áthárították a városi önkor-
mányzatokra, ami a költségvetésben -150 millió forintot jelent. A gazdasági válság következtében 
jelentősen csökkentek a helyi adó bevételek.
Egyetért azzal, hogy a szükséges intézkedéseket a felelősség jegyében kell megtenniük. Bízik ab-
ban, hogy a jelenlegi kormány olyan gazdaságpolitikát fog folytatni, melynek következtében az ön-
kormányzat működési rendszerét helyre tudja állítani. Bízik benne, hogy az adóbevételek növekedni 
fognak, és hogy a kormány át fogja tekinteni az önkormányzatok feladatrendszerét.
Emlékeztet arra a döntésre is, amikor 2007-ben az oktatás területén a normatív finanszírozásról a 
teljesítmény finanszírozásra kellett áttérni. Ez a városnak kb. 4-500 millió forint mínuszt jelentett. 
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Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzat a lehetőségekhez képest tisztességesen 
működött.

Méhes András: Lehet azt mondani, hogy 2006 előtt az akkori városvezetés mindent rosszul csinált, 
és 2006 óta mennek jól a folyamatok. Ezzel nem ért egyet. Bízik abban, hogy az országban pozitív 
változások lesznek, a gazdaság meg fog erősödni. Fenntartja véleményét, hogy az állam nem fog 
több forrást biztosítani az önkormányzatok részére.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 228/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  az  önkormányzat  2011.  évi 
önkormányzati  költségvetéséről  szóló  koncepciót,  ebben  a  részletes  költségvetés  kidolgozására 
vonatkozó alapelveket,  szempontokat,  tervezési  irányokat  elfogadja  és a további tervező munka 
kiindulási alapjának tekinti. 
Amennyiben  az  önkormányzat  2011.  évi  részletes  költségvetése  egyensúlyának  kialakítása 
szükségessé  teszi  a  Közgyűlés  döntését,  a  megoldási  javaslatokat  olyan  időpontban  szükséges 
kidolgozni és beterjeszteni, hogy hatásai érvényesülhessenek a tervezés során.

Határidő: folyamatos
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

dr. Kádár Zsombor jegyző

5./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének .../2010.(XII.16.)  rendelete  a  2011.  évi 
költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése alapján január 1-jé-
től és a költségvetési rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló rendelet 
szabályozza az önkormányzat működésének folyamatos vitelével kapcsolatos teendőket. A rendelet 
felhatalmazást ad a polgármesternek, az intézmények vezetésének, illetve megbízási szerződés alap-
ján a Salgó Vagyon Kft-nek, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és kiadásait 
finanszírozza. A rendelet szabályozása korlátozásokat is tartalmaz, hiszen az önkormányzati támo-
gatás csupán az intézmények működési alapfeladatainak finanszírozására használható fel. Ezen túl-
menően működési többletfeladat megvalósítása csak saját  bevételből,  illetve előzetes közgyűlési 
döntés alapján lehetséges. Új felhalmozási feladat csak a Közgyűlés hozzájárulásával vállalható.
Azon  feladatokhoz,  amelyeket  az  átmeneti  időszakban  a  Közgyűlés  az  általános  feltételekből 
kiemel, a szabályozás keretösszeget rendel, ami biztosítja a megfelelő színvonalú megvalósítást.
Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt kialakulhat olyan rendkívüli helyzet, amikor az önkormány-
zati érdek érvényesítése, érvényesíthetősége szempontjából haladéktalanul döntést kell hozni, mivel 
a döntés elmaradása előnyvesztést, esetleg kárt okoz, illetve később jelentős többletkiadást eredmé-
nyez. Ezen rendkívüli helyzetek kezelésére lehetőséget kell adni a polgármesternek, azonban ilyen 
döntésekhez a jegyző ellenjegyzése megkülönböztetett jelentőségű.
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Népjóléti Bizottság 
egyhangúlag, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 33/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

SZÜNET

(Szünet után a jelen lévő képviselők száma 13 fő. Ercsényi Ferenc és Szekeres Géza képviselők nem  
térnek vissza az ülésterembe.)

6./ Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
7/2007.(III.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

(Szekeres Géza képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 14 fő.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy az SZMSZ rögzíti - egyebek közt - a meghívónak és 
az előterjesztéseknek a képviselők részére történő megküldésére, a Közgyűlés ülésein tanácskozási 
joggal rendelkező személyek körére, a Közgyűlés által megalkotott jogszabály megjelölésére, és a 
Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökre vonatko-
zó alapvető szabályokat. 
A  Polgármesteri  Hivatal  jövőbeni  költséghatékonyabb  működésének  elősegítése  érdekében  a 
módosítás  lehetővé  teszi,  hogy  a  Közgyűlés  tagjai  a  meghívót  és  a  testületi  ülésre  készült 
előterjesztéseket elektronikus formában kapják meg.
Az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat (SVDÖK) között 2010. november 
17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretében az Önkormányzat - egyebek 
közt - vállalta, hogy biztosítja az SVDÖK mindenkori elnökének, vagy az Alapszabály értelmében 
az  elnököt  helyettesítő  tagjának  tanácskozási  joggal  történő  részvételét  a  Közgyűlés,  illetve  a 
Népjóléti Bizottság ülésein. A tanácskozási jog gyakorlásához az SZMSZ módosítása szükséges.
A  jogszabályszerkesztésről  szóló  IRM  rendelet  a  megalkotott  jogszabály  megjelölésére 
vonatkozóan  a  korábbiaktól  részben  eltérő  előírásokat  határoz  meg,  emiatt  az  SZMSZ-nek  a 
Közgyűlés által megalkotott rendeletekre vonatkozó formai előírásait módosítani szükséges.
2010. szeptember 1. napjától a regionális államigazgatási hivatalok általános jogutódai a fővárosi, 
megyei  közigazgatási  hivatalok.  2011.  január  1.  napjától  azonban  a  fővárosi  és  a  megyei 
közigazgatási hivatalok általános jogutódai a fővárosi és a megyei kormányhivatalok lesznek. Az 
SZMSZ jelenleg hatályos szövegében az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Nógrád  Megyei  Kirendeltsége,  illetve  annak  vezetője  szerepel.  Mind  a  jelenlegi  közigazgatási 
hivatal, mind a jövőbeni kormányhivatal feladatát tekintve a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért  felelős szerv. Erre való tekintettel,  és annak kiküszöbölésére, hogy az adott  szerv 
megnevezésének jövőbeni esetleges változásai esetében az SZMSZ módosítása ismét szükségessé 
váljon, célszerűbb a szervnek a feladata szerinti megjelölését használni.
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A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 2010. május 28. napjáig hatályos rendelkezései szerint 
közigazgatási szervnél köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás, kinevezés csak pályázat útján 
adható, helyi önkormányzat rendeletében határozhatja meg azokat a munkakör(öke)t - vezetői be-
osztás kivételével -, amely(ek) pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők, feltéve, hogy tör-
vény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. 2010. május 29. napjával megszűnt a mun-
káltató  pályázat-kiírási  kötelezettsége,  emiatt  a  továbbiakban  nincs  szükség  az  önkormányzati 
SZMSZ-ben a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörök rögzítésére.

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 15 fő.)

dr. Kádár Zsombor: Az ülés előtt került kiosztásra az a kiegészítés, amely a rendelet-tervezetben a 
szervezeti felépítést módosítja. Ez a módosítás a megváltozott bizottsági struktúrához igazítja a hi-
vatal működési rendjét. Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda, illetve a Szociális és Egészségügyi 
Iroda összevonásra kerül egy Népjóléti Iroda keretében. A másik változás, hogy a Városfejlesztési 
és Informatikai, valamint a Városüzemeltetési Iroda egy új szervezeti egységként jelenik meg: Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda néven. Mivel a változás érinteni fogja a Polgármesteri Hi-
vatal szervezeti és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét, ezért javasolja, hogy a hatálybalé-
pés ideje 2011. február 1. legyen.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A kiegészítésről jegyző úrral előzetesen egyeztetett, és ahogyan az 
anyagban is szerepel, támogatja az elfogadását. A bizottságok a kiegészítés nélkül tárgyalták az elő-
terjesztést.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 10 igen szavazattal, 
az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag, 
míg a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés.

dr. Bercsényi Lajos: Örömét és köszönetét fejezi ki, hogy a diák önkormányzat elnöke tanácskozási 
joggal részt vehet a Népjóléti Bizottság, illetve a Közgyűlés munkájában. 

Dóra Ottó: Javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatba kerüljön be, hogy a szakbizottsá-
gok külső, nem képviselő tagjai tanácskozási joggal rendelkezzenek, és kapjanak meghívót a Köz-
gyűlés üléseire.

dr. Kádár Zsombor: Bizottsági üléseken is kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját, előterjesztőként 
nem támogatja a javaslatot, nem szeretné kiterjeszteni a tanácskozási jogkörrel rendelkezők körét.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 34/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 14/1991. (VI.24.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A helyi adókról szóló törvény módosítása következtében a piaci és 
vásározó kiskereskedelmi tevékenység 2011. január 1-től nem minősül ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenységnek, ezért az előterjesztés a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység megállapí-
tott adómértékének hatályon kívül helyezését javasolja. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság támogatta az 
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 35/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8./ Javaslat a közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője
A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Berta Gyuláné, a SODEXO Magyarország Kft. területi képviselője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat közoktatási intézményeiben biztosított gyermekét-
keztetés intézményi térítési díját a fenntartó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján rendeletben állapítja meg. 
A jelenleg hatályban lévő,  az önkormányzati intézmények által biztosított élelmezés térítési díjának 
megállapításáról szóló 6/1996. (III.11.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatára és ennek eredményeként az 
új rendelet-tervezet megalkotására a Gyvt. és az önkormányzat egyéb rendeletei, valamint a 2011. 
évre vonatkozó intézményi térítési díjak megállapítása miatt került sor. 
E rendelet-tervezet a törvény és az önkormányzat egyéb rendeleteire tekintettel szabályozza újra a 
közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak meghatározá-
sát. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Népjóléti Bizottság egyhangú-
lag, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 36/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az önkormányzat Közgyűlése rendeletben állapítja meg az egyes 
közszolgáltatások díjait. A 9. a/., 10., 11., 12., 13. a./ és b./ napirendi pontokhoz tartozó előterjeszté-
sekben az önkormányzat ennek tesz eleget.
Az egyes szolgáltatók felé a díjkalkulációra vonatkozóan megfogalmazott önkormányzati elvárás a 
következő volt: a költségek, ráfordítások tekintetében a prognosztizált 3,5 %-os infláció mértékével 
egyező növekedéssel lehet számolni,  külön indokolva,  amennyiben a szolgáltató ettől  magasabb 
mértékű növekedést kíván érvényesíteni. A bérköltségek és az egyéb személyi jellegű ráfordítások 
esetében, hasonlóan a közszférában dolgozóknál érvényesített elvekhez 0%-os bérfejlesztést lehetett 
érvényesíteni, amelytől való eltérésre csak a jogszabályban előírt kötelező bérfejlesztés (minimálbér 
várható emelés) miatt volt lehetőség.
Mindezek alapján a szolgáltatók a 2010. évi díjhoz képest: a helyi autóbusz-közlekedés díjainál 3,5 
%-os,  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  esetén  5%-os,  a  hulladékkezelési  szolgáltatás  díjánál 
3,5%-os,  a  temetkezés  és  kegyeleti  szolgáltatás  díjainál  3,5%-os,  az  ivóvíz  szolgáltatás  díjánál 
2,3%-os, a csatornaszolgáltatásnál 4,7%-os mértékű díjemelési javaslatot terjesztettek be.

Javasolja, hogy a 9. a./, b./ és c./ napirendi pontokat egy napirend keretében tárgyalja a Közgyűlés, a 
döntéshozatal külön történjen.

9./ a./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz 
különjáratok díjának megállapításáról szóló 39/2004. (XII.16.)Ör. sz. rendelet módosí-
tására
Előterjesztő: Bucsok Lajos a Nógrád VOLÁN Zrt. vezérigazgatója

b./ Javaslat  közigazgatási  határon  kívüli  helyi  autóbusz  közlekedés  működtetésére 
vonatkozó megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
− Bucsok Lajos a Nógrád VOLÁN Zrt. Vezérigazgatója

c./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztésekkel kapcsolatban a következőket fogalmazza meg: 
2006-ban az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy Somoskőújfalu a tömegközlekedését Salgótar-
ján helyi  autóbusz-közlekedésének igénybevételével  biztosítsa,  melynek időtartama évente  meg-
hosszabbításra került.
A b./ napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben arra tesz javaslatot, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  további  egy  évre  biztosítsa  Somoskőújfalu  helyi  járattal  történő 
kiszolgálását.  Ehhez szükséges a vonatkozó megállapodás- és szerződéstervezet Közgyűlés általi 
jóváhagyása. 
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A c./ napirendi pontban javasolt menetrend módosítás a lakossági fórumokon és a közmeghallgatá-
son elhangzott kérések és igények figyelembevételével készült. A módosított menetrend-tervezet a 
hálózat működtetésére, finanszírozására vonatkozó 2011. évi díjkalkulációnak megfelelően készült, 
a jelenlegi futásteljesítmények megtartásával. A menetrend módosítás 2011. január 1. napjától lép 
hatályba.

Bucsok Lajos: A menetrend módosításával kapcsolatban elmondja, hogy egy menetrendnek egy-
szerre kell rugalmasnak és kiszámíthatónak lennie. Úgy gondolja, hogy rugalmasság tekintetében a 
szolgáltató akkor jár el helyesen, ha figyelembe veszi mind a lakossági, mind a képviselői igénye-
ket. A szolgáltatónak nem lehet más az érdeke, minthogy olyan menetrendet alkosson, amely az igé-
nyeknek megfelel. A jelenlegi menetrend a rugalmasság mellett igénykövető is. Megfelel azoknak a 
fizikai paramétereknek, amelyek a finanszírozhatóságot biztosítja. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta mindhárom előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 37/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Szám: 229/2010.(XII.16.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  közötti,  a  helyi  járati  autóbusz-közlekedés 
működtetésére  vonatkozó  megállapodás-módosítás  tervezetét  az  I.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

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

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata,  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  közötti 
szerződés tervezetet a II. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 230/2010.(XII.16.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedésének  biztosítása  érdekében  a  Nógrád  Volán  Zrt.-vel  2004.  december  30-án 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását  2011. január 1-jei hatállyal a melléklet  szerint 
jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen 

10./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995. (XII.18.) Ör. sz. rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Nemes Tamás a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 
nem ellenében, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
míg a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Szabó Ferenc Gábor: A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
ülésén két kritikai vélemény fogalmazódott meg. Az egyik, hogy a családi házas övezetben nem ta-
pasztalható a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.  működése,  több helyen évek óta nem találkoztak a 
szakemberekkel.  Ezzel  ellentétben  a  társasházi  övezetekben  az  elvégzett  munka  sokszor  nincs 
arányban a leszámlázott összeggel.

Méhes András: A szakbizottság ülésén több észrevétel hangzott el a kéményseprő-ipari közszolgál-
tatással kapcsolatban. A jelenlévő képviselő elmondta, hogy a cég több problémával néz szembe. 
Úgy látja, hogy a problémák ellenére nincs olyan vezetői szándék, mely ezeket megoldaná. Az lát-
ható, hogy a fizetők terhére történik a bevétel biztosítása. Felhívja a figyelmet, hogy az előző cik-
lusban is volt egy jelentős áremelés, 2002-2006 között pedig volt olyan év, amikor a díj csökkentés-
re került. A jelenlegi díjemelést nem támogatja. 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
(A 38/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

11./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgálta-
tásról szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
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Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal,  1 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag, a 
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 39/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12./ Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör. sz. rende-
let módosítására
Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag, a Gazdasági, Város-
fejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Pénzügyi Bizottság támogatta az elő-
terjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 40/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 13./ a./ és b./ napirendi pontokat együtt javasolja megvitatni, a dön-
téshozatal külön történik.

13./ a./ Javaslat a víz- és csatornaszolgáltatás 2011. évi díjának megállapítására
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Molnár Viktor, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelő bizottságának elnöke

b./ Javaslat a 2011. évi vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításának módjára
Előterjesztő: Barta András a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Molnár Viktor, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelő bizottságának elnöke

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság az a./ napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangú-
lag, a  Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Pénzügyi Bi-
zottság mindkét előterjesztést támogatta.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 41/2010.(XII.16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 231/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  azzal,  hogy  a  Salgótarjáni  Csatornamű 
Szolgáltató Kft. a szolgáltatást igénybevevőkre 2011. évben a vízterhelési díjat az alábbi módon 
hárítsa át.
A  vízterhelési  díjat  a  szolgáltatást  igénybevevőnek  a  csatornaszolgáltatás  hatósági  díjával 
egyidejűleg  számla  ellenében  a  közüzemi  szennyvízhálózattal  elvezetett  szennyvíz  mennyiség 
arányában kell megfizetnie. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Barta András ügyvezető igazgató 

14./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2010. január-szeptember időszakra vonatkozó 
eredményéből osztalékelőleg kifizetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Csatornamű Kft. elkészítette a társaság könyvvizsgáló-
ja által auditált 2010. háromnegyed éves közbenső beszámolóját,  melynek alapján, hivatkozva a 
2004. évben megkötött együttműködési megállapodásra, 15.000 ezer forint osztalékelőleg fizetésére 
vonatkozó, taggyűlés tartása nélküli határozat meghozatalát kezdeményezte az önkormányzat felé. 
A közbenső beszámoló alapján megalapozottnak tartja az osztalékelőleg fizetését.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 232/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft. 
taggyűlésének, hogy a 2010. január 01. - szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó 21.833 ezer 
forint adózott eredményéből 15.000 ezer forint osztalékelőlegként történő kifizetését a Társasági 
Szerződésben foglalt arányoknak megfelelően hagyja jóvá. 
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Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV. 
törvény 133.  §  b)  pontja  alapján vállalja  az  osztalékelőleg  visszafizetését,  amennyiben utóbb a 
számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  alapján  –  a  társasági  törvény  131.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  társaság  következő  taggyűlésén  a  fenti 
javaslatnak megfelelően képviselje az önkormányzat álláspontját.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) sz. rendeletben megállapított leg-
magasabb távhőszolgáltatási díj alkalmazására 
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2006. (IX.14.) szá-
mú  rendelet  szerinti  legmagasabb  távhőszolgáltatási  díjakat  2009.  január  hónapban  fogadta  el, 
amely 2009. február 1-től lett hatályos. A Tarjánhő Kft. a csökkenő gázárak miatt - a Közgyűlés jó-
váhagyásával – 2009. október 1-től 7,07%-kal, 2010. január 1-től további 9,1%-kal csökkentette a 
lakossági hődíjakat, majd a 2010. évi folyamatos gázáremelkedés miatt 2010. július 1-től 10%-kal 
emelte a hődíjakat. 2011. január 1-től 9%-os gázár növekedés várható, ugyanakkor a kapcsolt ener-
giatermelésnél a villamos energia átvételi ára 15%-kal csökkenni fog.
Fentiek indokolják a 2009. február 1-től meghatározott szolgáltatási díjszintre való visszatérést.

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

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Huszár Máté: Kérdezi, hogy az előterjesztés miért az ülés előtt került kiosztásra? Emlékei szerint a 
távhődíj mértékéről a Közgyűlés az év elején szokott dönteni. Kérdezi továbbá, hogy 2011. első ne-
gyedévében várható-e további díjemelés? Az MSZP-TVE frakciója a jelenlegi díjemelést nem támo-
gatja, mivel egyrészt egy inflációt jelentősen meghaladó 7,6%-os emelésről van szó. Másrészről ez 
az idén már a második díjemelés, hiszen 2010. júliusától 10%-kal már emelkedett a szolgáltatás 
díja.

Kiss József: A képviselők a sajtóból értesülhettek a kapcsolt villamos energia termelés körül kiala-
kult helyzetről. A jelenleg hatályos rendelet értelmében a Tarjánhő Kft. gázmotorjai 2010. december 
31-én kiestek volna a kötelező átvételi szolgáltatás köréből. A távhő szakma és a kapcsolt energia-
termelés lobbizott annak érdekében, hogy legyen egy átmeneti moratórium azért, hogy az eredmény 
kiesés – amely a Tarjánhő Kft. viszonylatában 70 millió forint kiesést jelent – ne „szakadjon” a fo-
gyasztókra. A rendelkezés a mai napig nem jelent meg jogszabályban, de kormányzati bejelentés 
alapján arról értesült, hogy lesz egy moratórium, ami nem azt jelenti, hogy a szolgáltató teljes egé-
szében megkapja a kötelező átvétel-támogatást, hanem az előzőekhez képes 85%-os mértékben fog-
ják támogatni a kapcsolt energiatermelést. A kapcsolt energiatermelésben jelenleg 30-40%-os ha-
szon képződött, mely az évek során beépítésre került a távhő árába. A 15%-os árbevétel kieséssel a 
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Kft. eredménye gyakorlatilag a felére csökken.
A másik bizonytalansági tényező az energiahordozók ára. 2010. augusztus 1-től a Kft. visszalépett 
az egyetemes szolgáltatói körbe, a végleges gázár meghatározása még nincs törvénybe fektetve. A 
4000m3 feletti fogyasztók esetében várhatóan 9,1%-os emelés valószínű.
Az áremelés azért szükséges, mert a várható gázáremelés és a villamos energia termelésből adódó 
nyereség kiesése olyan gazdasági pozíciót okoz a Kft. részére, amely indokolja azt, hogy a cég visz-
szatérjen a két évvel ezelőtti árakhoz. A korábbi ármegállapítás során 60-62 dollárba került az olaj, a 
jelenlegi jegyzés 88 dollár körül mozog. Azt, hogy szükséges-e további áremelés nem tudja meg-
mondani. Ha megjelennek a szükséges jogszabályok, akkor tudják újból átszámolni. Valószínűsíti, 
hogy a tavasz folyamán erre már nem kerül sor, hiszen egy újabb áremeléshez szükséges az Ener-
giahivatal jóváhagyása is. Úgy gondolja, hogy legközelebb félévkor vagy a jövő év októberében ke-
rülhet sor ilyesmire, hacsak valami rendkívüli dolog nem történik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi díjemeléssel egy két évvel korábbi 
szintre tér vissza a szolgáltató, hiszen az előző időszakban fokozatosan tudták csökkenteni a díjat. 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 233/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 
Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú rendeletben 
meghatározott legmagasabb hatósági árat alkalmazza 2011. január 1. napjától.
A Közgyűlés a 111/2010.(V.27.) Öh. sz. határozatát visszavonja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató 

16./ Javaslat közlekedésbiztonsági tervezésre irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő:  Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetle-
nül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármű-
vek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő bal-
esetveszélyes csomópontok átépítésének tervezésére irányuló pályázat került meghirdetésre.
Salgótarján  területén  3  db  új  gyalogos-átkelőhely  kiépítését  szeretnék  megvalósítani  pályázati 
forrásból, melyek a következők: Salgótarján, Rákóczi út – Baglyasi úti csomópont környezetében, 
Karancs  út  –  Erdész  úti  csomópont  környezetében,  valamint  a  Salgó  út  –  Dózsa  György  úti 
csomópont környezetében.
A tervezés  összértéke  előreláthatóan  mintegy 3  M Ft-ot  jelent,  melyhez  1.8  M Ft  vissza  nem 
térítendő  támogatást  lehet  nyerni.  Azon  pályázatok,  amelyek  támogatást  nyernek,  a  jövőben 
kivitelezésre is pályázhatnak.

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
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Lőrincz Gyula: Polgármester Asszony szóbeli bevezetőjében elmondta, hogy az a pályázat, amelyik 
támogatást nyer az a későbbiek folyamán a kivitelezés költségeire is nyújthat be pályázatot. A jelen-
legi pályázat támogatási intenzitása 60%-os, melyhez 40% önrészt kell biztosítani. A kivitelezésre 
vonatkozó pályázat 90%-os támogatási intenzitást biztosít. Elmondja továbbá, hogy a tervezett léte-
sítmények megvalósítási helyszíne a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel előzetesen egyeztetve lett, ez 
alapján készült az előterjesztés.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A lakosság részéről történt jelzések figyelembevételével kerültek az 
említett csomópontok kiválasztásra.

Dóra Ottó: Az előterjesztésben hibásan szerepel az egyik helyszín. A Karancs út- Erdész út helyett 
Kővár út – Erdész út a helyes meghatározás.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztésben elírás történt, mely javításra fog kerülni.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 234/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ (KKK) a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában meghirdetett 
felhívására pályázatot nyújt be. 
A pályázat a Salgótarján Rákóczi út – Baglyasi úti gyalogátkelőhely, a Salgótarján, ÉRV előtti 
terület,  valamint  a  Salgótarján,  Salgó  út  gyalogátkelő  +  járda  +  út  kiemelt  szegély 
megvalósítására vonatkozik.

Az elvégzendő munkák pénzügyi forrása:
Tervezés(ek) összértéke  3.035 E Ft  100,00%
Saját forrás  1.214 E Ft  40,00%
Pályázott összeg  1.821 E Ft 60,00%

A pályázathoz kapcsolódó saját forrás összegét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására,  valamint  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2011. január 17.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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17./ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében „A 
Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem” című pá-
lyázata benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2008. december 2-án Salgótar-
ján Megyei Város Önkormányzatának konzorciumi partnerségével pályázatot nyújtott be a „Tarjáni 
Gyermektábor infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat a „E” jelű épület építési jellegű fej-
lesztéseit, valamint a minősített erdei iskolai program szakmai lebonyolításához szükséges képzést, 
tananyagfejlesztést és eszközbeszerzést tartalmazta. A beadott pályázat pozitív elbírálásban része-
sült, a támogatással megvalósult a kőépület téliesítése, mellyel megszűnt a Tarjáni Gyermektábor 
szezonális működtetése, ugyanis 52 fő részére az eddigi 16 hét helyett egész évben igénybe vehető a 
tábor szállásszolgáltatása. Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés 
az erdei iskolai program szolgáltatását emelte. A tábor egész éves működése, valamint az erdei isko-
lai szakmai program szolgáltatásainak további fejlesztése a pályázati program folytatását igényli. 
Ezt célozza meg a „A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem” 
című pályázati projekt. Jelen pályázattal megvalósítható az erdei iskolai szolgáltatáshoz kapcsolódó 
kiszolgáló épület („A” jelű épület) teljes körű felújítása, valamint az új funkcióhoz igazodó belső át-
alakítása. Felújításra kerül a foglalkoztató helyiség, a tábor dolgozóinak irodája a kapcsolódó vizes-
blokkal, a betegszoba, valamint kialakításra kerül egy kisebb konyha is. Az épület felújításon kívül 
az erdei iskolai modulokhoz szervesen kapcsolódó egészséges életmódra nevelés és szabadidősport 
is beilleszthető a pályázatba (kültéri fejlesztő sport- és játékeszközök, egészséges táplálkozás, palóc 
hagyományos ételek stb.), melyek a tábor rendkívüli adottságaiba kiválóan beépülnek (erdei kör-
nyezet, tó-part). A pályázat összköltsége: 88.875.000 Ft, melyből 8.875.000 Ft a saját erő. Az enge-
délyezési tervdokumentáció elkészítése 800.000 Ft + ÁFA, a részletes megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítése 960.000 Ft + ÁFA.

A Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 235/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. „A Tarjáni 
Gyermektábor  erdei  iskolájának  infrastrukturális  fejlesztése  II.  ütem”  című  KEOP-3.3.0. 
kódszámú  pályázati  felhívásra  benyújtásra  kerülő  pályázatának  tartalmával  egyetért,  a 
pályázat beadását támogatja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Létesítmény és Sport Nonprofit 
Kft által működtetett önkormányzati tulajdonon a társaság felújítást végezzen. 
A Közgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  az  ingatlanra  a  támogatási 
szerződés megkötése érdekében – amennyiben szükséges – elidegenítési és terhelési tilalom 
kerüljön bejegyzésre.
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Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-vel 
„A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem” című KEOP-
3.3.0.  kódszámú  pályázat  benyújtásához  szükséges,  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja.

Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a Létesítmény és Sport Nonprofit 
Kft. által benyújtott „A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. 
ütem”  című  KEOP-3.3.0.  kódszámú  nyertes  pályázata  esetén  a  projekt  megvalósításához 
szükséges  8.875.000  Ft  saját  forrást  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének  terhére 
biztosítja.

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

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  „A  Tarjáni  Gyermektábor  erdei  iskolájának 
infrastrukturális fejlesztése II. ütem” című KEOP-3.3.0. kódszámú pályázatának beadásához 
szükséges  engedélyezési  tervdokumentáció  elkészítése  céljából  bruttó  1.000.000  Ft-ot,  a 
részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése céljából bruttó 1.200.000 Ft-ot különít el. 

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

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Mint ismeretes Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata célul 
tűzte  ki,  hogy  csatlakozik  a  MAGOSZ  által  létrehozandó  szociális  bolthálózat  kialakításához 
együttműködési szerződés keretében. A 2010. január 6-án megkötött szerződésben az Önkormány-
zat megbízta a Salgó Vagyon Kft-t a bolthálózat kialakításának gyakorlati megvalósításával, annak 
megszervezésével, melyben az Önkormányzat vállalta, hogy elősegíti a megbízott tevékenységét 
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbe adásával.  
Az  első  szociális  bolt  a  Beszterce  lakótelepen  nyílt,  húsáru  forgalmazására,  ez  év  augusztus 
hónapjában.
Az előterjesztésben a Salgó Vagyon Kft. a második szociális bolt nyitására tesz javaslatot, helyi 
kereskedelmi vállalkozó bevonásával. Az üzlet, a Gorkij krt. 56 sz. alatti, 46 m²-es, önkormányzati 
tulajdonú nem lakáscélú helyiség bérbe adásával működne, kedvezményes feltételek mellett. 
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Az  üzlet  tej-pékáru  és  zöldség  –gyümölcs  kategóriában  fogja  alkalmazni  a  szociális  boltra 
vonatkozó árakat, azonban további alapvető élelmiszer áruféleségeket is fog forgalmazni szintén 
kedvező árszínvonal alkalmazása mellett.
Különlegesség lesz,  hogy a  boltban  friss  házi  tej  kerül  forgalmazásra,  korszerű tejhűtő-adagoló 
félautomata berendezés alkalmazásával, amelyet a Salgó Vagyon Kft. biztosít a vállalkozó részére. 
A javasolt  kedvezményes  bérleti  díj  15.000,-  Ft/hó,  amely  a  városrészre  jellemző  átlagos  16 
eFt/m²/év díjmegállapítás alapján került meghatározásra. A kedvezmény mértéke 75%. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előter-
jesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 236/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján, Gorkij krt. 56. sz. alatti, 46 m2 

alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Maruzs László egyéni vállalkozó részére, szociális 
bolt  működtetése  céljából  történő  bérbe  adásához,  15.000,-  Ft/hó  kedvezményes  bérleti  díj 
megállapítása mellett.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  határozat  mellékletét 
képező bérleti szerződés megkötésére.

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

19./ Javaslat Salgótarján, belterületi 3493/18 hrsz-ú ingatlan 846 m2  területrészének forga-
lomképessé nyilvánítására értékesítésre történő kijelölése céljából, illetve vételár megha-
tározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, természetben Sal-
gótarján,  Salgó út  mellett  elhelyezkedő 3493/18 helyrajzi  számú 5878m2 nagyságú „közterület” 
megnevezésű ingatlanból a 3493/17 helyrajzi számú szomszéd-ingatlan tulajdonosa 846 m2 nagysá-
gú területrész telekhatár-rendezéssel történő megvásárlását kezdeményezte. 
A tárgyi  ingatlanrészen közművezetékek futnak,  melyekre értékesítés esetén vezeték-,  szolgalmi 
jogot  kell  vezeték  fajtánként  bejegyeztetni  az  ingatlan-nyilvántartásba.  A  korábban  kiépített 
vezetékek  következtében  jelenleg  beépítésre  alkalmatlan  az  ingatlanrész.  Építésügyi  hatósági 
engedélyhez  kötött  építési  tevékenység  megkezdése  csak  és  kizárólag  a  vezetékek  kiváltását 
követően lehetséges.
A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  3/2007.  (II. 
07.)GVIB határozatában foglaltak, továbbá vezeték-, szolgalmi jogi terhek és nem utolsó sorban a 
természeti adottságok  figyelembevételével az ingatlan értéke ÁFA mentesen 1.200,- Ft/m2.  
A  döntési  javaslat  a  3493/18  hrsz-ú  ingatlan  846  m2-es  területrészének  forgalomképessé 
nyilvánítására és annak értékesítésre történő kijelölésére vonatkozik. 
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 237/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező 
3493/18  helyrajzi  számon  nyilvántartott  ingatlan  és  a  3493/17  hrsz.-ú  ingatlan  telekhatár 
rendezéséhez a 13-377/2010. számon záradékolt változási vázrajz szerint, ezzel egyidejűleg a 
3493/18 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezéssel érintett 846 m2-es területrészét az önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet 11. § (1) 
bekezdése alapján forgalomképes vagyonná nyilvánítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés értékesítésére kijelöli a 3493/18 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezéssel érintett 
846 m2-es  területrészét  1200,-  Ft/m2 (ÁFA mentes)  áron,  és  értékesítését  jóváhagyja  Nagy 
Gyula részére azzal, hogy a vezeték-, szolgalmi jogok alapítással járó költségeket a vevő fizeti 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingatlanértékesítés 
előkészítésre, lebonyolítására, valamint telekhatár-rendezésre vonatkozó szerződés megkötésére 
azzal, hogy a telekhatár-rendezés átvezetéssel egyidejűleg az ingatlanra a vezeték, szolgalmi 
jogok bejegyzésre kerüljenek az ingatlan-nyilvántartásban.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

20./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések törlésére
Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Susán Pál, a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadással hasznosított ingat-
lanok analitikus nyilvántartásának felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a hátralékos ál-
lományból 7.163.942,- Ft összegű tartozás behajthatatlan. 
A számvitelről szóló törvény értelmében behajthatatlan követelés a mérlegben nem szerepeltethető, 
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ezért szükséges azok törlése.  Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet értelmében az elévült és behajthatatlan követelések törlése közgyűlési ha-
táskör.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az előterjesztés mellékletét képező javított táblázat az ülést 
megelőzően került megküldésre.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 238/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 
rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet  58.  §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján 
utasítja  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonát  képező 
ingatlanokkal kapcsolatos lakossági lakbér- és közüzemi díj, illetve a közületi bérleti díj hátralékos 
állományából  –  az  1.  sz.  mellékletben  részletezett  –  7.163.942,-Ft  behajthatatlan  követelést  a 
nyilvántartásból töröljön.

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

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

21./ Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elhelyezésének biztosí-
tására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület kiemelke-
dően közhasznú szervezet, amely közművelődési, tudományos tevékenységet lát el, többek között 
iskolán kívüli felnőtt oktatást, képzést szervez, támogatja a felzárkóztató oktatást, közhasznú ren-
dezvényeket bonyolít. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1991. évtől több, határozott időtartamú szerződés 
keretében  támogatta  az  Egyesület  működését,  az  annak  elhelyezésére  szolgáló  ingatlan 
térítésmentes használatának biztosításával, a jelenleg hatályos szerződés 2011. március 31. napján 
szűnik meg. Az Egyesület jelenleg folytatja le az akkreditációjának megújítására irányuló eljárást, 
melynek során bizonyítania kell azt, hogy elhelyezése biztosított. 
Az Önkormányzat helyzetében az eltelt időszakban bekövetkezett lényeges változások indokolttá 
teszik az Egyesület  elhelyezése feltételeinek felülvizsgálatát,  új  lehetőségek figyelembevételével 
szükséges a Felek együttműködésének rendezése. 
Úgy gondolja, hogy a jelenlegi ingatlan az Önkormányzat számára jobban hasznosítható, mivel a 
városközpontban helyezkedik el, a jelenlegi gazdasági helyzetben a térítésmentes létesítményhasz-
nálat nem megengedett. Az Egyesülettel való együttműködést a továbbiakban is folytatni kell. Az 
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előzetes egyeztetések alapján a Salgó Vagyon Kft. tud olyan ingatlant biztosítani az Egyesület szá-
mára, melyben tudja folytatni a munkáját, ezáltal akkreditációja nincs veszélyben. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 239/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közművelődési, tudományos tevékenység támogatása 
céljából  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesület  (a  továbbiakban:  Egyesület) 
részére, annak működéséhez a 2006. március 31. napján kelt  megállapodásban ingatlant biztosít 
2011.  március  31.  napjáig  terjedő  időtartamra.  A Közgyűlés  kifejezi  azon  szándékát,  hogy az 
Egyesület elhelyezését 2011. március 31. napját követően további 5 évre biztosítja. Az elhelyezést 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, vagy többségi részesedésével működő gazdasági 
társaság tulajdonában álló helyiségeiben (az esetleges tulajdonos változás esetén szükség szerint 
csereingatlannal)  biztosítja,  melynek  további  feltételeit  és  részleteit  külön  megállapodásban 
rögzítik.

A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az Egyesület 2011. április 1. 
napjától  kezdődő  elhelyezésének  lehetőségeit  dolgozza  ki,  részletes  feltételeiről  az  Egyesülettel 
tárgyaljon  és  az  erre  irányuló  megállapodást  –  amennyiben  az  abban  való  döntés  Közgyűlési 
hatáskör – 2011. március 31. napjáig terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

22./ Javaslat gázszolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Valent Andrea, a Szociális és Egészségügyi Iroda irodavezető-helyettese

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 
adósságkezelési  szolgáltatás  rendszerének hatékony működéséhez  elengedhetetlenül  szükséges  a 
szolgáltatók és az önkormányzat közti jó együttműködés megteremtése. Ennek érdekében 2010. év 
februárjában a Közgyűlés már döntött a TIGÁZ Zrt-vel, valamint az ÉMÁSZ Nyrt-vel és az EL-
MÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel együttműködési megállapodás megkötéséről.
Tekintettel  a  gázszolgáltatás  piacán  új  szolgáltató,  az  EMFESZ Kft.  megjelenésére  és  az  általa 
nyújtott  szolgáltatás  egyre  több  személy  általi  igénybevételére,  valamint  az  Önkormányzathoz 
beérkezett  jelzésekre,  a  gyakorlatban  tapasztaltakra,  indokolt  ezen  gázszolgáltatóval  is  az 
együttműködési megállapodás megkötése, a város szociálisan rászoruló lakossága adósságterheinek 
enyhítésére, a szolgáltatói és az önkormányzati feladatok összehangolása érdekében. A határozat 
mellékletét képező megállapodás az EMFESZ Kft-vel egyeztetésre került.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre.
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Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 240/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  EMFESZ Kft-vel  a  város  szociálisan  rászoruló 
lakossága  adósságterheinek  enyhítésére,  a  szolgáltatói  és  az  önkormányzati  feladatok 
összehangolása érdekében megállapodást kíván kötni.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  megállapodás 
aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen levő képviselők száma: 15 fő.)

23./ Javaslat  a Budapesti  Gazdasági  Főiskolával kötött  együttműködési  keretmegállapodás 
alapján a 2010/2011-es tanévre vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2008-ban a Budapesti Gazdasági Főiskola szenátusa határozatot ho-
zott arról, hogy a 2008/2009. tanévben I. évfolyamos alapképzés csak abban az esetben indítható a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetében, ha a felvehető hallgatói létszám el-
éri a 150 főt. Nógrád Megye Önkormányzata, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
BGF vezetése között lefolytatott tárgyalások eredményeképpen azonban a BGF vezetése ilyen lét-
szám esetén is hozzájárult az évfolyam indításához azzal a feltétellel, hogy az intézet működőképes-
ségének biztosításához a 2008/2009. tanévtől kezdve 3,5 éven át a hiányzó hallgatói létszám miatti 
bevételkiesés fedezetét  – legfeljebb évi 85 864 ezer Ft-ot –, a két önkormányzat – megállapodás 
alapján, támogatásként – együttesen biztosítja. A megállapodást a felek keretmegállapodásban rög-
zítették, a támogatás pontos összegéről pedig évente külön megállapodásban rendelkeztek.
A BGF vezetése a 2010/2011-es tanévre szóló külön megállapodás tervezetében azt indítványozta, 
hogy a két önkormányzat által nyújtandó támogatás összege ebben a tanévben – a hallgatói létszám 
csökkenése miatt – az Együttműködési keretmegállapodásban szereplő maximum legyen. E szerint 
a város önkormányzatát 42 931 900 Ft terhelné. 
A két  önkormányzat  egyeztetett  álláspontja  szerint  azonban a  keretmegállapodás  megkötése óta 
eltelt  időszakban több olyan jelentős,  a Salgótarjáni Intézet költségvetését  pozitívan befolyásoló 
változás történt,  mely indokolja a  BGF által  javasolt  támogatási  összeg felülvizsgálatát.  Ezek a 
következők:  Egyértelműen  kedvezőnek  tekintendő,  hogy  mind  2009-ben,  mind  2010-ben 
emelkedett  az induló első évfolyamra felvételt  nyert  hallgatók száma.  A Salgótarjáni Intézet II. 
számú épületében került sor a Kodály Zoltán Tagiskola felső tagozatos tanulóinak elhelyezése az 
iskolaépület felújításának idejére. Így bérleti díj jogcímen önkormányzatunk 2010-ben 12 000 ezer 
Ft-tal járult, 2011-ben további minimum 3 000 ezer Ft-tal járul hozzá az intézet saját bevételéhez. 
Az Intézet által korábban kollégiumként használt épület III. szárnyát visszaadták Nógrád Megye 
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Önkormányzata részére, ez éves szinten 15 000 ezer Ft körüli költségmegtakarítást eredményez az 
Intézet számára.
A Nógrád Megyei Közgyűlés Elnökével történt egyeztetés alapján kerül kezdeményezésre, hogy a 
2010/2011-es tanévre szóló támogatás a keretmegállapodásban foglaltaktól eltérően, a 2009/2010-es 
tanévben  nyújtott  támogatással  azonos  mértékben  kerüljön  meghatározásra,  azaz  a  két 
önkormányzat által együttesen vállalt támogatás összege 71 813 360 Ft/tanév legyen.
Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy amennyiben a felvetett szempontjainkat figyelembe vevő 
külön megállapodás a BGF részéről nem fogadható el,  egyeztetést  kezdeményezünk a végleges 
feltételekben való megegyezés érdekében. Ezen átmeneti időszakban a két önkormányzat azonos 
mértékű 17 953 340 forint összegű támogatást folyósít az Intézet működőképességének biztosítása 
érdekében.
Az önkormányzat számára óriási terhet jelent saját intézményeinek működtetése is. Úgy gondolja, 
hogy  az  előterjesztésben  szereplő  összeg  méltányolható  lehet  a  Budapesti  Gazdasági  Főiskola 
részéről.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre, azt bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 241/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete támogatására – 
a  2008.  július  23-án  megkötött  együttműködési  keretmegállapodásban  meghatározottak 
figyelembevételével  –  a  2010/2011.  tanévre  vonatkozó  külön  megállapodás  előkészítésével 
összefüggő egyeztető tárgyalásokat folytassa le és a megállapodást aláírja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  működőképesség  biztosítása  érdekében  a 
Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Pénzügyi  és  Számviteli  Főiskolai  Kar  Salgótarjáni  Intézete 
részére – az együttműködési keretmegállapodás alapján – a 2010/2011. tanév I.  félévére az 
önkormányzat költségvetéséből 17 953 340 Ft támogatást nyújt abban az esetben, amennyiben 
a külön megállapodás aláírására 2010. december 27-ig nem kerül sor.

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

24./ Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésé-
re irányuló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2008. június 1-jén 
jött létre költségvetési szervként, társulási megállapodás és alapító okirat elfogadásával.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 

40



törvény módosította  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  szóló törvényt.  Ennek megfelelően  a 
társulások  2010.  január  1-jétől  nem  költségvetési  szervek,  hanem  költségvetési  rend  szerint 
gazdálkodó,  önkormányzati  költségvetési  körbe  tartozó  szervek,  melyeknek  létrehozásához 
társulási  megállapodás  szükséges.  Így  2010.  január  1-jétől  a  Társulás  alapító  okirata  hatályát 
vesztette.  A Magyar  Államkincstár  2010.  június  24-én  kelt  határozatával  átvezette  a  törvényi 
változást.
Az alapító okiratot érintő változások, illetve a 2008. óta bekövetkező törvényi és egyéb változások 
szükségessé tették a Társulási megállapodás több ponton való módosítását.
A 2010. november 12-én megtartott Társulási Tanács ülésen a Tanács tárgyalta és 15/2010. (XI. 12.) 
TT  határozatával  a  Társulásban  részt  vevő  képviselő-testületeknek  elfogadásra  javasolta  a 
megállapodás módosítását. 
Az érvényben lévő Társulási megállapodás III/2. pontja alapján a Társulási megállapodás módosítá-
sához a  társulásban részt  vevő képviselő-testületek  mindegyikének minősített  többséggel  hozott 
döntése szükséges.

Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag tá-
mogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 242/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a 
alapján a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okirata 2010. január 1. napján 
hatályát vesztette. Erre tekintettel a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 
és működtetésére irányuló Társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint, 2011. január 1-
jei hatállyal jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

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

25./ Javaslat az önkormányzat egyes közoktatási intézményei és az egri Eszterházy Károly 
Főiskola közötti együttműködés támogatására
Előterjesztő: Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az egri Eszterházy Károly Főiskola a tanári mesterszakos hallgatói 
gyakorlatának lebonyolítását végző partneriskola hálózatot kíván kiépíteni az észak-magyarországi 
régióban. A partneriskola hálózatba a városból négy közoktatási intézmény kíván bekapcsolódni: a 
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépis-
kola, a Madách Imre Gimnázium és  Szakközépiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, 
Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola. 
A Közgyűlés  támogatásával  a  intézmények  felelősségteljes  résztvevői  lehetnek  a  tanárképzési 
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folyamatnak.  A  salgótarjáni,  illetve  a  Nógrád  megyei  hallgatók  lakhelyükhöz  közel  tölthetik 
szakmai gyakorlatukat. A gyakorlóhelyet biztosító intézmények megismerhetik a jelöltek munkáját, 
megalapozottan  választhatnak  a  pedagógus  munkahelyre  jelentkezők  közül,  illetve  segíthetik  a 
végzett  tanárok  elhelyezkedését.  Mindez  vélhetően  pozitívan  hat  a  város  fiatal  értelmiségieket 
megtartó erejének növelésére. 
Kéri a Közgyűlés tagjait, támogassák a város intézményeinek partneriskolaként való részvételét az 
Eszterházy Károly Főiskola partneriskola hálózatában.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 243/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon,  a  Bolyai  János  Gimnázium  és  Szakközépiskola,  a  Madách  Imre  Gimnázium  és 
Szakközépiskola,  a Táncsics Mihály Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskola  és  Szakiskola  alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerve  –  költségvetési 
többlettámogatás biztosítása nélkül – támogatja az intézmények partneriskolaként való részvételét 
az  Eszterházy  Károly  Főiskola  tanári  mesterképzéséhez  kapcsolódó  szakmai  gyakorlatok 
lebonyolítására kialakított partneriskola hálózatban.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26./ Javaslat a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon által tehetséggondozás 
témakörben benyújtani kívánt pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Simon Tibor, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója

távollétében Mravcsik Sándor igazgató-helyettes

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A tehetséges gyermekek felkutatása és tehetségük kibontakoztatása – 
különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges tanulókra – fontos pe-
dagógiai feladat. Ennek érdekében a SKÁID már korábban bekapcsolódott a Tehetségpont program-
ba. 2010. november végén az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma pályázatot írt 
ki  „A hátrányos helyzetű településeken és kistérségekben a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való  
hozzáférést javító kezdeményezések támogatása” címmel. Az intézmény nevelőtestülete élni kíván a 
lehetőséggel és a cél érdekében pályázatot szeretne benyújtani, melyhez a Közgyűlés támogatását 
kéri.
A  pályázaton  elnyerhető  támogatás  legfeljebb  2,5  millió  forint,  melyhez  önrészt  nem  kell 
biztosítani.  A  pályázat  benyújtási  határideje:  2010.  december  30.,  megvalósításának  ideje  a 
pályázati döntés napjától 2011. december 31-ig terjedő időszak.
A pályázati cél megvalósítása érdekében Együttműködési megállapodást kötnek a Nógrád Tánc-
együttessel, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és Dancsó János asztalos mes-
terrel.
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Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztás-
ra.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 244/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Oktatásért  Közalapítvány  Tehetségsegítő 
Alkuratóriuma által meghirdetett NTP-OKA-XIX. sz. pályázat keretében a Salgótarjáni Központi 
Általános  Iskola  és  Diákotthon  „A  hátrányos  helyzetű  településeken  és  kistérségekben  a 
tehetségsegítő  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférést  javító  kezdeményezések  támogatása”  című 
pályázatának benyújtását jóváhagyja az alábbiak szerint: 
Pályázó megnevezése: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 
A tervezett  fejlesztés  megnevezése:  „A hátrányos  helyzetű  településeken  és  kistérségekben  a 
tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító kezdeményezések támogatása” 
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
A pályázat időtartama: a pályázati döntés napjától – 2011. december 31. 
A fejlesztés tervezett összköltsége: 2.500.000 Ft, mely pályázati önerőt nem igényel

Felelős: Simon Tibor igazgató 
Határidő: azonnal

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 27. a./ és b./ napirendi pontokat együtt javasolja megvitatni, a dön-
téshozatal külön történik.

27./ a./ Javaslat a "Menedék" Családok Átmeneti Otthona 2010. évi tevékenységéről, az 
ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet

Igazgatója

b./ Javaslat a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével megkötött ellátási 
szerződés módosítására

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vörös-
kereszt Nógrád Megyei Szervezete 2003. december 12-én ellátási szerződést kötött a Magyar Vö-
röskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott „Családok Átmeneti Otthona” intézményé-
ben 7 férőhely betöltésére, a város területéről az arra rászoruló gyermekek és szülők elhelyezése 
céljából. 
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Az ellátási szerződés 10. pontja szerint a Szolgáltatást biztosító az általa nyújtott szolgáltatásról, a 
szolgáltatási  díj  felhasználásáról  az  Önkormányzat  Közgyűlése  előtt  évente  egy  alkalommal, 
legkésőbb tárgyév december 31-ig beszámol.
Az előterjesztés a Szolgáltatást biztosító ellátási szerződésben foglalt ezen kötelezettségének tesz 
eleget, részletesen bemutatva a 2010. évben nyújtott szolgáltatást és a szolgáltatási díj felhasználá-
sát.
A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  rendelkezik  a  gyermekek 
átmeneti  gondozásáról,  mely  ellátás  megszervezhető  helyettes  szülőnél,  gyermekek  átmeneti 
otthonában,  illetve  családok  átmeneti  otthonában.  Az  ellátás  megszervezése  a  települési 
önkormányzatok feladatkörébe tartozik.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  e  jogszabályi  kötelezettségének  egyrészről  a 
Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezetével  2003.  december  12-én  kötött  ellátási 
szerződésben  foglaltak  útján,  másrészről  2010.  év  elejétől  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú 
Társulása által fenntartott, 12 férőhelyen Zabaron működtetett Gyermekek Átmeneti Otthonában, 
valamint 16 férőhelyen Etesen működtetett Családok Átmeneti Otthonában tesz eleget.
A  kistérség  mindkét  otthon  kialakítását  pályázati  forrásból  tudta  megvalósítani.  Az  ellátási 
szerződés  szerint  az  Önkormányzat  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  által 
fenntartott „Családok Átmeneti Otthona” intézményben folyamatosan 7 férőhely betöltésére kapott 
jogot. 
A szerződés 6. pontja értelmében a szolgáltatási díj összegét a felek évente felülvizsgálják, melyről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig megállapodnak.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a fentebb írt jogszabályi kötelezettségének 2010. év elejétől 
már a Társulás által fenntartott intézmények révén is eleget tesz és ehhez anyagi forrást is biztosít, 
szükségessé  vált  az  ellátási  szerződésben  az  Önkormányzat  számára  biztosított  férőhelyszám 
felülvizsgálata, annak igényekhez mért csökkentése 2011. június 30-ig 5 főre, ezt követően 2 főre.
A szolgáltatási díj 2011. évre történő megállapítása, valamint az Önkormányzat részére biztosított 
férőhelyszám módosítása szükségessé teszi az ellátási szerződés módosítását.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a napirendi pont b./ részéhez tartozó előterjesztés az ülést 
megelőzően került megküldésre, bizottság nem tárgyalta.

A Népjóléti Bizottság az a./ napirendi pontot egyhangúlag támogatta.

Dr. Bercsényi Lajos: A Népjóléti Bizottság minden tagja nevében megköszöni Igazgató asszony és 
munkatársai színvonalas munkáját. Köszönet illeti a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szerve-
zetét a természeti katasztrófák során nyújtott segítségéért is.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a Vöröskeresztnek az együttműködést és az átmeneti ott-
honban végzett munkát is, amelyet olyan természetességgel végeznek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 245/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2010. évi 
tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj 
felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 246/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével 2003. december 12-én megkötött ellátási 
szerződést  a  melléklet  szerint  módosítja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2010. december 31.

2./ A Közgyűlés a 2011. évre fizetendő szolgáltatási díj fedezetére szolgáló összeget, 4.124.520 Ft-
ot az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni az elvégzett munkát. Emlékeztet rá, hogy az adventi idő-
szakban több közös program kerül megszervezésre a Vöröskereszt szervezetével.

28./ Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nem-
zeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára ké-
pes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.
Minden új program beindulásához idő kell,  és azért,  hogy az önkormányzati  feladatellátások ne 
lehetetlenüljenek el ezen változások miatt, az átmeneti foglalkoztatási feszültségek csökkentésére az 
Észak-magyarországi  Regionális  Munkaügyi  Központ  közhasznú  munkavégzés  támogatásának 
maximum 2011. február 28-ig tartó foglalkoztatáshoz kapcsolódó átmeneti támogatás elnyeréséhez 
pályázatot hirdetett. A támogatás mértéke: a bruttó munkabér és járulékai 70%-a. A pályázat beadási 
határideje: 2010. december 15. E pályázat keretében 70 fő 6 órás foglalkoztatására nyílna lehetőség. 
Tekintettel  arra,  hogy  a  pályázat  utófinanszírozású,  az  utófinanszírozással  érkező  összeget  az 
önkormányzatnak elő kell finanszíroznia.
Az előterjesztés második része tartalmazza a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által 2011. 
január,  február  hónapokra  a  Nemzeti  Közfoglalkoztatás  Programja  keretében  foglalkoztatni 
tervezett létszámot, mely  további 238 fő. Annak érdekében, hogy a Nemzeti Közfoglalkoztatás 
Programja  keretében  a  foglalkoztatás  megvalósulhasson  –  függetlenül  a  központi  finanszírozás 
támogatási  intenzitásától  –  a  kiadási  összeget  előfinanszírozásként  biztosítani  kell.  Az átmeneti 
időszakra a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja keretében tervezett foglalkoztatás 2011. január és 
február havi összege 22.400 eFt/hó, mely magában foglalja a közfoglalkoztatás személyi és dologi 
kiadásait, valamint a Nonprofit Kft. működési támogatását.
Az előterjesztés egyrészről az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által meghir-
detett pályázatnak a Nonprofit Kft. általi benyújtásához való utólagosan hozzájárulásra, valamint 
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ezen foglalkoztatás zavartalanságának biztosítása érdekében  a 2011. január és február hónapokra 
átmeneti forrás kiegészítés biztosítására, továbbá  a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja kereté-
ben további 238 fő közfoglalkoztatása során felmerülő költségek finanszírozása érdekében, 2011. 
január-február hónapokra vonatkozó támogatás biztosítására tesz javaslatot. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 247/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1.a.)  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ  által  meghirdetett  „a  közhasznú  munkavégzés  támogatásának  maximum  2011. 
február  28-ig  tartó  foglalkoztatáshoz  kapcsolódó  átmeneti  támogatás  elnyeréséhez”  című 
pályázatnak  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  általi  benyújtásához  utólagosan 
hozzájárul.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

1.b.)  A Közgyűlés  a  határozat  1.a.)  pontjában  meghatározott  foglalkoztatás  zavartalanságának 
biztosítása  érdekében  a  2011.  január  és  február  hónapokra  havonta  3.858  eFt-3.858  eFt 
(összesen  7.716  eFt)  összegű  átmeneti  forrás  kiegészítést  biztosít  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára azzal, hogy azt a pályázati támogatás megérkezését 
követően  haladéktalanul  vissza  kell  fizetni  az  önkormányzat  elszámolási  számlájára.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmeneti finanszírozásra irányuló megállapodás 
megkötésére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Sári Sándor ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

2. A  Közgyűlés  a  Nemzeti  Közfoglalkoztatás  Programja  keretében  további  238  fő 
közfoglalkoztatása során felmerülő költségek finanszírozása érdekében 2011. január-február 
hónapokra havonta legfeljebb 22.400 eFt-  22.400 eFt támogatást biztosít a Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  rendelkezésére.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Nemzeti 
Közfoglalkoztatás  Programja  keretében  megvalósuló  foglalkoztatásra  vonatkozóan  az 
átmeneti finanszírozásra irányuló megállapodás megkötésére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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29./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okira-
tának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és 
módosításáról szóló törvény módosította az államháztartásról szóló törvényt, valamint hatályon kí-
vül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényt, amelyek érintik 
az alapító okiratok vonatkozásában alkalmazandó rendelkezéseket.   Az államháztartás működési 
rendjéről szóló kormányrendelet 2010. augusztus 15-től kezdődő hatállyal szintén módosításra ke-
rült.
Az alapító okirat módosítása ezen jogszabály változások technikai átvezetésén kívül tartalmazza az 
Egészségügyi - Szociális Központ  igazgatójának kezdeményezése alapján az egyes, évek óta ideig-
lenes, évente módosított, tárgyév végéig terjedő időtartamú működési engedéllyel rendelkező terü-
leti védőnői körzetek, valamint az Anyatejgyűjtő Állomás áthelyezését.
Az intézmény által ellátott egyes egészségügyi szolgáltatások, feladatok ellátási helyének módosítá-
sa a működési engedélyt kiadó hatósággal, az ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistér-
ségi Intézetével egyeztetésre került,  az ÁNTSZ a szükséges átalakításhoz,  áthelyezéshez írásban 
hozzájárult.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Népjóléti 
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni Igazgató Asszonynak és minden munkatársának az egész évi be-
csületes és tisztességes munkát. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 248/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi – Szociális Központ Alapító Okiratát 
a jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

30./ Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozó döntés megho-
zatalára
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Országos Alapellátási Intézet által működtetett 11. számú felnőtt 
háziorvosi körzet orvosa 2010. december 8-án levélben kereste meg, melyben jelezte, hogy 2010. 
november 26-án eredményes háziorvosi szakvizsgát tett. Ezzel egyidejűleg tájékoztatta arról, hogy 
a körzet háziorvosi feladatait továbbra is szeretné ellátni, lehetőség szerint az Önkormányzat által 
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fenntartott intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében, melyhez az Önkormányzat hozzá-
járulását kérte.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2007. (V.22.) Öh. sz. határozatában döntött arról, 
hogy az akkor tartósan betöltetlen 11. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi álláshelyének betöltése 
céljából pályázatot nyújt  be az Intézethez és egyúttal  eredményes pályázat esetén kérte,  hogy a 
körzet ellátására az Intézet dr. Juhász Gyula orvost alkalmazza.
A benyújtott  sikeres  pályázat  eredményeként  a  körzet  ellátása  2008.  január  1-jétől  kezdődően 
határozatlan  időre  szólóan  az  Önkormányzat  és  az  Intézet  között  2007.  október  24-én  létrejött 
szerződés alapján történik az Intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos útján. 
Az Intézettel 2010. decemberében folytatott egyeztetések eredményeként, a körzet újabb szervezet 
általi  működtetéséhez  szükséges  ügyintézésre  (pl.:  az  ÁNTSZ  működési  engedélyének 
megszerzésére, finanszírozási szerződés megkötésére) tekintettel az Intézet Főigazgatója hozzájárult 
ahhoz, hogy a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó szerződés 2011. január 31-ével 
kerüljön megszüntetésre, valamint az orvos közalkalmazotti jogviszony keretében való áthelyezése 
2011. február 1-jétől valósuljon meg. 
Erre való tekintettel indokolt az Egészségügyi - Szociális Központnak a körzet működtetésével való 
megbízása, valamint az orvos közalkalmazotti jogviszony keretében történő foglalkoztatására vo-
natkozó kérésének méltánylása azzal, hogy jelen közgyűlési döntéstől számított egy éven belül az 
orvos és az önkormányzat egyeztetéseket folytat a körzet működtetésének más formában (az önkor-
mányzat és a vállalkozó orvos közt létrejövő a körzet ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
alapján) történő ellátására.

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került megkül-
désre.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dr. Bercsényi Lajos: Köztudott,  hogy a magyar egészségügy legnagyobb kihívása a forráshiány 
mellett a szakemberek utánpótlása. Két tényt emel ki: Magyarországon a háziorvosok átlagéletkora 
58 év, az orvosok várható élettartama a népességen belül 10 évvel kevesebb.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 249/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  11.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet 
működtetésével  2011.  február  1-jétől  a  Közgyűlés  ellenkező  tartalmú  döntéséig  az 
Egészségügyi  – Szociális  Központot  bízza meg, egyúttal  utasítja az intézmény vezetőjét  az 
Országos Alapellátási Intézet felé dr. Juhász Gyula orvos közalkalmazotti jogviszony keretében 
2011.  február  1-jétől  történő áthelyezésével  kapcsolatos,  valamint  a  körzet  működtetésének 
biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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2./ A Közgyűlés  utasítja  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a  11.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet 
működtetése során – szem előtt tartva a körzetbe tartozó lakosság körzetben való megtartását – 
a  felnőtt háziorvosi ellátást, annak színvonalát folyamatosan kísérje figyelemmel, intézkedéseit 
erre  tekintettel  tegye  meg.  Az intézményvezető a  körzetben tapasztaltakról  és  az  általa  tett 
intézkedésekről a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjét köteles írásban tájékoztatni.

Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: folyamatos

3./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet jelen határozat 
1.  pontjában  meghatározott  formától  eltérő  (az  önkormányzat  és  a  vállalkozó  orvos  közt 
létrejövő megbízási szerződés útján történő) működtetésére vonatkozóan, a körzet háziorvosi 
feladatait  ellátó  dr.  Juhász  Gyula  orvossal  egyeztetéseket  folytasson,  az  ehhez  kapcsolódó 
közgyűlési döntéshez a szükséges előkészítéseket tegye meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2011. december 31.

31./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés félévente jóváhagyott munkaterv alapján végzi munká-
ját. A beérkezett javaslatok szakmai egyeztetését követően kerültek az egyes témák a tárgysorozatba 
felvételre. Javasolja, hogy a munkatervet – mint eddig is – rugalmasan kezelje a Közgyűlés, így 
azokat a döntési javaslatokat jelöljék meg előre, amelyek tárgyalása a félév során kötelező, illetve 
amiről előre látható, hogy milyen határidőre teljesíthető.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében, a Népjóléti Bi-
zottság egyhangúlag, míg a Pénzügyi, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 250/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2011.  I.  félévi  munkatervét  a  melléklet  szerint 
elfogadja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.
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Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a 32. a/ és b./ napirendi pontok együttesen kerüljenek 
megtárgyalásra, a döntés külön történjen.

32./ a/ Tájékoztató a 2007-2010. évek kiemelt teljesítményértékelési céljainak végrehaj-
tásáról; javaslat a 2011-2014. évek kiemelt teljesítményértékelési céljaira
Előterjesztő: dr. Kádár Zsombor jegyző 

b./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 
2011. évi kiemelt teljesítményértékelési céljainak meghatározására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – egyéb munkáltatói jogkörében eljárva – dr. 
Kádár Zsombor jegyző úr részére 2010. évben kitűzött teljesítménykövetelmények értékelését elvé-
gezte.
A jegyző úr minősítése kiváló, a 0-8- ig terjedő skálán 8 pontot javasol. A kitűzött feladatokat teljes 
mértékben teljesítette, így az elérhető 32 pontból 32 pontot szerzett.
Tájékoztatja  továbbá  a  Közgyűlést,  hogy  a  fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – egyéb munkáltatói 
jogkörében  eljárva  –  Garami  István  tűzoltó  parancsnok  úr  részére  2010.  évben  kitűzött 
teljesítménykövetelmények értékelését elvégezte.
A parancsnok úr minősítése jó, a 0-8- ig terjedő skálán 5,9 pontot ért el. A kitűzött feladatokat ki-
sebb részben, illetve teljes mértékben teljesítette, így az elérhető 80 pontból 59 pontot szerzett.

Az előterjesztéseket bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 251/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó 
kiemelt teljesítményértékelési céljait az alábbiakban állapítja meg:

1. Az  Európai  Unióhoz  történt  csatlakozásból  eredő  közigazgatási  feladatok  folyamatos 
végrehajtása, kiemelten a helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata.

2. A  városfejlesztési  stratégia  megújítása,  és  a  II.  Nemzeti  Fejlesztési  Tervhez  kapcsolódó 
feladatok végrehajtása.

3. Az önkormányzat  által  jóváhagyott  Salgótarján  és  Térsége  fejlesztési  koncepciójában,  és  a 
különböző ágazati koncepciókban foglaltakból adódó időszerű feladatok végrehajtása.

4. A város arculatának formálása, a beépíthető területek feltárása.
5. Az Európai Uniós pályázatokon való eredményes részvétel érdekében színvonalas és minőségi 

munka végzése minden munkaterületen.
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6. Hivatali ügyintézés folyamatos korszerűsítése.
7. A  hivatal  számítógépes  rendszerének  a  Ket.  előírásaihoz  és  az  e-közigazgatás 

feltételrendszerhez történő igazítása.
8. Az önkormányzat rendeleteinek betartása és betartatása, a közgyűlési határozatok következetes 

végrehajtása.
9. A Közgyűlés munkájának segítése, munkaterv alapján döntési javaslatok előkészítése.
10. A polgármesteri hivatal zavartalan működési feltételeinek biztosítása.
11. A kisebbségi  önkormányzatokkal,  a  kistérségi  önkormányzati  társulással,  valamint  a  civil 

szervezetekkel való kapcsolattartás.
12. A települési esélyegyenlőségi tervből eredő feladatok végrehajtása.
13. Az  önkormányzat  éves  költségvetéseinek,  gazdasági  beszámolóinak,  tájékoztatóinak 

előkészítése.
14. Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletében  meghatározott  célkitűzések  teljesítése, 

figyelemmel  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  12.  §-ának  (2)-(3) 
bekezdésében meghatározott alapelvekre.

Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 252/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat 
Hivatásos  Tűzoltóságának  2011.  évi  kiemelt  teljesítményértékelési  céljait  az  alábbiak  szerint 
határozza meg:

− A  működési  területen  a  tűzoltási,  műszaki  mentési  és  katasztrófa  elhárítási,  illetve 
tűzmegelőzési, szakhatósági, propaganda és tűzvizsgálati tevékenység magas szintű ellátása.

− Az  éves  Továbbképzési  Terv,  továbbá  Gyakorlat  Terv  alapján  az  állomány  szakszerű 
felkészítése a várható feladatok ellátására.

− A  parancsnokság  személyi  és  tárgyi  feltételeinek  biztosítása  különös  tekintettel  a 
következőkre:
− az állomány munkakörülményeinek szinten tartása, a lehetőségek függvényében annak 

továbbfejlesztése,
− szerek, felszerelések megfelelő műszaki állapotban tartása.

− A működési terület önkormányzataival, felügyeleti, társ- és közreműködő szervekkel való 
együttműködés zavartalan biztosítása.

− Az állomány utánpótlásának és kiképzésének biztosítása.

− A parancsnokság 2011. évi munkatervéből adódó feladatok teljesítése.

Felelős: Garami István tűzoltó ezredes, parancsnok
Határidő: értelemszerűen
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő napirendi pontok tárgyalása személyi kérdést érint. Mi-
vel az érintettek nem kérték zárt ülés tartását, így a Közgyűlés nyilvános üléssel folytatja munkáját.

33./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Informatikai Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 92/2010. (IV.27.) Öh. 
számú határozatával létrehozta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-t a „Salgótarján városközpontjá-
nak funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt és az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 
meghatározott fejlesztések projekt-menedzsment feladatainak ellátására.
A Közgyűlés a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására társasági (megbízási) jogviszony keretében, 
díjazás nélkül Tatár Csabát választotta meg. Az ügyvezető igazgató megbízása 2010.12.31-én lejár.
A kiemelt projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése legkorábban 2011. I. negyedévében 
várható, ezért – a költségek csökkentése érdekében - célszerű a jelenlegi ügyvezető igazgató újravá-
lasztása 2010. december 31-től 2011. június 30-ig terjedő időtartamra.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint az Ügyrendi, Jogi és 
Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 253/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető 
igazgatói  feladatainak  ellátására,  Tatár  Csabát  (anyja  neve:  Deák  Klára,  lakcím:  3100 
Salgótarján, Damjanich út 105.) 2010. december 31-től 2011. június 30-ig terjedő időtartamra 
társasági (megbízási) jogviszony keretében megválasztja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti megbízási szerződés 
módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a társaság alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

34./ Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezető 
igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Pusztáné Belinyák Ág-
nest választotta meg a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
igazgatójává 2009. december 15. napjától 2010. december 31. napjáig tartó határozott időre.
Pusztáné  Belinyák  Ágnes  ügyvezetői  megbízatása  alatt  stabilizálódott  a  Kft.  működése, 
irányításával  a  társaság  az  intézkedési  tervben  foglaltakat  teljesítette,  programjainak  és 
szolgáltatásainak népszerűsítését célzó reklámtevékenységét bővítette.
A nonprofit Kft-nél az elmúlt egy évben minden területen pozitív irányú változás volt tapasztalható, 
ezt köszöni ügyvezető igazgató asszonynak. Az ő személye hozzájárult ahhoz, hogy az önkormány-
zat és a cég együttműködése lényegesen javult. Pusztáné Belinyák Ágnes személye továbbra is ga-
rancia a Kft. működésére.

A Népjóléti, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az elő-
terjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 254/2010.(XII.16.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pusztáné  Belinyák  Ágnest  (sz.:  Salgótarján, 
1961.07.05.  an.:  Kurucz  Erzsébet,  lakcíme:  Salgótarján,  Móricz  Zsigmond  út  18.)  2010. 
december 31. napjától 2015. december 31. napjáig a  Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztja.
A Közgyűlés Pusztáné Belinyák Ágnes havi személyi alapbérét bruttó 370.000 Ft összegben 
állapítja meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. számú  melléklet szerinti munkaszerződés 
módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 
az ügyvezető megbízásának időtartamára vonatkozóan a 2. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

SZÜNET

(Szünet után a jelen lévő képviselők száma 15 fő.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) be-
kezdésének 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 pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek 
vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.
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ZÁRT ÜLÉS

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  zárt  ülés  keretében  személyi  kérdésekről  döntött. 
Döntés született szociális ügyben hozott fellebbezésről, városi kitüntető címekről, díjakról, melyek 
átadására 2011. januárjában a Magyar Kultúra Napján a város születésnapja alkalmából kerül sor. 
Úgy gondolja, hogy méltó személyek kapták meg a Közgyűlés bizalmát. A zárt ülés keretén belül 
döntés született továbbá a jegyzői pályázat elbírálásáról. Tájékoztatásul elmondja, hogy a jegyzői 
feladatok  ellátására  5  személy  adta  be  pályázatát.  Az  öt  pályázót  a  polgármesterből  és  a  két 
alpolgármesterből  álló  előzetes  bizottság  hallgatta  meg.  Minden  pályázó  végzettsége,  szakmai 
gyakorlata  alapján  alkalmas  volt  a  jegyzői  feladatok  ellátására.  A bizottság  javaslata  alapján  a 
Közgyűlés  egyhangú  szavazattal  dr.  Gaál  Zoltánnak  szavazott  bizalmat.  Dr.  Gaál  Zoltán  a 
Közgyűlés előtt letette esküjét,  2011. január 1-jétől lép hivatalba.
Megköszöni  dr.  Kádár  Zsombor  jegyzői  tevékenységét,  melyet  az  elmúlt  3  évben  ellátott 
Salgótarján Közgyűlése mellett és a Polgármesteri Hivatalban. Jegyző úr fiatal kora és viszonylag 
kis  tapasztalata  ellenére  jól  végezte  a  megyei  jogú  város  jegyzői  feladatait.  Nemcsak  a  város 
vezetőivel és a hivatal szereplőivel, hanem a Közgyűlés tagjaival is nagyon jó emberi kapcsolatot 
alakított ki. Köszöni neki nyugodt, korrekt és higgadt véleményalkotását. Személy szerint nagyon 
sajnálja  azt,  hogy családi  okok elszólítják  őt  Salgótarján  városából.  2007-ben hitt  abban,  hogy 
hosszútávon  egy fiatal  család  telepedik  le  a  városban,  de  tudomásul  vette  Jegyző  Úr  indokait. 
Vitákban és egyetértésekben gazdag időszak volt ez, de nagyon jó munka- és személyes kapcsolat 
alakult ki kettejük között. A maga és a Közgyűlés tagjai nevében kívánja, hogy találja meg azt a 
munkaterületet, mely kedvére való. Kívánja továbbá, hogy a családja gyarapodjon, találja meg azt 
az  örömet  és  azt  az  értéket,  amelyet  kíván  magának.  Azt  az  értékrendet  és  szellemiséget  amit 
képviselt, vigye tovább, és adja át születendő gyermekeinek.

Dr.  Kádár  Zsombor:  Köszöni  a  dicsérő  szavakat.  Reméli,  hogy olyan  munkát  végzett  és  olyan 
munkakapcsolatot  alakított  ki,  ami  megfelelő  és  eredményes  volt.  Az  elmúlt  évekre  mindig 
emlékezni  fog,  sokat  tanult  belőle.  Sok  olyan  embert  ismert  meg,  akikre  érdemes  lesz 
visszaemlékeznie. Jó egészséget és jó munkát kíván a továbbiakra mind Polgármester Asszonynak, 
mind a Közgyűlés tagjainak.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A helyi  önkormányzati  képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló törvényben meghatározott képviselői, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 
meghatározott  polgármesteri-  és  hozzátartozói  vagyonnyilatkozatokat  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat 4. számú mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 
tartja  nyilván  és  ellenőrzi.  Felkéri  Korponai  Tamás  elnök  urat,  hogy  adjon  tájékoztatást  a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Korponai Tamás: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 33/B., valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szó-
ló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. bekezdésében megfogalmazott vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének valamennyi képviselő a megadott határidőig eleget tett.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívja a figyelmet, hogy lassan újabb vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség közeledik. Elmondja, hogy a mai ülésre interpelláció nem érkezett.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelentése?

Ercsényi  Ferenc:  2010.  december  2-án  kapta  meg azt  a  hivatalos  értesítést,  mely a  Közgyűlés 
decemberi időpontját tartalmazta. 2010. december 3-án két határozati javaslatot nyújtott be a 
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