
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 20-i üléséről.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Eötvös Mihály alpolgármester
- dr. Gaál Zoltán 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. Huszár Máté és Méhes András 
képviselő urak az ülést  megelőzően bejelentették a mai ülésről való távolmaradásukat. Szekeres 
Géza képviselő úrról nincs információja. Megállapítja, hogy a testület 15 tagjából 12 fő van jelen, 
tehát a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés  tárgysorozatát  illetően  –  a  kiküldött  meghívóhoz  képest  –  a  következő  módosító 
javaslatot  teszi:  javasolja,  hogy  a  Közgyűlés  12./  napirendi  pontként  tárgyalja  a  „Javaslat  
közfoglalkoztatással  kapcsolatos  pályázat  benyújtására” című  előterjesztést  Eötvös  Mihály 
alpolgármester előterjesztésében.

Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszáma értelem szerint módosul.

A tárgysorozatot érintő további módosító javaslat nem volt.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  .../2011.(I.20.)  önkormányzati  rendelete  a 
2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város környezetvédelmének részleges helyi szabályozásáról 
szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szépné Diószegi Éva, az Építéshatósági Iroda irodavezetője
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3./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Sza-
bályzatának módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

4./ Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

5./ Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2010. II. félévi te-
vékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Svecz István munkaszervezet vezető

6./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak módosítá-
sára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

7./ Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt, önállóan működő 
költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Fodorné Kovács Erzsébet, a KIGSZ igazgatója

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport iroda irodavezetője

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

9./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  3948  hrsz-ú  ingatlanon  létesített  garázsfelépítmény 
elbontására, illetve a kialakult szabad terület hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

10./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére  térítésmentes  helyiséghasználat 
biztosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ a./ Javaslat a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Oroszvári Mária, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
– Peleskei-Balázs Rita, az Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója
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b./ Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Illés Noémi, a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
– Peleskei-Balázs Rita, az Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója

c./ Javaslat  a Futrinka-meseház Nonprofit  Kft.  fenntartásában működtetett  családi  napközire 
vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2010. évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási 
díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Oroszvári Mária, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

d./ Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó 
ellátási  szerződés  alapján  a  2010.  évben  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Illés Noémi, a Kistipegő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

12./ Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázat benyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A polgármesteri  tájékoztatót  nem kívánja  kiegészíteni.  Szeretettel 
köszönti dr. Gaál Zoltán jegyző urat, akinek a továbbiakban jó munkát kíván.

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

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2011.(I.20.) önkormányzati 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 január havi módosításának lényegi elemeit ismerteti.

(Szekeres Géza képviselő megérkezik a Közgyűlés ülésére. A jelen lévő képviselők száma: 13 fő.)

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a Népjóléti Bizottság 7 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem ellenében, míg az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési 
Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  2  nem ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi  rendeletet 
alkotta:
(Az 1/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  környezetvédelmének  részleges  helyi 
szabályozásáról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szépné Diószegi Éva, az Építéshatósági Iroda irodavezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi környezetvé-
delmi előírásokat a levegőtisztaság-védelem, valamint a zaj- és rezgésvédelem vonatkozásában a 
környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 5/1999. (II.22.) Ör. sz. rendeletében szabá-
lyozta. A rendelet megalkotását és elfogadását követő időszakban a magasabb rendű jogszabályok 
jelentősen megváltoztak, a környezetvédelem hatáskörébe tartozó feladatokat és ezen feladatok ellá-
tását nagymértékben, olykor teljesen új jogi környezetbe helyezték át, mely indokolttá teszi a rende-
let hatályon kívül helyezését és egy új rendelet megalkotását.
A  tervezet  levegőtisztaság-védelmi,  valamint  zaj-  és  rezgésvédelmi  tárgykört  érintve  két  fő 
környezetvédelmi fejezetből áll. A szabályozásokat a magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően 
dolgozták ki.
A tervezetet az előírásoknak megfelelően véleményezte Nógrád Megye Önkormányzata, illetve a 
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is. A tervezet 
áttanulmányozását  követően  megadott  vélemények  szerint  a  tervezet  illeszkedik  a  megyei 
környezetvédelmi koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzésekhez, alkalmas a város 
környezeti állapotának jobbítására, az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékek, valamint a 
környezet minőségének megóvására.
Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  2011.  január  15-én  új  levegővédelmi  kormányrendelet  lépett 
hatályba, de a rendelettervezet összhangban van az új szabályozással.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A településrendezési  terv módosítása a Salgóbánya és a Tóstrand 
közötti új fogaskerekű kisvasút nyomvonalának rendezési tervi szabályozásával foglalkozik.
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Az  önkormányzat  által  kezdeményezett  módosításról  a  Közgyűlés  91/2010.(IV.27.)Öh.  számú 
határozata döntött.
A Central Europe Resource projekt részeként az a város önkormányzata 2009. évben pályázatot 
nyújtott be 760 mm-es nyomtávú fogaskerekű kisvasút engedélyezési tervének elkészítésére, amely 
kedvező elbírálásban részesült.  A kisvasút  építési  engedélyéhez  szükséges  telekalakítást  a  jelen 
rendezési tervi módosítás alapozza meg.
A  kisvasút  Salgóbánya  és  a  ponyi-pusztai  Vízmű  telep  között  a régi  fogaskerekű  kisvasút 
nyomvonalán van tervezve, innen új útvonalon halad tovább a Tóstrand irányába.
Az  alsó  végállomás  a  Beszterce  lakótelepi  tóstrandi  futballpálya  mellett,  a  felső  végállomás  a 
salgóbányai emlékpark melletti beépítetlen területen van. A két közbenső megálló közül az alsó a 
ponyi-pusztai  Vízmű  telep  közelében,  a  felső  a  Zagyvaróna  feletti  területen  lenne,  ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik Salgó várára és a Boszorkánykőre.
A  tervezett  4,7  km-es  vasútvonalon  elsősorban  turisztikai  jellegű  vasúti  személyszállítás 
bonyolódhat  le.  A lakossági  fórumok  jelzései  alapján  az  említett  szakaszt  az  ott  élők  helyi 
közlekedésre is szívesen használnák.
Elmondja  továbbá,  hogy  a rendezési  terv  módosításával  egyidejűleg  kerül  szabályozásra  a 
Beszterce  lakótelep,  Medves  krt.  2-76.  házszámú  sorházas  ingatlanok  parkolóhely  kialakítási 
lehetősége is.
A határozati  javaslat  a  Településszerkezeti  Terv  egyik  tervlapjának  és  a  műszaki  leírásnak  a 
módosítására irányul.
A rendelet  tervezet  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  a  Szabályozási  tervek  érintett  tervlapjainak 
módosítását tartalmazza.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, míg a Pénzügyi Bizottság egyhan-
gúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 1/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/1998. (VI.15.) Öh. számú határozattal elfogadott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve „I.1-3. Szerkezeti tervlapok” című részét 
az 1. sz. melléklet szerint, az „I.4. Műleírás” című részét a 2. sz. melléklet szerint módosítja. 
A módosítás 2011. február 21-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés  11  igen  szavazattal,  1  nem ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi  rendeletet 
alkotta:
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(A 3/2011.(I.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, Erdész út végén lévő, Gyurtyános 5. belterületi 1583/3 
hrsz.-ú kivett beépítendő területi elnevezésű magántulajdonú ingatlan szabályozásának megváltozta-
tására érkezett kezdeményezés a HÁLÓBAU Kft.-től.  A kezdeményező a kisvárosias lakó övezeti 
besorolást kívánja gazdasági-kereskedelmi területre megváltoztatni.
A határozati javaslat a Településrendezési szerződés és a Tervezési szerződés megkötésének jóváha-
gyását tartalmazza.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 
nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 2/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Salgótarján 
belterület,  Erdész  út  végén  lévő,  1583/3  hrsz.-ú  kivett  beépítendő  területi  elnevezésű  ingatlan 
kisvárosias  lakó  területről  gazdasági-kereskedelmi  területre  történő  övezeti  besorolásának 
megváltoztatására  vonatkozó  Településrendezési  és  Tervezési  szerződést  megkösse  úgy,  hogy a 
tervezési  díjat  és  a  kapcsolatos  járulékos  költségeket  teljes  körűen 100%-ban  a  kezdeményező 
HÁLÓBAU Kft.-nek (1141 Budapest, Szugló út 82.) kell megfizetnie.

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

5./ Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2010. II. fél-
évi tevékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Svecz István munkaszervezet vezető

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal be-
számolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Ezen kötelezett-
ségének tesz eleget jelen beszámolóban.
A beszámolási időszak egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy a helyi önkormányzati választásokat 
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és az önkormányzati alakuló üléseket követően 2010. október 21-én a Társulási Tanács megtartotta 
alakuló  ülését.  Az  alakuló  ülésen  a  Tanács  tagjai  titkos  szavazással  döntöttek  az  elnök  és  az 
elnökhelyettesek  személyéről,  valamint  döntöttek  a  bizottságok  összetételének módosításáról.  A 
kistérségben lévő 24 település polgármestere ismét bizalmat szavazott neki, így ebben a választási 
ciklusban is ellátja a Társulási Tanács elnöki posztját.
Az  anyag  foglalkozik  többek  között:  a  Társulási  Tanács  tevékenységével;  a  Társulási  Tanács 
bizottságainak üléseivel; a Társulás két intézménye - a Munkaszervezet és a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - tevékenységének rövid ismertetésével;  a folyamatban lévő 
pályázatokkal;  valamint az orvosi ügyelet működésével.
2010. II. félévében a Tanács 6 ülést tartott és 14 bizottsági ülést, mindez a feladatok sokaságát és a 
Tanács aktív tevékenységét jellemzi.
Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanács vezeté-
sében változás történt, hiszen Morgenstern Ferenc Karancslapujtő korábbi polgármestere a választá-
sok során nem kapott bizalmat, így alelnöki megbízatása megszűnt, helyette Sóshartyán község pol-
gármesterét Tóth Gabriellát választotta meg a Tanács. A másik alelnöki tisztet továbbra is Vincze 
László, Mátraszele polgármestere tölti be.
Köszöni a hivatalban dolgozó munkatársaknak, a Munkaszervezet vezetőjének és munkatársainak 
az elvégzett munkát. Úgy gondolja, hogy az elkövetkező időszak sem lesz egyszerűbb a kistérségi 
feladatellátás területén.

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Ide-
genforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Hozzászólásában kiemeli az ún. alapellátási ügyeletet, az Országos Mentőszol-
gálat és a Szent Lázár Megyei Kórház sürgősségi betegellátási osztályának együttműködését. Ez le-
hetővé  tette,  hogy 10%-kal  több normatívát  tudtak  lehívni  az  ügyeleti  rendszer  működtetésére. 
Örömmel tölti el, hogy a Semmelweis-terv országos körútján 2011. január 28-án 8.30-kor a városba 
látogat dr. Szócska Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkára. 
Elmondja, hogy a Semmelweis-terv elképzeléseihez képest Salgótarján már előrébb tart.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Komoly átgondolás és egyeztetés eredménye következtében tudott 
megvalósulni az orvosi ügyelet ilyen módon való szervezése.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 3/2011.(I.20.)Öh.sz. határozat 

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

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Svecz István részvételét az ülésen.

6./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak mó-
dosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az államháztartásról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet módosítása, valamint a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  törvény hatályon  kívül  helyezése  a 
költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezéseket, illetve a létrehozásukról szóló alapító okiratok 
tartalmát  érinti  a  költségvetési  szervek  tevékenysége,  gazdálkodása  illetve  a  vezetői  megbízás 
tekintetében. Jelen előterjesztés az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek alapító 
okiratainak a jogszabályváltozások átvezetésére vonatkozó módosítását tartalmazza.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal, a Népjóléti, valamint a Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 4/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervek 
alapító okiratait 2011. február 1-jei hatállyal, az 1-14. számú mellékletek szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés  utasítja  az  1.  pontban  meghatározott  költségvetési  szervek  vezetőit,  hogy az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint egyéb dokumentumaiban vezesse 
át a módosításokat és terjessze be az irányító szervhez jóváhagyásra.

Felelős: költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2011. március 31.

7./ Javaslat a Közoktatási  Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt, önállóan 
működő költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Fodorné Kovács Erzsébet, a KIGSZ igazgatója

Reszoly Gusztávné, az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda irodavezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatási Intézmé-
nyek Gazdasági Szolgálata, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek pénz-
ügyi-gazdasági feladatainak ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
rögzítő együttműködési megállapodást a 250/2009. (XII.15.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá. Az 
új együttműködési megállapodás elkészítését és jóváhagyását a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló törvény hatályon kívül helyezése, valamint az államháztartásról szóló tör-
vény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet módosítása teszi szükségessé.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési, a Népjóléti, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támo-
gatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 5/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, 
valamint  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda,  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Illyés Gyuláné Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Bolyai János 
Gimnázium  és  Szakközépiskola,  a  Madách  Imre  Gimnázium  és  Szakközépiskola,  a 
Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola 
közötti,  a  pénzügyi-gazdálkodási  feladatok  ellátásával  kapcsolatos  munkamegosztás  és 
felelősségvállalás  rendjét  rögzítő  együttműködési  megállapodást  2011.  február  1-i  hatállyal 
jóváhagyja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés  utasítja  a  közoktatási  intézmények  vezetőit,  hogy a  Közoktatási  Intézmények 
Gazdasági Szolgálatával az együttműködési megállapodást külön-külön kössék meg.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2011. január 31.

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 2010. december 16-i ülésén döntött az Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 2011. február 1-jei hatállyal törté-
nő módosításáról, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek tagolá-
sa megváltozik. Ez a változás érinti a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát is, így ennek mó-
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dosítása is szükséges.
A módosítás  értelmében a  korábbi  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Iroda,  valamint  a  Szociális  és 
Egészségügyi  Iroda  a  jövőben  összevontan,  Népjóléti  Irodaként,  hasonló  módon  a  korábbi 
Városfejlesztési és Informatikai Iroda a Városüzemeltetési Irodával összevontan Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési  Irodaként  működik  tovább.  A módosítás  a  Jegyzői  Irodát  is  érinti,  hiszen  az 
informatika  2011.  február  1.  napjától  a  korábbi  Városfejlesztési  és  Informatikai  Iroda helyett  a 
Jegyzői Irodához tartozik.
Az előterjesztés tartalmazza továbbá az egyes pénzügyi-gazdálkodás tárgyú rendelkezéseknek – az 
alapító okirat módosításával összhangban – történő változtatását.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi, a Népjóléti, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támo-
gatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 6/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának módosítását  2011.  február  1.  napi  hatállyal  a  melléklet 
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

9./ Javaslat  Salgótarján,  belterületi  3948  hrsz-ú  ingatlanon  létesített  garázsfelépítmény 
elbontására, illetve a kialakult szabad terület hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata elővásárlási jogával 
élve adásvétel útján a 2010. évben megszerezte a 3948 hrsz-ú ingatlanon felépített garázsfelépít-
mény tulajdonjogát.
Időközben a  garázs  tetőszerkezetében  jelentős  mértékű károsodás  következett  be  a  szomszédos 
területen  végzett  építési  tevékenység  következtében.  A  balesetveszély  elhárítása  érdekében  a 
Quasimodó Testépítő Sportegyesület gyors intézkedést tett az építmény részbeni elbontására, mely 
munkálatok elvégzéséről írásbeli bejelentését megküldte a vagyonkezelő részére. 
A sportegyesület  nyilatkozatában  vállalta  a  vagyoni  kár  teljes  megtérítését,  a  félig  elbontott 
felépítmény végleges bontási munkálatainak elvégzését saját költségén. Vállalta továbbá a bontást 
követően  az  ingatlan  kivett  művelési  ágának  ingatlan-nyilvántartásban  történő  átminősítéséhez 
szükséges teljes költség megfizetését annak fejében, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos az így 
kialakuló beépítetlen ingatlant 2.900,- Ft/hó bérleti díj ellenében közlekedés céljára bérbe adja a 
sportegyesület részére.
A Közgyűlés dönt a 3948 hrsz-on felépített részben elbontásra került garázs végleges bontásáról, az 
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ingatlan  ingatlan-nyilvántartási  átminősítéséről,  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  vagyoni  kárt  és  a 
felmerülő járulékos költségeket a Sportegyesület fizeti meg.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  sportegyesület 
nyilatkozatában  vállalt  kötelezettségeiről  szóló  megállapodás  megkötésére,  az  ingatlan 
átminősítésének földhivatali átvezettetésére és a bérleti szerződés megkötésére.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, az Ügyrendi, Jogi és Közbe-
szerzési, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 7/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  hozzájárul  az  önkormányzat  tulajdonát  képező 
3948  hrsz.-ú  ingatlanon  található  garázsfelépítmény  bontásához  azzal  a  feltétellel,  hogy  a 
munkálatok,  illetve a földhivatali  átminősítési  eljárás teljes költsége a Quasimodo Testépítő 
Sportegyesületet  (3100  Salgótarján,  Bajcsy-Zs.  út  12.)  terheli,  továbbá,  hogy  az  építmény 
megsemmisüléséből fakadó 50.000 Ft összegű vagyoni kárt megtéríti.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. sz. melléklet 
szerinti megállapodást megkösse és intézkedjen az illetékes Körzeti Földhivatalnál az ingatlan 
kivett „garázs és udvar” megnevezésről „beépítetlen terület” megnevezésre történő módosítás 
átvezettetéséről.

Határidő: 2011. február 01. - megállapodás megkötése
értelemszerűen – ingatlan nyilvántartási eljárás 

Felelős:  Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2./ A  Közgyűlés  a  3948  helyrajzi  számon  nyilvántartott  átminősített  „beépítetlen  terület” 
megnevezésű ingatlant a Quasimodo Testépítő Sportegyesület részére közlekedés céljára bérbe 
adja. 
A Közgyűlés  felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját,  hogy az ingatlanra 
vonatkozóan a 2. sz. melléklet szerinti bérleti szerződést megkösse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

10./ Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghaszná-
lat biztosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Salgótarjáni  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2010.  decemberében 
megkereste a Salgó Vagyon Kft.-t, és a Kft. útján az önkormányzatot, hogy a Salgótarján-Somoskő-
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ben található, önkormányzati tulajdonú, jelenleg használaton kívüli, természetben Salgótarján, Per-
czel Mór utca 1. szám alatti közterületen elhelyezkedő felépítményt tűzoltó szertár céljára szeretnék 
használni, korlátozott anyagi lehetőségeik miatt kérik a Közgyűlést, hogy  térítésmentesen tehessék 
ezt meg.
Az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  rendelet  értelmében 
önkormányzati  vagyon használatát,  hasznosítási jogát átengedni csak a helyi önkormányzatokról 
szóló  törvényben  meghatározott  közszolgáltatások  ellátásának  céljára,  vagy az  önkormányzattal 
kötött  együttműködési  megállapodás  alapján  feladatot  ellátó  gazdálkodó  szervezet,  vagy 
magánszemély számára a Közgyűlés minősített többséggel hozott határozatával lehet.
Az  Egyesület  az  Alapszabályában  meghatározottak  szerint  segíti  a  hivatásos  tűzoltóság  vonuló 
szolgálatának  munkáját,  arra  kiképzett  állományával  tűzoltási  és  műszaki  mentési 
szaktevékenységet lát el,  katasztrófa-helyzetben részt  vesz a mentésben, az ár- és belvízvédelmi 
feladatok ellátásában, valamint ápolja a tűzoltó hagyományokat, a tűzoltói eszméket, felkutatja és 
megóvja a térségben fellelhető tűzoltó relikviákat.
Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  Egyesület  fenti  céljainak  elősegítése  érdekében,  külön 
használati szerződés alapján a tárgyi ingatlant tűzoltó szertár céljára térítésmentesen az Egyesület 
használatába adja.
Az  előterjesztésben  az  Egyesülettel  megkötendő  együttműködési  megállapodás  és  használati 
szerződés tervezetének elfogadására tesz javaslatot.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 9 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 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 8/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Alapszabályban  meghatározott  céljaival,  az  ezen  célok  megvalósítására  irányuló 
együttműködési megállapodást az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében  az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában  álló,  az  ingatlan  nyilvántartásban  Salgótarján  belterületén  16515/3  hrsz.  alatt 
nyilvántartott, „tűzoltó szertár” megnevezésű, természetben Salgótarján, Perczel Mór utca 1. 
szám alatt található ingatlant tűzoltó szertár céljára térítésmentesen az Egyesület használatába 
adja.
A Közgyűlés  az erre  vonatkozó használati  szerződést  a 2.  sz.  melléklet  szerint  jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 11. a./, b./, c./ és d./ napirendi pontokat egy napirend keretében ja-
vasolja megvitatni, a döntéshozatal külön történik.

11./ a./ Javaslat a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

b./ Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 
A napirend tárgyalásánál jelen van:
– Illés Noémi, a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
– Peleskei-Balázs Rita, az Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója

c./ Javaslat  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi 
napközire vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2010. évben nyújtott szolgáltatásról, a 
szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Oroszvári Mária, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

d./ Javaslat  a  Kistipegő  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi  napközire 
vonatkozó  ellátási  szerződés  alapján  a  2010.  évben  nyújtott  szolgáltatásról,  a 
szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Illés Noémi, a Kistipegő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a két családi napközi a törvény értelmében köteles 
beszámolni  az  elmúlt  évi  tevékenységéről.  Mindkét  családi  napközi  7-7  férőhellyel  működik, 
mellyel nagy terhet vesznek le a város önkormányzatáról, hiszen a város által fenntartott családi 
napközi férőhely nem elegendő az igények kielégítésére. 
Az ellátási szerződések 2010. január 1-től 2010. december 31-ig szóló határozott időre szólnak. 
Javasolja, hogy a 2011. évben is kösse meg az önkormányzat a két szerződést a két napközivel. Úgy 
gondolja, hogy mindkét családi napközi egyrészt komoly terhet vesz le az önkormányzat válláról, 
másrészt  magas színvonalon végzi el feladatát,  amely jelzi,  hogy az ellátási szerződést érdemes 
továbbra is megkötni. Javasolja, hogy képviselő társai támogassák az előterjesztéseket.

A Népjóléti Bizottság mind a négy napirendi pontot, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 
az a./ és b./ napirendi pontot egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 9/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ban meghatározott 
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gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó,  a  Gyvt.  43.  §-ában szabályozott  családi 
napközi  feladatának  ellátására  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft-vel  2010.  március  19-én 
megkötött  ellátási  szerződést  a  melléklet  szerint  módosítja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés az ellátás 2011. évben történő működtetéséhez szükséges szolgáltatási díj összegét 
(3.271.800 Ft)  az  Önkormányzat  a  2011.  évi  költségvetésében az Egészségügyi  – Szociális 
Központ Fejezeten belül biztosítja.

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

Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 10/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ban meghatározott 
gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó,  a  Gyvt.  43.  §-ában szabályozott  családi 
napközi feladatának ellátására a Kistipegő Nonprofit Kft-vel 2010. március 19-én megkötött 
ellátási szerződést a melléklet szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés az ellátás 2011. évben történő működtetéséhez szükséges szolgáltatási díj összegét 
(3.271.800 Ft)  az  Önkormányzat  a  2011.  évi  költségvetésében az Egészségügyi  – Szociális 
Központ Fejezeten belül biztosítja.

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

Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 11/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Futrinka-meseház Nonprofit  Kft.  fenntartásában 
működtetett  családi  napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés  alapján  a  2010.  évben  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 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 12/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában 
működtetett  családi  napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés  alapján  a  2010.  évben  nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint 
elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

12./ Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázat benyújtására
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.
A közfoglalkoztatáshoz  nyújtható  támogatásokról  szóló  375/2010.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban:  Kormányrendelet)  a  közfoglalkoztatás  négy  formáját  különbözteti  meg:  a  rövid 
időtartamú  (napi  4  órás),  a  hosszabb  időtartamú  (napi  6-8  órás),  a  vállalkozások  által  történő 
foglalkoztatást, valamint az országos közfoglalkoztatást.
A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központja  a  Kormányrendelet  alapján  pályázati 
felhívást  tett  közzé  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatásra:  a  helyi  önkormányzatok  közfeladat 
ellátását segítő 2011. évi támogatására.
A támogatás időtartama: napi 4 órás munkaidő, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamú 
foglalkoztatás.  A  támogatás  mértéke:  munkabér  és  járulékai  95%-a.  Igényelhető  továbbá  a 
közvetlen költségek összege, mely támogatás munkavállalónként havonta nem haladhatja meg a 
munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%-át.
A  Munkaügyi  Központ  illetékes  kirendeltségével  folytatott  egyeztetés  alapján  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit Kft.  elkészítette a 2011. évre vonatkozóan a 4 órás közfoglalkoztatási 
tervet.  E  pályázat  keretében  593  fő  2,  illetve  3  hónapos  napi  4  órás  foglalkoztatására  nyílna 
lehetőség 2011. február 1-jétől.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztás-
ra.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Ercsényi Ferenc: A pályázat beadási határideje 2011. szeptember 30. Polgármester asszony szóbeli 
kiegészítésében jelezte,  hogy a  foglalkoztatásra  2011.  február  1-jétől  nyílna lehetőség.  Kérdezi, 
hogy a két dátum között nincs-e ellentmondás?
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Eötvös Mihály: Elmondja, hogy 2011. szeptember 30. a legutolsó határidő ameddig a pályázatot be 
lehet  nyújtani.  Összesen 3 pályázatot  lehet  beadni.  Az előterjesztés mellékletét  képezi  egy terv, 
melyben a pályázatot 3 ciklusra bontották. Az első pályázat 593 főre szól, és egész évre ezt a 4 órás 
foglalkoztatást tervezték meg, az intézmények igényeit is figyelembe véve.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 13/2011.(I.20.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi  Központ  által  meghirdetett  „rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás:  a  helyi 
önkormányzatok közfeladat  ellátását  segítő  2011.  évi  támogatására” című pályázati  felhívásra  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. törvény 8.  §  (1)  bekezdésében foglalt  feladatai 
ellátásának  érdekében  593  fő  foglalkoztatására.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
A  Közgyűlés  vállalja,  hogy  a  jelen  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó  önerőt  (4.884.203  Ft) 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Dóra Ottó: A Közgyűlés előző ülésén módosította az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát. Ennek értelmében a Közgyűlés tagjai elektronikus úton – CD-n vagy más elekt-
ronikus formában – kapják meg az írásos előterjesztéseket. Javasolja, hogy a Közgyűlés munkájá-
ban részt vevő külső bizottsági tagok és tanácskozási joggal rendelkező személyek a továbbiakban 
írásban kapják meg az előterjesztéseket. Vannak olyan külső bizottsági tagok, akik nem rendelkez-
nek hordozható számítógéppel, így a felkészülésük és a bizottsági ülésen való részvételük akadá-
lyoztatva van. Kéri Jegyző Urat, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az SZMSZ módosítása 
érdekében.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Aljegyző úr jelzése alapján elmondja, hogy a külső bizottsági tagok is 
nyilatkoztak arról, hogy vállalják az elektronikus anyagküldést. Kéri Dóra Ottó frakcióvezető urat, 
hogy egyeztessen az érintettekkel.

Ercsényi  Ferenc:  Hozzászólásában két  problémát  fogalmaz meg,  melynek megoldása érdekében 
kéri a Polgármesteri Hivatal közbenjárását. Az ún. 21-es főút elkerülő szakaszán – a Tesco és az 
IKV között – a KRESZ szabályainak értelmében 90 km/h sebességgel lehet haladni. Ennek ellenére 
az említett útszakaszon gyakran ettől kisebb sebességgel is közlekednek. Indokoltnak tartaná egy 
tábla kihelyezését, ami felhívja az autóval közlekedők figyelmét arra, hogy mennyi a megengedett 
sebesség ezen a szakaszon. Véleménye, hogy a lassú haladás legalább olyan balesetveszélyes hely-
zetet teremthet, mint az indokolatlanul gyors haladás.
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Jelzi továbbá, hogy Zagyvapálfalván a Hősök úton a volt Peugeot szalont követően közvetlenül a 
kanyar után egy fémfelvásárló telep működik. Önmagában ezzel nem lenne baj, azonban az Arany 
János Tagiskola gazdasági bejáratával szemben megálló gépjárművek balesetveszélyes helyzetet te-
remthetnek. Úgy gondolja, hogy az említett helyen is szükséges lenne a megállás korlátozása.

Molnár Ágnes: Ercsényi Ferenc kérését – a 21. sz. főúttal kapcsolatban – jelezni fogja a Magyar 
Közútkezelő Nonprofit Kft. felé, mivel az útszakasz az ő kezelésükben van. Egyben kérni fogja, 
hogy kerüljön kihelyezésre egy 90 km/h sebességet jelző tábla.

Lőrincz Gyula: Felhívja a figyelmet arra, hogy a közeljövőben kezdődnek az Észak-Dél Kerékpárút 
I. ütemének kivitelezési munkálatai. Elképzelhető, hogy ezen időszak alatt sebességkorlátozásra fog 
sor kerülni.

dr. Mózer Judit: A közterület felügyelők meg fogják vizsgálni a Hősök úti fémtelep működését és a 
gépkocsiforgalmat.

Ercsényi Ferenc: Abban az esetben, ha az építési munkálatok megkezdődnek, kérése okafogyottá 
válik. Ellenkező esetben kéri, hogy a jelzés történjen meg.

Fekete Zsolt: A novemberi Közgyűlés ülésén már jelezte, hogy az idegéri garázssoron illegális hul-
ladék került lerakásra. Ezt az időközben leesett hó eltakarta. Többen keresték meg ezzel a problé-
mával, hogy történjen intézkedés. Bízik abban, hogy a közfoglalkoztatottak igénybevételével elszál-
lításra kerül a szemét, hiszen az említett terület járvány hordozója is lehet. A városban több helyen 
az utak kutyagumival fertőzöttek. Át kell gondolni az önkormányzatnak az ebtartásról szóló rende-
letet, és az embereknek a kutyatartás szabályait.
A hóesés több helyen problémát okozott. Példaként említi a Mackóvár Tagóvoda előtti útszakaszt, 
ahol minden nap balesetveszélyes helyzet alakult ki az el nem takarított hó miatt. Ugyanitt a hó el-
olvadása után térdig érő latyak alakult ki. Nem tudja, hogy ez az újfajta szóróanyag következmé-
nye-e, de rengeteg jelzés érkezett ez ügyben is hozzá.
A Bányász Művelődési Ház épületének homlokzata omlásnak indult, mely szintén balesetveszélyes 
helyzetet okozhat. Nem ismeri a tulajdoni viszonyokat, ezért nem tudja, hogy a felvezető lépcső és a 
ház előtt lévő terület az közterületnek minősül-e vagy az épülethez tartozik. Amennyiben közterület, 
az utat az önkormányzatnak kell lezárnia. Ha magántulajdonban van az épület, akkor a tulajdonos-
sal szükséges egyeztetni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Bányász Művelődési Ház magántulajdonban van, a szükséges jel-
zést az önkormányzat a tulajdonos felé meg fogja tenni. A Mackóvár Tagóvoda előtti útszakaszon 
hóhelyzettől függetlenül is nehéz parkolni, jelzi, hogy igazgató asszonnyal a napokban beszéltek er-
ről, mert ez az óvodának is gondot okoz. Adott esetben a mentőautó sem tud bejutni a Bolyai János 
Gimnáziumhoz a helytelenül parkoló autók miatt. Bízik abban, hogy a parkolóház megépítése ezt a 
problémát orvosolni fogja. A hóhelyzettel kapcsolatban Szabó Ferenc Gábor képviselő úrnak adja 
meg a szót.

Szabó Ferenc Gábor: A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
elnökeként  kezdeményezte,  hogy a  szakbizottság tárgyalja  meg  a  hóeltakarítás  során felmerült 
problémákat. A bizottság ülésére meghívták Bodnár Benedek ügyvezető igazgató urat, aki részlete-
sen mutatta be a hóhelyzetre vonatkozó intézkedési tervet. Elmondta, hogy a problémát részben a 
szóróanyag ára, részben pedig a közfoglalkoztatási szabályok változása okozta, ami miatt kevesebb 
hómunkást tudtak alkalmazni.  A Nógrád Megyei  Hírlap hasábjain megjelent egy cikk,  melyben 
tényszerűen írják le a probléma okait. Az ülésre meghívták Végh Béla urat az Igazságügyi Szolgálat 
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