
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

4. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 24-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 az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés 15 tagjából 14 fő van jelen, tehát a Közgyűlés határozatképes.
Méhes András képviselő úr az ülést megelőzően bejelentette a mai ülésről való távolmaradását.
A napirendek  tárgyalása  előtt  köszönti  Gazsi  Ferenc  urat,  a  Vállalkozók  Országos  Szövetsége 
Nógrád Megyei Szervezetének Elnökét, akinek személy szerint és a Közgyűlés nevében gratulál 
újbóli kinevezéséhez. Megadja a szót Gazsi Ferencnek, hogy ismertesse a Vállalkozók Országos 
Szövetségnek terveit, céljait.

Gazsi Ferenc: Köszöni a gratulációt. Elmondja, hogy a megyei elnökség újabb 5 évre kapta meg a 
bizalmat. Röviden ismerteti a VOSZ megalakulását, mely országosan 1988-ban, Nógrád megyében 
pedig  1999.  február  23-án  alakult  meg.  A Vállalkozók  és  Munkavállalók  Országos  Szövetsége 
érdekvédelmi szervezetként célul tűzte ki, hogy a vállalkozók ismerjék meg egymás tevékenységét, 
mellyel segíthetik egymást. Célként fogalmazták meg továbbá a megfelelő információátadást, mely 
először  egy újságban,  majd  e-mail  rendszeren  keresztül  valósult  meg.  A VOSZ rendezvényein 
semmilyen politika nem jelenik meg, az önkormányzatokat társadalmi szervezeteknek tekintik. Jó 
kapcsolat  alakult  ki  mind  a  megyei,  mind  a  városi  önkormányzatokkal.  Fontosnak  tartják 
kezdeményezésüket a fekete munka ellen, azt, hogy a „vállalkozó” kifejezés ne szitokszó legyen az 
országban. Szeretnék elérni, hogy ez a szó bizalmat jelentsen.
A továbbiakban  ismerteti  azokat  a  kezdeményezéseket,  melyek  a  megyéből  indultak  el.  Ilyen 
például a „Vállalkozók Napja”, az „Év vendéglátósa”, az „Év asztalosa” szakmai díjak.
1997-ben Demján Sándor megalapította „Az Év Vállalkozója”-díjat, melyet a megyéből eddig 57 
vállalkozó kapott meg. Ugyancsak Demján Sándor kezdeményezésére indult el a Prima Primissima-
díj  2003-ban.  A megyéből  54  prima  jelölt  volt,  eddig  18  prima  díjat  adtak  át.  Nógrád  megye 
mondhatja el egyedül magáról, hogy két Prima Primissima díjasa van: Szerémy Gyula tanár úr és 
Földi Péter festőművész. Megalapították a „Partneri Nívó díjat”, a „Csillik Zoltán-díjat”.
A Széchenyi Terv meghatározza a kötelező szakmaiság bevezetését. Bízik abban, hogy erre nem 
kerül  sor.  A kamarára,  a  kamarai  nyilvántartásra  szükség van,  de ezt  úgy képzelték  el,  hogy a 
vállalkozók egy kamarai regisztrációs számot kapnak.
Szeretnének munkakedvet csinálni ahhoz, hogy az emberek akarjanak dolgozni.
Meg szeretnék  akadályozni  azt,  hogy lánctartozás  alakuljon ki.  Nem szabad megengedni,  hogy 
vállalkozások azért mennek tönkre, mert a termelő multinacionális cégek nem fizetnek időben.
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Röviden ismerteti a Széchenyi Kártya programjukat, mely a vállalkozók részére 25 milló forintot 
jelent, amit anyagvásárlásra tudnak fordítani. Rendelkezésre áll egy 50 millió forintos beruházási 
hitel, melyet használt gépek, eszközök vásárlására lehet igénybe venni. Aláírásra vár az önerő hitel.
Nógrád megyében eddig 3.200 darab Széchenyi Kártyát adtak el, mellyel 8 év alatt 12,3 milliárd 
forinttal sikerült növelni a vállalkozások tőkeinjekcióját.  Sajnálatát fejezi ki, hogy az utóbbi két 
évben a tőkeinjekciót már az ÁFA és TB-fizetésére használják a vállalkozások.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a VOSZ honlapja 2011. február 1-jétől működik. A VOSZ társelnöke 
Ondrék Alfréd, a salgótarjáni csoport vezetője Tamási István. Az irodát Varga Tamás vezeti.
Szeretné,  ha  Salgótarján  Önkormányzatával  a  jó  kapcsolat  továbbra  is  folytatódna.  Köszöni  a 
figyelmet, a Közgyűlés tagjainak az elkövetkezendő időszakra jó munkát kíván.

Székyné  dr  Sztrémi  Melinda:  A  Közgyűlés  nevében  jó  munkát  kíván.  A  helyi  vállalkozók 
segítésében  közösek  a  célok  és  az  elképzelések.  Bízik  abban,  hogy  az  önkormányzat  és  a 
Vállalkozók Országos Szövetsége a továbbiakban is megtalálja a kapcsolódási pontokat.

A Közgyűlés  tárgysorozatát  érintően – a  kiküldött  meghívóhoz képest  –  a  következő módosító 
javaslatot  teszi:  javasolja,  hogy  a  Közgyűlés  12./  napirendi  pontként  tárgyalja  a  „Javaslat  az  
„Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja” című kiemelt projektjavaslat benyújtásához  
szükséges  döntések  meghozatalára” című  előterjesztést  Lőrincz  Gyula,  a  Városfejlesztési  és 
Városüzemeltetési Iroda vezetőjének előterjesztésében.

Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszáma értelem szerint módosul. 

A tárgysorozatot érintő további módosító javaslat nem volt.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2011.(...) önkormányzati rendelete a 2011. 
évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.27.) rendelete módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda 

irodavezetője

4./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 
.../2011.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

irodavezetője

5/ Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 
47/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője
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6./ Javaslat  Salgótarján megyei  jogú város szmogriadó tervéről szóló 51/2009.(XI.24.)  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Szépné Diószegi Éva, az Építéshatósági Iroda irodavezetője

7./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
szóló 9/2010.(III.18.) számú rendelete hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

irodavezetője

8./ Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Svecz István, a Munkaszervezet vezetője

9./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  között 
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

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

11./ Javaslat  „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő  rehabilitációja” című kiemelt  projekt 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

12./ Javaslat az „Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja” című kiemelt projektjavaslat 
benyújtásához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjének

13./ Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésében könyvtári és 
közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Farkas László, a JAMKK mb. igazgatója

14./ Javaslat a 2011. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
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15./ Javaslat önkormányzati helyiség civil szervezet részére történő kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Dr. Diósiné Taracsák Judit, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnöke

16./ a./ Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és  
Diákotthon átszervezésére és az alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője
A napirend tárgyalásához meghívottak:
- Simon Tibor, a SKÁID igazgatója
- Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője

b./ Javaslat  az  óvodai  és  általános  iskolai  beiratkozásra  a  2011/2012-es  nevelési  évre  és 
tanévre
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője

17./ Javaslat  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ,  mint  költségvetési  szerv 
megszüntetésére,  és  az  önkormányzat  közművelődési  feladatait  ellátó  nonprofit  gazdasági 
társaság alapítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Farkas László, a JAMKK mb. igazgatója

18./ Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjának,  valamint  a 
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívottak:
- Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
- Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
- Szőke Lajosné
- Szőllősi Sándor

Zárt ülésen:

19./ Javaslat „Az év rendőre” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívottak:
- dr. Kalmár Zsolt r.alezredes
- Ponyi Béla r.ezredes, kapitányságvezető

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A polgármesteri tájékoztatót a következőkkel egészíti ki:
Tájékoztatja  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy  március  elején  Huszár  Máté  képviselő  úr  kérdéseket 
fogalmazott meg, melyek a polgármester személyéhez köthető biztosításra vonatkoztak. dr. Gaál 
Zoltán  jegyző  úr  a  kérdésekre  válaszolt.  Úgy  gondolja  azonban,  hogy  a  Közgyűlés  tagjait  is 
tájékoztatni kell, hiszen Huszár Máté képviselőként fogalmazta meg kérdéseit.
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Emlékezteti képviselő társait,  hogy a Közgyűlés alakuló ülésén – 2010. október 14-én – Huszár 
Máté  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  volt  az  előterjesztője  annak  a  napirendi  pontnak,  mely  a 
polgármester  részére  határozatlan  időtartamra  szóló,  megtakarításon  és  befektetésen  alapuló 
életbiztosítást állapított meg. A biztosítás 130.000,- forint /hó díjjal lett elfogadva.
A biztosításban szerződő félként az önkormányzat szerepel,  biztosítottként pedig a polgármester 
jelenik meg. A díjfizetési időszak 15 év. Egy határozatlan idejű szerződésről van szó, melyben az 
önkormányzatnak  bármikor  joga  van  határozott  idejűre  módosítani  a  biztosítás  időtartamát.  A 
futamidő nem lehet rövidebb mint 15 év.
A 15 évből lehet  érzékelni,  hogy nem egy konkrét  polgármesterre köttetett  a szerződés,  hanem 
ciklusokon átívelően a mindenkori polgármesterre. Kitétele a szerződésnek, hogy a szerződőnek, 
vagyis az önkormányzatnak a biztosított  hozzájárulása nélkül bármikor  jogában áll  a biztosított 
személyét kicserélni.  Kiemeli, hogy biztosítási eseményként kizárólag a biztosított halála jelenik 
meg.  Ebben  az  esetben  a  biztosító  a  kedvezményezettek  részére  fizeti  ki  a  szerződés  alapján 
számított összeget, ami az éves díj háromszorosa.
Biztosítási  esemény továbbá  a  határozott  időtartam,  a  15  év  letelte.  Ennek  értelmében  sem az 
akkori, sem a korábbi biztosított, sem azok kezdeményezettjei nem kapnak pénzt. 15 év múlva a 
várost  vezető  polgármester  és  a  képviselők  dönthetnek  majd  arról,  hogy meghosszabbítják-e  a 
biztosítási szerződést vagy a biztosítási összeget más célra használják-e fel.
Hangsúlyozza, hogy a polgármester semmilyen körülmények között nem részesülhet a biztosítási 
összegből.  Az önkormányzat  egy előtakarékossági,  befektetési  szerződést  kötött  a  szóban forgó 
biztosítóval. Visszautasítja a személyét ért támadásokat, a biztosításból nem származik jövedelme.
A következő téma,  amivel  a polgármesteri  tájékoztatót  kiegészíti  az  önkormányzatnak a  Center 
Invest Kft-vel és a Magnum Hungária Kft-vel folytatott pereinek helyzete. Elmondja, hogy 2009. 
június 30. óta az ellenzékben ülő képviselők több kérdést fogalmaztak meg mind a városvezetés, 
mind a jegyző számára.
Dóra Ottó képviselő úr fegyelmi eljárást  kezdeményezett  a polgármester ellen,  Ercsényi  Ferenc 
képviselő  úr  pedig  kimutatást  kért  a  folyamatban  lévő  perekről.  A  jegyzőkönyv  szerint  azt 
nyilatkozta,  hogy  ezek  felét  az  önkormányzat  elveszti,  1  milliárdot  meghaladó  perek  vannak 
folyamatban.  Huszár  Máté  képviselő  napirend  utáni  hozzászólásában  több  száz  millió  forintos 
perekről tett említést. A Közgyűlés 2009. december 15-i ülésén Dóra Ottó képviselő úr többször 
megjegyezte, hogy az önkormányzat sorozatosan jogsértő határozatokat, előterjesztéseket terjeszt a 
Közgyűlés  elé.  2010.  szeptember  16-án  Ercsényi  Ferenc  képviselő  hiányolta  a  megfelelő 
tájékoztatást.  Az imént felsorolt események többnyire választási kampány időszakában zajlottak. 
Polgármesterként akkor azt nyilatkozta, hogy döntési helyzet vagy a per lezárását követően fogja 
tájékoztatni a Közgyűlést, melynek most tesz eleget.
Elmondja, hogy 5 peres ügylet volt, melyet a következőkben ismertet: az első per a Center Invest 
Kft.,  mint  felperes,  Salgótarján  Önkormányzata  alperes  ellen  szerződés  teljesítésre  történő 
kötelezés,  valamint  300 millió  forint  kártérítés  és járulék megfizetése tárgyában indult.  Az ügy 
érdemi tárgyalására nem került sor, mert a peres felek az első tárgyalás alkalmával egyezséggel 
kívánták a pert lezárni. A felek többszöri közös kérelme alapján 2009. június 8-tól a Nógrád Megyei 
Bíróság végzésének értelmében szünetelt a per. A per folytatását egyik fél sem kérte, így az 2010. 
december 30. napjával megszűnt.
A második per az útlejegyzési eljárásra vonatkozott. A város önkormányzata 2010. májusában adta 
be  útlejegyzési  kérelmét  a  Nógrád  Megyei  Közigazgatási  Hivatalhoz.  A  kérelmet  2010. 
novemberében elutasították  arra  való  hivatkozással,  hogy a  közérdekű cél  nem bizonyított.  Ezt 
követően  a  Center  Invest  Kft.  felperes,  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  mint  elsőrendű, 
Salgótarján  Önkormányzata  mint  másodrendű  alperes  ellen  a  közigazgatási  határozat  bírósági 
felülvizsgálata iránt indított pert.  A bíróság nem tűzött ki tárgyalást.  Salgótarján Önkormányzata 
felperesként a Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint alperes ellen indított pert a kisajátítási ügyben 
hozott  közigazgatási  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránt.  A  Nógrád  Megyei  Bíróság  a 
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Kormányhivatal korábbi határozatát hatályon kívül helyezte, és új eljárásra utasította. Az indokolás 
értelmében  a  közérdek  fennáll,  maga  az  út  megépítése  közérdekű  tény,  amit  nem vizsgálhat  a 
Kormányhivatal.
A harmadik peres eljárást a Magnum Hungária Kft. felperes indította Salgótarján Önkormányzat 
alperes ellen 70 millió forint kártérítés és járulékai iránt. A Bíróság az önkormányzat ellenkérelme 
alapján felhívta a felperest, bizonyítsa azt, hogy az önkormányzat magatartása és az őt ért kár között 
okozati összefüggés van. A Magnum Hungária Kft. érdemben nem tudott nyilatkozni, így a Nógrád 
Megyei  Bíróság elutasította  a  Magnum Hungária  Kft.  kereseti  kérelmét.  Megállapította,  hogy a 
keresleti kérelem nem megalapozott. Az ítélet még nem jogerős. 
2010. szeptemberében a Magnum Hungária Kft. felperes és Salgótarján Önkormányzata, illetve a 
Center  Invest  Kft.  alperesek  ellen  a  szerződések  érvénytelensége  iránt  indult  per.  A Magnum 
Hungária Kft. szerint ezek a szerződések jogszabályba, illetve jó erkölcsbe ütköztek. A Salgótarjáni 
Városi  Bíróság  a  felperes  keresetét  elutasította  azzal,  hogy  a  felperes  kereseti  kérelme  nem 
megalapozott.
Az ötödik per egy feljelentés alapján indult. A Magnum Hungária Kft. feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen hivatali visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Az önkormányzattól iratok 
kerültek  lefoglalásra.  A Heves  Megyei  Rendőr-főkapitányság  2011.  január  9-én  megszüntette  a 
nyomozást és a lefoglalást.
Bízik  abban,  hogy  a  Közgyűlés  tagjai  megfelelő  tájékoztatást  kaptak.  A város  vezetése  és  a 
Közgyűlés nem szegte meg a törvényeket. 

Fenyvesi Gábor: A FIDESZ-KDNP frakciójának vezetőjeként és alpolgármesterként a biztosítással 
kapcsolatban  fontosnak  tartja  Polgármester  Asszony  tájékoztatását.  Az  MSZP  megbízásából 
különböző szórólapok jelentek meg városi szinten, melyből a következőt idézi: „A polgármester és 
az alpolgármesterek a végkielégítés és a biztosítási összeg millióin túl további becslések szerint 
fejenként  4  millió  forint  körüli  hozammal  távozhatnak  székükből  szinte  adómentesen.”  Ezt 
hazugságnak tartja, a megfelelő lépéseket a város vezetése meg fogja tenni.
Polgármester  Asszony  tájékoztatást  adott  továbbá  a  különböző  feljelentésekről,  ügyészségi 
bejelentésekről is. Jelzi, hogy a FIDESZ-KDNP frakció ugyancsak megteszi a megfelelő lépéseket.

Huszár Máté: 2011. február 26-án Polgármester Asszony a Blikknek nyilatkozott, melyben többek 
között elmondta, hogy lemondott költségtérítéséről. A biztosítás az önkormányzatnak jó, ugyanis a 
megtakarítással a város megspórolja a leköszönő polgármesternek járó végkielégítést. Baj esetén 
szeretteié lesz a nyilvánosságra nem hozott összeg, melyre az életbiztosítást kötötték. Kérdezi, hogy 
az a nyilatkozat hogyan egyeztethető össze az imént elmondottakkal?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nem érti Huszár Máté képviselő úr melyik részére gondolt, ami nincs 
összefüggésben az általa elmondottakkal.

Huszár Máté: Arra gondolt, hogy baj esetén szeretteié lesz a nyilvánosságra nem hozott összeg.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Kéri,  hogy a  jegyzőkönyv  1  példányát  kapja  meg  Huszár  Máté 
képviselő úr, hiszen szóbeli kiegészítőjében már válaszolt.

Dóra  Ottó:  Fenyvesi  Gábor  alpolgármester  megjegyzésére  válaszolva  elmondja,  hogy  nincs 
tudomása arról,  hogy az MSZP-frakció tagjai  közül bárki,  bármely hatósághoz fordult  volna.  A 
biztosítással kapcsolatban nem érti, hogy az önkormányzat miért kötött ilyen biztosítást. Nem derül 
ki számára az elmondottakból, hogy kedvezményezettként ki lett megjelölve. Az alpolgármesterek 
esetében  is  köttetett  ilyen  biztosítás.  Véleménye,  hogy  a  Blikkben  megjelent  nyilatkozat  és 
Polgármester Asszony mai tájékoztatása között jelentős különbség van. A biztosítási díjat minden 
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esetben a kedvezményezett kapja meg, ha a kedvezményezett nem a salgótarjáni önkormányzat, 
nem érti, hogy a város minek fizet olyan befektetést,  aminek hozama alacsony. A biztosítás egy 
befektetés, ami ilyen költségvetésű önkormányzat esetében nevetségesnek tart.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Számára a Blikk nem jogforrás. Nyilatkozatát  azzal kezdte, hogy 
fogadóórát tartott, ezért nem volt abban a helyzetben, hogy nyilatkozni tudjon. Dóra Ottó képviselő 
úr összekeveri  a  biztosított  és  a kedvezményezett  fogalmát.  A szerződő fél  az önkormányzat,  a 
biztosított a mindenkori polgármester, a kedvezményezett pedig a mindenkori polgármester által 
megjelölt  személy.  A mindenkori  polgármesternek az az egyetlen lehetősége,  hogy megjelölje a 
kedvezményezettet, akinek halál esetén fizet az önkormányzat a biztosításból. Elmondta továbbá azt 
is, hogy a biztosítottat bármikor cserélheti az önkormányzat. Hangsúlyozza, hogy nem részesül az 
összegből. A felhozott vádakat visszautasítja.

Ercsényi  Ferenc:  Szóbeli  hozzászólásában  elmondja,  hogy  az  elmúlt  évek  egyik  legnagyobb 
természeti katasztrófája következett be Japánba, mely több tízezer ember életét követelte. Ügyrendi 
javaslata,  hogy  a  város  Közgyűlése  néhány  másodperces  néma  főhajtással  emlékezzen  meg  a 
természeti csapás áldozatainak emléke előtt. Kéri ezt azért is, mert a városnak érdekeltsége van, 
hiszen az Ipari Parkban egy japán tulajdonú cég működik.
Tudomása  szerint  a  város  vezetése  a  MITSUBA  cég  felé  nem  tett  semmilyen  formában 
részvétnyilvánítást. Véleménye, hogy a városnak ezt meg kellett volna tennie. 

Dóra Ottó: Elnézést kér, a biztosított és a kedvezményezett kérdésben valóban tévedett. Mai tudása 
szerint az összeg a biztosítottat illeti.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Hangsúlyozza,  hogy a  szerződés  értelmében csak  a  szerződő jut 
hozzá az összeghez, a biztosított nem. Elmondja továbbá, hogy vagyonnyilatkozata nyilvános, mely 
a Parlament honlapján megtekinthető. Ebben szerepel az is, hogy rendelkezik saját életbiztosítással.

dr. Bercsényi Lajos: Nagy tragédia történt Japánban. A városnak még nem volt alkalma részvétét 
kinyilvánítani. Kéri Polgármester Asszonyt, hogy keressék meg azt a megoldást, melyben a város 
közössége is tud segíteni. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a város közössége segítségnyújtásból mindig 
példát mutatott. Példaként említi a vörös-iszap katasztrófa segélyakcióját.

Ercsényi Ferenc: Megjegyzése arra vonatkozott, hogy a város vezetése nem fejezte ki megfelelő 
formában részvétét a MITSUBA menedzsmentje felé.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Köszöni  Ercsényi  Ferenc  képviselő  úr  javaslatát.  A Közgyűlés 
nevében meg fogják tenni a részvétnyilvánítást. 

A Közgyűlés tagjai és a jelen lévők néma főhajtással adóznak a Japán katasztrófa áldozatai elméke 
előtt.

A polgármesteri  tájékoztatóhoz  további  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  Közgyűlés  azt 
tudomásul veszi.
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének … /2011.(...) önkormányzati rendelete a 
2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés módosítását a Magyar Ál-
lamkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájától 2011. február 24-én kézhez ka-
pott pótelőirányzati  értesítés indokolja. E szerint a „Települési önkormányzat belterületi közutak 
felújításának, korszerűsítésének támogatása” címen 2010. évre vonatkozóan több mint 20 millió fo-
rint pótelőirányzatban részesült a város önkormányzata, melynek előirányzati rendezése szükséges.

A Népjóléti Bizottság 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizott-
ság egyhangúlag, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 10/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének .../2011.(...)  önkormányzati  rendelete  a 
2011. évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségve-
téséről szóló 9/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet március havi módosításának lényegi elemeit is-
merteti.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Népjóléti Bizottság 12 igen sza-
vazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítá-
sát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 11/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.27.) rendelete módosítására

Előterjesztő: dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
irodavezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási- és Közterület-felügye-
leti Irodájának ügyfélfogadási rendjét az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló rendelet 10. mellékletének 6. pontja állapítja meg. Az ügyfelek igényeinek figye-
lembevételével, valamint az ügyek hatékonyabb és gyorsabb intézése érdekében az ügyfélfogadási 
rend változtatása indokolt, olyan módon, hogy más közigazgatási szervek ügyfélfogadási rendjéhez 
igazodva a hétfői munkanapon meghosszabbított nyitva tartással, 8-18 óráig áll az iroda az ügyfelek 
rendelkezésére.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 12/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes anyakönyvi eljárásokról 
szóló .../2011.(...) önkormányzati rendelete megalkotására

Előterjesztő:  dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
irodavezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló törvényerejű rendelet 2011. január 1-én beiktatott rendelkezése felhatalmazza a helyi önkor-
mányzatokat, hogy szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házas-
ságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének helyi szabályait és díjait.
A törvényerejű  rendelet  főszabályként  továbbra  is  előírja  a  házasságkötéshez  és  a  bejegyzett 
élettársi  kapcsolat  létesítéséhez szükséges  és  arra  alkalmas hivatali  helyiség önkormányzat  által 
térítésmentesen  történő  biztosítását.  Egyre  szélesebb  társadalmi  igény  mutatkozik  a  hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötésre és a bejegyzett élettársi  kapcsolat létesítésére.  Ezen igényeket 
kívánja kielégíteni a rendelet azzal, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén, jegyzői engedéllyel 
lehetőséget biztosít a házasulóknak és a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozóknak a 
külső helyszínen történő anyakönyvi események lebonyolítására. Ezeket a feltételeket, valamint a 
többletszolgáltatás  ellentételezéseként  fizetendő  térítési  díj  mértékét  kell  az  önkormányzatnak 
rendeletben  szabályoznia.  Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  új  törvény  hatálybalépésének 
megváltozott időpontjára tekintettel az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet bevezető része, 3.§ 
(1) és (2) bekezdései, valamint indokolásának (1), (2) és (6) bekezdései pontosítva lettek. Felhívja 
képviselőtársai  figyelmét,  hogy  a  módosított  előterjesztést  és  a  rendelet-tervezetet  az  ülést 
megelőzően kapták meg. Kéri, hogy a javaslatot a módosítással együtt fogadják el.
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(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma 13 fő.)

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 13/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5/ Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátás intézményi térítési díjainak megállapításáról 
szóló 47/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2011. 
január  1-jétől  hatályos  rendelkezései értelmében  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - amennyiben többcélú kistérségi társu-
lás a fenntartó -, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a  4/2011. (II.18.) TTh. sz. határozatában 
döntött  a  Társulási  Megállapodás  módosításáról,  amely  szerint  a  Társulási  Tanács  Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  jelölte  ki  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.
A Társulási  Tanács  3/2011.  (II.18.)  TTh.  sz.  határozatában  döntött  a  Kistérségi  Szociális  és 
Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások intézményi térítési díjainak 2011. április 1-jei hatállyal történő megállapításról, valamint a 
személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazandó kedvezményekről.
Jelen  rendelet  megalkotását  a  Társulási  Tanács  döntésének  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátás 
intézményi térítési  díjainak megállapításáról szóló önkormányzati  rendeletben történő átvezetése 
indokolja.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a Népjóléti 
Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: Megnyugtatónak tartja, hogy a kistérségen belül minden településen és Salgó-
tarján városában a szolgáltatás biztosított volt. Köszöni Irodavezető Asszony válaszát a Népjóléti 
Bizottság ülésén, mely arra a kérdésre, mely arra vonatkozott, hogy a települések között miért tér el 
a térítési díj összege. Javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:
(A 14/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről szóló 51/2009.(XI.24.) rendelet
módosítására

Előterjesztő: Szépné Diószegi Éva, az Építéshatósági Iroda irodavezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A város szmogriadó esetén alkalmazandó rendeletét  a Közgyűlés 
2009. november 24-én fogadta el. A rendelet megalkotását és elfogadását követő időszakban a ma-
gasabb rendű ágazati  jogszabályok hatályukat vesztették és helyükbe új rendelkezések léptek. A 
módosításokat a hatályos rendeletekben meghatározottak szerint úgy lettek átdolgozva, hogy a jog-
szabályi változások nem tették szükségessé a rendelet alapjainak átdolgozását. A rendelettervezet 
tartalmazza a szálló por szennyezettség miatti szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelési fel-
tételében történt változtatást, valamint a gépjárművek környezetvédelmi besorolási jelölésének mó-
dosítását is. Megjegyzi továbbá, hogy enyhültek azok a bürokratikus jogszabályok, melyek fölösle-
gesen keltettek pánikot a lakosságban.

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

dr. Bercsényi Lajos: Az ún. krónikus hörghurut és a krónikus tüdőelégedetlenség sajnos népbeteg-
ség. Köszönetét fejezi ki, hogy az előterjesztés a törvényeknek megfelel. Kéri, hogy a városban le-
gyen folyamatos a tisztítás, a tehergépjárművek és kamionok ellenőrzése. Meg kell találni a közös 
gondolkodást, mellyel az emberek egészségén lehet segíteni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 15/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  lakcímbejelentés  helyi 
szabályairól szóló 9/2010.(III.18.) számú rendelete hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
irodavezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján biztosított törvé-
nyességi ellenőrzési jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Kormányhivatal a lakcímbejelentés helyi 
szabályairól szóló rendeletet jogszabálysértőnek minősítette és kérte annak hatályon kívül helyezé-
sét. A lakcímbejelentés szabályait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény, valamint a törvény végrehajtására vonatkozó Korm.rendelet szabályozza. E jogszabá-
lyok nem adnak felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat e tárgykörben rendeletet alkosson. 
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A tárgykört a jelzett központi jogszabályok teljes körűen szabályozzák, ezért a helyi önkormányzat 
e szabályozást nem egészítheti ki és nem határozhat meg további, a központi jogszabályokban nem 
szereplő feltételt. A rendelet-tervezettel lakossági igénynek kívántak megfelelni, erre azonban nincs 
lehetőség. Kérte a hivatal és a Salgó Vagyon Kft. munkatársait, hogy találják meg azt a megoldást, 
mellyel a problémát kezelni lehet. Bízik abban, hogy a Közgyűlés a jövőben tudja orvosolni a prob-
lémát.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igenszavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 16/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának 
módosítására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A társulási törvény kimondja, hogy a Társulási Megállapodást a társu-
lás tagjai a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. E 
kötelezettségnek eleget téve a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a 2011. február 
18-i ülésen módosította a Társulási Megállapodását. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása miatt került sor a már a 
korábbiakban említettek szerint a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat kijelölésére.  
A Társulási Megállapodás módosítást valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóvá 
kell hagynia. A Társulási Megállapodás módosítása valamennyi társult önkormányzat közül a mó-
dosítást utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával lép hatályba.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 30/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat
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Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának  –  a  Társulási  Tanács  által  4/2011.(II.18.)TTh.  számú  határozattal  elfogadott 
módosítását – a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Volán Zrt. között 
együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A salgótarjáni tömegközlekedés biztonságának, rendjének javítása és 
megóvása, az észlelt jogsértések visszaszorítása érdekében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata   kísérleti  jelleggel  együttműködési  megállapodás  megkötését  tervezi,  azt  feltételezve, 
hogy az Önkormányzat a közterület-felügyeletről szóló törvényben írt, Nógrád Volán Zrt.-t érintő 
kötelezettségei teljesítésével hozzájárul a pótdíjazási események csökkenéséhez, így az utazási fel-
tételeknek megfelelő használat arányának növekedéséhez, továbbá pótdíjazás esetén a hatékonyabb 
követelés-behajtáshoz, valamint a vagyontárgyak védelméhez. Az előterjesztés értelmében a Nóg-
rád Volán járatain egy közterület-felügyelő pár fog szolgálatot teljesíteni.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, a Gazdasági, Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előter-
jesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 31/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Nógrád Volán Zrt. közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Bucsok Lajos részvételét.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A településrendezési és szabályozási terv Salgótarján város épített 
környezetének alakításával és védelmével, az egyes területi egységek átgondolt koncepciók alapján 
történő fejlesztésével és módosításával foglalkozik. Salgótarján megyei jogú város és Somoskőújfa-
lu község közigazgatási határának megállapítására a Nógrád Megyei Bíróság részítélete 2011. feb-
ruár 24-én jogerőssé vált.  A közigazgatási  határvonal megállapítása miatt  szükséges Salgótarján 
Megyei Jogú Város Településrendezési tervének átfogó módosítása önkormányzati kezdeményezés-
re. A határozati javaslat a Településszerkezeti Terv meghatározott számú szerkezeti tervlapja, szer-
kezeti műleírása, a Helyi Építési Szabályzat és a külterületi szabályozási tervlap módosításaira irá-
nyuló Tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szól.

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

(Ercsényi Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 14 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 32/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a  Salgótarján-
Somoskőújfalu közigazgatási határvonalat érintően a Településszerkezeti Terv I/1.-M2 szerkezeti 
tervlapjára  és  szerkezeti  műleírásra  valamint  a  Helyi  Építési  Szabályzat  egyes  módosításaira  a 
Tervezési  szerződést  megkösse,  melynek költsége  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetése IV. 
Polgármesteri Hivatal fejezet 6. Városfenntartási és egyéb feladatok cím 9. Településrendezési terv 
kiemelt előirányzatából kerül finanszírozásra.

Határidő: 2011. április 4.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat  „Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja”  című  kiemelt 
projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A „Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja” 
című  kiemelt  projektet  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  –  Regionális  Fejlesztési  Programok 
Irányító  Hatósága  55,4%  támogatási  intenzitással  1.211.012.657  Ft  összegű  támogatásra 
érdemesnek ítélte.  A támogatás  folyósításának előfeltétele  a támogatási  szerződés megkötése.  A 
Bíráló  Bizottság  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  a  következő  feltételeket  határozta  meg, 
melyek közgyűlési  döntést  igényelnek:  „Soft”  elemek megvalósítására  Programalap létrehozása; 
Programalap  felosztásának  eljárásrendjét  szabályozó  Működési  Kézikönyv  elfogadása;  a 
projektelemek fenntartási időre kalkulált bevételi és kiadási előirányzatainak, valamint működési 
többlet költségeinek bemutatása, elfogadása.
Az előterjesztés  határozati  javaslatának utolsó pontja  a  városfejlesztési  akciók előkészítésére  és 
megvalósítására létrehozott Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2011. évi díjazásának megállapítására 
vonatkozik.
Jelzi, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képviselőtársai  a bizottsági üléseket megelőzően 
kapták  meg. Elmondja  továbbá, hogy  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletében  a  Salgótarjáni 
Városfejlesztési  Kft.  megbízási  díja az ülés előtt  kiosztott  írásos kiegészítés szerint  módosul az 
eredeti előterjesztéshez képest.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett,  a 
Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag,  míg a 
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

dr. Bercsényi Lajos: A Népjóléti Bizottság elnökeként meggyőződése, hogy együtt gondolkodva jó 
és törvényes döntések fognak születni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Valóban  lesz  a  Népjóléti  Bizottságnak  hatásköre  és  feladata  az 
elkövetkező időszakban.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 33/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1. a) Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő 
rehabilitációja” c.  kiemelt  projekt keretén belül 17.000.000 Ft összegű Programalapot  hoz 
létre.
A Közgyűlés a Programalap felhasználását az alábbiak szerint biztosítja:

2012. évben 8.730.000 Ft
2013. évben 8.270.000 Ft

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Közgyűlés 
következő ülésén terjessze elő.

Határidő: Támogatási Szerződés hatályba lépése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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b) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. kiemelt 
projekt  keretében  létrehozott  Programalap  felosztásának  eljárásrendjéről  szóló  Működési 
Kézikönyvet az 1. sz. melléklet szerint.

Határidő: Támogatási Szerződés hatályba lépése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

c) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  létrehozott  Programalappal  kapcsolatos 
hatáskörét átruházza a Népjóléti Bizottságra.
Határidő: Támogatási Szerződés hatályba lépése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja „Salgótarján 
városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. kiemelt projekt elemeinek fenntartási időre 
kalkulált bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a működési többlet költségeit.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő 
Kft.  között  2010.  április  30-án,  a  városközponti  funkcióbővítő  rehabilitáció  akcióterületi 
tervében  meghatározott  feladatok  elvégzésére  vonatkozóan  megkötött  megbízási  szerződés 
mellékletének módosítását a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat az „Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja” című kiemelt projektja-
vaslat benyújtásához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztés szorosan kapcsolódik az előző napirendi pont témájá-
hoz, hiszen a megyei jogú városok számára kiírt ún. kiemelt projektek egyrészt a városközpontok 
bővítését, másrészt a szociális városrehabilitációt szolgálják. Nehezítette a források megszerzését az 
előző kormányzat által kiírt előírásoknak való megfelelés.
Elmondja,  hogy  a megyei  jogú  városok  a  2007-2013.  időszakban  komplex  városrehabilitációs 
programokat valósíthatnak meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével.
A Közgyűlés  által  2008-ban  elfogadott  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  lett  kijelölve  a 
szociális városrehabilitációs kiemelt projekt akcióterülete az „Acélgyári területen”. Az előkészítő 
munka  2008  óta  zajlik.  A  projektjavaslatot  2011.  március  31-ig  lehet  benyújtani  az  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Jelen előterjesztés a projektjavaslat benyújtásához 
szükséges döntésekre tesz javaslatot.
Az  előterjesztést  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
rendkívüli ülés keretében tárgyalta meg, így a Közgyűlés tagjai csak az ülést megelőzően tudták 
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megkapni az írásos előterjesztést. Olyan projektelemeket tartalmaz a javaslat, mellyel megvalósul a 
városközponttal való összekapcsolás. A projekt hardverelemei: a Garzonház, valamint az Erzsébet 
tér felújítása, az Acélgyári templom előtti park rendbetétele, a „Koldus-paloták” felújítása. Megtör-
ténik továbbá a Petőfi Sándor Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda felújítása is. 
A projekt tartalmaz továbbá ún. „soft” elemeket is. A Petőfi Tagiskola felújításával szeretnék, ha a 
küzdősport további lehetőséget, teret kapna. Az iskolával szemben lévő betonos pályán egy kondi-
park kerülne kialakításra. A másik „soft” elem a Hétszínvirág Tagóvodához kapcsolódik, ahol egy 
foglalkoztatási elem jelenik meg. Nem titkolt cél az, hogy az óvodás gyermekeket nevelő édesanyák 
egyfajta képzésben részesülnének.
Mint említette, a szakbizottság az előterjesztést rendkívüli ülés keretében tárgyalta, mivel a város 
vezetése döntési helyzetbe került. A kormányváltás következtében az átmeneti időszak alatt nem le-
hetett benyújtani a projektjavaslatokat. A pályázati ablakot időközben újból megnyitották az előző 
Kormány által meghatározott feltételek szerint, ami nem kedvez a „soft” elemek beépítésének. A 
város vezetése úgy szerette volna a Petőfi tagintézmény felújítását, mely a „soft” elemek beépítését 
lehetővé teszi. Az Irányító Hatóságtól kapott információk szerint legkorábban ősszel, vagy 2012. ta-
vaszán nyílik legközelebb lehetőség a projektjavaslat benyújtására. A város vezetése a szakembe-
rekkel együtt úgy döntött, hogy az idő rövidsége miatt a város érdeke az, hogy a javaslat benyújtása 
megtörténjen. Vállalja azt a kockázatot, hogy a projekt keretében nem történik meg a Petőfi tagisko-
la és a Hétszínvirág Tagóvoda teljes körű felújítása. Keresni fogják azt a lehetőséget, amivel korsze-
rűbbé lehet tenni az említett intézményeket.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 
nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Szabó Ferenc Gábor:  Megköszöni  a  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Iroda munkáját.  Úgy 
gondolja, hogy a lehetőségekhez képest a maximumot hozták ki ebből a projektből.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Szabó Ferenc Gábor képviselőtársával, a munkatársak meg-
feszített munkával dolgoztak azért, hogy a projekt megvalósulhasson.

Dóra Ottó: Úgy gondolja, hogy a szociális városrehabilitáció szabályrendszere nemcsak Salgótarján 
szempontjából, hanem a kedvezményezettek szempontjából is túl szigorú, esetleg bonyolult. Ami-
kor lehetősége volt rá, ennek a véleményének hangot is adott, ennek ellenére az Irányító Hatóság ér-
demben nem módosított a szabályozáson. Kb. kettő éve lehet tudni azt, hogy a projekt keretében a 
Petőfi Sándor Tagiskolán csak külső homlokzati felújításra lehet pályázni. Polgármester asszony a 
Közgyűlés legutóbbi ülésén azt mondta, hogy a szociális városrehabilitáció keretében 800 millió fo-
rintból lesz felújítva a Petőfi Sándor Tagiskola.
Fellegi Tamás miniszter úr a kormányváltást követően a szakmai és az irányító hatóságokon keresz-
tül jelezte, hogy a Kormány felfüggeszti az európai uniós pályázatokat, különös tekintettel a kiemelt 
projektekre. Az indoklás szerint azért került felfüggesztésre, hogy a minisztérium átdolgozza a sza-
bályrendszert. Értelmezése szerint az elmúlt hónapokban érdemi változás nem történt, amit nem tart 
szerencsésnek. Polgármester Asszony már az ősszel tudhatta, hogy a beadás feltételei nem változ-
nak. Tudomása szerint a pályázati ablak január óta újból nyitva van. Képviselőként a héten tudta 
meg, hogy a javaslat rendkívüli bizottsági ülésen lesz tárgyalva. Az előterjesztés terjedelme a tér-
képpel együtt két és fél oldal, ami 1 milliárd forint elköltéséről szól. Az előterjesztés azt tartalmaz-
za, hogy az Acélgyár körzetében és a Garzonházban történik valami. Támogatja, hogy a város fejez-
ze be a Garzonház felújítását, de barokkos túlzásnak tartja azt, hogy a Garzonház az Acélgyári kör-
zettel lesz összekapcsolva.
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A lakófunkciót erősítő tevékenységben szerepel a „Koldus-paloták” felújítása, amit szintén támogat. 
Tudomása szerint azonban az ott lakók még nem tudják azt, hogy az anyagi hozzájárulás költségeit 
tudják-e vállalni. Úgy gondolja, hogy további lakóingatlanokat is be lehetne vonni.
Bizottsági ülésen a szakiroda részéről elhangzott, hogy az Erzsébet tér felújítása azért szükséges, 
hogy a Garzonház felújítását be lehessen fejezni. Hiányolja, hogy az elmúlt időszakban nem történt 
egyeztetés az ellenzékben ülő képviselőkkel.
Irodavezető-helyettes asszony csak körülbelüli összegeket tudott mondani az egyes elemeket illető-
en. Kérdezi, hogy milyen szervezetek, szakemberek bevonása történt az előterjesztés készítésekor? 
Abban az esetben, ha a város önkormányzata beadja a projektjavaslatot, van-e lehetőség arra, hogy 
a későbbiekben a projektelemeket módosítja? 
Jelzi, hogy az előterjesztést a Népjóléti Bizottságnak is kellett volna tárgyalnia, hiszen az előterjesz-
tésben szerepel, hogy a Népjóléti Bizottság véleményezi. Kérdezi, hogy ez megtörtént-e?
A határidő miatt akceptálja Polgármester Asszony által elmondottakat, azonban személyes felelős-
séget nem tud vállalni, ezért elfogadni sem tudja. A későbbiek folyamán, ha lehetőség van a projekt-
javaslat javítására, abban szívesen részt vesz.

Lőrincz Gyula: Igazat ad abban, hogy a szabályrendszer az elmúlt két évben nem változott. Nem 
szabad elfelejteni azt, hogy tavaly a kormányváltás időszakában a kiemelt projektötletek benyújtása 
fel lett függesztve. A pályázati ablak újból megnyitása a régi tervezési útmutatóval történt, ami a vá-
ros elképzeléseit „keresztülhúzta.” A ROP Irányító Hatóságától azt az információt kapta, hogy a 
projekt elvrendszerének kidolgozása folyamatban van, 3-4 város a régi elvek szerint már elkészítet-
te projektjavaslatát, ezeket a városokat nem akarták kedvezőtlen helyzetbe hozni.
A Garzonház bevonásával kapcsolatban elmondja, hogy a funkcióbővítő városrehabilitáció tervezé-
sekor személyes konzultációt kezdeményeztek a ROP Irányító Hatósánál a tervezett projektelemek 
vonatkozásában, ahol szóba került a Garzonház további rekonstrukciójának elképzelése is.
Akkor azt a választ kapták, hogy ez az elem inkább a szociális városrehabilitációba építhető be, mi-
vel az akcióterületek átfedhetik egymást. A tervezési útmutató megjelenésekor újból írásos állásfog-
lalást kért az iroda arra vonatkozóan, hogy lehet kibővíteni az akcióterületet úgy, hogy a Garzonház 
felújítása is bekerüljön. Az Irányító Hatóság tanácsára történt az Erzsébet tér bevonása is, hiszen a 
projekt közterületi rekonstrukciót is megenged. A programhoz való csatlakozás feltétele volt a „Kol-
dus-paloták” felújítása is. A támogatási intenzitás 85%-os, ezzel megoldható az épület külső felújí-
tása, szigetelése, színezése, valamint a tető felújítása. Felvették a kapcsolatot a közös képviselővel 
is. Az ott lakók nagyon jó ajánlatot kaptak, az önerő mértéke 30%, melynek felét az önkormányzat 
magára vállalta. 
A tervezett költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg is folyamatos a tervek pontosítása, a 
költségvetés elkészítése.
Elmondja továbbá, hogy a projektjavaslatba azért nem került be más lakóház, mert szabályként sze-
repel, hogy az akcióterületen lévő lakások legalább 20%-át kell beavatkozással érinteni. A Garzon-
házban 274 lakás található, amivel a kritérium biztosítható. A projekt folyamatosan fejlődik. Abban 
az esetben, ha új városfejlesztési kézikönyv jelenik meg kedvezőbb feltételrendszerrel, akkor a pro-
jektet vissza lehet mondani és egy új javaslatot beadni.
A projektelemek között szerették volna megjelentetni a Ferenc-telepi kolóniák bontását is. Informá-
ciói szerint  a következő kiírásban indokolt esetben meg lehet jeleníteni, azonban erre jelenleg nincs 
mód és lehetőség.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A projekt előkészítése ember feletti munkát jelentett a szakemberek-
nek. A ROP Irányító Hatóságával szinte hetente történt egyeztetés azért, hogy a pályázati kírásban 
megjelenő feltételrendszernek megfeleljen a pályázat. Kérdésként megfogalmazódott, hogy az ön-
kormányzat kikkel egyeztetett. Elmondja, hogy 2008 óta több alkalommal történt egyeztetés a város 
lakóival. A „Koldus-paloták” felújítására vonatkozó elképzelés megegyezik az MSZP-frakció elkép-
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zelésével. Az előkészítés során szociológiai felmérés készült, a lakóközösséggel és azok képviselői-
vel többszöri egyeztetésre került sor. A város nehéz gazdasági helyzetének ellenére felajánlotta az 
ott lakók részére, hogy az önerőből szükség esetén többet vállal, mint 15%. Véleménye, hogy az el-
múlt két évben felelősségteljes, komoly munka folyt, az Acélgyári területnek minden elemét bemér-
ték. Egy alapos előkészítő munka után a legvállalhatóbb megoldás született meg. Az idő rövidsége 
miatt tartotta fontosnak, hogy a Közgyűlés döntsön a témában március 31-ig.

Szabó Ferenc Gábor: A bizottsági ülésen Irodavezető-helyettes asszony tippelt, nem tudott pontos 
számokat mondani. Pejoratívnak tartja azt a megjegyzést, hogy 1 milliárd forint elköltéséről van 
szó. Jelen esetben nem az elköltés szót használná. Az elmúlt 8 év kormányzati tevékenység eredmé-
nye ismert, Janus-arcú hozzáállásnak tartja az elmúlt 1 év számonkérését. 

Dóra Ottó: Az önkormányzatnak van egy lehetősége, kötelezettsége, feladata egy olyan szabály-
rendszerrel, mely rendelkezésre áll, a kormánynak annyi a szerepe, hogy meghatározta a szabály-
rendszert.  Megköszöni  Lőrincz  Gyula  irodavezető  úr  válaszait.  Hangsúlyozza,  hogy egyetért  a 
„Koldus-paloták” és a Garzonház felújításával. A „Koldus-paloták” felújítása esetében tudomása 
van arról, hogy a lakók még hezitálnak. Azt nehezményezte, hogy az akcióterület szempontjából a 
projektjavaslat  a Petőfi  Sándor Tagiskola  vonaláig szól.  A szóban forgó akcióterületen található 
olyan ingatlan és létesítmény, amit számításba lehetett volna venni. A Garzonház és az Erzsébet tér 
felújítását támogatja. Kérdés az, hogy amikor a ROP Irányító Hatósága elé kerül a projektjavaslat, 
hogyan fogják értelmezni az akcióterület átfedését. Nem derül ki, hogy mit takar pontosan az inno-
vatív munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenység. A szabályrendszert nem tartja jónak, az el-
múlt hónap némi bizonytalanságot okozott a pályázat történetében.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri, hogy Dóra Ottó képviselő úr kapja meg a szó szerinti jegyző-
könyvet azért, hogy meg tudja nézni azt, ki beszélt kormányról.

Lőrincz Gyula: Dóra Ottó képviselő úr kérdésként fogalmazta meg, hogy milyen egyeztetések tör-
téntek a projektjavaslat elkészítése előtt. Elmondja, hogy egy nagyon komoly szociológiai helyzet-
felmérést készítettek a szociológusok, csaknem minden egyes háztartást felkerestek. Megkeresték 
az akcióterületen működő civil szervezeteket, a Polgárőrséget, az érintett önkormányzati képviselő-
ket. Többen jelezték, hogy a Humán-fejlesztési Program megvalósításába szeretnének bekapcsolód-
ni. A mostani döntés egy folyamat elindítása, az elkövetkező hónapokban a Közgyűlésnek több dön-
tést kell meghozni, többek között a Humán-fejlesztési Program elemeivel kapcsolatban. 

Fenyvesi Gábor: Dóra Ottó képviselő úr említette hozzászólásában Fellegi Tamás miniszter úr nyi-
latkozatát. Azt is állította, hogy véleményét, javaslatait nem kérte ki az iroda. Kéri, hogy az elkövet-
kezendőkben a szakiroda regionális fejlesztési kérdésekben mindenképpen kérje ki Dóra Ottó kép-
viselő úr véleményét, hiszen a Regionális Fejlesztési Tanács társelnökeként a kérdésben igen jára-
tos.

Turcsány László: A projektjavaslat nem ad lehetőséget a kolónialakások elbontására, azonban fon-
tosnak tartja azt, hogy a Petőfi Sándor Tagiskola, a Hétszínvirág Tagóvoda és a „Koldus-paloták” 
felújítása megtörténhet. Az épületek felújítása közérzetjavító elem lesz az utcában élők számára.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Saját erőből az ott élők már a külső felújításokon dolgoznak.

Dóra Ottó: Képviselőként döntenie kell egy olyan témában, melyben nem kérték ki véleményét. 
Több mint tíz éve foglalkozik fejlesztési kérdésekkel. Önkormányzati képviselőként vannak köte-
lességei és jogai egyaránt.
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dr. Bercsényi Lajos: Települési képviselőként felelősséggel tartoznak, minden lehetőséget ki kell 
használni. A Közgyűlés akkor követne el hibát, ha ezt a pályázatot nem nyújtanák be. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 34/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az IVS-ben meghatározott 2.1. számú 
akcióterület 1. sz. melléklet szerinti kibővítését.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az IVS teljes 
felülvizsgálatára és a Városfejlesztési Kézikönyv alapján történő átdolgozására intézkedjen. A 
Közgyűlés felkéri  a polgármestert,  hogy az átdolgozott  IVS-t legkésőbb a Közgyűlés 2011. 
júliusi ülésére jóváhagyás céljából terjessze be.

Határidő: Közgyűlés 2011. júliusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az „ Acélgyár és 
környéke  szociális  városrehabilitációja”  című  kiemelt  projektjavaslat  benyújtására  és  a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

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

4./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert  az  „Acélgyár  és 
környéke  szociális  városrehabilitációja”  című  kiemelt  projektjavaslat  kötelező  mellékletét 
képező Előzetes Akcióterületi Terv kidolgozására a 2. sz. melléklet tartalmának megfelelően. A 
Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elkészített  Előzetes  Akcióterületi  Tervet  a 
projektjavaslat részeként nyújtsa be a pályázat kiírójához. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, 
hogy az elkészített és a pályázat részeként benyújtott Előzetes Akcióterületi Tervet utólagos 
jóváhagyás céljából a Közgyűlés 2011. áprilisi ülésére terjessze be.

Határidő: az Előzetes Akcióterületi Terv kidolgozására és benyújtására 2011. március 31.,
az utólagos jóváhagyásra a Közgyűlés 2011. áprilisi ülése

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ A Közgyűlés  a  2.  és  4.  pontban foglalt  dokumentumok elkészítéséhez szükséges  forrást  az 
Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének  „Városrehabilitációs  projektek  előkészítése” 
költségvetési előirányzata terhére legfeljebb 12.500.000 Ft összegben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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SZÜNET

(Szünet után a jelen lévő képviselők száma 14 fő.)

13./ Javaslat  pályázat  benyújtására  a  Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetésében 
könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  címen  elkülönített 
központosított előirányzat igénybevételére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Farkas László, a JAMKK mb. igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 5. sz. 
mellékletének  6.  pontja  alapján  "a  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás, 
muzeális  intézmények  szakmai  támogatása"  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére  nyílik  lehetősége  a  város  önkormányzatának.  A támogatást  az  önkormányzat  a 
közművelődési  infrastruktúra  technikai,  műszaki  fejlesztéséhez  igényelheti.  A  József  Attila 
Művelődési és Konferencia Központ technikai fejlesztési koncepciójának megfelelően 2011. évben 
a mobil hangosítás, a kommunikációs rendszer és a világosítás fejlesztésére irányul a 10.000 e Ft 
összköltségű pályázat, amelyből az igényelt támogatás 7.500 e Ft. 

A Pénzügyi, valamint a Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 35/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Köztársaság  2011.  évi 
költségvetésének az 5 sz. melléklet 6. pontjában meghatározott, "a könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás,  muzeális  intézmények szakmai támogatása" címen elkülönített 
központosított előirányzat igénybevételére a József Attila Művelődési és Konferencia Központ 
–  a  mellékletben  részletezett  10.000  e  Ft  összköltségű  –  2011.  évi  műszaki,  technikai 
fejlesztésére irányuló pályázat benyújtását. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a fejlesztés megvalósulásához saját  forrásként Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  9/2011.(II.17.)  sz.  rendelet  5.  §  (2) 
bekezdésének c) pontjában engedélyezett hitelforrás rendelkezésre állása esetén 2.500 eFt-ot 
biztosít.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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14./ Javaslat a 2011. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásnál jelen van:
- Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A lakossági  vízszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentését  szolgáló 
állami  támogatás  igénylésére  a  települési  önkormányzat  jogosult,  mely  támogatás  pályázati 
igénybejelentés útján igényelhető. A 2011. évi lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatási pályázatát az 
igény benyújtásához szükséges adatok és részletes kalkulációk alapján a Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.  készíti  el  a  tulajdonos  önkormányzatok  nevében,  melyet  Mátraszele  Község 
Önkormányzata,  mint  gesztor  önkormányzat  fog  a  Magyar  Államkincstár  illetékes  Területi 
Igazgatóságán keresztül a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtani. 
A  pályázathoz  a  szolgáltatással  érintett  települések  valamennyi  önkormányzatának  –  köztük 
Salgótarjánnak  is  –  nyilatkoznia  kell  a  támogatási  igény  bejelentéséről  szóló  határozat 
meghozataláról,  a  támogatási  igénybenyújtás  gesztor  önkormányzatának  meghatalmazásáról,  az 
adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozás mentességéről, továbbá a víziközmű-szolgáltatás módjáról.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 36/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ivóvízszolgáltatás magas önköltsége 
miatt  támogatási  igény bejelentésével  a  költségvetési  törvényben meghatározott  jogcímen a 
lakossági  célra  igénybe  vett  szolgáltatás  díjának csökkentése  érdekében és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a szolgáltató Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.-t,  hogy  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  2011.  évi  lakossági  víz-  és 
csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről 
szóló rendelete alapján készítse el a 2011. évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatát a 
tulajdonos  önkormányzatok  nevében,  továbbá  meghatalmazza  Mátraszele  Község 
Önkormányzatát,  mint  gesztor  önkormányzatot,  hogy a  pályázatot  a  Magyar  Államkincstár 
Regionális  Igazgatóságának  illetékes  megyei  szervezeti  egységén  keresztül  az  elbíráló 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz határidőben nyújtsa be.

Határidő: A vidékfejlesztési miniszter rendeletében megadott benyújtási határidő
Felelős: Barta András a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
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15./ Javaslat  önkormányzati  helyiség  civil  szervezet  részére  történő  kedvezményes 
bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 116/2010. (V. 27.) Öh. 
sz. határozatában 2010. június 1-től 2011. május 31-ig terjedő meghatározott időtartamra adta bérbe 
a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Salgótarján, Kassai sor 2. sz. alatti épület 
több mint 22m2 alapterületű irodáját,  kedvezményes havi 7.700.- Ft bérleti díjért azzal,  hogy az 
Alapítvány  a  helyiség  használatával  kapcsolatban  felmerülő  közüzemi  költségeket  köteles 
megfizetni. A kedvezményes bérletet javasolja határozatlan időtartamra fenntartani, bármelyik fél 
felmondási jogának biztosítása mellett.
Jelen  előterjesztés  célja,  hogy  a  határozatban  meghatározottak  további  fenntartásával, 
lehetőségeihez mérten továbbra is támogassa a város a civil szférát azáltal,  hogy kedvezményes 
helyiségbérlettel teret biztosít működésükhöz. Kéri az előterjesztés támogatását.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 37/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján, Kassai sor 2. szám alatti, 1787/5 hrsz.-ú ingatlannak a 
határozat  melléklete  szerinti  (a  bérleti  szerződés  mellékletét  képező  alaprajzon  11.  számon 
feltüntetett) irodáját 2011. június 1. napjától határozatlan időtartamra, 7.700,- Ft/hó kedvezményes 
bérleti díj alkalmazása mellett bérbe adja a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére 
azzal, hogy az Alapítvány a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségeket a 
bérleti díjon felül köteles megfizetni.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t  a  jelen  határozat  melléklete  szerinti  bérleti 
szerződés megkötésére. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 16. a./, és b./ napirendi pontokat egy napirend keretében javasolja 
tárgyalni, a döntéshozatal külön történik.

16./a./ Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és a Salgótarjáni Központi Általános Iskola 
és Diákotthon átszervezésére és az alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője
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A napirend tárgyalásánál jelen van  :  
- Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda igazgatója
- Simon Tibor, a SKÁID igazgatója

b./ Javaslat az óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2011/2012-es nevelési  évre és 
tanévre
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda irodavezetője

(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 13 fő.)

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  februári  ülésén  kifejezte  szándékát  a  Salgótarjáni 
Összevont  Óvoda  Napsugár  Tagóvodájának  és  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon Bóna Kovács Károly és II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájának, mint feladatellátási helynek 
megszüntetésére.  A  szervezeti  átalakítás  szakmai  előkészítése  és  a  szükséges  egyeztetések 
lefolytatása  megtörtént.  A tervezett  intézkedéshez  a  jogszabályban  foglaltaknak  megfelelően  az 
önkormányzat beszerezte a szükséges véleményeket, (szakértői véleményt, nevelőtestületek, szülők, 
diákönkormányzat)  illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértési jogát.  Nógrád Megye 
Önkormányzatának  illetékes  bizottsága  az  átszervezést  4  igen,  1  nem és  2  tartózkodás  mellett 
támogatta, azonban a szakmai javaslat az előírt minősített többségű támogatást nem kapta meg. Az 
átszervezés  az  alapító  okiratok  rendelkezéseit  is  érinti,  mely  szerint  a  megszűnt  feladatellátási 
helyek kikerülnek az alapító okiratokból, továbbá módosulnak a maximális létszámról rendelkező 
pontjai, illetve a SKÁID esetében a feladatellátási helyek változása miatt a felnőttképzés tagozata 
valamint a Dornyay Béla Tagiskola telephelye is. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét,  hogy az előterjesztés a.) pontjához kapcsolódó módosítást az 
ülés megkezdése előtt kapták meg.
Az előterjesztés b.) pontja a jogszabályokban foglaltakat figyelembe véve tartalmazza Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában, általános iskolában és az alapfokú 
művészetoktatási  intézményben  2011/2012-es  nevelési  évben  és  tanévben  indítandó  csoportok, 
osztályok számát,  a zenei és egyéb művészeti  ágban felvehető tanulólétszámot,  a  beiratkozások 
időpontját,  valamint  az  óvoda  és  általános  iskola  működési  (felvételi)  körzetére  vonatkozó 
javaslatot. Az előterjesztés b.) pontjához kapcsolódó kiegészítést is az ülés megkezdése előtt kapták 
meg a Közgyűlés tagjai.

dr. Romhányi Katalin:Az előterjesztést azzal egészíti ki, hogy a feladatellátási helyek változása kö-
vetkeztében a felnőttoktatás – ami az ifjúsági tagozatot, illetve a felnőtt osztályt jelenti – a Petőfi 
Sándor Tagiskolában lesz elhelyezve a következő tanítási évtől.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság az a./ napirendi pontot 6 igen szavazattal, 2 nem elle-
nében, a Népjóléti Bizottság mindkét napirendi pontot támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében a következő határozatot hozta:
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Szám: 38/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda és a Salgótarjáni 
Központi  Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát  2011. július 1-jei  hatállyal az 1-2. 
számú mellékletek szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés a Napsugár Tagóvoda által használt 2990 hrsz. ingatlant (Salgótarján, Füleki út 
47.), valamint a Bóna Kovács Károly Tagiskola által használt 923 hrsz. ingatlant (Salgótarján, 
Petőfi út 85.) és a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola által használt 3907, 3908 hrsz. ingatlanokat 
(Salgótarján Rákóczi út 25-27.) 2011. július 1-jével a Salgó Vagyon Kft. vagyonkezelésébe adja 
át.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: értelemszerűen

3. a) A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetőjét, hogy a Napsugár Tagóvoda 
felszerelési  és  berendezési  tárgyainak  leltár  szerinti  átadás-átvételét  szervezze  meg  és 
felügyelje az új helyszínekre való átszállítás zavartalanságát.

Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető
Határidő: 2011. június 30.

b) A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatóját, hogy 
a  Bóna  Kovács  Károly  és  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Tagiskolák  felszerelési  és  berendezési 
tárgyainak leltár szerinti átadás-átvételét szervezze meg és felügyelje az új helyszínekre való 
átszállítás zavartalanságát.
Felelős: Simon Tibor igazgató
Határidő: 2011. június 30.

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés 
elé  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  17/2006.(V.26)  Ör.  számú  rendelet 
módosítását.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2011. június 30.

5./ A Közgyűlés  utasítja  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda vezetőjét  és  a  Salgótarjáni  Általános 
Iskola  és  Diákotthon  igazgatóját,  hogy  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 
végrehajtásáról  rendelkező  20/1997.  (II.13.)  Korm.  rendelet  12/A.  §  (4)  bekezdésének 
megfelelően  gondoskodjon  az  adatváltozás  közoktatási  információs  rendszerbe  történő 
bejelentéséről.

Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető
Simon Tibor igazgató

Határidő: 2011. június 30.
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6./ A Közgyűlés  utasítja  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda vezetőjét  és  a  Salgótarjáni  Általános 
Iskola és Diákotthon igazgatóját, hogy az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában, 
nevelési, pedagógiai programjában, valamint egyéb dokumentumaiban a módosításokat vezesse 
át, és a módosításokat terjessze be a fenntartó elé jóváhagyásra.

Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető
Simon Tibor igazgató

Határidő: 2011. június 30.

7./ A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: 2011. április 1.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 39/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Ipolytarnóc  Község  Önkormányzata  között  2009.  június  30-án  kötött 
Társulási Megállapodás Ipolytarnóc Község önkormányzata által 2011. augusztus 31. napjával 
történő felmondását tudomásul veszi.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséhez kapcsolódó egyeztetést 
folytassa le és az Összevont Óvoda alapító okirat módosítását terjessze a Közgyűlés elé.
Az intézményfenntartó társulás megszűnésének időpontjára tekintettel a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda az Ipolytarnóc község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek részére 
2011.  augusztus  31.  napjáig  az  Ipolytarnóci  Tagóvodába  történő  jelentkezést,  felvételt 
biztosítja.

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
90.  §-ának  (1)  bekezdésében  foglalt  jogkörében  eljárva  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda 
felvételi körzetét az 1. sz. melléklet, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 
felvételi körzetét a 3. sz. melléklet szerint határozza meg. 
A Közgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdésének c) pontja 
értelmében a 2011/2012-es nevelési évben és tanévben az óvodai csoportok számát a 2. számú 
mellékletben,  az indítandó általános iskolai első osztályok számát a 4. sz.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelően határozza meg.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es tanévtől kezdve az általános iskolai 
osztályok indítását  abban az esetben engedélyezi,  ha az osztály tanulóinak létszáma eléri  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  sz.  mellékletében  meghatározott 
átlaglétszámot.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője
a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója

Határidő: azonnal

26



3./ A Közgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66.§-a (9) bekezdésének és a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16. §-a (1) 
bekezdésének  megfelelően  a  nevelési-oktatási  intézmények  beiratkozási  időpontját  a 
következők szerint határozza meg:
A Salgótarjáni Összevont Óvoda székhely és tagóvodákban: 2011. április 28-29.
A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a körzet szerinti és körzeten kívüli 
tagiskolákban: 2011. április 27-28.

Felelős: a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője
a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója
a közzétételért: dr. Gaál Zoltán jegyző

Határidő: azonnal

4./ A Közgyűlés a körzeten kívüli tagiskolát választó tanulók esetében a felvételi kérelmeknek az 
iskola igazgatójához történő beérkezési határidejét 2011. április 11. napjában határozza meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója

Határidő: értelemszerűen

5./ A  Közgyűlés  elrendeli,  hogy  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon 
intézményeiben  a  napközis  és  tanulószobai  foglalkozások  megszervezésénél  a  csoportok 
számának  meghatározása  a  napi  igények  alapján,  csoportonként  25  fő  átlaglétszám 
teljesítésével történjen.

Felelős: a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója
Határidő: azonnal

6./ A  Közgyűlés  a  Váczi  Gyula  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  tanulólétszámát  a 
2011/2012-es tanévben a zenei ágban legfeljebb 460 főben, egyéb művészeti ágban legfeljebb 
550 főben, a csoportok számát 34 csoportban határozza meg.

Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: az intézmény vezetője

17./ Javaslat  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ,  mint  költségvetési  szerv 
megszüntetésére, és az önkormányzat közművelődési feladatait ellátó nonprofit gazdasági 
társaság alapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Simon Lajos a nonprofit gazdasági társaság felkért ügyvezető igazgatója

A napirend tárgyalásánál jelen van:
− Farkas László, a JAMKK mb. igazgatója
− Szabó Ferenc Gábor, a társaság felügyelőbizottsági tagságára felkért személy

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  települési 
önkormányzatok számára előírt közművelődési feladatokat jelenleg az önkormányzati fenntartású 
József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ   intézményén  keresztül  látja  el.  Salgótarján 
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Megyei Jogú Város Közgyűlése a 99/2009. (V. 26.) Öh. számú határozatával fogadta el Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Kulturális  Koncepcióját,  melyben  többek  között  feladatul  szabta  a  város 
kulturális  intézményhálózatának  más  gazdálkodási  és  szervezeti  formában  történő  működési 
lehetőségeinek  megvizsgálását,  valamint  az  esetleges  változások  módjának,  formájának 
meghatározását. Ezen feladatokat szem előtt tartva kezdődött meg az intézmény megszüntetésével 
és  az  új  nonprofit  gazdasági  társaság  létrehozásával  kapcsolatos  előkészítő  munka.  A JAMKK 
megszüntetésével,  illetve  a  közművelődési,  marketing  és  rendezvényszervezői  feladatokat  ellátó 
nonprofit gazdasági társaság létrehozásával az önkormányzat célja a közművelődési feladatellátás 
hatékonyságának, színvonalának növelése, a feladatellátás - lehetőség szerinti - költséghatékonyabb 
megvalósítása. A változtatások értelmében 2011. június 30. napjával a  József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ, mint költségvetési szerv megszűnik, feladatait az önkormányzat a jövőben a 
megalapítandó, és tevékenységét 2011. július 1. napjával megkezdő Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. útján kívánja megvalósítani. A javaslat értelmében a nonprofit gazdasági társaság a 
JAMKK  eddigi  feladatainál  sokrétűbb  tevékenységet  fog  ellátni.  Fentiek  alapján  a  város 
közművelődési  feladatainak  hatékonyabb,  színvonalasabb  ellátása  érdekében  kéri  a  javaslat 
megvitatását, és az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását.
Tájékoztatja  képviselőtársait,  hogy  az  előkészítés  során  az  önkormányzat  megkérte  a  Nemzeti 
Erőforrás  Minisztérium  véleményét,  mely  megtekinthető.  A minisztérium  az  átszervezést  nem 
ellenzi, a Közgyűlés döntéséről azonban tájékoztatást kell adni. A minisztérium úgy ítéli meg, hogy 
az átszervezéssel a város el tudja látni közművelődési feladatait. 
Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó kiegészítést  az ülés meg-
kezdése előtt osztották ki. 

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

Huszár Máté: Polgármester Asszony szóbeli kiegészítésében említette, hogy fontos a költséghaté-
kony működés az eddigiekhez képest. Ez a cél úgy szerepel az előterjesztésben, hogy nincs számítás 
arra vonatkozóan, ami ezt a jövőben indokolná. Kérdezi, hogy mire alapozzák ezt a várakozást? Az 
új szervezeti formában történő működés mitől lesz vagy lehet költséghatékonyabb, mint az eddigi 
működés?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A költségvetés tervezésekor a József Attila Művelődési és Konferen-
cia Központ költségvetése úgy lett meghatározva, hogy tiszta lappal tudjon indulni az idei gazdasági 
évben. Meghatározásra került az is, hogy a cég nem kap több költségvetési támogatást, csak azt, 
ami a JAMKK-nál jelenik meg egész évre vonatkozóan. Úgy gondolja, hogy ez az átmenet évére 
már egy garancia, hiszen nem kerül többe. Hiszi, hogy az elkövetkezendő időszakban a költségveté-
si támogatás mértékét csökkenteni lehet. A cég üzleti tervében megfogalmazottak előremutatóak, hi-
szen a nonprofit kft. többletfeladatokat fog ellátni. Ilyen feladat lesz többek között a városmarke-
ting, a rendezvényirodaként való működés. Nem szabad elfelejteni, hogy egy koncentrált szervezés-
irányítás jön létre a város kulturális területén. Úgy gondolja, hogy a a cég hatékonyabban fog mű-
ködni, hiszen vállalkozási tevékenységet is tud majd végezni. A cégnek az elkövetkezendő időszak-
ban el kell érnie azt, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb támogatást kelljen nyújtania a fel-
adatok ellátásához.

Simon Lajos: Polgármester Asszony már utalt arra, hogy a kft. több olyan feladatot fog ellátni, me-
lyek eddig nem tartoztak a JAMKK tevékenységi körébe. Az új feladatok megjelenésével reményei 

28



szerint a bevételi források is növekedni fognak. 2010. július 1. és december 31. között az üzleti terv 
plusz 10 millió forint nettó árbevétellel számol. Az üzleti terv megvalósíthatósági stratégiájában fel 
lettek sorolva azok a fejlesztési és feladatellátási területek, melyekből szeretnék a plusz forrást meg-
valósítani. A nonprofit kft. feladatai között szerepel többek között az esküvők szervezése, a marke-
ting- és reklám feladat ellátása, városi rendezvénynaptár létrehozása. Lehetőség nyílik arra, hogy 
valamennyi közművelődés és rendezvényszervezés kiszolgáláshoz kapcsolódó tevékenység a kft. 
tevékenységébe kerüljön. Szükségesnek tartja összehangolni a város önkormányzati cégeinek mar-
keting- és reklámtevékenységét is. Fontos szempontnak tartja a színházlátogatás növelését. Költség-
csökkentést eredményezhet a jegyértékesítés rendszerének felülvizsgálata. A hat hónapra szóló üzle-
ti tervben sikerült nettó 10 millió forintot plusz költségként betervezni a cégként történő működés-
sel. A feladatokat kevesebb önkormányzati támogatással szeretnék megvalósítani. Ehhez türelmet 
kér, bízik abban, hogy a 2012. év egyértelműen be fogja bizonyítani, hogy a feladatkoncentrálás a 
költséghatékonyság a város érdekét szolgálja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ismerteti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúrpolitikáért Felelős 
Államtitkárának állásfoglalását, mely a József Attila Művelődési és Konferencia Központ megszün-
tetésére vonatkozik.
(Az állásfoglalás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 40/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  alapító  a  József  Attila  Művelődési  és 
Konferencia Központ költségvetési szervet 2011. június 30. napjával megszünteti és elfogadja a 
megszüntető okiratot az 1. számú melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 
a  megszüntető  okirat  aláírására,  és  a  megszüntetéssel  kapcsolatos  egyéb  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szerv megszüntetésével egyidejűleg 
az annak feladatait átvevő gazdasági társaság alapításához az előzetes engedélyt megadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közgyűlés  256/2010.  (XII.16.)  Öh.  sz. 
határozatával  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  magasabb  vezetői 
beosztásának betöltésére vonatkozó pályázatát visszavonja, és felkéri a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedésekről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Lászlónak a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ megbízott intézményvezetőjének a Közgyűlés 256/2010. (XII.16.) Öh. 
sz. határozatával adott megbízatását 2011. június 30. napjáig meghosszabbítja. A Közgyűlés 
felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a megszűnő költségvetési  szerv eszközeinek és 
forrásainak leltározásáért, a költségvetési beszámoló elkészítéséért felelős személynek a József 
Attila Művelődési és Konferencia Központ részéről Farkas László megbízott intézményvezetőt, 
az Önkormányzat részéről Telek László irodavezetőt jelöli ki. 

Határidő: a költségvetési szerv megszűnésétől számított 60 napon belül
Felelős: Farkas László megbízott intézményvezető

Telek László irodavezető

6./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a megszűnő költségvetési  szerv alkalmazottaira 
vonatkozó intézkedési tervet a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, s utasítja Farkas Lászlót, 
mint megbízott intézményvezetőt, valamint a társaság ügyvezető igazgatóját az abban foglaltak 
végrehajtására, és a Kjt. szerinti feladatok ellátására. 

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Farkas László megbízott intézményvezető

A társaság ügyvezető igazgatója

7./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  megalapítását,  és 
elfogadja annak alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető 
igazgatót a cégbírósági eljárás lefolytatására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  (székhelye:  3100  Salgótarján,  Fő  tér  5.)  részére  engedélyezi,  hogy 
nevében a ,,Salgótarjáni” megjelölést használja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság számára a 3100 Salgótarján, Fő tér 5. szám alatti épületben a székhely, a 
3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4., valamint a Klapka György utca 4. szám alatti épületekben 
telephely létesítése céljából irodahelyiségeket biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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10./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a társaság alapításához szükséges 500.000 Ft, azaz 
ötszázezer  forint  törzstőkét  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2011.  évi 
költségvetésében  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  ,,dologi  kiadások” 
előirányzata  terhére biztosítja,  és  utasítja  a  polgármestert  a  szükséges  összegnek a  társaság 
számlájára  történő  átutalására.  A  Közgyűlés  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  törzstőke 
kifizetésének költségvetési rendeletben való rendezése érdekében a Közgyűlés áprilisi ülésére a 
költségvetési rendelet módosítását terjessze be.

Határidő: azonnal; a költségvetési rendelet módosítás vonatkozásában a Közgyűlés 2011.
áprilisi ülése.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának Simon Lajos (anyja neve: Bócsó Mária) 3100 
Salgótarján  Kistarján  út  4.  fsz.  1.  alatti  lakost  jelöli  ki  öt  éves  időtartamra.  Az ügyvezető 
igazgató tevékenységét megbízás alapján látja el, 2011. július 1. napjáig díjazás nélkül, 2011. 
július 1. napjától bruttó 400.000 Ft/hó megbízási díjért.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Gusztiné dr. Toronyi Judit (an. Csongrádi 
Erzsébet) 3136 Etes, Dobó Katica út 22. szám alatti, Szabó Ferenc (an. Lantos Erzsébet) 3100 
Salgótarján,  Alagút út  3.  szám alatti,  Kancsulik Attiláné (an.  Szabó Irén) 3100 Salgótarján, 
Losonci út 16. szám alatti lakosokat jelöli ki öt éves időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok 
díjazásban nem részesülnek.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  könyvvizsgálójának  Szőllősi  Sándor  (an.  Molnár  Mária)  3104 
Salgótarján,  Frigyes krt.  16.  sz. alatti  lakost választja öt éves időtartamra.  A könyvvizsgáló 
tevékenysége ellátásáért 2011. július 1. napjától bruttó 52.500 Ft/hó díjazásban részesül.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2011. év második félévére vonatkozó üzleti tervét 0 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
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15./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő együttműködési megállapodást az 5. 
számú  melléklet  szerint  elfogadja,  s  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  aláírására.  A 
Közgyűlés  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  társaságnak  juttatandó  támogatás  költségvetési 
rendezése érdekében a Közgyűlés áprilisi ülésére a költségvetési rendelet módosítását terjessze 
be.

Határidő: a rendelet módosítás vonatkozásában a Közgyűlés 2011. áprilisi ülése, a 
szerződés aláírására 2011. július 1.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Simon Lajos ügyvezető igazgató

16./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Farkas László megbízott intézményvezetőt 
a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia  Központ  pályázataival  és  hatályban  lévő 
szerződéseivel kapcsolatos intézkedések megtételére, és megtett intézkedésekről az ügyvezető 
tájékoztatására. 

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Farkas László megbízott intézményvezető

17./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Népjóléti  Iroda  vezetőjét,  hogy  az 
önkormányzat  helyi  közművelődési  feladatairól  szóló  26/2000.  (XI.27.)  Ör.  sz.  rendelet 
módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2011. júniusi ülése
Felelős: dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

18./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a Közgyűlés 2011. 
júniusi  ülésére  terjessze  be  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság ügyvezető igazgatójának 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására, valamint a társaság 
javadalmazási szabályzatára vonatkozó javaslatát. 

Határidő: a Közgyűlés 2011. júniusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a Salgó Vagyon Kft. 
Apolló  Mozi  üzemeltetésére  vonatkozó  szerződésének  közös  megegyezéssel  való 
megszüntetését terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2011. júniusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

(Dóra Ottó képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 12 fő.)
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18./ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának, valamint a 
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van  :  
- Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
- Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
- Szőke Lajosné, a társaság felügyelőbizottsági tagságára felkért személy

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjai 
közül  egy  tag  2011.  február  14.  napjával  lemondott,  ezért  helyette  új  felügyelőbizottsági  tag 
megválasztása szükséges. Javasolja Szőke Lajosné személyét megválasztani. 
A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2011. május 31-én lejár, 
ezért  jelen  előterjesztésben  arra  tesz  javaslatot,  hogy  a  Közgyűlés  javasolja  a  társaság 
taggyűlésének, hogy a jelenlegi könyvvizsgálót Szőllősi Sándort válassza meg újra, és díjazását a 
jelenlegi megbízási díjának megfelelően állapítsa meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 41/2011.(III.24.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, a Létesítmény és Sport Nonprofit 
Kft.  felügyelőbizottsági  tagjai  közül  Angyal  János  tag  2011.  február  14.  napjával  történő 
lemondását tudomásul veszi.
A Közgyűlés a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2011. március 
24.  napjától  2011.  november  30.  napjáig  terjedő  időtartamra  Szőke  Lajosnét  (született: 
Beregszász, 1949.03.20., an: Barát Katalin, lakik: 3100 Salgótarján, Báthory u. 5. I/1.) választja 
meg. A felügyelőbizottság tagja díjazásban nem részesül.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a társaság alapító okiratát a felügyelőbizottsági tagságra vonatkozóan módosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
Taggyűlésének, hogy a társaság jelenlegi könyvvizsgálóját Szőllősi Sándort (an: Molnár Mária, 
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szül:  Újlőrincfalva,  1957.01.03.,  lakik:  3104  Salgótarján,  Frigyes  krt.  16.,  kamarai  tagsági 
száma: 000223) 2011. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időtartamra válassza 
újra, díjazását havi 119.100,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

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

4./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Taggyűlésének, hogy a társasági 
szerződését a könyvvizsgáló megbízatására vonatkozóan módosítsa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A következő  napirendi  pont  tárgyalására  az  SZMSZ  23.  §  (1) 
bekezdés a) pontjának megfelelően ZÁRT ÜLÉSEN kerül sor. 
Kéri meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, érdeklődő állampolgárokat és a napirend tárgyalásá-
nál nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés nyilvános üléssel folytatja munkáját. Zárt ülésen az „Év 
rendőre”  cím  adományozásáról  döntött  a  Közgyűlés.  Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a  cím 
átadása ünnepélyes keretek között a Közgyűlés áprilisi ülésén lesz.
A mai ülésre interpelláció nem érkezett. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelenté-
se?

Huszár Máté: Az elmúlt egy évben többször elhangzott,  hogy az Orbán-kormány segítséget fog 
nyújtani  az  önkormányzatoknak.  Eötvös  Mihály  alpolgármester  a  Pénzügyi  Bizottság  februári 
ülésén beszélt arról, hogy a központi kormányzat által elkülönítésre került 31 milliárd forint ún. 
önkormányzati  mentőcsomag  címen.  Információja  szerint  az  önkormányzat  az  idei  évben 
háromszor nyújthat be pályázatot a támogatásra. Kérdezi, hogy a város önkormányzata pályázhat-e, 
ha igen, ezt milyen ütemezésben és milyen összegben teheti meg?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Több egyeztetés történt a kormányzat illetékes tagjaival. A Megyei 
Jogú Városok Szövetsége is keresi annak lehetőségét, hogy a megyei jogú városok milyen módon 
tudnak plusz forráshoz jutni. Az említett mentőcsomagra elsősorban a kistelepülések nyújthatnak be 
pályázatot.  Sajnos  az  elmúlt  8  év  eredményének  köszönhetően  az  önkormányzatok 
működőképességük határára értek, több település ellen adósságrendezési vagy csődeljárás indult. 
Bízik abban, hogy a kormányzati támogatás a megyei jogú városok számára is biztosítva lesz. Az 
önkormányzati  törvény  készülő  tervezetét  ismerve  másfajta  szemlélet  fog  megjelenni  az 
önkormányzatok irányában. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a város önkormányzata minden 
olyan  pályázaton  részt  fog  venni,  mellyel  működési  kiadásait  csökkenteni  tudja.  Emlékezteti 
képviselő  társait,  hogy  az  Orbán-kormány  időszakában  sikerült  a  Kodály  Zoltán  Tagiskola 
felújításához szükséges hitelt csökkenteni 141 millió forinttal.

Huszár Máté:  Sajtótájékoztató keretében Tállai  András államtitkár úr azt  mondta,  hogy azok az 
önkormányzatok, melyeknek hitelfelvétele elérte vagy meghaladta az önkormányzati törvényben 
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