
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

6. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-i üléséről.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Eötvös Mihály alpolgármester
- dr. Gaál Zoltán jegyző
- 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 a jelenléti ív alapján 15 fő van jelen – Szekeres Géza képviselő úr nincs az 
ülésteremben – a Közgyűlés határozatképes. 
Elmondja, hogy az előző Közgyűlés óta eltelt időszakban Salgótarján sportéletéből távozott  egy 
kiváló pedagógus Szarvas József, Öcsi bácsi, akit az önkormányzat saját halottjának nyilvánított. 
Öcsi bácsi nemcsak a város sportéletében, hanem a fiatalok nevelésében is nagy szerepet játszott.

A Közgyűlés tagjai és a jelen lévők néma főhajtással adóznak Szarvas József emléke előtt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés tárgysorozatát érintően – a kiküldött meghívóhoz képest 
– a következő módosító javaslatot teszi: javasolja, hogy a Közgyűlés 9. napirendi pontként tárgyalja 
a meghívóban 19. napirendként jelzett  „Javaslat a helyi kis- és középvállalkozások működésének  
önkormányzati  megsegítésére” című  előterjesztést  Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  elnökének  előterjesztésében. 
Javasolja, hogy a Közgyűlés 11. napirendként tárgyalja a meghívóban 9. napirendként jelzett  a./ 
„VGÜ Kft. 2010. évi éves beszámolója”, b/ „Javaslat a VGÜ Kft. 2011. évi üzleti tervére” című 
előterjesztést  Bodnár  Benedek  a  VGÜ  Kft.  ügyvezető  igazgatója,  a  c/  „Javaslat  a  VGÜ  Kft.  
javadalmazási szabályzat módosítására”, d./ „Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi  
prémiumfeladatainak  értékelésére  és  a  2011.  évi  prémiumfeladatainak  kiírására”,  valamint e./  
napirendként  „Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  vállalkozási-,  és  városüzemeltetési  
igazgatóhelyettesének  2010.  évi  prémiumfeladatainak  értékelésére,  valamint  a  gazdasági-,  és  
vállalkozási igazgatóhelyettesének 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására” című előterjesztést a 
polgármester előterjesztésében. 22. napirendi pontként javasolja megtárgyalni az ülést megelőzően 
kiosztott,  de  a  meghívóban  nem  szereplő  „Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzatának  csatlakozására  a  HU-NER-TOWN-300 Konzorciumhoz  „Magyarország zéró  
emissziós városi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése decentralizált napenergia felhasználás  
(DG,  PV)  intelligens  mikro-  és  makrohálózati  integrációjával”  című  projekt  megvalósítása  
céljából” című  előterjesztést  Lőrincz  Gyula,  a  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Iroda 
vezetőjének előterjesztésében.

Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszáma értelem szerint módosul.
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A tárgysorozatot érintő további módosító javaslat nem volt.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1./ a./ Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ Beszámoló a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított költségvetési 
szerveknél,  valamint  a  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt  működő  gazdasági 
társaságoknál 2010-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
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 a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

4./ Javaslat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

5./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

6./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes szeszes italt árusító üzletek 
éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 45/2008.(X.28.) rendelete módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője

7./ Javaslat az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője

Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

8./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és 
használatának  szabályozásáról  szóló  8/2011.(II.17.)  önkormányzati  rendelete 
hatálybalépésének egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

9./ Javaslat a helyi kis- és középvállalkozások működésének önkormányzati megsegítésére
Előterjesztő: Szabó Ferenc Gábor, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A napirend tárgyalásához meghívott:
- dr. Bablena Ferenc István, a NM-i Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető    
   igazgatója
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10./ a/ A Salgó Vagyon Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
d/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelőjének 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére 

és 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kis Istvánné főkönyvelő
- dr. Bablena Ferenc FB elnök
- Susán Pál könyvvizsgáló

11./ a/ A VGÜ Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a VGÜ Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat a VGÜ Kft. javadalmazási szabályzat módosítására
d./ Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 

2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
e/ Javaslat a VGÜ Kft. gazdasági-, vállalkozási-, és városüzemeltetési igazgatóhelyettesének 

2010.  évi  prémiumfeladatainak  értékelésére,  valamint  a  gazdasági-,  és  vállalkozási 
igazgatóhelyettesének 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Susán Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes
- Nagy László vállalkozási igazgatóhelyettes
- Kenyeresné Bara Katalin városüzemeltetési igazgatóhelyettes
- Dobos Csaba FB elnöke
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

12./ a/ A Tarjánhő Kft. 2010. évi beszámolója
b/ Javaslat a Tarjánhő Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 

a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
d/ Javaslat a Tarjánhő Kft. főkönyvelőjének és főmérnökének 2010. évi prémiumfeladatainak 

értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Berbás Hajnalka főkönyvelő
- Csákvári Csaba főmérnök
- Tóthné Hupcsik Andrea FB elnök
- Németh József Tibor könyvvizsgáló
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13./a/ A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2011. évi üzleti terv

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 

célfeladatainak értékelésére
d/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki 

igazgatóhelyettesének 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

e/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
célfeladatainak kiírására

f/ Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, műszaki igazgatóhelyettesének 
2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Simon Tibor a felügyelő bizottság elnöke

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kristáné Zsidai Erika gazdasági igazgatóhelyettes
- Borbás Csaba műszaki igazgatóhelyettes
- Simon Tibor FB elnök
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

14./a/ A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  műszaki  igazgatóhelyettesének  2010.  évi 

prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2011. 
évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Molnár Viktor FB elnök

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Fülöp László műszaki igazgatóhelyettes
- Molnár Viktor FB elnök
- Bata János könyvvizsgáló

15./ a/ A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Séra Tamás Attila FB elnök
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

16./ a/ A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére
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Előterjesztő: Sári Sándor a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére, a 2011. évi prémiumfeladatainak kitűzésére, valamint a 
munkaszerződésének módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Cseklye Károly FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

17./ a/ A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
b/ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kovács István FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

18./ a/ A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: László István a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- T. Németh László FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

19./ Javaslat  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2011.  évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Környezetvédelmi  Programjának  2011.  évi 
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetés Iroda vezetője

21./ Javaslat  Salgótarján  szociális  célú  rehabilitációjára  vonatkozó  Előzetes  Akcióterületi  Terv 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetés Iroda vezetője
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22./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  csatlakozására  a  HU-NER-
TOWN-300  Konzorciumhoz  „Magyarország  zéró  emissziós  városi  közlekedési 
infrastruktúrájának  fejlesztése  decentralizált  napenergia  felhasználás  (DG,  PV)  intelligens 
mikro- és makrohálózati integrációjával” című projekt megvalósítása céljából
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

23./ A Belügyminisztérium „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított  előirányzatból  származó  támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeiről” 
szóló rendelet keretében benyújtott pályázat jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

24./ Javaslat a rövid időtartamú közfoglalkoztatás II. ciklusára vonatkozó pályázat benyújtásának 
jóváhagyására, valamint civil szervezetekkel együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

25./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatával  megkötött 
együttműködési megállapodásáról szóló 26/2011.(II.17.)Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Oláh Imréné, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

26./ Javaslat  üresen  álló,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  induló  bérleti  díjának 
meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

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

28./ Javaslat  bérlőkijelölési  joggal  érintett  önkormányzati  tulajdonú  szórványlakások  eladásra 
történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

29./Javaslat a Gézengúz Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére és térítésmentes 
helyiséghasználat biztosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

30./ Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kulturális Stratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Svecz István, a Munkaszervezet vezetője

31./ Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Melo Ferenc, a közalapítvány kuratóriumának elnöke
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32./ Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható szakképző osztályok engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

33. Javaslat  a Salgótarjáni  Központi  Általános Iskola és Diákotthon Gárdonyi  Géza Tagiskola, 
valamint a Salgótarjáni Összevont Óvoda Ipolytarnóci Tagóvoda működtetésével összefüggő 
megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Vincze László Mátraszele polgármestere
– Szabó Tibor Ipolytarnóc polgármestere

34./ Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtárral  megállapodás 
megkötésére, a fiókkönyvtárak 2011. évi működtetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

- Pádár Lászlóné, a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár elnöke

35./ Javaslat  emléktábla  felállítására,  a  Salgótarjáni  Sport  Egyesület  (SSE)  110  éves  alapítási 
évfordulója alkalmából
Előterjesztő:  Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke

36./ Javaslat  emléktáblák  felállítására,  a  „700  éves  Baglyaskő  Vára  –  Salgótarján”  Emlékév 
alkalmából
Előterjesztő:  Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke

37./ Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2010. évi hatósági tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szaniszló Éva a Gyámhivatal vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Holecz Józsefné dr., a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal vezetője

38./ Javaslat  a  Salgótarján Közbiztonságáért  Közalapítvány kuratóriuma és  felügyelő bizottsága 
tagjainak megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott:
– Hrabecz Gyula
– dr. Balogh Ágnes
– Butkai Ottó
– Nagy Gábor
– Tóth Zoltán

Zárt ülésen:

39./ Javaslat bírósági ülnökök választására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlést megelőzően megküldött polgármesteri tájékoztatót a 
következő témával egészíti ki: 2011. április 22-én, pénteken, Szent György napja alkalmából részt 
vett a Salgótarjáni Rendőrkapitányság ünnepélyes állománygyűlésén, ahol a Közgyűlés március 24-
én  meghozott  döntésének megfelelően átadta  dr.  Kalmár  Zsolt  alezredesnek,  a  bűnügyi  osztály 
vezetőjének az „Év rendőre” díjat.  Úgy gondolja, hogy a díj  megalkotásával a város köszönetet 
mond azért a munkáért, melyet a rendőrkapitányság állománya végez nap mint nap. Eredményes 
munkát végeznek mind a felderítés, mind az ügyek lezárása tekintetében. Gratulál dr. Kalmár Zsolt 
alezredesnek, jó egészséget és eredményes munkát kíván mind a maga, mind a Közgyűlés nevében.

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

1./ a./ Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b./ Beszámoló  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  alapított 
költségvetési  szerveknél,  valamint  a  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt 
működő gazdasági társaságoknál 2010-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Felhívja  képviselőtársai  figyelmét,  hogy a 2010. évi  költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét az ülést 
megelőzően  kapták  meg.  Tájékoztatja  továbbá  a  Közgyűlést,  hogy  mindkét  kisebbségi 
önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a költségvetési beszámoló reá vonatkozó részét.
A 2010. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatban a következőket fogalmazza meg: a tavalyi évi 
költségvetés  tervezésekor  olyan  vélemények  fogalmazódtak  meg,  amelyek  arra  engedtek 
következtetni,  hogy  Salgótarján  városa  csődközeli  állapotban  van,  likviditási  gondokkal  küzd. 
Lassan  5  éve  fogalmazódnak  meg  ezek  a  vélemények.  Ezzel  szemben  elmondható,  hogy  az 
önkormányzat  2010-ben  tudta  teljesíteni  a  költségvetési  terveket,  likviditási  gondok  nem 
jelentkeztek, a segélyek időben lettek kifizetve, a közalkalmazottak, köztisztviselők időben kapták 
meg bérüket.  Ezt igazolja a 2010. évi  költségvetés végrehajtásáról  szóló beszámoló is.  A város 
gazdasági  szempontból  nehéz  helyzetben  van,  az  előző  kormány  fokozatosan  vonult  ki  az 
önkormányzatok  támogatásából.  A  jelenlegi  kormánynak  meg  kell  oldania  azt,  hogy  az 
önkormányzatok talpon maradjanak.  Köszönet  illeti  mindazon szereplőket,  ágazati  képviselőket, 
akik megértették, hogy szükséges csökkenteni a kiadásokat, hiszen látható volt, hogy a bevételek is 
csökkenni fognak. Salgótarján nehezebb helyzetbe került, hiszen egy erőteljes leszakadás figyelhető 
meg  az  Észak-Magyarországi  régió  vonatkozásában.  A  kiadások  csökkentése  racionális 
gazdálkodást eredményezett,  az intézmények jelentősen tudták teljesíteni  bevételük növelését.  A 
beszámoló tartalmazza továbbá az önkormányzat hitelállományát is. Sajnos ma majdnem minden 
magyar család kénytelen kiadásait csökkenteni, adott esetben hitelhez nyúlni.
Az  önkormányzat  hitelstratégiát  alakított  ki,  az  éven  belüli  hiteleket  növelte.  Nem  szabad 
elfelejteni,  hogy  2011-ben  kiegyenlítünk  egy  nagy  összegű  hitelt.  Az  éven  túli  hitelek  rövid 
lejáratúak, melyeknek kifutása cikluson belül várható. Úgy gondolja, hogy a város tudja teljesíteni 
éves költségvetéseit, a város vezetése nem tette tönkre a várost. Bízik abban, hogy hosszú távon 
konszolidálódik  a  gazdaság  Magyarországon,  a  kormányzati  politika  az  önkormányzatok 
megsegítésére irányul, és két évben belül Salgótarján városa fellélegezhet. Ez látható a 2010. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adataiból.
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Huszár Máté:  Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát: a „Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú  
Város  2010.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról” c.  előterjesztést a  Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Salgótarján  
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzatának  költségvetési  beszámolója  2010.  év”  című  előterjesztéssel  egyetért,  és  a  
Közgyűlés 2011. április 28-i ülésén tárgyalásra javasolja.”
Elmondja  továbbá,  hogy az  előterjesztés  b./  napirendi  pontját  a  bizottság  5 igen  szavazattal,  2 
tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  mindkét  napirendi 
pontot 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság az a./ 
napirendi pontot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Népjóléti Bizottság az a./ napirendi 
pontot 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.

dr.  Bercsényi  Lajos:  Megköszöni  Telek  László  irodavezető  úr  kiegészítését,  melyet  a  bizottság 
ülésén fogalmazott meg az ágazatot érintően.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A b./  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  elmondja,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló törvény előírása alapján a polgármester az önkormányzat felügyelete alá 
tartozó  költségvetési  szervek  éves  ellenőrzési  jelentései  alapján  éves  összefoglaló  ellenőrzési 
jelentést  készít,  melyet  a  tárgyévet  követően,  a  zárszámadási  rendelettervezettel  egyidejűleg  a 
közgyűlés elé terjeszt be. Törvényi kötelezettségének eleget téve a Közgyűlés elé terjeszti a 2010. 
évi  belső  ellenőrzésekről  készült  összefoglaló  jelentést.  Az  összefoglaló  jelentés  tartalmazza 
Polgármesteri  Hivatalban  működő  belső  ellenőrzési  egység  személyi  és  tárgyi  feltételeit,  az 
ellenőrzési  tervben foglalt  feladatok teljesítését,  az  ellenőrzések fontosabb megállapításait,  és  a 
hiányosságok  kijavítására  tett  javaslatok  hasznosulását.  Megköszöni  a  Közgazdasági  Iroda, 
valamint a belső ellenőrök munkáját.

Dóra  Ottó:  Kétségtelen  az  a  tény,  hogy az  előző  kormányzat  csökkentette  az  önkormányzatok 
támogatását.  Kétségtelen  az  is,  hogy  a  jelenlegi  kormányzat  is  ezt  a  gyakorlatot  folytatta,  és 
folytatni  kívánja.  Barokkos  túlzásnak  tartja,  hogy  a  Kormány  teljesen  kivonult  volna  a 
támogatásból,  hiszen  1200 milliárd forint  plusz forrás  az  önkormányzatok részére  nem a  teljes 
kivonulást jelenti. Azt, hogy a város csődközeli helyzetben van, a város pénzügyi szakemberei a 
tavalyi és az idei év költségvetés összeállításakor is hangsúlyozták. Polgármester Asszony utalt arra 
is, hogy „működésükhöz” hitelt vesznek fel a magyar családok is, amit a köznyelvben uzsorának 
hívnak.  Salgótarján  önkormányzata  az  elmúlt  öt  évben  1  milliárd  800  millió  forintra  emelte 
működési  hitelét  úgy,  hogy közben az  elviselhetőség  határáig  csökkentette  kiadásait  például  az 
oktatás  területén.  Úgy  gondolja,  hogy  ezt  nem  lehet  jó  gazdálkodásnak  nevezni.  Ajánlja 
Polgármester Asszony figyelmébe a Széll Kálmán Tervet, mely jövőre 35 milliárd forintot, 2013-
ban pedig 100 milliárd forintot tervez kivonni az önkormányzatok támogatásából. Örömmel venné, 
ha Polgármester Asszony elmondaná, hogy a Kormány milyen módon kívánja az önkormányzatokat 
segíteni az elkövetkező két évben. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a 2010. évi költségvetési beszámoló tényeken 
alapszik, nem azt mutatja, hogy a város csődben vagy csődközeli helyzetben van. Javasolja Dóra 
Ottó  képviselőtársának,  hogy  beszélgessen  az  emberekkel  a  városban  arról,  hogy  milyen 
hitelállománnyal rendelkeznek, milyen kétségbeesett állapotban vannak.
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Eötvös Mihály: Dóra Ottó képviselő úr hozzászólásában azt mondta, hogy a város működési hitele 
2010.  év  végén  1  milliárd  800  millió  forint.  A beszámoló  tartalmazza,  hogy  az  éven  belüli 
hitelállomány 2010. év végén 695 millió forint, az éven túli pedig 446 millió 659 ezer forint. Ez 
összesen 1 milliárd 141 millió 659 ezer forint.

Dóra Ottó: Hozzászólásában nem azt mondta, hogy 2010. év végén 1 milliárd 800 millió forint a 
működési hiány, hanem azt, hogy a 2010. év végén fennálló működési hiány 600 millió forinttal fog 
emelkedni, amit drámainak tart.

Méhes András: Igaz, hogy a 2010. év során nem volt likviditási probléma. Dóra Ottó képviselő úr 
arra próbált rávilágítani, hogy a megszorítások ellenére növekedett a működési hitelállomány. Ez a 
jövőre  nézve  figyelmeztető  adat.  Az  elmúlt  20  év  során  az  önkormányzatok  finanszírozása 
folyamatos csökkenést mutat. Fel kell készülni arra, hogy ez a tendencia tovább fog folytatódni, a 
jövőben e szerint kell tervezni.

Eötvös Mihály: A 2011. évi költségvetés 1 milliárd 600 millió forint működési hitelt tartalmaz, a 
többi kiegyenlítése megtörténik. Az elmúlt időszakban komoly pénzügyi kivonás történt az állam 
részéről az önkormányzatok esetében. Az oktatás területén volt olyan időszak, amikor az állam a 
kiadások 85%-át normatív hozzájárulással fedezte,  ez jelenleg 50% alatt  van.  Elengedhetetlen a 
költségvetési törvény összehangolása az ágazati törvényekkel.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ország az előző időszakban rendszerhibásan működött, melyet az 
alapjaitól kell újraépíteni. Az alaptörvény elfogadását követően a Parlament elkezdi a sarkalatos 
törvények kidolgozását. A szükséges pénzmennyiséget – ami rendelkezésre áll – megfelelően kell 
elosztani.

Turcsány László: Dóra Ottó hozzászólásához kapcsolódva elmondja, hogy az uzsora olyan kamattal 
felvett  hitel,  aminek visszafizetése kérdéses.  Az elmúlt  8 év hitelfelvételi  mutatói oda vezettek, 
hogy a személyi jövedelemadó 80%-át a kamatokra kellett visszafizetni. Ha valaki kenyérre vagy 
élelemre kér kölcsönt, véleménye szerint azt segítségnek hívják.

Ercsényi Ferenc: Örül annak, hogy Salgótarjánnak milyen nagy szerencséje van a FIDESZ-KDNP 
kormányával.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet 
alkotta:
(A 17/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 43/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2010-ben  végzett  belső  ellenőrzésekről  készült 
összefoglaló jelentést a melléklet szerint elfogadja.

10



Határidő: azonnal
Felelős: 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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2011.  évi 
költségvetéséről szóló 9/2011.(II.17.) önkormányzati  rendelet  április havi módosításának lényegi 
elemeit ismerteti.
Tájékoztatja  továbbá a  Közgyűlés  tagjait,  hogy az önkormányzat  támogatási  igényt  nyújt  be az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatására.  Ahhoz,  hogy  a 
támogatási  igény  benyújtásáról  a  testület  dönthessen,  ezt  megelőzően  szükséges  a  2011.  évi 
költségvetésről  szóló önkormányzati  rendelet  módosítása,  másrészt  a rendeletmódosítás azonnali 
kihirdetése. A jogalkotásról szóló törvény 7. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a szabályozás 
célja másként nem érhető el, a jogszabály hatályba lépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben 
az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés 
időpontját.  Mindezek  alapján  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  2011.  évi 
költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelete  tervezetének  8.  §-a  szövegszerű  pontosítására  az 
alábbiak szerint tesz javaslatot: 

„8. §
E rendelet 2011. április 28-án 10.25 órakor lép hatályba és 2011. április 29-én hatályát veszti.”

Javasolja  továbbá,  hogy  a  költségvetési  rendelet  módosításának  elfogadását  követően 
haladéktalanul történjen meg a rendelet kihirdetése.
Kéri, hogy a rendelet tervezetet ennek figyelembe vételével tárgyalja meg a Közgyűlés.

A Pénzügyi, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, az Ügyrendi, Jogi 
és Közbeszerzési, valamint a Népjóléti Bizottság támogatta a rendelet módosítását.

Dóra Ottó:  A 2011. évi  költségvetés  módosításával  jelentősen átstrukturálódik a  működési  hitel 
rendszere. Kérdezi, hogy ez drágítja vagy olcsóbbá teszi a város működési hitelfelvételét?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 600 millió forint rövid lejáratú hitel folyószámla hitelként jelenik 
meg.  A város  a  folyószámla  hitel  lehetőségét  eddig  nem  használta  fel,  mert  a  kamat  1%-kal 
magasabb. Amennyiben a támogatás nagyságrendje megfelelő lesz a kormányzat részéről, abban az 
esetben ez az összeg megtérül.

Telek László: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az éven belüli  hitel  és a folyószámla hitel 
kamatkondíciói között  1% pont különbség van. A folyószámla hitel BUBOR-alapú, ami 1%-kal 
magasabb  az  euró  alapú  éven  belüli  hiteltől.  Ezt  a  fajta  handicap-et  csökkenti  az,  hogy  a 
folyószámla hitel  állandóan mozgásban van az év során.  Megítélése szerint a folyószámla hitel 
igénybevételével a költségek körülbelül ugyanazok lesznek.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Vélhetően ezen okok miatt  a  települések  nagy része használja  a 
folyószámla hitelt, a város ezzel a lehetőséggel eddig nem élt.
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A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet 
alkotta:
(A 18/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda:A költségvetési rendelet módosításának kihirdetésére 10 perc szünetet 
rendel el.

SZÜNET

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

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A költségvetési  rendelet  hatálybalépésének időpontját  10.00 órára 
módosítja. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a rendelet kihirdetése megtörtént. 

3./ Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 2011. 
január 1-jétől hatályba lépett módosítása jelentős mértékben érintette az aktív korúak ellátásának 
rendszerét, melynek keretében a rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás.
A szociális törvény felhatalmazást ad, hogy a települési önkormányzat rendeletében szabályozza a 
bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeit, melynek keretében előírhatja, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a 
rendeletében megállapított  feltételeket  teljesítse.  A rendelet  módosítás e  feltételek megállapítása 
mellett  az  átmeneti  segély  egyes  formáinak  természetbeni,  utalvány  formájában  (pl.: 
gyógyszercsekk,  közüzemi  csekk,  étkezési  csekk)  történő  nyújtásáról,  valamint  a  jogszabályi 
rendelkezések  változása,  és  a  helyi  rendelet  alkalmazása  során  tapasztaltak  alapján  tartalmaz 
rendelkezéseket. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben, melyben Salgótarjánban élők kerültek, 
fontos,  hogy  a  természetbeni  juttatások  száma  növekedjen.  Fontos  feltétel  a  rendeletben 
megfogalmazott lakókörnyezet rendben tartása.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag 
támogatta a rendelet módosítását.

Fekete Zsolt: Hozzászólása a jelenlegi és a 4. napirendi pontra is egyaránt vonatkozik. Elmondja, 
hogy az MSZP-TVE frakció támogatja mindkét előterjesztést. A két rendelet-tervezet megpróbálja 
lehetővé tenni azt, hogy valóban a rászorultakhoz jusson el a támogatás. Az általános indokolásban 
található a pénzügyi fedezet kérdése is, hogy ez mibe fog kerülni az önkormányzatnak. Fontosnak 
tartja, hogy egy megfelelő ellenőrzés valósuljon meg. Kérdezi, hogy a hatályba lépés napjától az 
Egészségügyi és Szociális Központ be tudja-e tartatni a rendelet-tervezetben foglaltakat, azt, hogy 
ténylegesen  a  rászorulókhoz  jusson  el  a  támogatás?  Fontos,  hogy  a  tervezet  értelmében  a 
lakóterületek állapota pozitív irányba fog változni. A szociális területen dolgozó munkatársakkal 
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szemben  több elvárás  lesz.  Véleményét  a  szakbizottság  ülésén  is  megfogalmazta.  A rászorulók 
érdekében  olyan  intézkedések  szükségesek,  melyek  megváltoztatják  személetmódjukat.  A 
Közgyűlés előző ülésén már javasolta, hogy készüljön Szociálpolitikai Stratégia,  melynek egyik 
eleme lehetne a természetbeni juttatások rendszere.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a legfontosabb eleme a döntésnek, hogy valóban 
a rászorultakhoz jusson el a támogatás. Fontosnak tartja továbbá a lakókörnyezet rendbetételét, ami 
városi érdek is.

Turcsány László: A rendelet-tervezet 3. §-a tartalmazza, hogy a „lakókörnyezet rendezettségének 
vizsgálata során jegyzőkönyv és szükség szerint digitális fénykép készül.” Kéri, hogy a „szükség 
szerint”  kifejezés  helyett  „minden  esetben”  kifejezés  szerepeljen.  Véleménye,  hogy  a 
visszaellenőrzés  lehetősége csak abban az  esetben érvényesülhet,  ha  az  előtte  és  az utána lévő 
állapot  összehasonlítható.  A rendelet  hatályba  lépésének  időpontja  2011.  május  1.  Felhívja  a 
figyelmet  arra  az  akcióra,  melyet  a  Kormány hirdetett  meg május  21-ére.  A „Te Szedd” akció 
keretében lehetőség nyílna arra, hogy a szociális hálóba tartozó emberek térítésmentesen rendbe 
tegyék lakókörnyezetüket. Javasolja a tervezet kiegészítését egy zéró ponttal, mely tartalmazhatná 
az akció indításának időpontját.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a „TE SZEDD” akcióhoz csatlakozott Salgótarján 
városa is.

dr.  Bercsényi  Lajos:  A segélyt  valóban  annak  kell  kapnia,  akinek  szüksége  van  rá.  Orvosként 
elmondja,  hogy hihetetlen  módon  szaporodnak  az  asztmás,  a  hepatitis  típusú  megbetegedések, 
melyek a  közegészséget  is  veszélyeztetik.  Mindenkinek kötelessége,  hogy saját  lakókörnyezetét 
tisztán tartsa, mások egészségét ne veszélyeztesse. Az embereknek ez nemcsak joga, de kötelessége 
is.  Szándékában  áll  olyan  törvényes  megoldás  keresése,  amelynek  keretében  közvetlenül  a 
rászorulók kapják a gyógyszereket.

Dóra  Ottó:  A rendelet-tervezet  2011.  július  1-jén  lép  hatálya.  Javasolja,  hogy  a  Közgyűlés  a 
rendelet-módosítás  elfogadásával  egyidejűleg  bízza  meg  a  Népjóléti  Bizottságot,  hogy  2011. 
szeptember 30-ig tegyen javaslatot a természetbeni juttatások hatékony elosztásának kidolgozására. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért a javaslattal. Bízik abban, hogy az év második évében sor 
kerül azon sarkalatos törvények elfogadására, melynek mentén végig lehet gondolni a támogatás 
rendszerét. 

Eötvös Mihály: Turcsány László képviselőtársa javaslatát nem tartja szükségesnek, hiszen a 3.§ (5) 
bekezdése megfelel annak a feltételnek, amit el szeretnének érni.

dr. Romhányi Katalin: Egyetért Eötvös Mihály alpolgármesterrel. A lakókörnyezet rendezettségére 
vonatkozóan a rendelet  hatályba lépésének időpontja 2011. május 16. Fekete Zsolt  képviselő úr 
felvetésére válaszolva nem gondolja, hogy az Egészségügyi és Szociális Központra plusz terheket 
róna, hiszen annyiban változik csak a helyzet, hogy nem készpénzben történik a támogatás, hanem 
természetben vagy utalvány formájában.

Turcsány László: Arra szerette volna felhívni a figyelmet, ha az ellenőrzést végző rendezetlenséget 
talál, akkor minden esetben készüljön felvétel.

Dóra Ottó: A rendelet-tervezet valóban 2011. május 16-án, de a 3 §-a július 1-jén lép hatályba.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet módosítását az alábbi határozati javaslattal egészíti ki: 
„Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Népjóléti  Bizottság  elnökét,  hogy  a 
természetbeni  juttatások  nyújtásának  feltételrendszere  bővítésére  tegyen  javaslatot  a  Közgyűlés 
számára a Népjóléti Irodával egyeztetve. Határidő: 2011. szeptember 1. Felelős: dr. Bercsényi Lajos 
elnök.”
Kérdezi dr. Romhányi Katalin irodavezető asszonyt, hogy előterjesztőként befogadja-e a javaslatot?

dr. Romhányi Katalin: Előterjesztőként elfogadja a javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Szám: 44/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Népjóléti  Bizottság  elnökét,  hogy  a 
természetbeni  juttatások  nyújtásának  feltételrendszere  bővítésére  tegyen  javaslatot  a  Közgyűlés 
számára a Népjóléti Irodával egyeztetve. 

Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, a Népjóléti Bizottság elnöke

4./ Javaslat  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásról  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  jogosult  gyermek  számára  a 
gyermekvédelmi törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. Ugyanezen törvény lehetőséget ad a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás természetben történő nyújtását.
A gyakorlatban tapasztalható, hogy az önkormányzat által biztosított támogatásokat nem minden 
esetben arra a célra használják fel, mint amire tekintettel a kérelmet benyújtották, ezért indokolt a 
rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  egyes  formáinak természetben,  utalvány formájában  (pl.: 
közüzemi  csekk,  gyógyszercsekk,  étkezési  csekk,  sulicsekk,  ruhacsekk)  történő  nyújtása,  a 
célzottabb felhasználás érdekében. 
Jelen rendelet tartalmazza továbbá azon módosításokat is, melyeket a helyi rendelet alkalmazása 
során tapasztaltak alapján a szakma javasol, valamint a feladatot ellátó iroda 2011. február 1-jétől 
hatályos megnevezésének átvezetését is.
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Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság,  valamint  a  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztés  tartalmazza,  hogy  „...  az  önkormányzat  anyagi  lehetőségeit 
figyelembe véve a költséghatékonyságot figyelembe vevő, a támogatás célzottabb felhasználására 
vonatkozó  intézkedések  irányába  lépéseket  tenni.”  Úgy  gondolja,  hogy  fontosabb  az,  hogy  a 
rászoruló  gyermekekhez  eljusson  a  támogatás,  a  szakmai  érv  és  a  költséghatékonyság 
figyelembevétele ez után következhet.

Turcsány László:  Átgondolásra  javasolja,  hogy a  csekkek  beváltásakor  a  jogosultság  igazolása 
megtörténjen.

dr.  Romhányi  Katalin:  Jogosnak tartja a felvetést.  Tudomása szerint az utalvány beváltásakor  a 
határozatot el lehet kérni.
Fekete  Zsolt  képviselő úr  felvetésére  válaszolva  elmondja,  hogy a cél  az volt,  hogy megfelelő 
helyre jusson el a támogatás költséghatékony módon.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 20/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Megköszöni  a  Közgyűlés  tagjainak,  hogy  mindkét  rendelet 
módosítást egyhangúlag támogatták.

5./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szabálysértésekről szóló törvény 16. § (2) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb 
összegét.  A  szabálysértési  törvény  2010.  évi  módosítása  értelmében  a  Közgyűlés  a  korábbi 
harmincezer  forinttal  szemben  a  maximális  pénzbírságot  rendeleteiben  ötvenezer  forintban 
határozhatja meg. Számos önkormányzati rendelet tartalmaz szabálysértési tényállást, amelyekben 
indokolt a pénzbírság legmagasabb összegét a szabálysértési törvény szerint megállapítani. 
A jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet 118. § (2) bekezdése szerint - különösen a módosító 
és hatályon kívül helyező rendelkezések esetében – indokolt, hogy a jogszabály saját maga mondja 
ki önmaga hatályon kívül helyezését. 
A  rendeletnek  való  megfelelés  érdekében  szükséges  továbbá  azon  önkormányzati  rendeletek 
hatályon kívül helyezése, amelyeket korábban a Közgyűlés rendelet módosítására, hatályon kívül 
helyezésére alkotott. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

15



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 21/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes szeszes  italt  árusító 
üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  szabályairól szóló  45/2008.(X.28.)  rendelete 
módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, 2009. 
október  1-i  hatályba  lépett  kormányrendelet  teljesen  új  alapokra  helyezte  a  kereskedelmi 
tevékenységek folytatásának szabályozását. A korábbi üzletkörök megnevezés megszűnt, s helyét a 
kereskedelmi tevékenység során forgalmazott áruk, termékek köre vette át.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva 
tartásának szabályairól szóló helyi rendelete üzletkörönként állapítja meg a szeszes italt árusítónak 
minősülő üzleteket.
A rendelet személyi hatályának pontosításával az előírások betartása és betartatása egyértelműbbé 
válik minden érintett  számára.  A kész- vagy helyben készített  ételek,  italok jellemzően helyben 
fogyasztás  céljából  történő  forgalmazása  ezentúl  nem  tartozik  a  rendelet  hatálya  alá,  így 
elkülöníthetővé válik  a  szigorítással  érintett  személyi  kör.  A módosítással  a  rendelet  elsődleges 
célja, az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az 
éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása érhető el.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 22/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Javaslat az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője

Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése legutóbb 2003. évben 
alkotta meg az állatok tartásáról szóló rendeletét, melyet azóta 6 alkalommal módosított.
A rendelet felülvizsgálatát a nagyszámú módosítás mellett az indokolta, hogy 2003. évtől az állatok 
védelmére  és  tartására  vonatkozóan  széleskörű  jogalkotási  folyamat  zajlott.  Konkrét  állattartási 
ügyek kapcsán felmerült továbbá a rendelet 1. számú, az állattartási övezeti besorolást tartalmazó 
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mellékletének pontosítása, valamint a mellékletnek Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
a Helyi  Építési  Szabályzatról szóló rendeletében meghatározott  területfelhasználási  rendszeréhez 
történő hozzáigazítása.

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

Szabó Ferenc: Az Úttörők úti garázssor mögött található egy terület, ami kiválóan alkalmas lenne 
kutyafuttatás céljára. Sajnos a terület nem az önkormányzat, hanem a MÁV tulajdonában van.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Korábban többször felmerült az említett terület hasznosítása, de mivel 
MÁV védterület, így nem kerülhet az önkormányzat tulajdonába. Kéri munkatársait, hogy ennek 
nézzenek utána.

Fenyvesi Gábor: Fontosnak tartja, hogy a városban kutyafuttatók legyenek kialakítva. Szükséges 
azonban a szemléletváltás is.  Az állattartók felelőssége,  hogy az ürüléket összeszedjék.  A város 
vezetése most dolgozza ki azt, hogy a következő év hogyan lehetne a környezetvédelem éve. Ebben 
elsősorban nem a materiális dolgok lesznek a fontosak, hanem elsősorban a lakosság szemléletének 
megváltoztatása.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Igazat ad Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak, az állattartás kapcsán 
komoly szemléletváltásra van szükség. A VGÜ Kft-vel és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Irodával  közösen  ki  kell  dolgozni  olyan  tervet,  mellyel  az  emberek  szemléletét  meg  lehet 
változtatni. Közös gondolkodás szükséges a jövőben.

Fekete Zsolt: Az állattartók felelőssége nem vitatható.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(A 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  közterületi  várakozóhelyek 
kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról  szóló  8/2011.(II.17.)  önkormányzati 
rendelete hatálybalépésének egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2011. február 17-i 
ülésén  alkotta  meg  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról 
szóló  rendeletét.  A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  észrevételében  felhívta  a 
figyelmet  arra,  hogy  az  önkormányzati  rendelet  12.§-a  ellentétes  a  KRESZ  vonatkozó 
szabályozásával. Az önkormányzati rendelet eredeti 12.§-a alapján a mozgáskorlátozottak részére 
külön  jogszabály  alapján  kiállított  parkolási  igazolvánnyal  időtartam  korlátozás  és  díjfizetési 
kötelezettség nélkül csak a számukra kijelölt  fizető várakozóhelyeken lehetett  volna parkolni,  a 
várakozási övezeten belül más várakozóhely igénybevétele esetén díjfizetési kötelezettség állt volna 
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be. A KRESZ alapján a mozgáskorlátozott személy-vagy az őt szállító jármű vezetője- a várakozási 
övezetben jegykiadó automata használata  és időbeli korlátozás nélkül várakozhat; ez a jogosultság 
a KRESZ alapján nem csak a mozgáskorlátozottak részére kijelölt helyekre érvényes. Fenti indokok 
alapján  a  törvényesség  helyreállítása  érdekében  szükséges  a  még  hatályba  nem lépett  rendelet 
szövegezésének módosítása.
Úgy  gondolja,  hogy  a  mozgáskorlátozotti  igazolványok  kiadásának  kérdése  országos  szinten 
rendezésre szorul.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Pénzügyi Bizottság 
támogatta a rendelet módosítását.

Fekete Zsolt: A Közgyűlés februári ülésén több pontban fejtette ki, hogy az MSZP-frakció miért 
nem támogatja a fizető várakozóhelyek kijelölését. Hangot adott annak, hogy a rendelet tartalmaz 
egy jogsértő pontot. Eötvös Mihály alpolgármester úr akkor megvédte az említett pontot. A jelenlegi 
napirendi  pontot sem szavazzák meg,  mivel az eredeti  javaslattal  sem értettek egyet.  Abban az 
esetben, ha a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőknek nem kell díjat fizetni, átgondolásra 
szorulnak a fizető várakozóhelyek.

Szabó  Ferenc  Gábor:  Egy  mozgáskorlátozott  személynek  sokkal  nehezebb  egy  üzletet 
megközelítenie.  Országos  szinten  szükséges  a  probléma  rendezése.  Felháborítónak  tartja,  hogy 
ismert  médiaszemélyiségek  is  visszaélnek  a  mozgáskorlátozott  kártya  használatával.  Javasolja, 
hogy a városban a közterület-felügyelők digitálisan rögzítsék azt, hogy milyen autókra helyeznek ki 
igazolványt.

Turcsány László: Az eredeti rendeletben a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolók száma 
több mint 80. Átgondolásra javasolja a kijelölt mozgáskorlátozott parkolók számának csökkentését.

Eötvös Mihály: A Közgyűlés februári ülésén a Nyíregyházán elfogadott rendeletre hivatkozott, az 
ottani Kormányhivatal a rendelethez semmilyen megjegyzést nem tett. A rendelet módosításával az 
önkormányzat eleget tesz a törvényi feltételeknek. Az, hogy valaki mozgáskorlátozott, nem jelenti 
azt,  hogy  a  parkolójegy  árát  nem  tudná  kifizetni.  Jogszabály  írja  elő,  hogy  bizonyos  számú 
parkolóhelyet fenn kell tartani, azokat a helyeket már nem lehet értékesíteni. A 196 parkolóhelyből 
tudomása  szerint  20%-ot  foglalhatnak  el  az  igazolvánnyal.  Az  okmányiroda  havonta  százas 
nagyságrendben állít ki mozgáskorlátozotti igazolványt. Úgy gondolja, hogy a mozgáskorlátozott 
igazolványok  kiadása  szigorításra  szorul.  Törvényi  felülvizsgálatot  tart  szükségesnek.  Kéri 
Polgármester Asszonyt, hogy a problémát jelezze a Megyei Jogú Városok Közgyűlésén.

Dóra Ottó: Nem ért egyet Turcsány László képviselőtársával, hiszen a kijelölt hely az garantált hely. 
A mozgáskorlátozottak számára a parkolóhely adott intézményhez közel van kijelölve. A probléma 
forrása az, hogy a jelenlegi jogszabályok értelmében az igazolvány egy egészségügyi igazolásra 
kiadható,  ezt  az  igazolást  valakik  kiadják.  Szigorúbb  törvényi  szabályozás,  szemléletváltás 
szükséges. Elmondja továbbá, hogy a nyíregyházi rendelet már februárban sem volt hatályban.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A központi gondolkodás is abba az irányba halad, hogy szigorodjon a 
mozgáskorlátozotti igazolványok kiadása. A problémára megoldást kell találni.

Turcsány László: Hozzászólásában arra gondolt, hogy az önkormányzat a rendelet megalkotásakor 
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méltányosságból  nagyobb  számú  mozgáskorlátozott  parkolóhelyet  engedélyezett.  Ezt  javasolta 
átgondolásra.

Lőrincz  Gyula:  A rendeletben  valóban  10  parkolóhellyel  több  lett  meghatározva,  mint  amit  a 
törvény előír. A bevétel szempontjából ez nem jár nagy kieséssel. Az önkormányzatnak a közterület-
felügyelet révén lehetősége van az ellenőrzésre, amivel a bevételkiesést kompenzálni lehet. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendőrség és a közterület-felügyelet bevonásával egy ellenőrzési 
folyamat kezdődött a városban. Bízik abban, hogy ez eredményre vezet.

dr.  Fodor Enikő:  A Kormányhivatal  álláspontját  követően az iroda megkezdte a  parkolókártyák 
ellenőrzését.  Az  ellenőrzéseket  követő  pár  napban  egyre  kevesebben  használták  a 
mozgáskorlátozotti  igazolványt.  Az  okmányiroda  köteles  kiadni  az  igazolványt,  ha  az  érintett 
rendelkezik érvényes orvosi szakvéleménnyel.

Fenyvesi Gábor: Megjegyzi, hogy a jelenlegi vita nem a mozgáskorlátozottak ellen, hanem az ő 
védelmükben van. A probléma megoldásához szükséges a törvény módosítása.

dr. Bercsényi Lajos: A közlekedés nagyon veszélyes üzem, fontos a törvények betartása. Példaként 
említi Svédországot, ahol a svéd király a parlamenthez fordult, hogy a buszsávot használhassák. A 
kérést a parlament elutasította, ezt tartja igazi demokráciának. A szabályokat be kell tartani.

Eötvös  Mihály:  Igaza  van  Dóra  Ottó  képviselő  úrnak,  hogy  a  hivatkozott  rendelet  már  nincs 
hatályban. A Kormányhivatal által hivatkozott közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet viszont 
már  akkor  is  érvényben  volt.  Dóra  Ottó  képviselő  úr  említette,  hogy  körülményes  lenne  a 
mozgáskorlátozott személyeknek az automatához való eljutás. Ezzel egyet is ért, a probléma viszont 
az,  hogy  10  esetből  1  olyan  ember  van,  aki  tolókocsival  közlekedik.  A  közúti  közlekedés 
szabályairól  szóló  rendelet  értelmében  az  önkormányzat  által  működtetett  parkolót  korlátlanul 
használhatják azok, akik mozgáskorlátozotti igazolvánnyal rendelkeznek. Nem ért egyet azzal, hogy 
korlátlan ideig lehet a fizető parkolóba gépjárművet parkoltatni.

Ercsényi Ferenc: Kéri a vita lezárását.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Nem azokról  az  emberekről  van  szó,  akik  jogosan  használják  a 
mozgáskorlátozottak részére kiállított igazolványt. A vita a visszaélések visszaszorításáról szólt. A 
probléma országos szintű, melyet meg kell oldani.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a  következő rendeletet 
alkotta:
(A 24/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9./ Javaslat a helyi kis- és középvállalkozások működésének önkormányzati megsegítésére
Előterjesztő: Szabó Ferenc Gábor, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke
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A napirend tárgyalásához meghívott:
- dr. Bablena Ferenc István, a NM-i Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető    
   igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2009. márciusi ülésén döntött a a helyi vállalkozások 
működését  segítő  intézkedéscsomag  elfogadásáról. 2009-ben  nem  igazán  lehetett  még  látni  az 
akkori kormány azon törekvését, hogy a gazdaság élénkítését segíteni fogja, az önkormányzatok 
irányába pozitív elmozdulás történhet.
A város vezetése azonban úgy gondolta,  hogy gesztus értékkel próbálja segíteni a helyi  kis-  és 
középvállalkozásokat. Elérkezett az idő, amikor az akkori döntést felül kell vizsgálni. A jelenlegi 
előterjesztés bemutatja az eddigi intézkedések hatásait, valamint anyagi forrást javasol elkülöníteni 
a  kis-  és  középvállalkozások  támogatására.  Ez  az  összeg  2011-ben  10  millió  forint.  Az 
önkormányzat 2012. évre 50 millió forintot tervez elkülöníteni arra a célra, hogy új munkahelyek 
létesüljenek.
A  kis-  és  középvállalkozások  további  támogatásának  érdekében  az  előterjesztés  az  alábbi 
intézkedések  megtételére  tesz  javaslatot:  együttműködés  a  Nógrád  Megyei  Regionális 
Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal,  melyet  a  Közgyűlés  vélhetően  a  következő  ülésén  fog 
tárgyalni.  Másik  eleme  a  javaslatnak  az  üresen  álló  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek 
kedvezményes  bérleti  díj  melletti  bérbeadása.  Javasolja  továbbá  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló 
14/1991. (VI.24.) Ör.sz. rendelet módosítását. Az eddigi március 15-i  befizetési határidő helyett 
lehetőség  nyílna  a  május  15-i  határidő  meghatározására.  Az  előterjesztés  javaslatot  tesz  a 
foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatására is.
Fontosnak  tartja  az  intézkedési  csomag  elfogadását,  bízik  benne,  hogy  képviselőtársai  is  így 
gondolják.  Érdemes az önkormányzatnak anyagi forrásokat mozdítani minden salgótarjáni lakos 
érdekében.

dr. Bablena Ferenc István: Megtiszteltetés számára, hogy részt vehet a Közgyűlés munkájában. Az 
előző időszakban a Pénzügyi Bizottság tagjaként örömmel támogatta azt a kezdeményezést, amit az 
önkormányzat  a  vállalkozók  irányában  a  stabilizációs  program  keretében  megfogalmazott. 
Példaértékűnek tartja a napirendi pont tárgyalását. A város vezetése felismerte, hogy milyen fontos 
feladat  a  helyi  gazdasági  életben  való  részvétel.  Elmondja,  hogy a  Nógrád  Megyei  Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3-4 évvel ezelőtt rendkívül nehéz helyzetben volt, fennmaradási 
problémákkal küzdött. Jelenleg a vállalkozások erősítését, létrehozását segítik, támogatják. Az erős 
gazdaság alapja a kis- és közepes vállalkozások nagy száma, ezért az alapítvány célja, hogy ezeket a 
vállalkozásokat  hatékonyabban,  eredményesebben  tudja  segíteni.  Úgy  gondolja,  hogy  a 
kezdeményezés mindenféleképp támogatandó.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Alapvető cél, hogy az önkormányzat, mint alapító és tulajdonos az 
alapítványon keresztül segítsen a vállalkozásoknak.

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

Szabó  Ferenc  Gábor:  Előterjesztőként  a  következőket  fogalmazza  meg:  megköszöni  azok 
segítségét,  akik  a  javaslat  kidolgozásában  közreműködtek.  Több  egyeztetés  történt,  az 
önkormányzatnak  korlátozott  eszközök  állnak  rendelkezésre  az  ilyen  támogatásra.  Kedvezőnek 
tartja  az  alapítvánnyal  való  együttműködést.  Bízik  abban,  hogy  hosszan  tartó,  gyümölcsöző 
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kapcsolat fog kialakulni. Fontosnak tartja a propagálást, a lehetőségnek minden vállalkozóhoz el 
kell jutnia.

Ercsényi  Ferenc:  Jónak  tartja  az  együttműködést  az  önkormányzat  és  az  alapítvány  között, 
véleményt erről azonban csak akkor tud formálni, ha az a Közgyűlés elé kerül. A szándékot azonban 
dicséretesnek tartja. Dicséretes továbbá a munkahelyteremtő alap létrehozása is. Véleménye szerint 
a helyi adó befizetése nem öröm sem márciusban, sem májusban, de akár ezzel a módosítással is 
lehet segíteni. További megfontolásra javasolja azonban az üresen álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekre  kedvezményes  bérleti  díj  bevezetését.  Véleménye  szerint  ez  jelenthet  vállalkozás 
támogatást, ugyanakkor jelenthet vállalkozás büntetést is. Példaként említi a Gorkij krt-on található 
üzlethelyiségeket. Az üzlethelyiségek több mint felében a bérlők, a vállalkozók a magas bérleti díj 
ellenére nehéz körülmények között  tartják fenn vállalkozásukat.  A döntés értelmében a jelenleg 
üresen álló üzlethelyiségek kedvezményesen lennének kiadva. Véleménye szerint a döntés nem a 
várt eredményt fogja hozni.

Szabó  Ferenc  Gábor:  Az  egyeztetések  során  felmerült  a  helyiséggazdálkodás  kérdése  is.  A 
következő lépés lenne a meglévő bérlőknek kedvezmény nyújtása. Ez azonban annak a függvénye, 
hogy  milyen  eredménnyel  jár  a  jelenleg  üresen  álló  helyiségek  bérbeadása.  Az  esetleges 
kedvezmények kidolgozására a későbbiekben nyílik lehetőség.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A jelenlegi  bérlők  esetében  is  készült  egy  javaslat-tervezet.  A 
jelenlegi javaslat a helyzethez, a lehetőségekhez képest módosítható. A Salgó Vagyon Kft.-t nem 
lehet  abba  a  helyzetbe  hozni,  hogy  bevételei  tovább  csökkenjenek.  Az  üresen  álló 
üzlethelyiségekből származó bevételt vissza kívánják forgatni, ezzel az összeggel kívánják segíteni 
a jelenlegi bérlőket. Nem javasolja Ercsényi Ferenc módosító javaslatát elfogadni.

Ercsényi Ferenc: Továbbra is fenntartja véleményét, a jelenlegi javaslati elem bizonytalannak tűnik, 
nem lesz jó eredménye.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Úgy gondolja,  hogy a  javaslatcsomag egészét  kell  vizsgálni.  Az 
önkormányzat 10 millió forintot ad a vállalkozásoknak arra, hogy tudjanak fejleszteni. A további 
lehetőségek kidolgozása a jövőben fog megtörténni.

Szabó Ferenc Gábor: Úgy gondolja, hogy egy vállalkozás beindítása nagyobb terhet jelent, mint 
már  egy  meglévő  vállalkozás  fenntartása.  Salgótarjánban  sajnos  nagyon  sok  a  forráshiányos 
vállalkozás. Nem gondolja, hogy feszültséget okozna az, hogy egy induló vállalkozás kedvezőbb 
feltételek  mellett  kap  üzlethelyiséget.  A  jól  fizető  bérlők  a  későbbiek  folyamán  kapnának 
kedvezményt.

Huszár Máté: Javasolja, hogy az előterjesztés mellékletét képező 4 pontról külön történjen szavazás.

Turcsány  László:  Úgy  gondolja,  hogy  a  jelenlegi  segítségre  nagy  szüksége  van  a  salgótarjáni 
vállalkozásoknak. Véleménye szerint pozitív hatással lesz a vállalkozások számának növekedésére. 
Egyetért  Ercsényi  Ferenc  képviselőtársával  abban,  hogy ez  anomáliákat  is  szülhet.  Érdemesnek 
tartaná  átgondolni,  hogy  hasonló  üzletkörrel  foglalkozó  vállalkozások  ne  egymás  mellett 
működjenek.  Fontosnak  tartja,  hogy  kapjanak  segítséget,  lehetőséget  azok,  akik  szeretnének  a 
városban vállalkozást indítani.

Eötvös Mihály: Azok a vállalkozások, akik az elmúlt két évben nem tudták a bérleti díjat fizetni, 
tönkrementek.  Véleménye szerint a jelenlegi bérlők nem a bérleti  díj  miatt fogják megszüntetni 
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vállalkozásukat.  A javaslat  értelmében  nemcsak  az  új  vállalkozásoknak  van  lehetősége,  hanem 
olyanoknak  is,  akik  fejleszteni,  bővíteni  szeretnének.  A  régi  bérlőknek  is  szeretnének 
kedvezményeket  nyújtani.  Az  önkormányzat  együttműködési  megállapodást  kíván  kötni  a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal. Komoly segítség az 50 millió forintos fejlesztési, beruházási 
alap megteremtése is. A nyereséget az önkormányzat vissza kívánja forgatni, ezzel segítve azokat a 
bérlőket,  akik  a  Salgó  Vagyon  Kft.  felé  bérleti  díjukat  rendszeresen  fizetik.  Jó  szívvel  ajánlja 
képviselőtársainak az előterjesztésben szereplő négy pontot.

Ercsényi Ferenc: Az előterjesztésben szereplő négy pontból három pontot fontosnak tart. Az általa 
említett pontról nem azt mondta, hogy nem jó, hanem azt, hogy anomáliákat, feszültségeket szülhet. 
Véleményét változatlanul fenntartja, az említett pont átgondolásra szorul.

Szabó Ferenc Gábor: Az előterjesztésben az szerepel, hogy „A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a korábban kialakult bérleti díjnál alacsonyabb induló bérleti díj 
meghirdetésével történő pályáztatás lehetőségét dolgozza ki és terjessze be a Közgyűlés ülésére.” 
Kéri képviselőtársait, hogy az előterjesztésben szereplő négy pontot szavazzák meg.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztés egyértelműen tartalmazza, hogy az önkormányzat a 
régebbi bérlőkről sem akar megfeledkezni. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  5  igen  szavazattal,  10  nem ellenében,  nem fogadta  el  Ercsényi  Ferenc  módosító 
indítványát, mely a második pont kivételére vonatkozott.

A Közgyűlés  5  igen  szavazattal,  10  nem  ellenében,  nem  fogadta  el  Huszár  Máté  módosító 
indítványát, mely a pontonkénti szavazásra vonatkozott.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 45/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  „A helyi  kis-  és  középvállalkozások  működésének 
önkormányzati megsegítése” című intézkedési javaslatokat a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy 2011. május 3-án 9.30-tól a 
Megyeháza nagytermében a NORDA vállalkozók részére fórumot szervez az új Széchenyi Terv 
pályázati lehetőségeiről. A részvétel feltétele, hogy regisztrálni kell a  www.norda.hu/vallalkozoi-
forum honlapon. Kéri képviselőtársait, hogy tájékoztassák a körzetükben működő vállalkozásokat. 
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(Ercsényi Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 14 fő.)

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  következő  napirendi  pontok  az  önkormányzat  többségi 
tulajdonában lévő cégeinek beszámolóit,  üzleti  terveit,  az ügyvezető igazgató és a vezető állású 
munkavállalók prémiumfeladatainak kiírását és azok teljesítését tartalmazza.
Elmondja, hogy a VGÜ Kft-nél a vezető állású munkavállalóknak minősülő munkakörök közül a 
városüzemeltetési igazgatóhelyettes munkakör megszűnt, ezért szükséges a társaság javadalmazási 
szabályzatának módosítása.
A közfoglalkoztatás  rendszere  2011.  évtől  jelentősen  átalakult.  Az  új  szabályozás  keretében  a 
közfoglalkoztatás végrehajtása a korábbi évekhez képest nagyobb mértékű szervezési, koordinálási, 
adminisztrációs  feladatot  jelent,  valamint  a  közfoglalkoztatásban  részt  vevők  száma  is  jelentős 
növekedést mutat. Minderre tekintettel az ügyvezető igazgatóra is nagyobb teher, felelősség hárul, 
ezért indokoltnak tartja ennek méltánylását és az ügyvezető igazgató havi alapbérének növelését, 
erre vonatkozóan a munkaszerződésének módosítását.
Elmondja továbbá, hogy a nonprofit gazdasági társaságok felügyelő bizottságai megtárgyalták az 
ügyvezető  igazgatók  2010.  évi  prémiumfeladatainak  értékelését,  valamint  a  2011.  évi 
prémiumfeladatok kitűzését és azokat az előterjesztések szerint javasolják elfogadásra.

10./ a/ A Salgó Vagyon Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
d/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  főkönyvelőjének  2010.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kis Istvánné főkönyvelő
- dr. Bablena Ferenc FB elnök
- Susán Pál könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a./, b./, c./ és d./ 
napirendi pontot,  míg a Pénzügyi Bizottság mind a négy napirendi pontot 6 igen szavazattal,  3 
tartózkodás mellett támogatta. 

Dóra  Ottó:  Az  önkormányzat  cégeivel  kapcsolatban  a  következőket  fogalmazza  meg:  a  cégek 
beszámolóit,  az  ügyvezető  igazgatók  és  a  vezető  állású  munkavállalók  prémiumfeltételeit 
elfogadhatónak tartja. A prémiumfeladatok esetében nemcsak a teljesítményt vizsgálta, hanem az 
adott feltételrendszert is, amiben a cégek dolgoznak. A Cégbírósághoz a beszámolókat május 31-ig 
kell a cégeknek benyújtani. Az üzleti tervek esetén nincs ilyen jogszabályi előírás, szerinte ezeket 
nem a mai ülésen kellene tárgyalni. A Közgyűlés a februári ülésén egy intézkedési tervet fogadott 
el, mely többek között tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat jelentősen át kívánja alakítani a 
cégek  működését.  Nem látta  annak  jelét,  hogy az  ügyvezető  igazgatók  e  határozat  értelmében 
készítették  volna  el  üzleti  terveiket.  Csak  a  VGÜ  Kft.  üzleti  terve  tartalmaz  egyfajta 
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költséghatékonyságra való utalást. A profitábilis kft-k nullszaldó körüli eredménnyel terveztek úgy, 
hogy a Vízmű Kft. esetében nem ismert a vízár támogatására vonatkozó pályázati kiírás, a távhő 
esetében nem lehet tudni, hogy a kapcsolt energia termelés támogatásának megvonásával milyen 
helyzet alakul ki. A Közgyűlés februárban elfogadott egy határozatot, az elmúlt hónapokban kellett 
volna  a  költséghatékonyságra  vonatkozó  irányokat  meghatározni,  így  a  cégek  azok  tudatában 
nyújthatták  volna  be  üzleti  terveiket.  Nincs  sok értelme  annak,  hogy a Közgyűlés  olyan üzleti  
terveket tárgyaljon, melyek már az elfogadásuk pillanatában sem igazak.

Fenyvesi Gábor: Felhívja a figyelmet arra, hogy az irányvonalak elfogadásáról van szó. Az üzleti 
tervek elfogadását fontosnak tartja, hiszen minimumkövetelmények fogalmazódnak meg a működés 
biztosítása érdekében. A FIDESZ-KDNP frakció nevében az az álláspontja, hogy az üzleti terveket a 
Közgyűlés tárgyalja meg és fogadja el.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A cégek  a  mindennapi  működésüket  az  üzleti  tervek  birtokában 
tudják  megvalósítani.  A közeljövőben  megszületik  a  közgyűlési  döntés  a  cégek  átalakítására 
vonatkozóan. A Parlament hamarosan tárgyalni fogja a víz kérdéséről szóló törvénytervezetet, ami 
vélhetően meg fogja határozni a Vízmű Kft. további működését. Úgy gondolja, hogy a mostani 
információk birtokában kell  a  cégek üzleti  tervei  tárgyalni  és  elfogadni  a  Közgyűlésnek.  Adott 
esetben az üzleti terveket év közben lehet módosítani. Példaként említi a József Attila Művelődési 
és Konferencia Központ költségvetését, ahol lehetett tudni, hogy az év második felében vélhetően 
céggé fog alakulni. Az önkormányzat nem tehette meg azt, hogy a költségvetésben nem szerepelteti. 
A biztonságos működés érdekében az üzleti terveket el kell fogadni.

Dóra  Ottó:  Nem a  vízvagyonnal  összefüggő  várható  jogszabályi  változásról  beszélt.  A magyar 
állami költségvetés tartalmaz a vízár támogatására egy bizonyos összeget, melyekre a vízművek 
pályázhatnak. A hozzájutás feltételei még nem ismertek. A Közgyűlés többségi döntéssel februári 
ülésén egy határozatot fogadott el, mely tartalmazta a cégek átalakítását is. Feltételezi, hogy ez a 
szándék korábban fogalmazódott meg. Szerette volna tudni, hogy az átalakítás milyen megtakarítást 
eredményezhet. Fontosnak tartja ezt azért is, mert a prémiumfeladatok kiírását is érinteni fogja.

Méhes András: Az előző ciklusban, 2007-ben megkezdődött a cégek átvilágítása. Úgy látja, hogy ez 
a  folyamat  akkor  megtorpant.  2006-ban  az  akkori  városvezetés  egy  égintegrációs  elképzelést 
hagyott  örökül.  Úgy  gondolja,  hogy  a  döntéseket  minél  hamarabb  meg  kellene  hozni  annak 
érdekében, hogy a párhuzamosságokat meg lehessen szüntetni. A határozati javaslatokból látható, 
hogy  a  cégek  alultőkésítettek.  A Salgó  Vagyon  Kft-nél  merült  fel  bizottsági  ülésen,  hogy  az 
osztalékkifizetés aggodalomra adhat okot, látva a likviditás várható alakulását. A cégek átalakítását 
minél hamarabb meg kell oldani a hatékonyság és az eredményesség növelése miatt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés februárban hozott egy döntést, melyben határidőként 
június 30. lett megjelölve. A határidőig a szakmai anyag kidolgozása, véglegesítése megtörténik. Az 
előző  ciklusban  Tatár  Csaba  ügyvezető  igazgató  úr  vezetésével  egy  szakmai  team  alakult. 
Megvizsgálták  a  2004-2005.  évi  megállapításokat,  új  javaslatot  készítettek.  Látható,  hogy  a 
kormányváltás  is  hozott  olyan változásokat,  melyek  megmutatják azt,  hogy felül  kell  vizsgálni 
azokat a kérdéseket, amelyek a jövőt érintik. A cégeknek azonban addig is működniük kell, az üzleti 
tervet a jelen állapothoz kell elkészíteni és elfogadni. 

Szabó  Ferenc  Gábor:  A  beszámolók,  üzleti  tervek  mérsékelt  nyereségtartalma  megerősítette 
számára,  hogy érdemes más struktúrában működnie az önkormányzati  cégeknek.  Képviselőként 
nincs problémája azzal, hogy az üzleti terv elfogadásra kerül, hiszen az év folyamán bármikor lehet 
módosítani.

24



Eötvös Mihály: A Közgyűlés februári döntése értelmében június 30-ig kell javaslatot tenni a cégek 
átalakítására vonatkozóan. Ez nem jelenti azt, hogy július 1-jétől már egy teljesen új rendszer fog 
működni. Emlékezteti Méhes András képviselőtársát, hogy az előző önkormányzat vezetése is több 
tanulmányt készíttetett. Végig kell gondolni, hogy milyen mélységű legyen majd az együttműködés. 
Figyelembe kell venni például azt, hogy a VGÜ Kft. hulladékszállítással kapcsolatos szolgáltatási 
szerződése 2012-ben jár le. Az önkormányzatnak vannak olyan cégei, melyekben nem 100%-ban 
tulajdonos, példaként említi a Vízmű Kft-t. Meg kell vizsgálni tehát, hogy melyek azok a cégek, 
amelyeket be lehet vonni az együttműködésbe. A javaslat elkészítéséhez egy kis türelmet kér.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Megköszöni  a  Salgó  Vagyon  Kft.  vezetésének,  munkahelyi 
csapatának, a felügyeletet ellátó szerveknek az elvégzett munkát. A vita során nem esett szó arról, 
hogy a cég legnagyobb problémája a bérlakások és a nem lakás célú helyiségek kezelése.  Úgy 
gondolja,  hogy  a  2010.  év  eredményes  volt,  hiszen  a  lakásgazdálkodási  koncepcióban 
meghatározott feladatokat a cég végrehajtotta, teljesítette. 2010-ben folytatódott a kolóniák bontása 
a Bajcsy-Zsilinszky úton. Százra tehető azoknak a bérlőknek a száma, akik sorsáról bírósági döntés 
született.  Az önkormányzat  nem lehet olyan gyűjtőhely,  ahová jogkövetkezmények nélkül bárki 
betelepedhet,  bárki  feltörhet  önkormányzati  lakásokat.  Fontos  feladata  a  cégnek  az  Ipari  Park 
gondozása,  területének értékesítése.  Sajnos olyan helyzet  alakult  ki,  hogy fizikailag képtelenség 
értékesíteni  azokat  a  területeket  a  domborzati  viszonyok  miatt.  A cég  összegyűjtötte  azokat  a 
területeket a városban, melyek ipari hasznosításra alkalmasak lehetnek. Reményei szerint 2011-ben 
elkészül egy olyan dokumentáció, melyet a befektetőknek tudnak majd átnyújtani. Meg kell keresni 
azokat a kitörési pontokat, amelyekkel a Salgó Vagyon Kft. profitorientált cégként tud működni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 46/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. 2010. évi beszámolóját az I-V. sz. mellékletek 
szerint 998.570 eFt mérleg főösszeggel és 12.016 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózott  eredményből 6.000 eFt osztalékként 
történő kifizetését jóváhagyja. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. június 30. 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – az osztalékfizetés jóváhagyására tekintettel – a 
Társaság  mérleg  szerinti  eredményét  6.016  eFt  összeggel  elfogadja  és  jóváhagyja  annak 
eredménytartalékba helyezését.
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Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: Mérleg szerinti eredmény elfogadása: azonnal

Eredménytartalékba helyezés: értelemszerűen

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

Szám: 47/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervét a mellékletek szerint 10.250 
eFt adózott eredménnyel elfogadja

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

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

Szám: 48/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatója, Tatár Csaba részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a prémium 100 %-os mértékű 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár 
Csaba részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 49/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője, Kis 
Istvánné részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  60  %-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  60  %-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője, Kis Istvánné 
részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

SZÜNET

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

11./ a/ A VGÜ Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a VGÜ Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bodnár Benedek a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat a VGÜ Kft. javadalmazási szabályzat módosítására
d./Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére 

és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
e/ Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  vállalkozási-,  és  városüzemeltetési 

igazgatóhelyettesének  2010.  évi  prémiumfeladatainak  értékelésére,  valamint  a 
gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  2011.  évi  prémiumfeladatainak 
kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Susán Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes
- Nagy László vállalkozási igazgatóhelyettes
- Kenyeresné Bara Katalin városüzemeltetési igazgatóhelyettes
- Dobos Csaba FB elnöke
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Pénzügyi Bizottság 
mind az 5 napirendi pontot támogatta.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a VGÜ Kft. vezetésének a 2010. évben végzett munkát. 
A cég két fő feladata a hulladékgazdálkodás és a városüzemeltetés. A városüzemeltetés nem egy 
profitorientált ágazat, így még inkább érzékelhető az az elmozdulás, ami az utóbbi években a város 
közterületein  megjelent.  Nagy  szerepet  játszik  munkájukban  a  Foglalkoztatási  Kft-vel  való 
együttműködés, hiszen a közmunkaprogramokban részt vevő emberek sok segítséget jelentenek a 
városüzemeltetési  feladatok  ellátásában.  A  VGÜ  Kft.  2010-ben  ünnepelte  születésnapját,  az 
emberek köztudatában nap mint nap ott vannak.
A  másik  fontos  feladata  a  cégnek  a  hulladékgazdálkodás.  Rugalmasan  kezelik  a  lakossági 
bejelentéseket,  a  kistérségből  érkező  kéréseket.  Komoly  feladatot  jelent  a  térségi 
hulladékgazdálkodás  megszervezése.  Több  pályázaton  szerepeltek  sikerrel,  ami  az  illegális 
hulladéklerakók felszámolására irányult.
Bízik abban, hogy optimális megoldást tudnak majd találni a cég átalakítások következtében.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 50/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési  Kft.  2010.  évi  éves  beszámolóját  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint  339.399  eFt 
mérleg főösszeggel és 3.240 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózott  eredményből 2.000 eFt osztalékként 
történő kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. június 30. 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – az osztalékfizetés jóváhagyására tekintettel – a 
társaság  mérleg  szerinti  eredményét  1.240  eFt  összeggel  elfogadja  és  jóváhagyja  annak 
eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: mérleg szerinti eredmény elfogadása azonnal

eredménytartalékba helyezés értelemszerűen

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

Szám: 51/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft. 2011. évi üzleti tervét a melléklet szerint 1.600 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. december 31.

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

Szám: 52/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft.-nek  a  11/2010.(I.26.)  Öh.  sz.  határozat  9.  sz.  mellékletével  elfogadott  javadalmazási 
szabályzatát 2011. április 28-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
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A szabályzat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„1. A vezető tisztségviselőnek nem minősülő az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezető 
állású munkavállalónak (a továbbiakban: vezető helyettes) az alábbi munkaköröket ellátó 
munkavállalók minősülnek:

- gazdasági igazgató helyettes
- vállalkozási igazgató helyettes”

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Szám: 53/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár 
Benedek részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg,  így a  prémium 100 %-os mértékű kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár Benedek 
részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 54/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. gazdasági igazgatóhelyettese, 
Susán  Tiborné  részére  kitűzött  2010.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a prémium 100 %-os mértékű 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  VGÜ  Kft.  vállalkozási 
igazgatóhelyettese, Nagy László részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a prémium 100 %-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  VGÜ  Kft.  városüzemeltetési 
igazgatóhelyettese,  Kenyeresné  Bara  Katalin  részére  kitűzött  2010.  évi  prémiumfeladatok 
végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a 
prémium 100 %-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. gazdasági igazgatóhelyettese, Susán 
Tiborné részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. vállalkozási igazgatóhelyettese, Nagy 
László részére 2011. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ a/ A Tarjánhő Kft. 2010. évi beszámolója
b/ Javaslat a Tarjánhő Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
d/ Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelőjének  és  főmérnökének  2010.  évi 

prémiumfeladatainak értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Berbás Hajnalka főkönyvelő
- Csákvári Csaba főmérnök
- Tóthné Hupcsik Andrea FB elnök
- Németh József Tibor könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi, valamint a Pénzügyi Bizottság 
mind a 4 napirendi pontot támogatta.

Huszár Máté: Ügyvezető igazgató úr az üzleti tervben úgy fogalmazott, hogy „a most készült  üzleti 
terv bizonytalan alapokra építhető, így 2011. II. félévében elképzelhető, hogy újra kell tárgyalni.” 
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Az elmúlt időszakban a Kormány konkrét döntést hozott a távhő cégek működésével kapcsolatban. 
Példaként  említi  a  hatósági  távhődíj  bevezetését,  a  kapcsolt  villamos  energia  támogatásának 
csökkentését, majd eltörlését. Kérdezi, hogy ezek a javaslatok hogyan befolyásolják a cég 2011. évi 
működését?

Kiss  József:  Az  elmúlt  időszakban  olyan  törvénytervezetek  jelentek  meg,  amelyek  az  eddigi 
gyakorlatban nem voltak tapasztalhatók. A bizonytalansági elemek nyilvánvalóan a tervezésre is 
hatással vannak. Módosították a kapcsolt hő- és villamos energia termelés támogatására vonatkozó 
elképzeléseket,  a biomassza erőművekre vonatkozó támogatási  lehetőséget.  Módosult  továbbá a 
kapcsolt  termelők  kötelező  villamos  energia  kötelező  átvételre  vonatkozó  részszabályozás  is. 
Biztosan tudták azt, hogy a távhő gázmotorjainak támogatása az eredeti törvények szerint 2010. 
december 31-én lejár,  ez  a  határidő  azóta  módosult.  Kiderült,  hogy a  kapcsolt  hő-  és  villamos 
energia termelő egység működési paramétereire is hatással lesz a törvény módosítása. Az üzleti terv 
készítésekor megpróbálták ezeket a hatásokat külön választani.
A kapcsolt hő- és villamos energia termelésből adódó közel 100 millió forintos eredmény várhatóan 
jelentősen csökkenni fog, hiszen 2011. július 1-jétől megszűnik a gázártámogatás. Nem okoz nagy 
problémát a saját gáz villamos energia termelés kiesése, hiszen a PERKONS Kft-től viszonylag jó 
áron tudnak hőt vásárolni.
Problémát okozhat majd az, hogy hogyan tervezik a kapcsolt hő- és villamosenergia termelésben a 
hőoldali támogatási rendszert. A Kormány tervei szerint a hatósági ár megállapításával egyidejűleg 
a  gáz oldalon is  stabilabb energetikai  költségmutatók lesznek kialakítva.  Ez azt  jelenti,  hogyha 
távhő  oldalon  rögzített  hatósági  ár  lesz,  akkor  a  gázbeszerzés  is  rögzített  áron  fog  történni.  A 
részletek még nem ismertek.
Az üzleti  tervben azért  tartotta  fontosnak megjegyezni  az újratárgyalást,  mert  a  saját  termelésű 
villamosenergiából  származó eredmény jelentősen fog csökkenni.  A hatósági  árral  kapcsolatban 
elmondja,  hogy a távhőszolgáltató cégeknek árváltozás esetén előzetes kontrollt  kellett  eddig is 
kérni  az  Energia  Hivataltól.  A jelenleg  alkalmazott  árakkal  0  forint  nyereséggel  kénytelenek 
szolgáltatni,  ez  az  ár  valószínűleg  2011.  október  1-jétől  nem fogja biztosítani  a  cég  költségeit. 
Összességében elmondható, hogy az üzleti terv teljesítését jelen pillanatban nem tudják garantálni, 
ezért jelezte az előterjesztésben, hogy a törvényi szabályozást követően indokolt lehet a módosítás.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Bízik  benne,  hogy  a  kormányzati  döntések  következtében  az 
önkormányzat által fenntartott távhőszolgáltató cégek nem kerülnek lehetetlen helyzetbe. Nemcsak 
Salgótarján  problémája  ez,  hiszen  sok  nagyvárosnak  van  saját  távhőszolgáltató  cége.  Nehéz 
időszakon van túl a cég, nagyon sok volt a bizonytalansági tényező. A 2010. évben a cég tudta 
teljesíteni  azt,  hogy a lakosság számára nem emelkedett  tovább a távhőszolgáltatás  ára.  Fontos 
lépéseket  tett  meg  a  cég  hiszen  az  önkormányzat  több  intézménye  pályázati  lehetőség 
következtében a Tarjánhő szolgáltatásait veheti igénybe. Fontos szerepet kell hogy játsszon a cég az 
intézmények energiaracionalizálási programjában. Köszöni ügyvezető igazgató úr és munkatársai 
munkáját, tevékenységét.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 55/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2010. évi éves 
beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 1.167.010 eFt mérleg főösszeggel és 34.823 eFt 
adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózott eredményből 10.000 eFt osztalékként 
történő kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. június 30. 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – az osztalékfizetés jóváhagyására tekintettel – a 
társaság  mérleg  szerinti  eredményét  24.823  eFt  összeggel  elfogadja  és  jóváhagyja  annak 
eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
Határidő: mérleg szerinti eredmény elfogadása azonnal

eredménytartalékba helyezés értelemszerűen

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 56/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2011. évi üzleti 
tervét a mellékletek szerint 5.000 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. december 31.

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

Szám: 57/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése értékelte  a  Tarjánhő Kft.  ügyvezető igazgatója, 
Kiss  József  részére  kitűzött  2010.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a prémium 100 %-os mértékű 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József 
részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 58/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  értékelte  a  Tarjánhő Kft.  főkönyvelője,  Berbás 
Hajnalka részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg,  így a  prémium 100 %-os mértékű kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  értékelte  a  Tarjánhő  Kft.  főmérnöke,  Csákvári 
Csaba részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg,  így a  prémium 100 %-os mértékű kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése a  Tarjánhő Kft.  főkönyvelője,  Berbás Hajnalka 
részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. főmérnöke, Csákvári Csaba részére 
2011. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

13./a/ A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2011. évi üzleti terv

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 

célfeladatainak értékelésére
d/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki 

igazgatóhelyettesének 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester

33



e/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
célfeladatainak kiírására

f/ Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  műszaki 
igazgatóhelyettesének 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Simon Tibor a felügyelő bizottság elnöke

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kristáné Zsidai Erika gazdasági igazgatóhelyettes
- Borbás Csaba műszaki igazgatóhelyettes
- Simon Tibor FB elnök
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a./, c./, d./, e./, f./ 
napirendi pontot 9 igen szavazattal, a b./ napirendi pontot 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 
míg a Pénzügyi Bizottság mind a 6 napirendi pontot támogatta.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Vízmű Kft. esetében is kérdés, hogy hogyan alakul a hamarosan 
beterjesztésre kerülő törvényi szabályozás. 2007-ben az átvilágítást követően vezetőváltás történt, 
melynek következtében komoly racionalizálás, feszes gazdálkodás jelent meg. A 400 millió forint 
körüli nagyságrendű hiányt a cég fokozatosan ledolgozta. Tovább nehezíti azonban a helyzetet az 
elöregedett vízközmű hálózat. Sajnálja, hogy annak idején nem kapták meg a Regionális Fejlesztési 
Tanács támogatását, mely a hálózat rekonstrukciójára irányult.
A kormányváltást  követően  a  város  vezetése  megkereste  a  minisztériumot,  valamint  az  Észak-
Magyarországi Regionális Vízmű szolgáltatót a magas vízár miatt.  Felháborítónak tartja, hogy a 
megyén  belül  is  a  legmagasabb  áron  adják  át  a  vizet  a  városnak.  A  Vízmű  Kft. 
költséghatékonyabban és gazdaságosabban dolgozik, mint ahogyan ezt az ÉRV korábban tette.
A közeljövőben  mindenképpen  végig  kell  gondolni  a  központi  szabályozás  függvényében  az 
aránytalanság megszüntetését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 59/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének, hogy a Társaság 2010. évi éves beszámolóját (az I.-V. sz. mellékletek szerint) 
2.175.100 eFt mérleg főösszeggel és 6.191 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

2./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének a 6.191 eFt mérleg 
szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 60/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  Társaság  2011.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  2.090  eFt  adózott 
eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 61/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével – értékelte a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta 
András  részére kitűzött  2010.  évi  célfeladatok végrehajtását.  A Közgyűlés  megállapítja,  hogy a 
feladatok 100 %-ban valósultak meg,  így az éves  külön juttatás  összegének 100 %-os mértékű 
kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének. 

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

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

Szám: 62/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági 
igazgatóhelyettes,  Kristáné  Zsidai  Erika  részére  kitűzött  2010.  évi  prémiumfeladatok 
végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a 
kitűzött  éves  külön  juttatás  összegének  100  %-os  mértékű  kifizetését  javasolja  a  társaság 
Taggyűlésének. 

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

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettes, Borbás Csaba részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön 
juttatás összegének 100 %-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése
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A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 63/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András 
részére a 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti célfeladatokat határozza meg.

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

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

Szám: 64/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének, hogy Kristáné Zsidai Erikának a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2011. évre az 1. számú melléklet szerint határozza 
meg. 

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének,  hogy  Borbás  Csabának  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2011. évre a 2. számú melléklet szerint határozza 
meg. 

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

14./a/ A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  műszaki  igazgatóhelyettesének  2010.  évi 

prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 
2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Molnár Viktor FB elnök

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Fülöp László műszaki igazgatóhelyettes
- Molnár Viktor FB elnök
- Bata János könyvvizsgáló
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A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  a./,  c./  és  d./ 
napirendi pontot 9 igen szavazattal, a b./ napirendi pontot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
míg a Pénzügyi Bizottság mind a 4 napirendi pontot támogatta.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Csatornamű Kft.  esetén is többségi tulajdonosként 
jelenik meg az önkormányzat. A cég javaslataival élen jár abban, hogy az önkormányzat döntést 
tudott hozni az ún. bérleti díj felhasználására, melyből fejlesztések valósultak meg. A fejlesztési 
irányt a jövőben is folytatni kell.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 65/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2010. évi beszámolóját  1.017.166 eFt mérleg főösszeggel 
és 53.521 eFt adózott eredménnyel az I.-V. sz. mellékletek alapján fogadja el.

2./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének az 53.521 eFt 
adózott eredmény osztalékként történő kifizetését.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 66/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  társaság  2011.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  49.889  eFt  adózott 
eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 67/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettes,  Fülöp  László  részére  kitűzött  2010.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön 
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juttatás összegének 100 %-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének. 

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

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

Szám: 68/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
taggyűlésének,  hogy  Fülöp  Lászlónak,  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2011. évre az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

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

(Dóra Ottó képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 14 fő.)

15./ a/ A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Séra Tamás Attila FB elnök
- Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a./ és b./ napirendi 
pontot 10 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság mindkét napirendi pontot támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  cég  tényleges  működését  akkor  tudja  elkezdeni,  ha  a 
városközpontot fejlesztő projektek elindulnak.

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

Szám: 69/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  2010.  évi 
beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 5.315 eFt mérleg főösszeggel és 3.174 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  3.174  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 70/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2011. évi üzleti tervét 
a melléklet szerint 18 eFt adózott eredménnyel elfogadja

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

16./ a/ A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Sári Sándor a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi 
prémiumfeladatainak  értékelésére,  a  2011.  évi  prémiumfeladatainak  kitűzésére, 
valamint a munkaszerződésének módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Cseklye Károly FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a./ és c./ napirendi 
pontot  10  igen  szavazattal,  a  b./  napirendi  pontot  7  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett,  a 
Pénzügyi, valamint a Népjóléti Bizottság mindhárom napirendi pontot támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni ügyvezető igazgató úr előző évi munkáját.  Javasolja, 
hogy a  Közgyűlés  támogassa  a  munkaszerződés  módosítását.  Úgy gondolja,  hogy Sári  Sándor 
ügyvezető igazgató úr méltó arra, hogy a Közgyűlés ezt a döntést meghozza.
A megnövekedett  feladatok ellenére a cég eredményes munkát végez.  Nagy nehézséget jelent a 
közfoglalkoztatásban  dolgozók  felügyelete,  ellenőrzése.  Országosan  nagy elmozdulás  várható  a 
közmunka programban. Hende Csaba miniszter úr a Salgótarján Polgári Szalon vendége volt, ahol 
ismertette  az országos közmunkaprogramra  vonatkozó elképzeléseket.  Örömét  fejezi  ki,  hogy a 
pályázati lehetőségeket a cég kihasználta.
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A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 71/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. 
évi  egyszerűsített  éves beszámolóját  – az I-IV.  sz.  mellékletek szerint  – 61.096 eFt  mérleg 
főösszeggel és 470 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  470  eFt  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 72/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi 
üzleti tervét – a melléklet szerint – 160 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. december 31.

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

Szám: 73/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft.  ügyvezető  igazgatója  részére  kitűzött  2010.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés  megállapította,  hogy a  feladatok  100  %-ban  valósultak  meg.  A Közgyűlés  Sári 
Sándor  ügyvezető  igazgató  részére  –  a  kitűzés  időpontjában  érvényes  munkaszerződésben 
megállapított – havi személyi alapbére háromszorosának megfelelő prémiumösszeg kifizetését 
engedélyezi.

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

2./ A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2011. 
évre vonatkozóan a prémiumfeladatokat és teljesítésük esetén a javadalmazást jelen határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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3. A  Közgyűlés  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgató 
munkaszerződését a 2. számú melléklet szerint módosítja.

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

17./ a/ A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
b/ Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2010.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kovács István FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló

A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi,  a  Pénzügyi,  valamint  a 
Népjóléti Bizottság mind a három napirendi pontot támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 2010. év az első olyan év, amikor viszonylagos stabilitással indult a 
cég. Ez részben köszönhető annak, hogy az önkormányzat konszolidálta a céget, de köszönhető 
igazgató asszony munkájának is. A helyzetet nehezíti, hogy nem profitorientált cégről van szó. A 
létesítmények működtetése komoly gondot jelent. A sportszakmai feladatok, illetve rendezvények 
szervezésében  a  cég  élen  jár  az  előző  időszakhoz  képest.  Ennek  köszönhetően  a  bérleti  díjak 
növekedtek.  Bízik  abban,  hogy  a  rendezvények  tekintetében  a  fizetőképes  kereslet  további 
növekedést fog mutatni. Megköszöni az elvégzett munkát.

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

Szám: 74/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2010. évi egyszerűsített  éves beszámolóját  az I-IV. számú mellékletek 
szerint 135.959 eFt mérleg főösszeggel és 28.044 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  28.044  eFt  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.
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Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 75/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Kft. 2011. évi üzleti tervét a 
melléklet szerint 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. december 31.

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

Szám: 76/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Pusztáné Belinyák Ágnes részére kitűzött 
2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a prémiumfeladatok 
80 %-ban valósultak meg, így a prémium 80 %-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság  ügyvezető  igazgatója,  Pusztáné  Belinyák  Ágnes  részére  2011.  évre  a 
melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

18./ a/ A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
b/ Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: László István a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- T. Németh László FB elnök
- Szalai Tiborné könyvvizsgáló
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A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi,  a  Pénzügyi,  valamint  a 
Népjóléti Bizottság mind a három napirendi pontot támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A városlakók nap mint nap tapasztalhatják azt a munkát, melyet a 
városi  televízió  munkatársai  végeznek.  Salgótarján  városa  büszke  lehet  arra,  hogy ilyen  kevés 
támogatással és létszámmal minőségi műsort készítenek. 2010-ben egy országos televízió kérésére 
készítettek  több műsort.  Ezt  egy helyi,  amatőr  városi  televíziótól  nagy eredménynek tartja.  Az 
önkormányzat  kérésére  élő  közvetítéseket  adnak,  példaként  említi  az  Adventi  Sokadalom 
rendezvényét.  Megköszöni  ügyvezető  igazgató  úrnak és  munkatársainak  a  2010.  évben végzett 
munkát.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 77/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft. 
2010.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  az  I-IV.  sz.  melléklet  szerint  23.193 eFt  mérleg 
főösszeggel és 658 eFt veszteséggel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi 658 eFt veszteség eredménytartalék 
terhére történő elszámolását jóváhagyja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 78/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Salgótarjáni Városi Televízió  Nonprofit Kft. 2011. 
évi üzleti tervét a melléklet szerint nulla mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. december 31.

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

Szám: 79/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, László István részére kitűzött 2010. évi 
prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a társaság a 2010. évi üzleti 
tervében foglaltak nem valósultak meg, így prémium sem fizethető ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, László István részére 2011. évre a melléklet szerinti 
prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

19./ Javaslat  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2011.  évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 6. 
számú melléklet 2. pontja lehetőséget nyújt az önkormányzat részére, hogy az önhibájukon kívül 
hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatására  elkülönített  előirányzatból  kiegészítő 
forrásokat nyerjen.
Annak  érdekében  azonban,  hogy  a  feltételeknek  az  önkormányzat  költségvetése  tejes  körűen 
megfeleljen,  korrigálni  kell  az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről  szóló rendelet  5.§-ának 
rendelkezéseit.  Ezt  a  korrekciót  a  beterjesztett  költségvetési  rendelet  tartalmazza.  Az elfogadott 
rendelet alapján 778.180 eFt-ra módosul a határozati javaslat 2./III. pontjában szereplő működési 
célú hiány összege.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 80/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. számú 
melléklet)  támogatási  igényt  nyújt  be  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő 
önkormányzatok támogatására.
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2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot 
teszi:

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 
fő, vagy a feletti. 
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő

alatti, és a ............... székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő

alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1.
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.

d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi
feltétel nem releváns.

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 1.245.600 ezer forint összegű bevételt tervez. 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó
feltétel nem releváns.

III. Az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletét  vagy  módosított  költségvetési 
rendeletét 778.180 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett. 
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

20./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Környezetvédelmi  Programjának  2011.  évi 
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetés Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  1997.  évben  megalkotott 
Környezetvédelmi  Programjának  felülvizsgálatára  utoljára  2007.  évben  került  sor.  Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás 
tagönkormányzata a 2008. évben benyújtott európai uniós pályázata keretében – mint környezeti 
fenntarthatósági  szempont  érvényesítése  -  vállalta  a  környezetvédelmi  programjának 
felülvizsgálatát.  A  felülvizsgálatot  az  alapprogram  készítésének  analógiájára  a  Salgótarjáni 
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. elvégezte, és egységes szerkezetben kerül a Közgyűlés elé, 
a felülvizsgálat eredményét kiemelt szövegrészek alkalmazásával jelölve.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 81/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
A  Közgyűlés  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Környezetvédelmi  Programját  a  2011.  évi 
felülvizsgálattal egységes szerkezetben – a melléklet szerint – elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A célokhoz  kapcsolódó  konkrét  feladattervet  az  éves  költségvetéshez  kapcsolódóan,  annak 
részeként kell összeállítani.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Az éves feladatterv végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, annak 
részeként kell számot adni.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./Javaslat Salgótarján szociális célú rehabilitációjára vonatkozó Előzetes Akcióterületi Terv 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetés Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  „Acélgyár  és  környéke  szociális  városrehabilitációja”  című 
kiemelt projektet a város önkormányzata 2011. március 31-én benyújtotta az Észak-Magyarországi 
Regionális  Fejlesztési  Ügynökséghez.  A  pályázati  dokumentáció  részét  képezi  az  Előzetes 
Akcióterületi Terv, amely tartalmazza a város fejlesztési javaslatát az akcióterületre. Az Előzetes 
Akcióterületi Terv 2011. március 30-án készült el, ezért utólagos jóváhagyás céljából kéri annak 
megtárgyalását.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 82/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja Salgótarján szociális 
célú városrehabilitációjára vonatkozó Előzetes Akcióterületi Tervet.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az "Acélgyár és 
környéke szociális városrehabilitációja" című kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját 
erőt az alábbiak szerint biztosítja:

2012. évben 33.202.646,- Ft
2013. évben 132.810.585,- Ft

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozására a HU-NER-
TOWN-300  Konzorciumhoz  „Magyarország  zéró  emissziós  városi  közlekedési 
infrastruktúrájának  fejlesztése  decentralizált  napenergia  felhasználás  (DG,  PV) 
intelligens mikro- és makrohálózati integrációjával” című projekt megvalósítása céljából
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Európai Bizottság 2010. november 3-án elfogadott határozatával 
döntött az innovatív megújuló energia technológiák projektjeinek támogatásáról az üvegház gázok 
kibocsátásának  csökkentése  céljából.  A pályázati  felhívás  keretében  lehetőség  nyílt  a  megjelölt 
technológiák  megvalósítására  irányuló  projekt-ötletek  benyújtására.  A BÜKK-MAK  LEADER 
vidékfejlesztési  közösség  a  Paksi  Atomerőművel  közösen  kidolgozott  előpályázata  elnyerte  a 
Magyar Állam támogatását, és lehetőség nyílt 2011. május 9-ig a brüsszeli benyújtásra. A rendszer 
célja és lényege, hogy a megújuló energia hasznosításával a napelemekkel termelt villamos energiát 
elsődlegesen  helyben  a  közösségi  közlekedésben  a  meglévő  fosszilis  energia  hordozók  teljes 
kiváltásával  kerülne  felhasználásra  elektromos  meghajtású  járművekben  zéró  emissziós 
kibocsátással.  A  termelt  villamos  energia  másodlagos  felhasználási  lehetősége,  a  meglévő 
elosztóhálózaton  keresztül  az  önkormányzat  saját  intézményeinek  villamos  energia  ellátása.  A 
megtermelt,  de  fel  nem használt  energia  szintén  a  meglévő elosztó  rendszeren  piaci  viszonyok 
mellett értékesítésre kerül. Salgótarján városban a tervek szerint 7 MW középfeszültségű és 2,4 MW 
kisfeszültségű  hálózatra  csatlakozó  áramtermelő  naperőmű  telepítésére  kerül  sor,  amely  önerő 
nélkül  állami  támogatással  megvalósítható.  A  pályázatban  való  részvételhez  szükséges  az 

47



előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az előterjesztés az ülést megelőzően kapták meg.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 83/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát a ,,Magyarország zéró emissziós 
városi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése decentralizált napenergia felhasználás (DG,PV) 
intelligens  mikro-  és  makrohálózati  integrációjával”  című  projekt  megvalósításában  való 
részvételre.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  3.  számú  melléklet  szerinti  konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  aláírására,  valamint  a  projekttel  kapcsolatos  jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ A  Belügyminisztérium  „az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről” szóló rendelet keretében benyújtott pályázat jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  belügyminiszter  2011.  március  09-én  az  önkormányzati 
feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó  központosított  előirányzatból  származó 
támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeiről  rendeletet  tett  közzé.  A támogatás  mértéke  a 
fejlesztéshez  szükséges  összeg  90%-a.  A  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
fenntartásában lévő közoktatási  intézmények 2011.  évi  felújítási  igényeire  tekintettel  a  pályázat 
keretében a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola nyílászáró 
cseréje  II.  ütem megvalósítására,  valamint  az épület  homlokzati  hőszigetelésére  kerülhet  sor.  A 
beruházás  összköltsége  32  052  924  Ft.  Utánpótlás  és  sport  infrastruktúra  fejlesztés  esetében  a 
Salgótarjáni  Sportiskola  Egyesület  javaslatára  a  Forgách  telepi  sportpálya  felújítására  nyílik 
lehetőség. A pályázat a pálya füvesítésére, kerítés építésre, valamint labdarúgó kapu beszerzésére 
vonatkozik. A felújítás összköltsége: 7 675 000 Ft. A sportpálya felújításához szükséges önerőt a 
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület vállalja.

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

48



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 84/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja „az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez  kapcsolódó  központosított  előirányzatból  származó  támogatás  igénybevételének 
részletes feltételeiről” szóló 7/2011. (III.09.) BM rendelet keretében az általános iskolai feladatot 
ellátó intézmény, illetve utánpótlás és sport infrastruktúra fejlesztésre, felújításra irányuló pályázat 
benyújtását.

A fejlesztés megvalósulási helyei:
1. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola
2. Forgách telepi sportpálya

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2011
Arany János Tagiskola

2011
Forgách úti sporttelep

Összesen

Saját forrás 3 205 292 767 500 3 972 792

Hitel 0 0 0

Igényelt támogatás 28 847 632 6 907 500 35 755 132

Egyéb támogatás - 0 0

Összesen 32 052 924 7 675 000 39 727 924

A  Közgyűlés  a  beruházás  megvalósításához  szükséges  2011.  évi  saját  forrás  összegét  az 
Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  9/2011.  (II.17.)  rendeletében  a  Felhalmozási 
pályázati saját erő kiemelt előirányzaton biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24./ Javaslat  a  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás  II.  ciklusára  vonatkozó  pályázat 
benyújtásának  jóváhagyására,  valamint  civil  szervezetekkel  együttműködési 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. év elején a 
Munkaügyi  Központ  illetékes  kirendeltségével  folytatott  egyeztetés  alapján,  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével a rövid időtartamú (napi 4 órás) foglalkoztatás 
lehetőségét 2011. év egészére vonatkozóan áttekintette és egy előzetesen kalkulált tervet készített, 
mely alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatást 3 ciklusra lebontva tervezte meg. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2011. (I.  20.) Öh. sz. határozatában döntött az 
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önkormányzat  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatásának  I.  ciklusában  593  fő  foglalkoztatására 
vonatkozó pályázat benyújtásáról.
A rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás  II.  ciklusa  az  önkormányzati  fenntartású  intézményeknél 
2011.  május 1-jétől  2011. augusztus 31-ig,  a  Nonprofit  Kft-nél,  valamint  a  civil  szervezeteknél 
2011. június 1-jétől 2011. szeptember 30-ig tart. 
Jelen pályázat keretében 564 fő 2, illetve 4 hónapos napi 4 órás foglalkoztatására nyílik lehetőség. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 85/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által meghirdetett 
„rövid időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. 
évi támogatására” című pályázati felhívására – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatai, valamint a civil szervezetekkel együttműködési 
megállapodás  alapján  önként  vállalt  feladatai  ellátásának  érdekében  –  564  fő 
közfoglalkoztatására  vonatkozó  pályázat  benyújtását.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Az  önerőt  (5.265  eFt)  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  biztosítja  a  2011.  évi 
közfoglalkoztatás  dologi  kiadások  költségtakarékos  felhasználásából  adódó  megtakarítás 
átcsoportosításával.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a közfoglalkoztatás keretében önként 
vállalt  önkormányzati  feladatként  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén 
székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek által ellátott alábbi feladatokat segíti:
- könyvtári szolgáltatás,
- történelmi, kulturális hagyományok ápolása, kulturális örökség megóvása,
- népdal,  néptánc,  népzene  és  ehhez  szorosan  kapcsolódó  népi  hagyományok  művészi 

értékeinek megtartása és közvetítése,
- szabadidős kulturális tevékenység,
- ismeretterjesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- képességfejlesztés,
- felnőtt- és szakképzés,
- művészetoktatás,
- látássérült személyek életvitelét, társadalmi beilleszkedését segítő feladatok,
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- mozgáskorlátozottak életvitelét, társadalmi beilleszkedését segítő feladatok,
- munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek  életvitelét,  társadalmi  beilleszkedését  segítő 

feladatok,
- értelmi sérült és autista személyek és azok családjainak segítése,
- szociális tevékenység,
- családsegítés,
- időskorúak gondozása,
- egészségvédelmi, egészségfejlesztési, prevenciós tevékenység,
- karitatív tevékenység,
- természetvédelmi, környezetvédelmi feladat,
- állatvédelmi feladat,
- érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenység,
- helyi vállalkozások támogatása, gazdaságfejlesztés,
- közrenddel és közlekedésbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletében foglalt együttműködési 
megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

25./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatával 
megkötött   együttműködési  megállapodásáról  szóló  26/2011.(II.17.)Öh.  sz.  határozat 
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 17-i ülésén 
rendelkezett arról, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére 
2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időtartamra ingyenes használatba adja a Salgótarján, 
Gorkij krt. 66. szám alatti alagsori, 57 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant. 
A  CKÖ  időközben  jelezte  azon  szándékát,  hogy  székhelyét  városközponti  irodába  szeretné 
áthelyezni, a könnyebb elérhetőség céljából.  A lehetőségek áttekintését és a Salgó Vagyon Kft-vel 
történt  egyeztetést  követően  megállapításra  került,  hogy  a  Mérleg  út  2.  szám  alatti  épületben 
rendelkezésre  áll  a  CKÖ  számára  megfelelő  iroda,  amelyet  a  CKÖ  elnöke  megtekintett  és 
elfogadott. Jelen javaslat a Gorkij krt. 66. szám alatti alagsori helyiség helyett a Mérleg út 2. szám 
alatti  206.  számú,  16,26  m2 alapterületű  iroda  ingyenes  használatba  adásáról  szól,  valamint  a 
26/2011.(II.17.)  Öh.  számú  határozat  mellékletét  képező  együttműködési  megállapodás 
módosítására vonatkozó javaslatot tartalmazza. Tájékoztatja képviselő társait, hogy a CKÖ 2011. 
április 20-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta az előterjesztésben foglaltakat.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Szám: 86/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 26/2011.(II.17.)Öh. sz. határozatának 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata részére 2011. május 1. és 2011. december 31. közötti határozott 
időtartamra a salgótarjáni 3876 helyrajzi számú, természetben 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. 
szám alatti  épület 206. számú, 16,26 m2  alapterületű önkormányzati  tulajdonban levő irodát 
ingyenes használatba adja a következő feltételekkel:
- A CKÖ a 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 66. szám alatti alagsori (hrsz. 6698/A/58) helyiséget 

jegyzőkönyv felvétele mellett az Önkormányzat megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft.-nek 
visszaadja,  továbbá  igazolja,  hogy  a  szolgáltatóknál  nem  áll  fenn  tartozása  a  jelzett 
helyiségre. 

- A 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. szám alatti épület (hrsz. 3876) 206. számú irodahelyiségbe 
berendezési  tárgyakról  (irodai  helyiség,  berendezések)  a  CKÖ  saját  költségén  maga 
gondoskodik. 

- A CKÖ tudomásul veszi, hogy a 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. alatti helyiség 206. számú 
irodahelyiségében telefon és internet vételezési lehetőség jelenleg nincs, de azoknak a CKÖ 
általi kiépítésére lehetőség van.

- A CKÖ tudomásul veszi, hogy a 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. alatti helyiség 206. számú 
irodahelyiség működtetésével kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket viseli, az épület 
fenntartásának költségét az iroda alapterületének arányában viseli, amelyet a Salgó Vagyon 
Kft. számlája alapján, az ott szereplő teljesítési határidőre köteles megfizetni.

- A CKÖ tudomásul veszi, hogy a helyiség albérletbe vagy más használatába adására nincs 
lehetőség.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy az ingatlan használatba adására vonatkozó szerződést készítse el. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: 2011. április 30.” 

2.) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzatával  a  26/2011.(II.17.)  Öh.  sz.  határozat  melléklete  szerinti 
együttműködési megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.  A helyi  önkormányzat  vállalja,  hogy  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  részére  a 
működési  feltételek  biztosítására  –  2011.  május  1.  -  2011.  december  31.  közötti  határozott 
időtartamra – ingyenesen használatba adja a tulajdonában levő 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
(hrsz.  3876)  alatti  ingatlan  206.  számú,  16,26  m2-es  irodáját,  valamint  az  1.  sz.  melléklet 
szerinti eszközöket.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának 
aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 
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26./ Javaslat  üresen  álló,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  induló  bérleti  díjának 
meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  helyi  kis-  és  középvállalkozások  megsegítésére  irányuló 
gazdaságélénkítő program kapcsán már szó esett arról, hogy igen magas az üresen álló ingatlanok 
száma.  Korábban frekventált  helynek  minősülő  városrészek  veszítették  el  kiemelt  jellegüket.  A 
vállalkozói kedv növelése és az üres helyiségek számának csökkentése céljából a Salgó Vagyon Kft. 
javaslatot  dolgozott  ki  a korábbi  bérleti  díjaknál  alacsonyabb induló bérleti  díj  meghirdetésével 
történő pályáztatásról. Ezek a helyiségek már több alkalommal hirdetve lettek, elmozdulás csak a 
pályázati feltételek, elsősorban a bérleti díj lényeges változásával érhető el.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 87/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata tulajdonában álló, a jelen határozat 1. sz. mellékletében felsorolt nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeket az ott meghatározott induló bérleti díj mellett történő pályáztatását, a jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képező pályázati feltételek szerint. 
A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft.-t a pályázati eljárás lefolytatására és a nyertes pályázóval  
a bérleti szerződés megkötésére.

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

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy 
csatlakozik a MAGOSZ által létrehozandó szociális bolthálózat kialakításához. Ezek érdekében a 
2010.  január  6-án  megkötött  szerződésben az  Önkormányzat  megbízta  a  Salgó Vagyon Kft-t  a 
bolthálózat  kialakításának  gyakorlati  megvalósításával,  annak  megszervezésével,  melyben  az 
Önkormányzat  vállalta,  hogy elősegíti  a  megbízott  tevékenységét  önkormányzati  tulajdonú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbe adásával.  
A jelen előterjesztésben a Salgó Vagyon Kft.  a harmadik – Vásártéren működő – szociális  bolt 
nyitására  tesz  javaslatot.  A javasolt  kedvezményes  bérleti  díj  25.000,-  Ft/hó,  amely  az  üzletre 
alkalmazott 99.269.- Ft/hó díj alapján 75%-os kedvezményt jelent.
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás  mellett,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag,  a  Pénzügyi 
Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 88/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  3918/1/A/108  hrsz.-ú,  természetben 
Salgótarján, Tanács út 9. sz. alatti, 108 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség a Salgó 
Center  Coop  Kereskedelmi  és  Élelmiszeripari  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  részére, 
szociális bolt működtetése céljából történő bérbe adásához, 25.000,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj 
megállapítása mellett. 
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  határozat  mellékletét 
képező bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

28./ Javaslat bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati tulajdonú szórványlakások eladásra 
történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáskoncepciója 
és bérlakás gazdálkodási stratégiája alapján a legalapvetőbb célkitűzés az, hogy az önkormányzati 
tulajdonú lakásokat csak a teljes mértékben önkormányzati tulajdonban lévő lakótömbök alkossák. 
A  lakások  kijelölése  folyamatosan  történik.  A  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányságot 
bérlőkijelölési  jog  illeti  meg  a  bérlakások  egy szűk körére.  A lakások bérlői  több alkalommal 
jelezték,  hogy  szeretnék  megvásárolni  az  ingatlanokat  a  bérlőkre  vonatkozó  kedvezményes 
feltételekkel.  Az  eladáshoz  a  Közgyűlés  kijelölő  határozata  szükséges,  amely  a  főkapitányság 
hozzájáruló nyilatkozata esetén hozható meg. A főkapitányság az elidegenítéshez a hozzájárulását 
megadta,  miután  felfüggesztő  feltételhez  kötött  adásvételi  szerződések  jöttek  létre  azokkal  a 
bérlőkkel,  akik  jelezték,  hogy  amennyiben  a  jogszabályi  feltételek  fennállnak,  meg  kívánják 
vásárolni az általuk bérelt lakást. Mindezek alapján a Közgyűlés dönthet az érintett lakások eladásra 
való kijelöléséről. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 89/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás 
megkötéséhez, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására

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

2./ A Közgyűlés a 2. sz. mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú lakásokat eladásra kijelöli, 
azok forgalmi értékének elfogadása mellett, egyben megbízza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatóját az adásvételek lebonyolításával.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

29./ Javaslat  a  Gézengúz  Alapítvánnyal  együttműködési  megállapodás  megkötésére  és 
térítésmentes helyiséghasználat biztosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  „Gézengúz  Alapítvány  a  Születési  Károsultakért”  azzal  a 
kezdeményezéssel kereste meg a város önkormányzatát,  hogy a születési  károsult  kisgyermekek 
hatékony ellátásának  biztosítása  érdekében  szeretnének az  Önkormányzattal  együttműködni.  Az 
Önkormányzat segíti az Alapítvány salgótarjáni működését, ezáltal a sérült gyermekek a szakértői 
bizottság által javasolt fejlesztésen túl további fejlesztésben részesülhetnek.
Az  Alapítvány  az  alapszabályában  foglaltaknak  megfelelően  egészségmegőrzés,  betegség-
megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység közhasznú tevékenységeket lát el. 
Az  együttműködési  megállapodás  keretében  az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  Alapítvány 
feladatainak  elősegítése  érdekében  a  Salgótarján,  Március  15.  út  34.  sz.  alatt  található, 
önkormányzati  tulajdonú,  jelenleg  használaton  kívüli,  54  m2   területű,  alagsori  irodahelyiséget 
térítésmentesen  az  Alapítvány  használatába  adja  5  év  határozott  időtartamra.  A térítésmentes 
használatot az Önkormányzat addig biztosítja, amíg az ellátottak között a salgótarjáni lakóhellyel 
rendelkező gyermekek száma az 50 %-ot eléri.
Ezen felül az Önkormányzat engedélyezi az Alapítvány részére a Salgótarjáni Központi Általános 
Iskola és Diákotthon székhelyén a Tanuszoda használatát előzetesen egyeztetett időpontokban.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 39/A. 
§-a  értelmében  önkormányzati  vagyon  használatát,  hasznosítási  jogát  átengedni  csak  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  közszolgáltatások 
ellátásának céljára, vagy az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján feladatot 
ellátó gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély számára a Közgyűlés minősített többséggel hozott 
határozatával lehet.
Az  előterjesztés  az  Alapítvánnyal  megkötendő  együttműködési  megállapodás  és  használati 
szerződés tervezetének elfogadására tesz javaslatot.

Az Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési,  valamint  a  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az 
előterjesztést.
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dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak, hogy részt vett a bizottság 
ülésén,  ahol  elfogadta  szakmai  javaslatát,  mely  arra  vonatkozott,  hogy a  Gézengúz  Alapítvány 
működése  során  egyeztessen  a  megyei  gyermekgyógyász  szakfőorvossal.  Az  előterjesztést 
orvosként és a rászorultak nevében is köszöni.

Fenyvesi  Gábor:  Az egyeztetések folyamán az alapítvány képviselőjével  abban állapodtak meg, 
hogy  az  együttműködési  megállapodás  aláírását  követően  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház 
Gyermekosztályával, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint az Egészségügyi – Szociális Központtal is együttműködési 
megállapodást kötnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 90/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  a  „Gézengúz  Alapítvány  a  Születési 
Károsultakért”  alapszabályban meghatározott  céljaival,  az  Alapítvány feladatainak ellátására 
vonatkozó  együttműködési  megállapodást  az  1.  sz.  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és 
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

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

2./ A Közgyűlés a 3100 Salgótarján, Március 15. út 34. szám (3701/A/175 hrsz.) alatt található, 
önkormányzati tulajdonú, jelenleg használaton kívüli, 54 m2 területű, alagsori, nem lakás célú 
ingatlant  (irodahelyiséget)  térítésmentesen  az  Alapítvány  használatába  adja  5  év  határozott 
időtartamra, az Alapítvány feladatai ellátásának segítése érdekében. 
A Közgyűlés az erre vonatkozó használati szerződést a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.

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

3./ A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a használati szerződés 
alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

30./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Kulturális  Stratégiájának 
elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére című programjára 
beadott  pályázatával  támogatást  nyert a  Karancs-Medves  Közkincs  Kerekasztal  további 
működtetéséhez. A projekt 2010. október 1-től 2011. május 15-ig tart.
A  támogatási  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  rendelkeznie  kell  a  települési 
önkormányzatok,  majd  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  elfogadott,  operatív 
programokat is tartalmazó kulturális stratégiával. A Tanács döntéséhez szükséges, hogy az egyes 
önkormányzatok képviselő-testületei elfogadják a stratégiát, felhatalmazva ezzel a polgármestert a 
Tanács ülésén történő szavazásra.
Kéri a Közgyűlés tagjait a stratégia megtárgyalására és elfogadására.

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

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

Szám: 91/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kulturális 
Stratégiáját a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

31./ Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Melo Ferenc, a közalapítvány kuratóriumának elnöke távollétében

Andóné Angyal Mária

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  megyei  önkormányzat  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  által  létrehozott  Nógrád  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  a  jogszabályban, 
valamint  az  alapító  okiratban  foglaltak  szerint  évente  köteles  beszámolni  működéséről  és 
gazdálkodásáról az alapítóknak. A 2010. évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A  beszámolóból  kiemelendő,  hogy  a  költségvetési  törvény  2010-ben  a  megyei  közoktatási 
közalapítványok támogatását  nem tartalmazta,  így a  közalapítvány nem tudta folytatni  korábbi, 
kiterjedt  pályázati  tevékenységét,  és  mindössze  egyetlen,  „Az  év  pedagógusa”  pályázat  kiírása 
történt meg.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Szám: 92/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a  közalapítvány 
kuratóriumának elnökét.

Határidő: 2011. május 10.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

32./ Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható szakképző osztályok engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közoktatásról szóló törvény alapján a fenntartó évente visszatérő 
feladata a következő tanévben indítható osztályok számának meghatározása. A törvény  alapján a 
szakképzés fejlesztési irányait és beiskolázási arányait a regionális fejlesztési és képzési bizottság 
határozza meg. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntést hozott 
a fejlesztési forrásokkal támogatható szakképesítések körére, továbbá a térségi integrált szakképző 
központok által folytatott szakképzés irányaira, valamint a beiskolázás arányaira. Ezt követően a 
Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Társulás  tagjai  és 
együttműködő partnerei által fenntartott szakközépiskolák és szakiskolák 1/11. és 1/13. szakképzési 
évfolyamain  a  2011/2012.  tanévben  az  egyes  szakmákban  indítható  osztályokra,  csoportokra 
vonatkozó beiskolázási tervét megvitatta és döntött annak elfogadásáról. Az előterjesztés a TISZK 
beiskolázási  tervének  megfelelően  tartalmazza  az  önkormányzat  által  fenntartott  középiskolák 
2011/2012. tanévre vonatkozó  szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát.

A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 93/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  2011/2012.  tanévben a Salgótarján Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata által fenntartott középiskolák nappali tagozatának 1/11. és 1/13. évfolyamain 
indítható osztályok számát a mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: értelemszerűen
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(Fekete Zsolt képviselő elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 13 fő.)

33. Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  Gárdonyi  Géza 
Tagiskola,  valamint  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Ipolytarnóci  Tagóvoda 
működtetésével összefüggő megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Mátraszele Község 
Önkormányzatával  általános  iskolai  intézményfenntartó  társulást,  Ipolytarnóc  Község 
Önkormányzatával óvodai intézményfenntartó társulást hozott létre. Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az általános iskolai  és az óvodai feladatellátással  kapcsolatos bevételei  és a 
feladatellátáshoz  szükséges  kiadása  különbözetének  megfizetésére  Mátraszele  és  Ipolytarnóc 
Község Önkormányzata kötelezettséget vállalt.
Mátraszele Község Önkormányzatának 2009. és 2010. évre vonatkozóan a megállapodásban foglalt 
finanszírozási kötelezettsége alapján Salgótarján Önkormányzata felé 3.643. 000 Ft tartozása áll 
fenn,  Ipolytarnóc  Község  Önkormányzatának  2009.  és  2010.  évre  vonatkozóan  3.812.000  Ft 
tartozása  áll  fenn.  A  fenti  tartozások  kiegyenlítésére  Ipolytarnóc  és  Mátraszele  Község 
Önkormányzatával megállapodást szükséges kötni, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 94/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Mátraszele  Község  Önkormányzatának  a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mátraszele Község Önkormányzata által 
2007.  április  24.  napján  megkötött  Társulási  Megállapodás  alapján  keletkezett  fizetési 
kötelezettségének teljesítése tárgyában megkötendő megállapodást az 1. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Ipolytarnóc  Község  Önkormányzatának  a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ipolytarnóc Község Önkormányzata által 
2009.  június  30.  napján  megkötött  Társulási  Megállapodás  alapján  keletkezett  fizetési 
kötelezettségének teljesítése  tárgyában megkötendő megállapodást  a  2.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

(Fekete  Zsolt  képviselő  visszatér,  Méhes  András  képviselő  elhagyja  az  üléstermet.  A jelen  lévő  
képviselők száma: 13 fő.)

34./ Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtárral  megállapodás 
megkötésére, a fiókkönyvtárak 2011. évi működtetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

- a TEMI Könyvtár igazgatóhelyettese

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  döntése  értelmében  2010.  évben  a  Nyitott  Könyv 
Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtára  együttműködési  megállapodás  alapján  működtette  a 
somoskői  és  a  salgóbányai  fiókkönyvtárakat.  A  TEMI  könyvtár  jó  színvonalon  látta  el  a 
fiókkönyvtárak  működtetését,  a  könyvtári  tevékenység  mellett  gondot  fordított  a  könyvtárak 
közművelődési  típusú  rendezvényeinek  megszervezésére,  kiszélesítésére.  Az  együttműködési 
megállapodás egy évre szólt, ezért szükséges, hogy az önkormányzat  2011. évre vonatkozóan is 
megállapodást  kössön  a  TEMI  Könyvtárral  a  könyvtári  feladatok  ellátására  a  Somoskői,  a 
Salgóbányai, valamint a Zagyvarónai, Rónafalui és a Beszterce-lakótelepi könyvtár működtetésére. 
A feladatellátáshoz  szükséges  önkormányzati  támogatás  fedezete  az  önkormányzat  2011.  évi 
költségvetésében,  a  Közművelődési  feladatok  előirányzaton  belül  rendelkezésre  áll,  így  külön 
forrást az önkormányzati költségvetésben nem kell biztosítani. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 95/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon szándékát,  hogy a kulturális 
javak  védelméről  és  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény 64.  §-ának (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  a 
Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtár  (székhelye:  3100  Salgótarján, 
Munkásotthon tér  1.)  által,  annak letéti  könyvtáraiként  működteti  2011. évben: a Somoskői 
Fiókkönyvtárat  (3121  Salgótarján,  Vároldal  út  2.),  a  Salgóbányai  Fiókkönyvtárat  (3109 
Salgótarján,  Vár  út  7.),  a  Zagyvarónai  Fiókkönyvtárat  (3141  Salgótarján,  Zagyva  út  3.),  a 
Rónafalui  Fiókkönyvtárat  (3141 Salgótarján,  Rónai  út  28.),  valamint  a  Beszterce-lakótelepi 
Fiókkönyvtárat (3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.).
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező 
Együttműködési  Megállapodást  kösse  meg  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI 
Könyvtár képviselőjével.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni az együttműködést, bízik benne, hogy ez a 2011. évben 
is folytatódni fog.

35./ Javaslat emléktábla felállítására, a Salgótarjáni Sport Egyesület (SSE) 110 éves alapítási  
évfordulója alkalmából
Előterjesztő:  Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Kohász Sport Egyesület Öregfiúk labdarúgó csapata 
2011. április elején levelében azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez, hogy szeretnének egy 
emléktáblát állítani a Salgótarjáni Sport Egylet megalapításának 110 éves évfordulója alkalmából. 
Az  emléktábla  felállításának  költségeit  az  Egyesület  fedezi. A  közterület  elnevezések 
megállapításáról,  változtatásáról,  jelöléséről,  valamint  az  emléktábla  állítás  rendjéről  szóló 
önkormányzati  rendelet  szerint  a   város  közterületein  és  a  közterületek  mellett  elhelyezkedő 
ingatlanok külső falain emléktábla csak a Közgyűlés hozzájárulásával helyezhető el.
A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztést  és javasolja a Közgyűlés tagjainak, hogy a határozati  javaslatban foglaltak szerint 
járuljon hozzá az emléktábla felállításához.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az előterjesztést a bizottsági ülést követően kapták meg.

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

Szám: 96/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI. 30.) Ör. sz. 
rendelet 19. §-a, valamint 27. § (2) bekezdése alapján a Salgótarjáni Kohász Sport Egyesület 
Öregfiúk labdarúgó csapata kezdeményezésére a Salgótarjáni Sport Egylet (SSE) alapítása 110. 
évfordulója alkalmából, hozzájárul emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege:

Ebben az épületben alakult meg
1901. április 23-án a

Salgótarjáni Sport Egylet
(SSE)

Méltó tisztelettel
a hálás utódok

2011.
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A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 40x60 cm
Felállítás helye: Salgótarján, Kohász Művelődési Központ falán (a bejárat melletti falfelület) 

(Salgótarján, Salgó út 46.)
Az  emléktábla  felállításának  költségeit  a  Salgótarjáni  Kohász  Sport  Egyesület  öregfiúk 
labdarúgó csapata fedezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott emléktábla 
nyilvántartásba vételéről.

Határidő: 2011. május 28.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

36./ Javaslat emléktáblák felállítására, a „700 éves Baglyaskő Vára – Salgótarján” Emlékév 
alkalmából
Előterjesztő:  Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Baglyasalja  Barátainak  Köre  és  a  Zagyvaforrás  Egyesület  2011. 
márciusában, illetve áprilisában azzal a kéréssel fordult a város polgármesteréhez, hogy szeretnének 
egy-egy emléktáblát állítani a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával és a város önkormányzatával 
közösen, a "700 éves Baglyaskő Vára - Salgótarján" Emlékév alkalmából.
A tervezett emléktáblák helyéül két helyszínt jelöltek meg, az egyik Baglyaskő várának romjain egy 
sziklafal-felületen, a másik a Zagyvafő vára helyszínén található bazalt sziklaömlés sziklafalán. A 
közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás 
rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet  szerint  a   város  közterületein  és  a  közterületek  mellett 
elhelyezkedő ingatlanok külső falain emléktábla csak a Közgyűlés hozzájárulásával helyezhető el.
A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztést  és javasolja a Közgyűlés tagjainak, hogy a határozati  javaslatban foglaltak szerint 
járuljon hozzá az emléktábla felállításához.
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az előterjesztést a bizottsági ülést követően kapták meg.

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

Szám: 97/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI. 30.) Ör. 
sz.  rendelet  19.  §-a,  valamint  27.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  Baglyasalja  Barátainak  Köre 
kezdeményezésére a "700 éves Baglyaskő Vára - Salgótarján" Emlékév jegyében, a jelhagyás 
és Salgótarján város polgárainak történelmi identitástudata erősítése szándékával,  hozzájárul 
emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege:
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Itt állt a XIII.-XIV. században Baglyaskő vára.
A 700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján Emlékév alkalmából állította:
Bükki Nemzeti Park Salgótarján

Igazgatósága Megyei Jogú Város
Baglyasalja Barátainak Köre Önkormányzata

2011.
A tábla anyaga: fehér gránit
A tábla mérete: 60x100 cm
Felállítás helye: Salgótarján, Baglyaskő Vár-rom falán

A Közgyűlés  az  emléktábla  kivitelezéséhez  380  eFt-ot  biztosít  a  2011.  évi  önkormányzati 
költségvetés Közművelődési feladatok előirányzat terhére.

Határidő: 2011. május 12.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI. 30.) Ör. 
sz.  rendelet  19.  §-a,  valamint  27.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  Zagyvaforrás  Egyesület 
kezdeményezésére a "700 éves Baglyaskő Vára - Salgótarján" Emlékév jegyében, a jelhagyás 
és Salgótarján város polgárainak történelmi identitástudata erősítése szándékával,  hozzájárul 
emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege:

A Várhegy tetején állt a XIII.-XV. században Zagyvafő vára.
Állította: Zagyvaforrás Egyesület

2011.
A tábla anyaga: fehér gránit
A tábla mérete: 40x60 cm
Felállítás helye: Salgótarján, Zagyvafő Vár-rom falán
Az emléktábla kivitelezésének költségeit a Zagyvaforrás Egyesület biztosítja.

3./ A  Közgyűlés  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  az  1.  és  2.  pontban  meghatározott 
emléktáblák nyilvántartásba vételéről.

Határidő: 2011. május 28.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

37./ Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2010. évi hatósági tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szaniszló Éva a Gyámhivatal vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Gyámhivatal 2010. évi hatósági tevékenységéről szóló tájékoztató a 
tárgyi  és  személyi  feltételek  bemutatásán  kívül  tartalmazza  az  egyes  ügytípusokra  jellemző 
adatokat.  Részletezi  a  pénzbeli  gyermekvédelmi  ellátások  közül  a  gyermektartásdíj  állami 
megelőlegezésére és az otthonteremtési támogatásra vonatkozó, a gyermekek vérszerinti családból 
való  kiemelése  miatt  az  ideiglenesen  elhelyezett,  valamint  a  családbafogadott  kiskorúakra 
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vonatkozó  adatokat.  Tájékoztatást  ad  a  gyermekvédelmi  gondoskodás  alatt  álló  kiskorúak 
helyzetéről, az intézményes nevelésben részesülő átmeneti és tartós nevelt gyermekek helyzetéről, 
az  utógondozói  ellátásról.  Bemutatja  a  kapcsolattartások szabályozásában  és  végrehajtásában,  a 
kiskorúak házasságkötésének engedélyezése és  a  családi  jogállás  rendezése ügyében lefolytatott 
eljárások  adatait.  Kitér  a  gondnoksági  ügyek  közül  a  gyámhivatal  illetékességi  területén  lévő 
gondnokság  alatt  álló  személy  ügyeinek  intézésére,  a   hivatásos  és  nem hivatásos  gondnokok 
kirendelésére,  munkájuk  irányítására  és  a  bíróság  előtti  felülvizsgálati  eljárások  lefolytatására. 
Részletezi a kiskorúak és a gondnokoltak vagyoni ügyeinek intézését, a pénz és ingatlan vagyonra 
vonatkozó, valamint a gyámok és gondnokok éves számadására vonatkozó adatokat. Tájékoztatást 
ad a gyámhivatal  tevékenységének felügyeletéről.  Megköszöni a Gyámhivatal  munkatársainak a 
felelősségteljes munkát.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

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

(Méhes András képviselő visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 14 fő.)

38./ Javaslat  a  Salgótarján  Közbiztonságáért  Közalapítvány  kuratóriuma  és  felügyelő 
bizottsága tagjainak megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. márciusában hozta 
létre  a  Salgótarján  Közbiztonságáért  Közalapítványt.  A  Közgyűlés  a  kuratórium  elnökének 
megbízta Hrabecz Gyulát, elnökhelyettesének dr. Balogh Ágnest, tagjainak Butkai Ottót és Nagy 
Gábort, a felügyelő bizottság tagjának pedig Tóth Zoltánt.
2011. március 31-ével az említett kuratóriumi tagok, valamint felügyelő bizottsági tag megbízatása 
lejárt. Tekintettel arra, hogy mind a kuratórium, mind a felügyelő bizottság feladatát eredményesen 
és  lelkiismeretesen  látta  el,  és  a  tagok  a  további  megbízatást  valamennyien  vállalják.  Az 
előterjesztés a felsorolt személyek megbízására tesz javaslatot, 2011. április 28-tól 2011. december 
31-ig terjedő időre.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

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

Szám: 98/2011.(IV.28.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2011.  április  28-tól  2011.  december  31-ig  a 
Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma
a) elnökének: Hrabecz Gyulát (3100 Salgótarján, Beszterce tér 2.)
b) elnökhelyettesének: dr. Balogh Ágnest (3100 Salgótarján, Losonci út 4.)
c) tagjainak: Butkai Ottót (3100 Salgótarján, Március 15. út 34.)
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	A beszámolóból kiemelendő, hogy a költségvetési törvény 2010-ben a megyei közoktatási közalapítványok támogatását nem tartalmazta, így a közalapítvány nem tudta folytatni korábbi, kiterjedt pályázati tevékenységét, és mindössze egyetlen, „Az év pedagógusa” pályázat kiírása történt meg.

