
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

8. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 26-i üléséről.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Dr. Gaál Zoltán jegyző
- Dr. Varga Tamás aljegyző
- a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- önkormányzati cégek vezetői
- meghívott külső előterjesztők
- a sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Dr. Bercsényi Lajos és 
Méhes András képviselő urak és a tanácskozási joggal részt vevő Eötvös Mihály alpolgármester úr 
előre  jelezték,  hogy  a  Közgyűlésen  nem  tudnak  részt  venni  közfeladataik  ellátása  miatt. 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. 

A Közgyűlés  tárgysorozatát  érintően – a  kiküldött  meghívóhoz képest  –  a  következő módosító 
javaslatot  teszi:  Javasolja  1.  napirendként  felvenni a  „Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Regionális  
Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal  megkötendő  együttműködési  megállapodás  jóváhagyására” 
című  előterjesztést  a  polgármester  előterjesztésében.  2.  napirendi  pontként  javasolja  felvenni  a 
„Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Déli  Városrész  közbiztonságának  
megszilárdítása  érdekében” című  előterjesztést  a  polgármester  előterjesztésében.  17.  napirendi 
pontként  „Javaslat  Fülek  várossal  testvérvárosi  kapcsolat  létesítésére” című  előterjesztést  a 
polgármester  előterjesztésében,  valamint  18.  napirendi  pontként  javasolja  felvenni  a  „Javaslat  
Besztercebánya várossal létesített testvérvárosi kapcsolat megújítására” című előterjesztést szintén 
a polgármester előterjesztésében.

Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszáma értelem szerint módosul.

A tárgysorozatot érintő további módosító javaslat nem volt.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendeket fogadta el:

1. Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Regionális  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal  megkötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Déli  Városrész  közbiztonságának 
megszilárdítása érdekében
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3. 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

4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

5. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2006-2018  közötti  időszakra 
vonatkozó gazdasági programjának kiegészítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

7. Javaslat  „ Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt 
támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

8. Tájékoztató az ingyenesen vagy kedvezményes bérleti díjfizetési kötelezettséggel hasznosított 
önkormányzati  tulajdonú, nem a költségvetési  szervek használatában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek használati feltételeinek felülvizsgálatáról, javaslat a további hasznosításra
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat  a  3876 hrsz.-ú Salgótarján Klapka György utca 4.  szám alatti  Civil  Ház működési 
elveinek meghatározására és helyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat a 3139 hrsz.-ú ingatlan távhővezeték fektetésének céljából történő igénybevételére és 
vezetékjog alapítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

11. a./ Javaslat  a  városrészi  művelődési  házak és  közösségi  színterek további  működtetésére  és 
hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

2



b./ Javaslat  az  önkormányzat  helyi  közművelődési  feladatairól  szóló  26/2000.(XI.27.)Ör.  sz. 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

12. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

13. Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  létrehozására  és  működtetésére 
irányuló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Telekné Dézsi Piroska, a TISZK igazgatója 

14. Javaslat a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

15. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2010. évi ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

16. Javaslat  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető  igazgatója  megbízatásának 
meghosszabbítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

– Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17. Javaslat Fülek várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18.Javaslat Besztercebánya várossal létesített testvérvárosi kapcsolat megújítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülésen:

19. Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlést megelőzően megküldött polgármesteri tájékoztatót nem 
kívánja kiegészíteni.

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

1. Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Regionális  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal  megkötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:

– Dr. Bablena Ferenc Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az előző ülésén fogadta 
el „A helyi kis- és középvállalkozások működésének önkormányzati megsegítése” című intézkedési 
javaslatcsomagot. A Közgyűlés döntése értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egy évre szóló együttműködési 
megállapodást  köt  2011.  június  1.  -  2012.  május  31.  közötti  időtartamra.  Az  előterjesztés  az 
együttműködési megállapodás jóváhagyására tesz javaslatot. Emlékezteti képviselőtársait, hogy az 
önkormányzat 10 millió forinttal kívánja segíteni a vállalkozásokat az alapítványon keresztül. Bízik 
abban, hogy ez segíteni fogja a helyi vállalkozások további létét, fejlődését.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal, míg a Pénzügyi Bizottság támogatta 
az előterjesztést.

Ercsényi  Ferenc:  A  Közgyűlés  legutóbbi  ülésén  is  támogatandónak  tartotta  az  elképzelést. 
Megerősíti, hogy az ötlet és az elképzelés jó és támogatandó. Az együttműködési megállapodásból 
hiányolja azonban azt,  hogy nem szerepel benne egyetlen indikátor sem. Az önkormányzat úgy 
biztosít  a  Vállalkozásfejlesztési  Alapítványnak  10  millió  forintot,  hogy  nem  lehet  tudni,  mi 
mennyibe kerül. Szükségesnek tartaná egy tarifarendszer kialakítását, mely mindkét fél számára 
követhetővé tenné a támogatás felhasználását. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Ercsényi  Ferenc  képviselő  úr  felvetésére  elmondja,  hogy túlzott 
szabályozással nem szeretnének gátat szabni. Úgy gondolja, hogy nem szabad bizalmatlannak lenni 
a  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal  szemben.  Az  önkormányzatnak,  mint  alapítónak  komoly 
ráhatása van, hiszen felügyeleti jogkörrel rendelkezik az alapítvány fölött.

Ercsényi Ferenc: Egyáltalán nincs szó bizalmatlanságról sem az alapítvány vezetője, sem vezetése 
irányában. Hozzászólásában a tiszta viszonyra utalt.

Dóra Ottó: Tudomása szerint az alapítók lemondtak alapítói jogukról 2007-ben. Ennek értelmében 
az  alapítói  jogokat  a  Magyar  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  gyakorolja.  Az  előterjesztésből 
számára az derül ki, hogy az alapítvány a munkaszervezettel és sajátos eszközeivel próbálja segíteni 
a salgótarjáni vállalkozásokat. A megállapodás nem arról szól, hogy a 10 millió forintot felosztják a 
vállalkozók  között.  Úgy  gondolja,  hogy  a  megállapodás  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  az 
önkormányzat mint szerződő fél a 10 millió forint hasznosulását ellenőrizni tudja.
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Szabó Ferenc Gábor: Felhívja a figyelmet az együttműködési megállapodás 5. pontjára, melyben 
szerepel,  hogy „Az Alapítvány kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  támogatás  felhasználására  az 
Önkormányzat  részére  –  a  Közgyűlés  tájékoztatása  érdekében  –  2012.  május  31-ig  írásban 
elszámol.” A 6. pontban szerepel továbbá, hogy „Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy amennyiben 
a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, annak megállapítását követően 
visszafizetési kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé.” Véleménye szerint az említett két 
pont megfelelő biztosítékot nyújt.

Dr.  Bablena  Ferenc:  Az  alapítói  jogokat  valóban  a  Magyar  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány 
gyakorolja,  azonban  minden  alapítónak  jogában  áll  az  alapítvány  működésének  ellenőrzése, 
felügyelete,  vizsgálata.  Elmondja,  hogy  a  Nógrád  Megyei  Közgyűlés  minden  évben  kéri  a 
tájékoztatást.  A támogatásból  a  vállalkozói  tevékenység  fejlesztését,  a  munkahelyteremtést,  a 
működő vállalkozások fejlesztésének erősítését szeretnék elérni. Olyan személyt fognak bevonni, 
aki  direkt  módon  fog  foglalkozni  a  vállalkozások  sajátos  kérdéseivel.  Tervezik  továbbá  külső 
tanácsadók bevonását is. A költségek a tárgyi feltételekben, a működésben fognak megjelenni. A 
vállalkozások  fejlődésének  javítása  érdekében  marketing  és  reklám tevékenységekre  is  szükség 
lesz. Úgy gondolja, hogy a költségeket az aktuális piaci viszonyok fogják meghatározni.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Elmondja,  hogy az  előkészítés  során  az  alapítvány egy részletes 
ajánlatot  nyújtott  be,  melyben  tarifák  is  szerepelnek.  A 10  millió  forint  támogatással  a  helyi 
vállalkozások  olyan  lehetőségekhez  jutnak,  melyekre  egyébként  komoly  összegeket  fordítottak 
volna. Emlékezteti a Közgyűlés tagjait arra, hogy az előző ülésen az önkormányzat kifejezte azon 
szándékát, hogy a 2012. évben 50 millió forintot kíván e célra elkülöníteni. Az együttműködési 
megállapodásba különböző garanciák lettek beépítve.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 100/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által – 2011. június 1. - 2012. 
május  31.  közötti  időtartamra  –  kötött  együttműködési  megállapodást  a  melléklet  szerint 
jóváhagyja.

Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  az  1.  pontban  meghatározott  együttműködési  megállapodás  alapján  fizetendő 
10.000  eFt  támogatási  összeget  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  az  általános 
tartalék és az interkulturális városi rendezvény pályázati saját erő terhére 5.000 e. Ft – 5.000 Ft 
összegben biztosítja.
A Közgyűlés  felkéri  a polgármestert  arra,  hogy a költségvetési  előirányzat  átcsoportosításra 
vonatkozó javaslatát terjessze elő.
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Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Javaslat  együttműködési  megállapodás megkötésére a Déli  Városrész közbiztonságának 
megszilárdítása érdekében
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van:
- Serfőző Imre, a Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Emlékezteti képviselőtársait, hogy  Salgótarján Megyei Jogú Város 
Közgyűlése – az akkori - Szociális és Egészségügyi Bizottságának támogatásával és a Salgótarjáni 
Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda közreműködésével az iskolai erőszak visszaszorítása és a 
deviáns  gyermekek  kezelése  érdekében  2010.  évben  indította  be  a  Salgótarjáni  Városi 
Rendőrkapitányság  a  Suli  Road  Show  elnevezésű  bűnmegelőzési  programját.  A programmal  a 
Rendőrség minden általános és középiskolában megjelent és próbálta kezelni a pedagógusok által 
jelzett problémákat.
Az előadások és az iskola rendőrének rendszeres látogatása hatására a helyzet konszolidálódott, 
azonban a lakosságtól és társzervektől összegyűjtött információk alapján megállapítható, hogy még 
mindig vannak kirívó esetek, melyek kezelése szükségessé vált.
A fentiek alapján a Salgótarján Déli városrészében – különösen a SKÁID Arany János Tagiskola és 
a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium környékén – elszaporodott és gyakran 
látenciában  maradó  jogsértő  cselekmények  visszaszorítása,  valamint  a  korábban  megkezdett 
térfigyelő  kamera  rendszer  továbbfejlesztése  érdekében  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata,  Nógrád  Megye  Önkormányzata,  a  Salgótarjáni  Városi  Rendőrkapitányság, 
valamint a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodás megkötését 
tervezi. Ezzel kapcsolatban több egyeztetés, tárgyalás zajlott. Kezelni kell azt a helyzetet, ami a 
Déli Városrészben kialakult.  Az együttműködési megállapodás keretében részben az egyenruhás 
jelenlétet, részben a bűncselekmények leleplezését szeretnék erősíteni. Kéri képviselőtársait, hogy 
támogassák az előterjesztést.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 101/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Nógrád  Megye  Önkormányzata,  a  Salgótarjáni  Városi  Rendőrkapitányság,  valamint  a 
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület  közötti együttműködési megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Határidő:   azonnal
Felelős:     Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodásban  foglaltak  teljesítése 
érdekében a kamera rendszer kiépítésére legfeljebb 2 millió Ft összeghatárig kötelezettséget 
vállaljon,  valamint  felkéri,  hogy  az  ehhez  szükséges  költségvetési  rendelet  módosítását 
terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:   értelemszerűen
Felelős:     Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. 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  május havi  módosításának lényegi 
elemeit ismerteti.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  7  igen  szavazattal,  a  Népjóléti  Bizottság  5  igen 
szavazattal,  1  nem  ellenében,  2  tartózkodás  mellett,  a  Pénzügyi,  valamint  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 25/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2010.(XII.16.)  sz. 
rendeletével módosította az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletét.  A módosítás értelmében a Polgármesteri Hivatalban - 2011. február 1-től -  új irodai 
szervezetként működik a Népjóléti Iroda, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. 
Azon önkormányzati rendeletekben, amelyek szabályozása  belső szervezeti egységet nevesít, az új 
elnevezés átvezetése szükséges. 
Az  önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálata  során  felmerült  néhány  további  pontosítás 
szükségessége  is  az  időközben bekövetkezett  –  és  eddig  át  nem vezetett  –  változások okán.  A 
rendelet-tervezet az egyes rendeletek szabályozásának pontosítását tartalmazza.
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, míg a Népjóléti 
Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 26/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2006-2018  közötti  időszakra 
vonatkozó gazdasági programjának kiegészítésére
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezik a gazdasági 
program kiegészítésének kötelezettségéről. A 2006-ban megalakult Közgyűlés egy hosszabb távú 
gazdasági programot fogadott el 2007-2018. időszakra, melyet a jelenlegi Közgyűlés tovább kíván 
folytatni.  Szükségessé  vált  a  gazdasági  program  felülvizsgálata.  A  gazdasági  program 
felülvizsgálata egy részletes helyzetelemzéssel indul, mely tartalmazza, hogy az előző ciklusban mit 
sikerült megvalósítani. Az előző gazdasági program szerkezetét követve 4 pillérben fogalmazódnak 
meg  azok  a  tervek,  melyeket  ebben  a  ciklusban  kívánnak  megvalósítani.  Tartalmazza  továbbá 
azokat  az  elképzeléseket,  melyek  a  különböző  ágazatokra,  szakterületekre  vonatkoznak.  Úgy 
gondolja, hogy a gazdasági program óvatosan tervez, vállalható és teljesíthető mind a működés, 
mind  a  fejlesztés  tekintetében.  Kéri  képviselőtársait,  hogy  támogassák  a  2006-2018.  közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programot.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Dóra Ottó: Elmondja, hogy 2007-ben a Közgyűlés tagjaként nem támogatta az akkor elfogadott 
gazdasági programot. Hozzászólásában felhívja a figyelmet a számok pontatlanságára. A melléklet 
4.  oldalán  az  1.2.  Foglalkoztatottság  című  pontban  található,  hogy  „2010-ben  a  nyilvántartott 
álláskeresők 11%-ot képviseltek. 2006-hoz képest számuk 35%-kal emelkedett.” Ezt nem vitatja, 
hiszen nem ismeri  az adat forrását.  A bekezdésben olvasható továbbá,  hogy „Az önkormányzat 
2010-ben közfoglalkoztatás keretében 954 főt foglalkoztatott, mely megfelel az álláskeresők 23%-
ának.” Abban az esetben, ha ez igaz, akkor Salgótarjánban 4148 fő álláskereső volt.
A közoktatás  című fejezetben  szerepel,  hogy „Az általános  iskolai  tanulólétszám is  csökkenést 
mutat (az elmúlt négy évben 329 fővel)”.  Emlékei szerint a SKÁID két tagintézményének és a 
Napsugár Tagóvoda bezárásának döntésekor az előterjesztő azzal érvelt,  hogy több mint 800 fő 
hiányzik  a  város  általános  iskolai  rendszeréből.  Ha  már  4  évvel  ezelőtt  hiányzott  500  fő  a 
rendszerből, felveti azt a kérdést, hogy a Közgyűlés mit csinált az elmúlt 4 évben?
A felsőoktatással kapcsolatban megfogalmazódik, hogy a város és a megye önkormányzata jelentős 
anyagi  támogatást  biztosított  a  felsőfokú  képzés  megőrzése  érdekében.  Kérdezi,  hogy  Nógrád 
Megye Önkormányzata részéről  van-e olyan szándék,  hogy az együttműködési  megállapodást  a 
főiskolával fel kívánják mondani? Ebben az esetben mit tervez a város vezetése?
Az „Élhető város programja” című fejezetben szerepel, hogy „A jövőben törekedni kell a társadalmi 
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igényekhez igazodó közoktatási intézményrendszer kialakítására.” Kérdezi, hogy a város eddig nem 
törekedett? Mi az a vélelmezett társadalmi igény, amelyhez ezt igazítani kell?
Ebben a fejezetben olvasható a fiatalok mindennapi sportolásával kapcsolatban,, hogy az „Acélgyár 
és környéke szociális városrehabilitációja” kiemelt projekt részét képező humán fejlesztési program 
kidolgozása megtörtént.  Igaz-e a  hír,  hogy a Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség nem fogadta be a 
pályázatot? Ez miért történt, azért mert egyszerűsítették a pályázatok eljárási rendjét?
A közlekedés korszerűsítés címszó alatt szerepel többek között a 21-es főút kétszer két forgalmi 
sávú kiépítése a Közlekedésfejlesztési Operatív program céljai között. Az előrehaladást forráshiány 
nem  hátráltatja.  A  szigorú  természetvédelmi  előírások  miatt  szükséges  környezetvédelmi 
hatástanulmányok várhatóan 2012-re  készülnek el,  a  beruházás  2014.  második  felében várható. 
Kérdezi, hogy ebben történt-e változás?
Fontosnak tartaná  a  81-es  számú vasútvonal  korszerűsítését.  Kormányzati  szándék  azt  mondja, 
hogy ahol busz van, ott nem kell vasút. Van-e esély arra, hogy a következő évtizedben ez változik? 
Véleménye  szerint  az  előterjesztés  a  következő  időszakra  nem  tartalmaz  olyan  fejlesztéseket, 
melyeket  számon  lehetne  kérni.  Ezzel  szemben  számos  bizonytalan  tényező  található  benne. 
Példaként említi a Vásárcsarnok és környéke rehabilitációját. Az eredeti elképzelés az volt, hogy 
több milliárd forint értékben új Vásárcsarnok épül. Az elmúlt időszakban már arról lehetett hallani, 
hogy a városrehabilitációs pénzeszköz le nem kötött részét önkormányzat vezetése a Vásárcsarnok 
és  környékének  rendbetételére  kívánja  fordítani.  Ez  az  összeg  a  rekonstrukcióhoz  nem  elég. 
Tudomása szerint a Vásárcsarnok és környéke nem kizárólag önkormányzati tulajdonban található, 
a tulajdonosoknak a rekonstrukció során jóváhagyási joguk, részvételi kötelezettségük van.
Fontosnak tartja a tanulmánytervek készítését, azonban azok nem helyettesítik a fejlesztéseket. Az 
előterjesztés szól továbbá az önkormányzat gazdasági lehetőségeiről, melyek eléggé szűkösek. Az 
önkormányzatnak jelen pillanatban eleget kell tennie jogszabályi kötelezettségének. Javasolja, hogy 
a sarkalatos  törvények elfogadását  követően az  önkormányzat  tárgyalja  újból  a  város  jövőjével 
összefüggő  feladatokat,  hiszen  az  esetleges  változások  adott  esetben  annulálhatják  a  2007-ben 
elfogadott, és a jelenlegi előterjesztést is.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, ha valaki reálisan nézi a gazdasági programot, olyan 
elemeket talál benne, melyeket a központi szabályozás nem befolyásol. Az előterjesztésben szerepel 
az is, hogy az egyéb változások figyelembevételével folyamatosan felül kell vizsgálni a leírtakat. Az 
alaptörvény elfogadása, az új sarkalatos törvények megalkotása teljesen más helyzetet fog teremteni 
Magyarországon. Az elmúlt 20 év tapasztalatait felül kell vizsgálni, végig kell gondolni, hogy hol 
találhatók  anomáliák,  hol  nem teljes  a  jogharmonizáció.  Az  MSZP-kormánya  olyan  örökséget 
hagyott hátra, mely az önkormányzatokat tönkretette, az önkormányzati rendszerből 1000 milliárd 
forint kivonása történt meg.
Az élhető város témakörrel kapcsolatban Dóra Ottó képviselő úr kérdezte, hogy mi az a társadalmi 
igény, ami eddig nem volt. Személy szerint a társadalmi igény sorába sorolja például azt, hogy a 
katolikus  egyház  általános  iskolát  szeretne  a  városban indítani.  Dóra  Ottó  képviselő  úr  utalt  a 
hiányzó  gyermeklétszám  adataira  is.  Emlékei  szerint  az  iskolabezárásra  vonatkozó  döntést 
megelőzően,  az  előkészítés  során  az  intézmények  vezetőitől  ún.  gördülő  tervezést  kért  be  az 
önkormányzat. Ezen számadatok kerültek be az előterjesztésbe.
A felsőoktatással  kapcsolatban  elmondja,  hogy  Nógrád  Megye  Közgyűlésének  Elnökével  és  a 
főiskolával folyamatos az egyeztetés. Döntési helyzet esetén a Közgyűlés tagjait tájékoztatni fogja. 
Az együttműködési megállapodásban meghatározott 3 és fél év most fog lejárni, meg kell vizsgálni 
hozadékait.  Szükséges  azonban  megvárni  azt,  hogy  milyen  kormányzati  döntés  születik  a 
felsőoktatási törvény módosítására vonatkozóan. A létszám alapján elmondható, hogy viszonylag 
nagy a lemorzsolódás és a költségtérítéses tanulók száma. Éves viszonylatban a 34 millió forintos 
támogatás  nyújtása  nagyon  megterhelő  a  város  számára.  A város  és  a  megye  vezetésének  is 
egyértelműen kinyilvánított szándéka, hogy szükség van a felsőoktatásra a városban, a megyében, 

9



de nem elfogadható, hogy egy intézmény zsaroló pozícióba legyen.
A  fejlesztésekkel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  Vásárcsarnok  és  környékének  fejlesztése 
projektötletet  bemutatták,  ahol  arról  volt  szó,  hogy  a  Vásárcsarnok  –  amely  kifejezetten 
önkormányzati tulajdon – megújítására magántőkét kívánnak bevonni, harmadik eleme a helyijárati 
buszpályaudvar  áthelyezése,  negyedik  elemként  kapcsolódik  ehhez  a  Bányamúzeum  felújítása, 
ötödik  elemként  pedig  a  litkei  csomópont  fejlesztése.  A  városfunkció  bővítő  és  a  szociális 
városrehabilitáció támogatása összesen 3,4 milliárd forint, melyből 1,2 milliárd forintot a város az I. 
ütemben kíván felhasználni. Ebből az összegből az Apolló mozinak, a Múzeum tér egyes elemeinek 
felújítása,  valamint  a  parkolóház  megépítése  fog  megtörténni.  1,2  milliárd  forintot  a  szociális 
városrehabilitációra,  a  megmaradt  összeget  pedig  a  városfunkció  bővítő  II.  ütemére  kíván  az 
önkormányzat felhasználni. Bízik abban, hogy ezek meg fognak valósulni.
Az előterjesztésben csak azok az elképzelések fogalmazódtak meg, melyeket a jelenlegi ciklusban 
biztonsággal meg lehet valósítani. 
A szociális  városrehabilitációra  vonatkozó  pályázattal  kapcsolatban  elmondja,  hogy a  NORDA 
levélben jelezte, hogy 2011. május 31-ig adható be a pályázat. A város önkormányzata a pályázatot 
benyújtotta, a Regionális Fejlesztési Tanács már nem tudott döntést hozni, nyilván kommunikációs 
zavar volt az RFT és a NORDA között, tehát nem arról van szó, hogy „visszadobták” a pályázatot.  
Ezt az önkormányzat szóvá tette az Irányító Hatóság felé. Az előző Kormány áldásos tevékenysége 
következtében  olyan  pályázati  kiírás  készült,  amely  mindenre  alkalmas  csak  szociális 
városrehabilitációra nem. Az ősz folyamán sokkal egyszerűbb pályázati kiírás fog megtörténni.
Részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlésén, ahol az egyik napirendi pont a 
nagyvárosok  fejlesztései  lehetőségeiről  szólt  a  Kormány  elképzelései  alapján.  Kérésként 
fogalmazódott meg, hogy a városok írják le azokat az anomáliákat, melyeket a rossz pályázati kiírás 
okoz.
A 21-es főúttal kapcsolatban emlékeztet arra, hogy az MSZP országgyűlési képviselője az előző 
ciklusban beszélt arról, hogy 2013-ig elkészül a teljes négysávosítás. 2010-ben odáig sem jutottak el 
a tárgyalások, hogy felmérjék azt a több mint 30 km-es szakaszt. 2007-ben döntés volt a Heves 
megyei két szakaszra vonatkozóan, melyet a mai napig nem sikerült  átadni.  A témában írásbeli 
kérdést intézett dr. Fónagy János államtitkár úrhoz, aki megerősítette, hogy a programban szerepel a 
21-es főút, melynek kezdése 2014-re tehető. Folyamatban van a 81-es vasútvonal fejlesztése is. Ez 
is  egy régi  vesszőparipa,  a  gazdasági  miniszterrel  „munkareggeli”  címén tárgyalások történtek, 
melyekbe előrelépés nem történt. Emlékeztet arra az időszakra, amikor az előző kormány döntött 
arról, hogy nem kell gyorsvonat Salgótarján-Budapest között, mert több lett a buszjárat a vonalon. 
Kormányközi egyeztetések kezdődtek azért, hogy a dél-szlovákiai személyszállítás visszaszorítását 
orvosolni lehessen. A határszéli vasúti közlekedésnek fontos szerepe van, ezt a jelenlegi kormány 
több ponton is kifejezte.

Huszár  Máté:  Vonzó  és  szerethető  város  esetében  úgy  gondolja,  hogy  legfontosabb  feladat  a 
városból  történő  elvándorlás  mérséklése.  Az  eredeti  gazdasági  programban  ez  prioritásként 
szerepelt,  hiszen  megjelent  benne  a  magasan  képzett  szellemi  foglalkozásúak,  szakmunkások 
helyben tartása, illetve visszacsábítása a városba. Nyilván ebben az önkormányzat keze meg van 
kötve,  hiszen  ez  munkahelyteremtéssel  működtethető  elsősorban.  Fontos  szerepet  kapnak  a 
megfelelő  városi  szolgáltatások  is.  A  kiegészítésben  viszont  az  látszik,  hogy  a  probléma 
megemlítése  az  sajnos  nem  jelenti  annak  megoldását,  hiszen  a  kedvezőtlen  tendencia  tovább 
folytatódik.  Kérdezi,  hogy a következő időszakban az  elvándorlás  mérséklésére milyen konkrét 
javaslatai vannak a város vezetésének? 
A Tóstrand és fejlesztése kapcsán a Közgyűlésen bemutatásra került  a projekt.  Kérdezi,  hogy a 
projekt esetében az elmúlt időszakban történt-e változás, a projekt jelenleg hol tart?

Dóra  Ottó:  Abból  a  nehéz  örökségből,  amit  a  FIDESZ-kormánya  örökölt  500  milliárd  forint 
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értékben MOL-részvényeket vásárolt a Kormány. A város ügyeivel kapcsolatban a következőket 
fogalmazza  meg:  Polgármester  Asszony  hozzászólásában  azt  mondta,  hogy  olyan  elemek 
szerepelnek a kiegészítésben, melyek a ciklus végéig megvalósíthatók. Nem látja az egyes elemek 
megvalósíthatóságát.  Egyetért  azzal,  hogy  a  pályázati  kiírások  tekintetében  nagy  mértékű 
bürokrácia található. A Kormánynak egy teljes éve volt, hogy a pályázati kiírásokat átírja, ezzel 
szemben a kiírás nem változott. Megjegyzi, hogy a 23 megyei jogú város számára ugyanaz volt a 
kiírás. Jelenleg két olyan város van, ahol még nem kezdődött el az építkezés: Salgótarján és Eger 
városa.  A Vásárcsarnok  épülete  nem  kizárólag  az  önkormányzat  tulajdonában  van,  ami  nagy 
probléma.
A társadalmi igények esetében Polgármester Asszony félreértette mondandóját. Az előterjesztésben 
az szerepel, hogy a jövőben törekedni kell a társadalmi igények kielégítésére. Eddig nem törekedett 
az önkormányzat? Megjegyzi, hogy a jogszabályok változása nem társadalmi igény.
A 81.  számú  vasútvonal  kapcsán  arra  lett  volna  kíváncsi,  hogy a  2041-ig  terjedő  közlekedési 
koncepcióba bekerült-e a 81. számú vasútvonal fejlesztése? Sajnos 30 éve nem történt semmi ebben 
az ügyben.
Boldvai László országgyűlési képviselő úr kérdést intézett a 21. számú főútvonallal kapcsolatban, 
melyre Fellegi Tamás miniszter úr válaszolt. Ebben az szerepel, hogy optimális esetben legkorábban 
2015-ben kezdhető meg bármiféle beruházás. Fontosnak tartja elmondani, hogy 2010-ben amikor az 
Orbán-kormány átvette a kormányzást dokumentumértékűen, kormányhatározattal, a mellérendelt 
forrással megerősítve szerepelt  a beruházás.  Az akkori kormányhatározatot a jelenlegi Kormány 
semmisnek tekintette,  a  hozzárendelt  40 milliárd  forintot  más  közlekedésfejlesztési  programhoz 
rendelte. Igazat ad abban, hogy lassan halad a beruházás, azonban minden egyes kilométer annyival 
több, mint amennyit a FIDESZ kormánya megépített.

Ercsényi Ferenc: Polgármester Asszony hozzászólásában utalt egy „munkareggelire”. Nem szeretné 
kellemetlen helyzetbe hozni Polgármester Asszonyt, ezért erre a megjegyzésre nem kíván reagálni. 
Úgy gondolja, hogy nagy szerencséje van egyes politikusoknak, hogy volt előző kormány és előző 
vezetés.

Fenyvesi Gábor:  Úgy gondolja,  hogy a korábbi  hozzászólások nem a napirend tárgyát  képezik. 
Polgármester  Asszony válaszában a  21.  számú főút további  szakaszainak bővítését  legkorábban 
2014-ben  jelölte  meg.  Nem  gondolja,  hogy  a  21.  számú  főút  fejlesztését  a  város  gazdasági 
programjában kellene kezelni.
Ercsényi  Ferenc képviselő úrnak mondja,  hogy nyugodtan hozza kellemetlen helyzetbe a  város 
vezetését.  Úgy gondolja,  hogy képviselőtársa  az  elmúlt  ciklus  folyamán  többször  hozta  magát 
kellemetlen  helyzetbe  megszólalásaival.  A  gazdasági  programhoz  kapcsolódva  a  szocialista 
frakciónak egyetlen szakmai kérdése hangzott el, ez pedig az elvándorlás mérséklésére vonatkozott. 
A kialakult gazdasági környezet sajnos nem segítette a munkahelyek teremtését. Az elmúlt 4 évben 
a  város  vezetése  sok  mindent  tett  annak  érdekében,  hogy  az  elvándorlást  mérsékelje.  Több 
kulturális és sport rendezvényen vehettek részt az itt élők. Büszkék lehetnek a városra, hiszen az 
intézmények  felújítása  folyamatos,  a  közterületek,  közparkok  tekintetében  minden  olyan 
tevékenységet elvégzett a város, mellyel az emberek komfortérzetét növelni lehetett.
Ha  egy  ország  sem  vonzó  a  befektetők  számára,  sajnos  Salgótarján  városát  sem  lehet  abból 
kiemelni. A megkezdett munkát folytatni kell,  szükséges a helyi vállalkozók segítése különböző 
gazdaságfejlesztési programokkal, akciókkal. Az önkormányzat 2012-ben a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére is szeretné növelni a támogatás mértékét.
Véleménye szerint az élhető és szerethető városért, az elvándorlás mérsékléséért a város vezetése az 
előző ciklus folyamán sokat tett.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szeretnék ha a város fejlődne, élhető lenne, az előterjesztés is ezt 
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tartalmazza,  a  részletekből  kiolvasható  a  konkrétum.  A  program  alapja  a  4  pillér,  mely  az 
elvándorlás mérsékléséről szól. Egyetért Fenyvesi Gábor alpolgármester úrral abban, hogy a város 
vezetése erőn felül, sokat tett azért, hogy a salgótarjániak visszajöjjenek a városba. Jóleső érzéssel 
fogadja azokat a visszajelzéseket, melyek arra vonatkoznak, hogy a fiatalok szívesen jönnek vissza, 
egyre több hétvégét töltenek itthon, mert olyan programok, rendezvények vannak, amelyek miatt 
érdemes visszajönni.
Az önkormányzatnak az a  törekvése,  hogy a fiatalok ne csak hétvégére jöjjenek vissza.  Ennek 
eszköze a munkahelyteremtés, ezt azonban az önkormányzat önmagában nem tudja megvalósítani. 
Ehhez szükséges a helyi tőke, amely egyre kevesebb.
A Tóstrand fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy a megállapodás aláírása a GA-MA Aqua 
Kft-vel megtörtént. Ez a megállapodás komoly garanciális elemeket tartalmaz, a határidő lejártát 
követően az önkormányzat jogosultságai visszaszállnak. Információja szerint a projekt fejlesztése 
folyamatosan zajlik. Bízik benne, hogy a cég képviselője hamarosan beszámol a Közgyűlésnek az 
eddig elvégzett munkáról.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a közvetkező határozatot 
hozta:

Szám: 102/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
2007-2018 közötti időszakra szóló gazdasági programjának 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó 
kiegészítését a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  2011. május 12-én elhunyt  T.  Németh László,  aki  a  Salgótarjáni 
Városi  TV felügyelőbizottsági  elnöke  volt.  T.  Németh  László  újságíróként,  felügyelőbizottsági 
elnökként társadalmi tevékenységével komoly szerepet játszott a város életében.
A Közgyűlés tagjai és a jelen lévők néma főhajtással adóznak T. Németh László emléke előtt.

SZÜNET

(Szünet után a jelen lévő képviselők száma 11 fő. Dóra Ottó és Ercsényi Ferenc képviselő urak nem  
térnek vissza az ülésterembe.)

6. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A város  önkormányzata  a  helyi  közösségi  közlekedés  ellátása 
érdekében  a  korábbi  évek  gyakorlatának  megfelelően  a  központi  költségvetésből  támogatást 
igényel. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése ez évben is lehetőséget biztosít a támogatás 
igénybevételére,  melyhez  az  önkormányzat  40  millió  forint  saját  erőt  biztosít  a  2011.  évi 
költségvetéséből. Jelen előterjesztés a támogatási igény benyújtására ad felhatalmazást.

Lőrincz  Gyula:  A rendelet  az  elmúlt  időszakban  jelent  meg,  melynek  benyújtási  határideje  a 
tervezethez  képest  2011.  június  6-ára  módosult.  Az előterjesztésben és  a  határozati  javaslatban 
2011. június 8. szerepel. Előterjesztőként kéri, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés a módosított 
határidővel  tárgyalja  meg  és  fogadja  el.  Egyúttal  jelzi,  hogy  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  már  a  módosított  időponttal  tárgyalta  az 
előterjesztést.

(Dóra Ottó képviselő úr visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 12 fő.)

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, a 
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 103/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatására 
vonatkozó igényt nyújt be.
A Közgyűlés  vállalja,  hogy  a  helyi  közlekedést  2011.  január  1-től  2011.  december  31-ig 
folyamatosan fenntartja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  a  helyi  közlekedés 
működtetéséhez  2010.  évben  40.000  eFt  saját  forrásból  származó  vissza  nem  térítendő 
támogatást biztosított.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  pályázati  eljárás  nélkül  a 
közszolgáltatással  közvetlenül  megbízva  kötötte  meg  a  szolgáltatóval  a  közszolgáltatási 
szerződést.

Határidő: 2011. június 06.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7. Javaslat  „  Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja”  című  kiemelt 
projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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(Ercsényi Ferenc képviselő úr visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 13 fő.)

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Parkhaus 
Magyarország Kft.-vel létrejött konzorcium keretében 2009. július 31-én projekt ötletet nyújtott be 
az  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanácshoz  „Salgótarján  városközpontjának 
funkcióbővítő rehabilitációja” címen. A kiemelt projektet – a 2. fordulós kidolgozást követően – a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága támogatásra 
érdemesnek ítélte.  A támogatási  szerződés  megkötésének egyik feltétele  egy újabb konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírása a Parkhaus Magyarország Kft.-vel a támogatásban részesített 
projekt megvalósítására.
A  Parkhaus  Magyarország  Kft.-vel  2010.  augusztus  30-án  földhasználati  jogot  keletkeztető 
szerződést kötött az Önkormányzat a parkolóház megvalósításához szükséges ingatlanjogi kérdések 
rendezésére.  A szerződés  alapján a  földhasználati  jog bejegyzésére az  engedélyt  csak az  épület 
használatbavételi  engedélyének  jogerőre  emelkedését  követően  adja  az  Önkormányzat.  Annak 
érdekében,  hogy  a  földhasználati  jogot  a  Társaság  már  az  építkezés  idejére  bejegyeztethesse, 
továbbá a  tervekben időközben történt változások, valamint a támogatási szerződés megkötésének 
csúszása miatt is a szerződés módosítása szükséges.
Felhívja  képviselőtársai  figyelmét  arra,  hogy  az  írásos  előterjesztést  az  ülést  megelőzően  lett 
kiküldve. A konzorciumi megállapodással kapcsolatosan az előterjesztés megküldését követően is 
folytatódtak az egyeztetések, amelyek eredményeként az önkormányzat számára további garanciát 
sikerült elérni. Ennek megfelelően elkészült a megállapodás-tervezet kiegészítése, amelyet az ülést 
megelőzően kaptak meg a Közgyűlés tagjai.

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

Dóra Ottó: Kérdezi, hogy a Parkhaus Kft. miért nem tud biztosítékot nyújtani a 253 millió forintos 
EU  támogatás  fedezeteként?  Kérdezi  továbbá,  hogy  a  város  mely  ingatlanjait  szándékozik 
jelzáloggal terhelni? A város vezetésének van-e tudomása arról, hogy a konzorciumi partner milyen 
forrást  kíván  a  projektre  fordítani  a  megtérülés  reményében?  Anyagi  kár  nem  érheti  az 
önkormányzatot, de abban az esetben, ha a projekt nem jön létre vagy a konzorciumi partner kilép,  
a város tudja-e érvényesíteni a követeléseket? A jelzálogjog biztosításából arra következtet, hogy a 
cégnek nincs jelentős vagyona. Erről milyen információkkal rendelkezik a város vezetése?

Lőrincz Gyula: A pályázati kiírás értelmében a Regionális Fejlesztési Tanács felé a fejlesztést végző 
konzorciumi tagoknak biztosítékot kell nyújtani. A tervezési útmutató lehetővé teszi azt,  hogy a 
biztosíték nyújtását az egyik konzorciumi tag átvállalja a másik konzorciumi tagtól. A tárgyalások 
során  az  önkormányzat  helyt  adott  a  Parkhaus Kft.  azon indokának,  hogy a  bankok fejlesztési 
gyakorlata  egy ilyen projekt  esetén kiszámíthatatlan és  nehézkes.  Elvi  megállapodás  született  a 
konzorciumi tag és az önkormányzat között, mely arra vonatkozott, hogy a biztosítékot kizárólag a 
támogatás mértékéig, az építkezés idejére biztosítja jelzálogjog formájában az önkormányzat.
A  szerződés-tervezet  tartalmazza  a  biztosíték  cserejogát,  ha  a  parkolóház  megépül,  és 
használatbavételi engedélyt kap, a jelzálogjog át fog kerülni. Jelen pillanatban nem kell megnevezni 
a  jelzálog  tárgyát,  csak  a  biztosíték  fajtáját.  A Közreműködő  Szervezettel  folytatott  egyeztetés 
alapján olyan ingatlant  lehet  terhelni,  mely forgalomképes,  az önkormányzatnak nem tartozik a 
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törzsvagyonába. A 2011. évi költségvetés elfogadásakor meghozott intézkedési terv kapcsán lesznek 
júliustól  olyan  ingatlanok,  melyek  a  kritériumoknak  megfelelnek.  A biztosíték  nyújtása  nem a 
szerződéskötéskor, hanem az első lehívás időpontjában szükséges. Nincs információja arról, hogy a 
Parkhaus  Kft.  önereje  milyen  mértékű.  A  Kft-nek  a  Közreműködő  Szervezet  felé  többször 
nyilatkoznia kellett az önerőről, aminek minden esetben eleget tettek. Elmondja továbbá, hogy az 
önkormányzat  nem  arra  készül,  hogy  a  projekt  meghiúsul,  ez  a  konzorciumi  partnerekről  is 
elmondható. Azon dolgoznak, hogy a projekt megvalósulhasson.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A cél az, hogy a kivitelezési munkák minél hamarabb elkezdődjenek, 
ezért javasolták, hogy a támogatási szerződés megkötésével egyidőben a közbeszerzési eljárás is 
elinduljon. A konzorciumi partnernek is az az érdeke, hogy az ingatlan megépüljön. A jelzálogjog 
garancia csak a támogatás mértékéig szól. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az önkormányzat 
nem a céggel, hanem a támogatást adóval lesz jelzálogjog viszonyban. Közös érdek a támogatási 
szerződés megkötése, a kivitelezési munkálatok megkezdése.

Ercsényi Ferenc: Egyetért Polgármester Asszonnyal abban, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a 
projekt megvalósuljon. Felelős képviselő örül annak, ha települése fejlődik. Ha az ügyben lettek 
volna előzetes egyeztetések, akkor ott elmondta volna, hogy Salgótarjánban egy parkolóház nem 
tud nyereségesen működni. Az eddigi ismeretek alapján a konzorciumi partner kevés önerőt fektet a 
projektbe, a forrás jelentős része bankhitel, illetve állami közösségi pénz. Úgy fog megépülni az 
objektum,  hogy a  beruházónak,  a  kivitelezőnek,  az  építtetőnek  és  a  majdani  üzemeltetőnek  az 
anyagi  kockázata  csekély.  Az  üzemeltetőnek  a  legnagyobb  gondja  az  üzemeltetéssel  lesz. 
Meggyőződése,  hogy  Salgótarjánban  egy  parkolóház  nem tud  rentábilisan  működni.  Ebben  az 
esetben a városban marad egy veszteségesen működő objektum. Kívánja, hogy ne legyen igaza, de 
úgy gondolja, hogy jelen pillanatban ez a legvalószínűbb forgatókönyv.

Dóra Ottó: Nem helyesli azt, hogy a belvárosban parkolóház épül. A Közreműködő Szervezet által 
meghatározott feltételek szerint ha a parkolóház megépül, a jelzálogjog feleződni fog, adott esetben 
263 millió forint a felére csökken és cserélődni fog. A megismert dokumentumokból számára az 
derül ki, hogy a konzorciumi partner a Parkhaus Kft. banki finanszírozással kívánja megvalósítani a 
beruházást,  melynek  mértéke  több  mint  600  millió  forint.  Ismeretes  a  válság  következtében  a 
bankok hitelezési gyakorlata. Kérdéses, hogy a cég meg tudja-e szerezni a banki hitelt. Mi történik 
abban az esetben, ha a cég nem kapja meg a szükséges forrást? Javasolja, hogy készüljön egy „B”-
terv is. Problémája, hogy a konzorciumi partner cége 3 éve alakult, melynek éves árbevétele több 
mint  260  millió  forint.  Referenciája  egy  budapesti,  VIII.  kerületi  Práter  utcai  parkolóház. 
Aggasztónak tartja, hogy a Parkhaus Kft.-nek 2011. áprilisában két végrehajtást jegyeztek be. Dr. 
Gaál Zoltán jegyző úrtól kérdezi, hogy az önkormányzat adhat-e a cégnek jelzálogjogot? Kérdezi 
továbbá, hogy ezzel a kockázattal együtt is vállalja az önkormányzat a projekt megvalósítását?

Dr. Gaál Zoltán: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a végrehajtás önmagában nem zárja ki a 
szerződéskötés  lehetőségét  csak  a  felszámolás.  Nem  rendelkezik  információval  a  végrehajtás 
összegéről.  Tudomása  szerint  a  szerződés  értelmében  a  jelzálogjog  a  NORDA  javára  lesz 
bejegyezve.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Hangsúlyozza, hogy a jelzálogjog a NORDA javára köttetik.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 104/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című 
szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Parkhaus Magyarország Kft. 
között 2010. augusztus 30-án megkötött földhasználati jogot keletkeztető szerződés módosítását 
a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

(Megérkezik Eötvös Mihály alpolgármester.)

8. Tájékoztató  az  ingyenesen  vagy  kedvezményes  bérleti  díjfizetési  kötelezettséggel 
hasznosított  önkormányzati  tulajdonú,  nem a költségvetési  szervek  használatában lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek használati feltételeinek felülvizsgálatáról, javaslat a 
további hasznosításra
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  előterjesztés  tartalmazza  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  tulajdonában  álló,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  ingyenes  és 
kedvezményes  használatának  feltételeit,  a  helyiségeket  ingyenesen,  kedvezményesen  használó 
szervezeteket.  A  javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő,  nem  a  költségvetési  szervek 
használatában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek jövőbeli hasznosítása során az ingyenes 
használat lehetőségét kizárólag a  karitatív ellátást biztosító tevékenységek támogatása érdekében 
kívánja biztosítani.
A javaslat az önkormányzati törvényben meghatározott közszolgáltatások ellátásának céljára, vagy 
az  önkormányzat  által  kötött  együttműködési  megállapodás  alapján  feladatot  ellátó  gazdálkodó 
szervezet, vagy magánszemély számára az adott  területen kialakult bérleti  díjak átlagának 50%-
ában határozza meg a minimális bérleti díj mértékét. 
Az ingyenes és kedvezményes használat biztosításáról a Közgyűlés esetenként fog dönteni, mely 
során indokolt esetben jogosult a fenti elvektől eltérni. 
A jelenleg  még hatályban lévő szerződéseket  jelen  határozat  nem érinti,  ám azok megszűnését 
követően a megüresedett helyiségekre is alkalmazandóak a meghatározott elvek. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, a 
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

16



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 105/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő,  nem  a 
költségvetési  szervek  használatában  álló  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  jövőbeli 
hasznosítása során az ingyenes használat lehetőségének biztosítását kizárólag a karitatív ellátást 
biztosító tevékenységek támogatása érdekében kívánja biztosítani.

2./ A Közgyűlés az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatások ellátásának céljára, 
vagy  az  önkormányzat  által  kötött  együttműködési  megállapodás  alapján  feladatot  ellátó 
gazdálkodó szervezet,  vagy magánszemély számára az adott  területen kialakult  bérleti  díjak 
átlagának 50%-ában határozza meg a minimális bérleti díj mértékét.

3./ Az ingyenes és kedvezményes használat biztosításáról a Közgyűlés esetenként dönt, mely során 
indokolt esetben jogosult a fenti elvektől eltérni.

4./ A jelenleg még hatályban lévő szerződéseket jelen határozat nem érinti, ám azok megszűnését 
követően  a  megüresedett  helyiségekre  is  alkalmazandóak  a  meghatározott  elvek.  A 
közgyűlésnek – az üresen álló,  nem lakás céljára szolgáló helyiségek induló bérleti  díjának 
megállapítására vonatkozó – a 87/2011. (IV.28) Öh. sz. határozatával érintett helyiségekre jelen 
határozat hatálya nem terjed ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9. Javaslat a 3876 hrsz.-ú Salgótarján Klapka György utca 4. szám alatti Civil Ház működési 
elveinek meghatározására és helyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti irodaház, ismert 
nevén TIT Székház Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az épületben az önkormányzat  Civil  Ház kialakítását tervezi a Salgó Vagyon Kft. üzemeltetése 
mellett; jelen előterjesztés az épület működési mechanizmusára, alapelveire tesz javaslatot.
A javaslat szerint az épület elsősorban olyan civil szervezetek elhelyezésére szolgálna, amelyek az 
Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttek; ebben az esetben a bérleti díj mértéke a 
területen alkalmazott bérleti díjak 25%-a. Az egyéb civil szervezetek és gazdálkodó szervezetek 
részére piaci  bérleti  díj  kerül  meghatározásra.  A bérbeadásról  a  Közgyűlés  esetenként  dönt.  Az 
épület üzemeltetési költségeit a bérlők az általuk használt hasznos alapterület arányában viselik. 
Az azonnal elvégzendő felújítási  és átalakítási  munkálatok elvégzéséhez szükséges több mint  3 
millió forint összeget Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a 
bérlakások felújítása kiemelt előirányzat terhére biztosítja.
Az  előző  önkormányzati  vezetés  előnytelen  szerződést  kötött  a  TIT-tel,  ennek  értelmében 
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ingyenesen adták használatba az ingatlant. Az erre vonatozó szerződés 2011. március 31-ével lejárt. 
A tárgyalások következtében a  TIT továbbra  is  kap helyiséget  az  épületben 25%-os bérleti  díj  
fejében. Az épületben található többi helyiség bérbeadásáról a továbbiakban az önkormányzat fog 
dönteni. Elmondja továbbá, hogy az előterjesztés értelmében a Mazsola Nógrád Autósiskola Betéti 
Társaság piaci alapon bérel a továbbiakban irodahelyiséget.
A Civil Kerekasztal vezetőségével is történt egyeztetés. Az önkormányzat javasolta, hogy irodájukat 
tegyék át a Klapka György utcai ingatlanba. Ezzel az önkormányzat tovább tudná hasznosítani a 
frekventált  helyen  lévő  ingatlant.  A civil  szervezetek  számára  külön  együttműködés  keretében 
lehetőség lesz arra,  hogy 25%-os bérleti  díjjal  önálló irodát tudjanak működtetni két helyiséget 
ingyenesen programok szervezéséhez. Az üzemeltető továbbra is a Salgó Vagyon Kft. lesz, a civil 
szervezetek közötti koordinációt a Civil Kerekasztal vállalta magára.
Az  épület  földszintjén  jelenleg  a  SITI  foglal  helyet,  amennyiben  az  Apolló  Mozi  átalakítása 
megtörténik, és a SITI átköltözik, újabb helyiségek szabadulnak fel. A hasznosítást illetően további 
egyeztetésekre  lesz  szükség.  Bízik  abba,  hogy  a  kialakult  partnerség  tovább  folytatódik  az 
önkormányzat és a civil szervezetek között.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  7  igen  szavazattal,  a  Népjóléti  Bizottság 
egyhangúlag,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
támogatta az előterjesztést.

Dóra Ottó: Aggodalmának ad hangot, hiszen ez a döntés adott esetben a TIT megszűnését jelentheti. 
Ezzel együtt azonban támogatja az előterjesztést. Javasolja, hogy a Civil Ház átköltöztetése a SITI 
kiköltözése után történjen meg, hiszen csak az épület hátsó része akadálymentesített. A Civil Ház 
remélhetőleg nagy forgalmú, sok ügyféllel működő ház lesz, ezért javasolta Tatár Csaba ügyvezető 
igazgató  úrnak,  hogy  próbálják  megtartani  azt,  hogy  szabadon  közlekedhető  ház  lehessen.  A 
számkódos beléptető rendszernek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. Kéri, hogy ez ne legyen 
végleges  megoldás,  hiszen  adott  esetben  nehézkessé  válhat  a  ház  működése.  A  felelősségi 
viszonyrendszert ki kell alakítani.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Dóra  Ottó  képviselő  úr  mindkét  javaslata  téma  volt  a  Civil 
Kerekasztal vezetőségével való egyeztetésen. Olyan javaslatok születtek, mellyel a problémát lehet 
orvosolni. Mindenki a jó megoldásra törekszik. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 106/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  salgótarjáni  3876  hrsz.-ú,  természetben 
Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti (bejárat: Mérleg út 2.) irodaházat a jövőben 
Civil Házként kívánja működtetni. A Közgyűlés az épületet elsősorban olyan civil szervezetek 
részére kívánja bérbe adni, akik az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttek; 
ebben az esetben a bérleti díj mértéke a területen alkalmazott bérleti díjak 25%-a. Az egyéb 
civil szervezetek és gazdálkodó szervezetek részére piaci bérleti díj alkalmazására kerülhet sor. 
A bérbeadásról  a  Közgyűlés  esetenként  dönt.  Az épület  üzemeltetési  költségeit  a  bérlők  az 
általuk használt hasznos alapterület arányában viselik.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Civil Ház üzemeltetésével a Salgó Vagyon Kft.-t 
bízza meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  előterjesztésben  részletezett  felújítási  és 
átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges 3.120 E Ft összeget Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának  2011.  évi  költségvetésében  a  bérlakások  felújítása  kiemelt 
előirányzat terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
szükséges módosítását a Közgyűlés júniusi ülésére terjessze be.

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

4./ A  Közgyűlés  bérbe  adja  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesület  (3100 
Salgótarján, Mérleg út 2.) részére a salgótarjáni 3876 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 
Salgótarján,  Mérleg  út  2.  (ingatlan-nyilvántartásban:  Klapka  György  utca  4.)  „irodaház” 
megnevezésű  ingatlanban  lévő,  összesen  175  m2 alapterületű,  107,  108,  108/a,  109  számú 
irodákat  és 104,  203 számú előadótermeket  128.450.-  Ft/hó bérleti  díj  alkalmazása mellett, 
2011. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés megbízza a 
Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  1.  sz.  melléklet  szerinti  bérleti  szerződés 
megkötésével.

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

5./ A Közgyűlés  bérbe  adja  Mazsola  Nógrád  Autósiskola  Betéti  Társaság  (3100  Salgótarján, 
Úttörők  útja  7.  II/4.)  részére  a  salgótarjáni  3876  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  természetben 
Salgótarján,  Mérleg  út  2.  (ingatlan-nyilvántartásban:  Klapka  György  utca  4.)  „irodaház” 
megnevezésű ingatlanban lévő, 14,98 m2 alapterületű, 105. számú irodát 43.981.- Ft/hó bérleti 
díj alkalmazása mellett, 2011. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A 
Közgyűlés  megbízza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  2.  sz.  melléklet  szerinti 
bérleti szerződés megkötésével.

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

10. Javaslat a 3139 hrsz.-ú ingatlan távhővezeték fektetésének céljából történő igénybevételére 
és vezetékjog alapítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  A Salgótarján Biomassza  Erőmű Energiatermelő  Kft.  Salgótarján 
közigazgatási területén a 0227. hrsz-ú ingatlanon biomassza erőművet kíván létesíteni. A termelt hőt 
a salgótarjáni Tarjánhő-Szolgáltató-Elosztó Kft. részére kívánja értékesíteni, ezért a két létesítmény 
között a hő átadására és fogadására alkalmas vezetéket kell kiépíteni.
A létesítményeket összekötő távhővezeték tervezett nyomvonala 115,8 méter hosszúságban áthalad 
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 3139. hrsz-on 
nyilvántartott művelés alól kivett „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanon úgy, 
hogy a jelenlegi felépítményeket nem érinti. 
A jogszabály alapján a vezetékjog alapítás megállapodás alapján lehet visszterhes. Az előterjesztés 
az  engedélyezési  eljárás  lefolytatásához  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulás  kiállítása  előtt  a 
visszterhes vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodás megkötését  javasolja. 

Az  Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  Bizottság 7 igen szavazattal,  a  Gazdasági, Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 107/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat 1. számú mellékletét képező 
tervrajz szerint a Biomassza Erőmű távhővezetékének kiépítéséhez a 3139 hrsz.-ú ingatlanon.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a távhővezeték 
kiépítésével  keletkezett  vezetékjog alapítást  tartalmazó  megállapodást  a  2.  számú melléklet 
szerint megkösse,  mely tartalmazza a beruházás megvalósításához nélkülözhetetlen hatósági 
engedélyek  beszerzéséhez  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulást  és  a  2.500.-  Ft/m2 árban 
megállapított kártalanítási összeg kifizetését. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

(Dóra Ottó képviselő úr elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 12 fő.)

11. a./ Javaslat a városrészi művelődési házak és közösségi színterek további működtetésére 
és hasznosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

b./ Javaslat az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 26/2000.(XI. 27.) Ör. 
sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 99/2009. (V. 26.) Öh. 
sz. határozatával elfogadta az önkormányzat 2009-2018. időszakra szóló kulturális koncepcióját. A 
koncepció  cselekvési  tervében  meghatározta,  hogy:  „A városrészi  közművelődési  tevékenység 
fejlesztése  érdekében  fel  kell  mérni  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  városrészi  művelődési 
házak,  illetve közösségi  színterek állapotát,  az  épületek állagát,  tevékenységét  és javaslatot  kell 
készíteni  további  működtetési  formájára  és  módjára,  a  felújításukra,  esetleg  más  célú 
hasznosításukra.”
A jelen előterjesztés röviden elemzi a művelődési házak, illetve épületek jelenlegi helyzetét, állagát, 
állapotát,  a  bennük  folyó  közművelődési,  közösségi  tevékenységet,  illetve  javaslatot  tartalmaz 
további működtetésükre, vagy más célú hasznosításukra.
A  települési  önkormányzat  kötelező  feladata  a  helyi  közművelődési  tevékenység támogatása. A 
települési  önkormányzat a helyi  társadalom művelődési érdekeinek és kulturális  szükségleteinek 
figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza 
meg, hogy az önkormányzat a közművelődési tevékenységek támogatása közül  mit, milyen konkrét 
formában, módon és mértékben lát el.
Az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 26/2000. (XI. 27.) Ör. számú rendeletben 
tesz eleget  a törvényben meghatározott  kötelezettségének.  A rendelet  felülvizsgálata  Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  40/2011.  (III.  24.)  Öh.  számú  határozatával  alapított 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. július 1. napjától kezdődő működése, valamint a 
városrészi,  egykori  művelődési  házak  további  működtetésére  vonatkozó  döntések  meghozatala 
miatt szükséges.

dr. Romhányi Katalin: Előterjesztőként a következő módosító javaslatot teszi: az a./ napirendi pont 
határozati javaslatának 5. pontjában elírás történt. A Rónabányai Művelődési Ház épületének címe 
helyesen: Vasas út.

A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  a./  napirendi 
pontot egyhangúlag, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság a b./ napirendi pontot 7 igen 
szavazattal  támogatta,  a  Népjóléti  Bizottság  az  a./  napirendi  pontot  5  igen  szavazattal,  2  nem 
ellenében,  3 tartózkodás  mellett  nem támogatta,  míg a b./  napirendi  pontot  10 igen szavazattal 
támogatta.

Turcsány László: A zagyvarónai Bátki József Általános Iskola 2004. júniusi bezárását követően a 
település  lakóinak  identitását  meghatározó  egyik  legfontosabb  közösségi  színtér  véglegesen 
elveszett. Ezt a veszteséget a közösség lakói a mai napig nem dolgozták fel. Néhány egyesület az 
önkormányzat  segítségével  a  mai  napig  működik.  Az  iskolabezárást  követően  a  működési 
passzivitás növekedett. A 2009-ben elfogadott kulturális koncepció lehetőséget biztosított arra, hogy 
a művelődési ház működőképes maradjon. A Közgyűlés mostani döntésével felírhatja a zagyvarónai 
közösségi ház homlokzatára Bátki József helyi születésű képzőművész nevét. A döntéssel reményei 
szerint  a  fiatalok  és  idősek  egyaránt  „otthonra”  találnak.  A városvezetés  jóvoltából  a  TEMI 
Könyvtár  folyamatosan  működik.  Megköszöni  Polgármester  Asszony  áldozatos  munkáját. 
Köszönetét  fejezi  ki  továbbá  a  szakirodának,  Tatár  Csabának  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának,  Földi  Lászlónak  a  Zagyvaforrás  Egyesület  vezetőjének  és  Szabó  Jánosnak  a 
Zagyvaforrás polihisztorának, amiért elérték, hogy a Bátki József név Zagyvarónán maradhasson.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Úgy  gondolja,  hogy  a  zagyvarónai  művelődési  ház  az  elmúlt 
időszakban méltatlan állapotba került. Fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek segítségével újra 
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lehet éleszteni a közösségi színtereket. Ugyancsak fontosnak tartja a Rónabányai, a Salgóbányai és 
Somoskőn lévő kultúrházak megújítását is. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára a Forgách-
telepen lévő kultúrházat, mint közösségi teret biztosítja az önkormányzat. Ezek olyan pozitívumok, 
melyekkel a peremkerületben élők érzik, hogy fontosak a városnak.

Ercsényi  Ferenc: A jelenlegi  előterjesztésben a Közgyűlés a  közösségi színterek megmentéséről 
dönt, melyek a város északi és észak-nyugati részén találhatók. A Közgyűlés mai ülésén döntött 
arról  hogy  a  déli  városrész  egyetlen  közművelődési  színterét  bezárja.  Örült  volna,  ha 
Zagyvapálfalva képviselőjeként hasonló beszédet intézhetett volna Polgármester Asszonyhoz.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A Gerelyes  Endre Művelődési  Ház a  SKÁID használatában van, 
eddig is közösségi színtérként működött. Az intézménynek jelenleg szüksége van erre az ingatlanra, 
hogy a gyerekeket megfelelő módon lehessen tanítani.

(Ercsényi Ferenc képviselő úr elhagyja az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma: 11 fő.)

Turcsány László: 2011. június 11-én 12 órakor a Zagyva-napok keretében kerül sor a közösségi ház 
névadó  ünnepségére,  melyre  a  város  vezetését  és  a  Közgyűlés  tagjait  meghívja.  Ugyanezen  a 
hétvégén  a  város  vezetésének  jóvoltából  Roma  Kulturális  Hétvége  lesz  a  városban,  melyre 
mindenkit  szeretettel  várnak.  Információja  szerint  a  konferencia  ingyenes,  a  11-ei  műsorra 
támogatói jegy vásárolható.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  Az önkormányzat  az  általános  tartalék  terhére  600 ezer  forinttal 
támogatja a Roma Kulturális Napok rendezvénysorozatát.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Szám: 108/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Salgó  Vagyon  Kft-t,  mint  az  épület 
kezelőjét,  hogy  a  Somlyó-bányatelepi  egykori  művelődési  ház  épületének  (hrsz:  15602/2; 
Salgótarján  (Somlyó-bányatelep),  Somlyói  út  20.)  egyéb  nem  közösségi,  közművelődési 
célokra (pl. raktározás céljára) történő hasznosítására irányuló lehetőségeket felkutassa.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. igazgatója

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  Forgách-telepi 
Művelődési  Ház  (hrsz:  4921;  Salgótarján  (Forgách-telep),  Forgách  Antal  út  100/A.)  Roma 
Közösségi  Házként  való  hasznosítása  céljából  a  Salgótarjáni  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. igazgatója
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3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Bátki  József 
Közösségi Ház (hrsz: 8782; Salgótarján (Zagyvaróna), Zagyva út 3.) működtetésére, közösségi, 
közművelődési  feladatok  ellátása  céljából  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  TEMI 
Könyvtárral (Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) kötendő megállapodást terjessze a Közgyűlés 
elé.

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

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Rónafalui 
Közösségi Ház (hrsz: 11596; Salgótarján (Rónafalu), Rónai út 28.) működtetésére, közösségi, 
közművelődési feladatok ellátása céljából a Rónafaluért Baráti Társasággal (Salgótarján, Rónai 
út 32.) kötendő megállapodást terjessze a Közgyűlés felé.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda

5./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Salgó  Vagyon  Kft-t,  mint  az  épület 
kezelőjét,  hogy  a  Rónabányai  Művelődési  Ház  épületének  (hrsz:  12617;  Salgótarján 
(Rónabánya), Vasas út 1.) egyéb nem közösségi, közművelődési célokra történő hasznosítására 
irányuló lehetőségeket felkutassa. (pl. bakancsos turizmus – szállás céljára, egyéb turisztikai 
fejlesztést szolgáló célokra)

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. igazgatója

6./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát arra, hogy az önkormányzat a 
Salgótarjáni Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Közhasznú Egyesülettel és a Nógrádi 
Geopark  Kft-vel  nyújtson  be  közös  pályázatot  turisztikai  fejlesztéssel  kapcsolatos  ellátás 
céljából, a Somoskői Közösségi Ház (hrsz: 16093; Salgótarján (Somoskő), Vároldal út 2.) és a 
salgóbányai  volt  művelődési  ház  (hrsz:  12482;  Salgótarján  (Salgóbánya),  Medvesi  út  14.) 
épületének felújítására. A Közgyűlés utasítja továbbá a Salgó Vagyon Kft. igazgatóját, hogy a 
salgóbányai ingatlanokkal kapcsolatos telekegyesítés ügyében a földhivatali eljárást folytassa 
le,  illetve  gondoskodjon  a  jelenlegi  épület  környezetének  rendbetételéről,  körbekerítéséről, 
biztonsági kamerával történő őrzéséről.

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

Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. igazgatója 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
(A 27/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12. Javaslat maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közoktatásról szóló törvény értelmében a fenntartó engedélyezi a 
maximális  létszámtól  való  eltérést  a  közoktatási  intézményekben.  A  fenntartónak  hatásköre 
gyakorlásánál figyelembe kell vennie a közoktatásról szóló törvény által évfolyamonként rögzített 
osztályok, illetve az óvodai csoportok létszámhatárait.
A fenntartó a nevelési év indításánál az óvodai csoportra megállapított maximális létszám átlépését 
legfeljebb húsz százalékkal engedélyezheti, ha az óvodában legfeljebb két csoport indul, továbbá a 
nevelési év során, függetlenül az indított csoportok számától, ha új gyermek felvétele, átvétele miatt 
indokolt.
Oktatásszervezési okok miatt  a törvény által rögzített  maximális létszám, illetve a már 20%-kal 
megemelt létszám további 10 %-kal léphető túl, ha az intézkedéssel az óvodaszék, az óvodai szülői 
szervezet egyetért. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Salgótarjáni Összevont Óvodában az 
engedélyezésre váró maximális csoportlétszámot. 

dr.  Romhányi  Katalin:  2011.  május  23-án  az  óvoda  vezetője  az  alábbi  módosítást  kérte:  a 
Hétszínvirág Tagóvoda Szív csoport létszáma 33 fő, a Maci csoport létszámát nem kell figyelembe 
venni. Ezzel a módosítással kéri az előterjesztés tárgyalását.

A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Örömmel vette irodavezető asszony módosító javaslatát, álláspontja szerint a 34 és 35 
fő már nem fért volna bele a jogszabályi keretbe. A létszámtúllépéshez szükséges az óvodaszék, 
annak  hiányában  az  óvodai  szülői  szervezet  egyetértése.  Kérdezi,  hogy  kikérték-e  a  szervezet 
egyetértését? Sajnálatosnak tartja, hogy a csoportlétszámok közel 30 fővel működnek. Az óvodai 
csoportokban  integrált  nevelés  folyik,  ez  mellett  integrálva  nevelődnek  a  kettes  és  a  hármas 
szorzóval rendelkező sajátos nevelési igényű gyerekek és a halmozottan fogyatékos gyermekek is. 
Kérdezi,  hogy ahol  a  sérült  gyermekek integrálása  történik az óvodai  csoportba,  ott  a  szakmai 
létszám megemelkedik-e? Megítélése szerint, ha nem történik meg az emelés, a 30 fő feletti óvodai 
csoportokban hátrányos helyzetbe kerülnek a gyermekek. Úgy látja, hogy fizikai korlátai is vannak 
a magas csoportlétszámnak. A magas létszámokkal nagyon nehéz a szakmai munkát színvonalon 
tartani. Megjegyzi továbbá, ha az önkormányzat nem dönt a Napsugár Tagóvoda bezárása mellett, 
nem biztos, hogy szükség lett volna a csoportlétszám emelésére.

dr. Romhányi Katalin: A maximális létszám túllépésének engedélyezése az idei tanévre szól, tehát a 
Napsugár Tagóvoda bezárása nincs összefüggésben a jelenlegi döntéssel. Igazat ad Fekete Zsolt 
képviselő  úrnak,  hogy  sokan  vannak  a  gyerekek,  egy  csoporthoz  két  óvónő  és  egy  dada  van 
rendelve.  A jelenlegi  csoportszobák  kialakítása  következtében  elférnek  a  gyerekek.  Elmondja 
továbbá, hogy az óvoda szülői szervezete egyetértett a javaslattal, ezt az előterjesztés is tartalmazza.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta:

Szám: 109/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat
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Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 
(2) bekezdésének c) pontja, valamint a 3. sz. melléklet II. rész 7. és 8. pontja alapján a Salgótarjáni 
Összevont  Óvodában  a  maximális  csoportlétszámot  a  2010/2011-es  nevelési  évben  a  melléklet 
szerint engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

(Dóra Ottó képviselő úr visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 12 fő.)

13. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére 
irányuló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás a társulási törvény 
alapján társulási megállapodás és alapító okirat elfogadásával 2008. június 1-jén jött létre. 
A társulási  törvény módosulása,  az  alapító  okiratot  érintő  változások,  illetve  a  2008.  óta  eltelt 
időszak tapasztalatai szükségessé teszik a Társulási megállapodás több pontjának módosítását.
A társulási  megállapodás  módosításának  előkészítése  során  a  társulás  tagjai  az  egyes  tagokat 
megillető szavazati joggal kapcsolatosan eltérő álláspontra helyezkedtek. Eldöntendő kérdés volt, 
hogy a  tagok  a  költségvetési  hozzájárulások arányában  vagy a  tanulói  létszámarányok  alapján 
rendelkezzenek-e szavazati joggal.
A témát a Közgyűlés is tárgyalta a 2011. január 26-i ülésén. A Közgyűlés a szavazati jognak a 
tanulói létszámarányok alapján történő meghatározását nem fogadta el, ugyanakkor felhatalmazott 
a további egyeztetések lefolytatására.  
A lefolytatott egyeztetések eredményeként az az álláspont alakult ki, hogy a tagok szavazati arányai 
a  költségvetési hozzájárulás arányai alapján és a tanulólétszámok alapján meghatározott arányok 
átlagaként  kerüljenek  megállapításra.  Egyezség  született  arról  is,  hogy  a  Tagok  költségvetési 
hozzájárulása a továbbiakban két részből tevődik össze: egyik részét a tanulói létszám arányában 
fizetendő, az általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás; a másik részét pedig 
a  közös  képzőhelyek  működtetéséhez  való  hozzájárulás  képezi,  amelynek  aránya  azok 
igénybevételének mértékétől függ.
A 2011. május 4-én megtartott Társulási Tanács ülésen a Tanács tárgyalta, és a Társulásban részt 
vevő  képviselő-testületeknek  elfogadásra  javasolta  a  megállapodás  előbb  elmondottak  szerinti 
módosítását. 
A hatályos Társulási megállapodás alapján a Társulási megállapodás módosításához a Társulásban 
részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Szám: 110/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

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

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

14. Javaslat  a  2011.  évi  szociális  nyári  gyermekétkeztetésre  vonatkozóan  pályázat 
benyújtására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: 2011.  április  29-én a  Magyar  Közlönyben megjelent  a  települési 
önkormányzatok  részére  a  szociális  nyári  gyermekétkeztetés  céljából  2011.  évben  nyújtott 
támogatásról szóló rendelet, mely a korábbi évek szabályozásához képest jelentősen módosította a 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjét. A Rendelet 2011. évre pályázati 
rendszert  vezetett  be.  A gyermekek  szociális  nyári  étkeztetésének  állami  támogatására  azok  a 
települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a 2011. június 16-ától  2011. augusztus 31-éig 
terjedő  időszakban  legalább  45,  legfeljebb  55  munkanapon  keresztül  biztosítják  a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetését napi egyszeri meleg étkeztetés 
formájában. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb  370 
forint. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a nemzeti erőforrás miniszter 2011. 
június 6-áig dönt. A támogatás pontos összegét a miniszter a beérkező igények, a rendelkezésre álló 
forrás, valamint a Rendeletben foglalt szempontok figyelembevételével határozza meg.
Az  önkormányzat  pályázata  önerő  nélkül  a  településen  a  pályázat  benyújtásának  időpontjában 
nyilvántartott rászoruló gyermekek 50 %-ának,  1292 főnek, valamint önerő biztosításával további 
30 főnek a nyári gyermekétkeztetésére vonatkozik.
A nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek kiválasztása idén is a Gyermekjóléti Központ 
munkatársainak segítségével valósul meg. A meleg étkeztetés a SKÁID Petőfi Sándor Tagiskolában, 
valamint a SKÁID Arany János Tagiskolában lesz biztosítva munkanapokon.
Kéri  képviselőtársait,  hogy  a  most  elhangzottaknak  megfelelően  az  előterjesztés  határozati 
javaslatában a kipontozott rész helyére az „1292” főt vezessék át. 

(Ercsényi Ferenc képviselő úr visszatér az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma: 13 fő.)

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
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Fekete Zsolt: A nyári meleg étkezés a rászoruló gyerekeknek remélhetőleg megoldódik. Felhívja a 
Gyermekjóléti Központ vezetőjének és munkatársainak a figyelmét, hogy kövessék figyelemmel azt 
is, hogy a rászorult gyermekekhez a támogatási forma el is jusson.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Igazat ad Fekete Zsolt képviselőtársának, a támogatásnak valóban el 
kell jutnia a rászorultakhoz. Nagy eredménynem tartja, hogy közel 1300 gyermek számára tudnak 
napi egyszeri meleg étkezést biztosítani.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 111/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2011.  évben  nyújtott  támogatás  igénylésének,  folyósításának  és  elszámolásának  részletes 
szabályairól szóló 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  alapján történő 
pályázat benyújtását a Rendelet 4. § (3) bekezdés szerint önerő nélkül 1292 fő, 610.500 Ft önerő 
biztosításával  további  30  fő  nyári  gyermekétkeztetésére.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
A  Közgyűlés  vállalja,  hogy  a  jelen  pályázathoz  az  önerőt  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  2011.  évi  költségvetésében  a  Céltartalékok,  Működési  tartalék  előirányzat 
terhére biztosítja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

15. Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A gyermekvédelmi törvény 96. § (6) bekezdése kimondja, hogy a 
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 
31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni az 
illetékes  szociális  és  gyámhivatalnak.  Jelen  előterjesztés  az  önkormányzat  ezen  törvényi 
kötelezettségének tesz eleget.

A Népjóléti Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Fekete  Zsolt:A tájékoztató  bevezetésében a  statisztikai  táblázatok 2008.  december  31.  és  2009. 
december  31-i  népszámlálási  adatokat  tartalmaznak.  Tudomása  szerint  ettől  frissebb statisztikai 
adatok is rendelkezésre állnak. A rászorultak száma 2008-hoz képest növekedést mutat, melyből 
következik,  hogy  egyre  több  rászorult  család  él  Salgótarjánban,  akik  védekező  mechanizmust 
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indítanak,  például  a  házasságok  felbontásával.  Ezekben  a  családokban  egyre  több  a  rászorult 
gyermek, akikről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az előterjesztésből egyértelműen kitűnik, 
hogy a családgondozókra igen magas esetszám jut.  Véleménye szerint ez a létszám nem képes 
megfelelő minőségben ellátni a munkát. Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy a városban két fő 
félállású szociális munkás áll rendelkezésre. Az igazolatlan hiányzások, az elkövetett bolti és egyéb 
lopások felderítésére, segítésére ezt a létszámot nagyon kevésnek találja. A tájékoztató 10. oldalán 
olvasható,  hogy  „...  kéthetente  a  péntek  esti  járőrözést,  melynek  célja,  hogy  a  gyakran  ittas, 
szórakozó fiatalokat  megóvják az áldozattá  válástól,  illetve a  szabálysértések,  bűncselekmények 
elkövetésétől.”  Úgy  gondolja,  hogy  ezt  célként  nem  lehet  beállítani.  Azt  a  problémát  kellene 
megoldani,  hogy  ne  legyenek  a  városban  ittas  fiatalok.  Az  utcai  szociális  munkások  és  a 
családgondozók alacsony létszáma miatt a családterápiák nem valósulnak meg.
A  tájékoztató  nem  foglalkozik  azon  ellátásokkal,  melyekre  törvényi  kötelezettsége  lenne  a 
városnak. Nem győzi hangsúlyozni a bölcsőde és a szakellátás hiányát. Az előterjesztés megemlíti 
ugyan, de úgy gondolja, hogy a városnak magának kellene szakmailag felügyelni és kezelni, így a 
problémák csökkenthetőek lennének.
A  tájékoztató  végén  megfogalmazott  célok,  feladatok,  elképzelések  esetében  egy  bővebb, 
megfontoltabb, további intézkedéseket magába foglaló javaslatokat lehetett volna megfogalmazni, 
melyet a város helyben tud megoldani.
Összességében  elmondható,  hogy  a  tájékoztató  számszerűsíthetően  jól  előrevetíti  azokat  a 
gondokat, problémákat, amivel Salgótarján Megyei Jogú Városnak az elkövetkező években szembe 
kell néznie.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Bízik  abban,  hogy  a  központi  szabályozás  a  szociális  és 
gyermekvédelmi területeken is változni fog. Pozitívumként emeli ki a péntek esti járőrözést, melyek 
a  rendőrséggel  és  a  polgárőrséggel  együttműködve  történnek.  A fiatalokkal  mindenféleképpen 
foglalkozni kell. A járőrözés célja, hogy megelőzze, megakadályozza azt a társadalmi problémát, 
melynek gyökereit először a családokban kell keresni. A problémát az önkormányzat, a szociális 
munkások  és  gyermekvédelemben  dolgozók  nem  tudják  megoldani,  a  családok  nagyobb 
felelősségét kell hangsúlyozni. A családokat kell visszavezetni abba az állapotba, hogy családként 
tudjanak működni.

Fekete Zsolt: Úgy gondolja, hogy nem elég a kéthetente pénteken tartott járőrözés, azonban egy 
főállású  szociális  munkás  sem  elég  ahhoz,  hogy  a  problémát  megoldja.  Olyan  jellegű 
családgondozást kell végrehajtani, amire a jelenlegi 12 családgondozó munkaideje nem elég.

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

16. Javaslat  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető  igazgatója  megbízatásának 
meghosszabbítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásánál jelen van:

– Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 92/2010. (IV. 27.) Öh. 
számú  határozatával  létrehozta  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.-t  a  „Salgótarján 
városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja”  című  kiemelt  projekt  és  az  Integrált 
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Városfejlesztési  Stratégiában  meghatározott  fejlesztések  projekt-menedzsment  feladatainak 
ellátására. A Közgyűlés a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására társasági jogviszony keretében, 
díjazás  nélkül  Tatár  Csabát  választotta  meg.  Megbízása  2010.  december  31-ig  szólt,  melyet  a 
Közgyűlés 253/2010. (XII.16.) Öh. számú határozatával 2011. június 30-ig meghosszabbított.
A kiemelt  projektre  vonatkozó  támogatási  szerződés  megkötése  legkorábban  2011.  júniusában 
várható.  A  költségek  csökkentése  érdekében  célszerű  a  jelenlegi  ügyvezető  megbízási 
jogviszonyának 2011. december 31-ig történő meghosszabbítása.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  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: 112/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának,  Tatár  Csabának a megbízatását  2011. június  30.  –  2011. december 31-ig terjedő 
időszakra  meghosszabbítja,  és  a  társaság  alapító  okiratát  az  1.  sz.  mellékletnek  megfelelően 
módosítja.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  alapító  okirat  módosítás,  valamint  a  megbízási 
szerződés módosításának aláírására.

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

17. Javaslat Fülek várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 ország 6 városával 
–  Besztercebánya,  Vantaa,  Vigarano  Mainarda,  Losonc,  Gliwice,  Urikány  –  ápol  testvérvárosi 
kapcsolatokat.  Fülek  Város  Önkormányzata  2011.  áprilisában  kezdeményezte  a  testvérvárosi 
kapcsolatfelvételt.  Az  egyeztetések  során  a  két  város  közösen  alakította  ki  az  együttműködési 
területeket,  melyek  többek  között  kiterjednének a  gazdaságfejlesztésre,  a  Novohrad-Nógrád 
Geopark  területén  megvalósuló  fejlesztésekre,  közös  pályázati  lehetőségek  igénybevételére,  a 
kultúra, oktatás, a sport és az idegenforgalom témakörében kialakítandó együttműködésre.
Fülek városával több éve tart a munkakapcsolat a Geopark projekt kapcsán. A hétvégén háromnapos 
Geopark konferencia  lesz a  városban a testvérvárosok részvételével.  A konferencia  keretében – 
Közgyűlés jóváhagyását követően – ünnepélyes keretek között írja alá a város Besztercebánya és 
Fülek városával az együttműködési megállapodást. A konferencia központi témája a határ menti 
együttműködés  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  területén,  ezenkívül  a  testvérvárosi  képviselők 
Ipolytarnóc és Hollókő területét is bejárják. 
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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: 113/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a szlovákiai 
Fülek városával a kölcsönös tiszteleten alapuló testvérvárosi kapcsolatot létesítsen.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  –  a  melléklet  szerinti  –  a  közösségi 
szolgáltatások,  gazdaságfejlesztés,  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztés,  valamint  a 
kultúra, az oktatás, a sport és az idegenforgalom területére vonatkozó testvérvárosi szerződést 
aláírja.

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

18. Javaslat Besztercebánya várossal létesített testvérvárosi kapcsolat megújítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1973-ban létesített 
testvérvárosi kapcsolatot Besztercebánya Város Önkormányzatával. A kapcsolat azóta folyamatosan 
működik. Besztercebányán az önkormányzati  választások következtében változás történt a város 
vezetésében. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a minap egy delegáció látogatott el a városba, 
melyet  az ottani  alpolgármester  vezetett.  A találkozón megerősítették a további  együttműködési 
szándékot,  elsősorban  a  turizmus,  az  oktatás  és  a  kultúra  területén.  Fontosnak  tartja,  hogy  a 
testvérvárosi kapcsolat kibővül.

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: 114/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a szlovákiai 
Besztercebánya városával fennálló testvérvárosi kapcsolatot megújítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Besztercebánya  és  Salgótarján  között 
meglévő  együttműködési  megállapodásnak  a  kultúra,  az  oktatás,  az  idegenforgalom,  a 
Novohrad-Nógrád  Geopoark  területére  vonatkozó  kibővítésével  kapcsolatban  a  szükséges 
egyeztetéseket Besztercebánya Város polgármesterével lefolytassa, és a testvérvárosi szerződést 
aláírja.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) bekez-
désének a/ pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor.
Megkéri a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit, ér-
deklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egysé-
gek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  nyilvános  üléssel  folytatja  munkáját.  A mai  ülésre 
interpelláció nem érkezett. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelentése?

Szabó Ferenc Gábor: Az önkormányzat rendeleteit az internetről le lehet tölteni. Előfordult már 
azonban az is, hogy az aktuális rendeletet internet elérés hiányában nem tudta letölteni. dr. Gaál 
Zoltán jegyző úrtól írásban már kérte, hogy lehetőség szerint a hatályos önkormányzati joganyagot 
a  képviselők  DVD  formátumban  kaphassák  meg.  Ezt  a  kérést  szeretné  most  megerősíteni.  A 
Közgyűlés tagjai jelenleg az internetről egy kóddal tudják a tárgyalandó előterjesztéseket letölteni, 
van  azonban  olyan,  aki  a  CD-re  való  kiírást  választotta.  Kéri,  hogy  erre  is  nyíljon  mód  a 
későbbiekben.

Dr. Gaál Zoltán: Az előterjesztések nagysága, mérete bizonyos technikai jellegű problémákat vet 
föl. A hivatal arra törekszik, hogy a képviselők munkáját kiszolgálja. A kérés lényege az volt, hogy 
a  módosítások  mellett  az  eredeti  javaslatot  is  lehessen  látni.  A rendeletek  a  város  honlapján 
megtalálhatók.  Minden  esetben  meg  fogják  vizsgálni  azt,  hogy mikor  célszerű  az  eredeti  és  a 
módosított  rendeletet  egyszerre  megküldeni.  Úgy  gondolja,  hogy  a  Közgyűlés  tagjai  el  tudják 
dönteni azt,  hogy melyik lehetőséggel kívánnak élni. Amennyiben nincs szükség a CD-lemezre, 
akkor áttérhetnek az internetről való letöltés lehetőségére.
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