
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 30-i üléséről.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
Közgyűlés  15  tagjából  12  fő  van  jelen.  Dóra  Ottó,  Huszár  Máté  és  Méhes  András  az  ülést 
megelőzően  jelezték  távolmaradásukat  közfeladataikra  való  tekintettel.  A  Közgyűlés 
határozatképes.

A tárgysorozatot érintően az alábbi módosító javaslatot teszi. A Közgyűlés 10. napirendi pontként 
vegye  fel  a  „Javaslat  a  Novohrad-Nógrád Geopark  Nonprofit  Kft.  veszteségének  rendezéséhez  
szükséges  döntések  meghozatalára”  című  előterjesztést Eötvös  Mihály  alpolgármester 
előterjesztésében.
11. napirendi  pontként  vegye  fel  a  „Javaslat  a  Német  Képzési  és  Kutatási  Minisztérium által  
támogatott  „NetMADE”  projekthez  való  csatlakozásra”  című  előterjesztést  Lőrincz  Gyula,  a 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője előterjesztésében.
Illetve  24. pontként  javasolja  felvenni  a  „Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  
Közalapítvány  új  kuratóriumi  tagjának  megválasztására” című  előterjesztést  a  polgármester 
gondozásában.

Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszáma értelem szerint módosul.

A tárgysorozatot érintő további módosító javaslat nincs.



A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a következő tárgysorozatot fogadja el:

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

2. Javaslat  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: 
Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  önkormányzati  rendelete  az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek 
elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI.6.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő

4. Javaslat  ÉMOP-3.1.2/E-11  „Településrekonstrukció  az  árvíz  sújtotta  településeken” 
tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

5. Javaslat  a  Salgótarján  Észak-Dél  irányú  kerékpárút  kiépítése  II/A.  ütem  pályázati 
forrásból történő megvalósításához
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

6. Javaslat  a  Hollókőtől  Murányig  kerékpáron  –  határon  átnyúló  kerékpárút-hálózat 
Salgótarján közigazgatási területén haladó szakaszaira vonatkozó tulajdonosi és kezelői 
nyilatkozat megadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
Fáklya  Beáta,  a  Nógrád  Megyei  Közgyűlés  Hivatala  Beruházási  Főosztályának 
főosztályvezető-helyettese

7. Javaslat  a  2011.  évi  költségvetési  intézkedési  terv  végrehajtásáról  szóló  beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

9. Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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10. Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  veszteségének  rendezéséhez 
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

11. Javaslat  a  Német  Képzési  és  Kutatási  Minisztérium  által  támogatott  „NetMADE” 
projekthez való csatlakozásra
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

12. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő 
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

13. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonát képező, Salgótarján 3730 hrsz-ú 
ingatlan telekhatár rendezésére és a rendezéssel érintett földrészlet Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonába vételére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

14. Javaslat  a  Salgótarján  1782/1  hrsz-ú  ingatlanon  felépített  pavilonok  ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

15.a.) Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közbeszerzési Bizottsága 
és  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  által  lefolytatott  2010.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

15.b.) Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  –  lefolytatott  2010.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

16. Javaslat  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

17. Javaslat a „Salgótarján Közbiztonságáért” Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Hrabecz Gyula, a kuratórium elnöke

18. Javaslat a „Salgótarján Néptáncművészetéért” Közalapítvány 2010. évi beszámolójának 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a közalapítvány kuratóriumának elnöke
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19. Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
működéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

20. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

21. Tájékoztató  az  óvodai,  az  általános  iskolai  beiratkozásról  és  a  középiskolai 
beiskolázásról, valamint javaslat a 39/2011. (III.24.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

22. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23. Javaslat  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Serfőzőné Deák Katalin pályázó

24. Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  új  kuratóriumi  tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda
A napirend tárgyalásához meghívott:
Malomhegyi Nándor

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  polgármesteri  tájékoztatót  nem  kívánja  kiegészíteni,  ahhoz 
kapcsolódva kérdés, vélemény nincs, a Közgyűlés tudomásul veszi.
Napirendek  előtt  a  700 éves  Baglyaskő  Vára  –  Salgótarján  Emlékév  záró  programjait  értékeli, 
ismételten megköszöni az Emlékbizottság munkáját. Külön köszönetet mond Szilasi Andrásnak, az 
Emlékbizottság alelnökének; a tőle kapott összefoglaló diasorozatot megtekinti a Közgyűlés.

VETÍTÉS

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  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  június havi módosításának lényegi 
elemeit  ismerteti,  melyek  leginkább  technikai  módosítások,  azaz  előirányzati  rendezések, 
pótelőirányzatok.
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Népjóléti 
Bizottság 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  1  nem ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi  rendeletet 
alkotta:
[A 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet 2011. június 30-án 10 órakor lép hatályba. A módosítás 
kihirdetésének idejére 10 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
(Szünet után a jelenlévő képviselők száma 10 fő, Fenyvesi Gábor és Fekete Zsolt hiányzik.)

2. Javaslat  a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  38/2011.  (III.24.)  Öh.  sz.  határozatában  döntött  a 
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon átszervezéséről, valamint alapító okiratának 
2011.  július  1-jével  hatályba  lépő  módosításáról,  melynek  keretében  a  Bóna  Kovács  Károly 
Tagiskola,  valamint  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Tagiskola  által  használt  épületeket  kivonják  az  ellátó 
rendszerből.  A  határozat  4.  pontjában  a  Közgyűlés  2011.  június  30-i  határidővel  felkérte  a 
polgármestert, hogy módosítsa a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 17/2006. (V.26.) Ör. 
sz. rendeletet.
A Bóna Kovács Károly Tagiskolában a 2011/2012-es tanévben első osztály nem indul. Beiskolázási 
körzete az Arany János Tagiskola körzetéhez fog tartozni. A 2-4. évfolyam tanulói a Diákotthonban 
lesznek elhelyezve, az 5-8. osztály pedig a Dornyay Béla Tagiskolába kerül.
A Bóna  Kovács  Károly  Tagiskola  felső  tagozatos  tanulói  Baglyasalja  városrészből  helyi  járati 
busszal,  a  14-es,  illetve  46-os  járatok  segítségével  tudnak eljutni  a  Dornyay Béla  Tagiskolába. 
Annak  érdekében,  hogy  ez  a  családok  számára  ne  jelentsen  többletterhet,  indokolt  a  rendelet 
felülvizsgálata és a bérlettámogatást biztosítani ezen tanulók részére.
Jelen rendelet a közgyűlési határozatban foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek tesz eleget.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság,  valamint  a  Népjóléti  Bizottság  is  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 29/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  önkormányzati  rendelete  az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek 
elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI.6.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Ercsényi Ferenc képviselő úr a Zöldfa úti lakások értékesítésével 
kapcsolatban javasolta az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítésének 
szabályairól szóló helyi  rendelet  módosítását.  Ennek megfelelően a  rendeletmódosítás elkészült. 
Megkérdezi az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Ercsényi  Ferenc: Az előterjesztés 4-8 családnak kíván segíteni,  akik önhibájukon kívül kerültek 
lehetetlen  élethelyzetbe  és  vált  veszélyeztetetté  a  lakhatásuk.  A rendelettervezet  alapján  ez  a 
segítség nem kerül a városnak közvetlen költségébe.
Feltételezése szerint a FIDESZ-KDNP nem támogatja az előterjesztést, mivel nem készült el az a 
kiegészítés a rendeletmódosításhoz, melyről a bizottsági üléseken tárgyaltak. Ennek ellenére kéri a 
Közgyűlés támogatását, a módosítás elfogadását.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  2  igen  szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  nem 
támogatta  az  előterjesztést.  A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi 
Bizottság 1 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett szintén nem támogatta az előterjesztést.

Szabó Ferenc Gábor: A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
ülésén a módosítással kapcsolatban az hangzott el, hogy lehetőség szerint készüljön kiegészítés a 
közgyűlésre. Ha ez nem sikerül, akkor a következő közgyűlésre. Tehát nincs elvetve a módosítás.

Tatár  Csaba: A  jövőbeni  döntés  elősegítése  érdekében  adatokat  szolgáltat  a  területről.  Az 
előterjesztés alapja nem 4-8 család, hanem 2 család sanyarú helyzete. De az ismertetett adatokból is 
látszik, hogy hatalmas a probléma, közel 10 millió Ft a bérleti díj tartozás azon a területen.
Ercsényi  Ferenc  előterjesztése  segítő  szándékú,  de  nem  éri  el  a  kívánt  célt,  ezért  egy  sokkal 
komolyabb,  nagyobb  formátumú,  a  terület  minden  problémáját  rendező  módosító  indítvánnyal 
élnek majd, ha lehetséges, az augusztusi testületi ülésen.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Egyetért  Szabó  Ferenc  és  Tatár  Csaba  kiegészítésével.  Annál  is 
inkább, mert Ercsényi Ferenc módosításában visszamenőleges hatály van, illetve ez mindössze 2 
családnak  a  problémáját  kezelné.  Alapvető  cél,  hogy  az  önkormányzat  el  tudja  adni  ezeket  a 
lakásokat,  ennek érdekében komplexebb módon kell  felülvizsgálni  a  megalkotott  rendeletet.  Az 
augusztusi közgyűlésen tárgyalják a teljes szektort érintő módosítást.

(Fenyvesi Gábor és Fekete Zsolt is visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 12 fő.)

A Közgyűlés 3 igen szavazattal, 9 nem ellenében nem fogadta el a rendelettervezetet.
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4. Javaslat  ÉMOP-3.1.2/E-11  „Településrekonstrukció  az  árvíz  sújtotta  településeken” 
tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2010 decemberében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
egy előzetes regisztrációs pályázatra benyújtotta igényét, így jogosulttá vált a 2011. április 5-én 
megjelent  „Településrekonstrukció  az  árvíz  sújtotta  településeken”  című  pályázat  beadására, 
támogatás igénylésére.
Az  előterjesztés  a  Beszterce  városrészen  található  Teraszos-Görbe  összekötő  út  472  méteres 
szakaszának, illetve Zagyvaróna városrészben található Csalános út teljes hosszban történő, kb. 500 
m-es  szakasz  felújítására  vonatkozik.  A fejlesztés  összköltsége  a  kiviteli  tervdokumentációk  és 
költségbecslések elkészítésének, az útfelújítások kivitelezési munkálatainak, a nyilvánosság, építési 
műszaki ellenőr és projektszintű könyvvizsgáló biztosításának költségét tartalmazza.
A pályázati  intenzitás  95%-os,  a  pályázat  benyújtásának  határideje:  2011.  június  30.  A projekt 
összköltsége  91.284.618  Ft,  ebből  a  ROP-támogatás  keretében  86.720.387  Ft  nyerhető  el,  a 
szükséges saját forrás összege 4.564.231 Ft.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 117/2011.(VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  Észak-magyarországi  Regionális 
Operatív  Program  keretében  meghirdetett  „Településrekonstrukció  az  árvíz  sújtotta 
településeken” (ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati felhívásra történő, „Teraszos-Görbe összekötő út és 
Csalános út felújítása” című pályázat benyújtását.
A pályázat tárgya: Salgótarján, Teraszos-Görbe összekötő út (Görbe út - 2545/7, 2545/4, 2671, 
2719 hrsz.) és Csalános út (8335, 9011 hrsz.) teljes hosszban történő felújítása
A fejlesztés költségei:

Költség megnevezése Összege (Ft)

Kiviteli tervek készítése 1 900 000

Felújítások költségbecslése 87 234 618

Műszaki ellenőrzés  1 350 000

Nyilvánosság biztosítása 500 000

Projektszintű könyvvizsgálat díja 300 000

Összesen  91 284 618
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A fejlesztés forrásai:

Források Összeg (Ft, 2011)

Saját erő 4 564 231

ÉMOP-3.1.2/E-11 pályázati támogatás 86 720 387

A fejlesztés összköltsége 91 284 618

A Közgyűlés  a  felújítás  megvalósulásához szükséges  önerőt  Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlésének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.17.) rendeletében a 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítési költsége” kiemelt 
előirányzaton biztosítja.

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

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

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

5. Javaslat  a  Salgótarján  Észak-Dél  irányú  kerékpárút  kiépítése  II/A.  ütem  pályázati 
forrásból történő megvalósításához
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Új Széchenyi Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív 
Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázati  felhívást tett  közzé.  A fejlesztés 
közvetlen  célja  a  lakóterületeket  a  munkahelyekkel,  valamint  a  mindennapi  szolgáltatások, 
kereskedelem,  ügyintézés  helyszíneivel  összekapcsoló,  vonzó,  a  biztonságos  kerékpáros 
közlekedést  szolgáló  komplex projektek  támogatása,  közlekedési  célú,  szerves  egységet  képező 
kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása.
A támogatás  formája  vissza  nem  térítendő,  mértéke:  85%.  A pályázat  már  elkészült,  mivel  a 
benyújtási  határidő  2011.  július  28-a.  A megvalósítás  teljes  költsége:  205.301.425  Ft,  ebből 
körülbelül 170 millió Ft-os támogatásra számít az Önkormányzat.
Az Észak-Dél  irányú kerékpárút  2007.  óta  készül.  A kerékpárút  teljes  hosszának engedélyezési 
tervei minisztériumi forrásból készültek el még az előző ciklusban. Az I. ütem – Ipari Parktól az 
Eperjes  telepig terjedő szakasz– kivitelezésére a  ROP-hoz benyújtott  pályázaton nyert  pénzt  az 
Önkormányzat  Jelenleg  a  zagyvapálfalvai  városrészben  zajlanak  a  munkálatok,  valószínűleg 
augusztusra átadható lesz a forgalom számára. Amennyiben a II/A. ütemre vonatkozó pályázat is 
sikeres lesz, akkor a Sportcsarnoktól az Eperjes telepig terjedő szakaszt fogják kiépíteni. Továbbá 
bízik benne, hogy a III. szakasz kiépítésére is lesz majd pályázat.
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Az egész észak-magyarországi régióra mindösszesen 570 millió Ft van kiírva, de bízik benne, hogy 
sikeres lesz a pályázat és az Önkormányzat megkapja a 170 millió Ft támogatást.
A  következő  napirendi  pont  is  egy  kerékpárutas  előterjesztés,  mely  Nógrád  Megye 
Önkormányzatának  kerékpárút  fejlesztési  projektjéhez  kapcsolódik;  az  engedélyeztetésre 
pályáznak, a városi önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulásról kell majd dönteni.

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

Szabó Ferenc Gábor: Megköszöni a város kerékpáros társadalma nevében a vezetés támogatását. 
Csak pozitív és várakozással teli vélemények jutottak el hozzá a projekttel kapcsolatban.

Fekete Zsolt: Felhívja a figyelmet egy adminisztrációs elírásra, miszerint jelen napirendi pontban 
Szécsényi út – Katona József út szerepel, a 6. napirendi pontban viszont Szécsényi út – Fazekas 
Mihály út.  Véleménye szerint  a  6.  napirend esetében van rosszul  megjelölve,  mivel  a  Fazekas 
Mihály út a Katona József útba torkollik bele. Vagy esetleg a kerékpárút felmegy az Eperjes telepre 
15-20 métert.
Véleményét  mondja el  először,  majd  az abból  adódó kérdéseit.  Nagy lehetőségnek tartja,  hogy 
mindkét  irányba  lehet  majd  Eperjes  telepről  kerékpárral  közlekedni,  de  először  mindennapi 
dolgokra – parkolási gondok megoldása a nyugati városrészben, Károlyi telepen útjavítás – kellene 
költeni és csak utána kielégíteni a kerékpáros társadalmat.
A fejlesztési becsült költségeknél kérdezi, hogy mit fed le a nyilvánosság biztosításának költsége 
(1.500.000  Ft),  a  szemléletformálás  költsége  (közel  1.000.00  Ft).  Továbbá  csökkenthetők-e  a 
pályázatban nem elszámolható költségek, amelyek összege majdnem 11.000.000 Ft? Így lehetne 
csökkenteni Salgótarján önrészét, a mintegy 40.000.000 Ft-ot.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A fejlesztési projektek pénzfelhasználásával kapcsolatban elmondja, 
hogy jelenleg nincs pályázati kiírás útfelújításra, mivel még az előző kormány megszüntette a hazai 
forrásokat. Az önerő elkülönítését már a költségvetési rendeletben megtették, tehát az lényegesen 
nagyobb összegben rendelkezésre áll a város költségvetésében, mint amire a pályázathoz szükség 
van.  Tehát  ebből  a  forrásból  útfelújítások,  parkolók  kialakítása  nem  oldható  meg,  pályázati 
önerőként pedig nem jeleníthető meg, mert nincsenek olyan típusú pályázatok.
Felhívja Fekete Zsolt  figyelmét  arra,  hogy a parkolási  gondok enyhítéséhez már megkötötték a 
támogatási szerződést a városközpont funkcióbővítő rekonstrukciójára, abban nagy számú felszíni 
parkoló kialakítása is szerepel, tehát ez is segíteni fogja a belvárosi parkolást.

Lőrincz  Gyula: Köszöni  a  figyelemfelhívást  az  elírásra,  meg  fogják  nézni  és  ha  szükséges, 
korrigálják.
A  pályázatba  beépített  költségekkel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  mind  a  nyilvánosság 
biztosításának költsége,  mind a  szemléletformálás  a  pályázati  kiírásban szerepelnek,  be  vannak 
árazva, ezeket kötelező elvégezni. Egyébként az összköltségben nem jelentenek nagy visszalépést, 
hogyha visszavetíti az önerőre.
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Viszont  valóban  van  egy  10.000.000  Ft  nagyságrendű  el  nem számolható  költségelem,  amely 
beemelését műszaki indokok magyarázzák. A sportcsarnok és a Kodály Zoltán Tagiskola mellett 
lévő  útszakasz,  amely  mellett  megépül  majd  a  kerékpárút,  rendkívül  rossz  állapotban  van. 
Közlekedésbiztonsági szempontból nagy kockázatvállalás lenne, ha ezt az útszakaszt nem újítanák 
fel teljes egészében.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért ezen útszakasz felújításával, mely egységessé teszi a teljes 
területet.

Fenyvesi Gábor: Értetlenül áll a felvetett problémákkal szemben, ahogy más alkalommal is... Mint 
az északi városrész képviselője kifejezetten lobbizott annak érdekében, hogy északról induljon a 
kerékpárút építés, bár elég meggyőző érv, hogy az Ipari Parkig van kerékpárút, ezért ezt figyelembe 
kellett venni.
Az MSZP frakciónak nem kellene energiát fektetnie abba, hogy kitalálja, miért nem kell megépíteni 
a kerékpárutat, az előző ciklusban is voltak ehhez hasonló ellenvetések, mint parkolóházak építése, 
Teraszos-Görbe út felújítása.
Nem  lát  ellenérveket,  Szabó  Ferenc  képviselőhöz  hasonlóan  pozitív  visszajelzéseket  kapott  a 
kerékpárút építésével kapcsolatban. Most is sokan bicikliznek és valószínűleg egyre többen fognak, 
ezért nagyon fontosnak tartja és reméli, hogy minél gyorsabban meg fog épülni a teljes szakasz.

Fekete  Zsolt: Nem  vitatkozik  a  kerékpárút  nagyszerűségével,  ő  is  használni  fogja,  de  nehéz 
megmagyarázni a balesetveszélyes állapotban lévő úton lakó polgároknak, hogy az önkormányzat 
miért nem az utakkal foglalkozik először. Véleménye szerint kötelező feladatelvállalásba tartoznak 
a biztonságos utak, járdák, ehhez tartozó közművek megléte, kiépítése és csak ezután jöhetnek a 
vállalt feladatok: a bicikli út, lanovka, fogaskerekű, stb.
Hozzáteszi, hogy bár az előző kormány megszüntette a hazai forrásokat, de akkor nagyon sok utat 
felújítottak  abból  a  lehetőségből  Salgótarjánban  és  a  mostani  kormányt  valójában  semmi  nem 
gátolja abban, hogy újra megnyissa ezeket a kapukat.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Semmi nem gátolja, csak az az üres kassza, amit az előző kormány a 
mostanira hagyott.  Nehéz megmagyarázni a lakótársaknak az iszonyú állapotú utakat, de Fekete 
Zsolt vélhetően meg tudta magyarázni az előző ciklusban, hogy nincs itt szükség útfelújításra, azért 
nem kellenek a hazai források.
Nincs értelme a kedélyek ilyen fajta szításának. Minden képviselő tudja, hogy ezeket a pályázati 
forrásokat  csak  erre  lehet  felhasználni.  Attól  függetlenül,  hogy  nincs  lehetőség  útfelújításra 
pályázati forrást hozni, minden olyan pályázati lehetőséget ki kell használni, ami az itt élőknek, az 
ide  érkezőknek  a  komfort  érzetét  javítani,  az  életszínvonalát  emelni  tudja.  Inkább  ebben  a 
gondolkodásban érdemes a lakótársakat is megnyugtatni és nem fals információkat közvetíteni.
Arra  kéri  a  képviselőtársakat,  hogy  az  értelmetlen  dolgok  felerősítése  helyett  támogassák  a 
döntéseket.
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Szabó  Ferenc  Gábor: Szemléletváltásra  van  szükség,  a  kerékpározás,  a  kerékpárút  építés  nem 
számít luxusnak, nem egy plusz valami, hanem alapvető, hogy ezt a város biztosítsa a bicikliző 
polgárainak.  Sokan  ennek  az  ellenkezőjét  gondolják,  ezért  is  érdemes  a  projektben  a 
szemléletváltásra pénzt elkülöníteni. A kerékpáros közlekedik, a biztonságos közlekedésnek nagyon 
fontos  része,  hogy elkülönítve  lehessen kerékpározni.  Salgótarján szerencsés  helyzetben van az 
alföldi városokhoz képest, hiszen amilyen hosszú völgyben fekszik, szinte egy hosszú kerékpárúttal 
megoldható a kiépítés.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Egyetért  Szabó  Ferenc  Gáborral  mind  a  szemléletváltás 
szükségességében, mind a kerékpárutak kiépülésének fontosságában. Az előző ciklusban az észak-
magyarországi  régióban  jóval  kevesebbet  különítettek  el  kerékpárutak  építésére  az  ország  más 
régióihoz képest. A kerékpárút eredendő célja a kerékpárral való munkahelyre járás ösztönzése, az 
útvonalterv is úgy van kialakítva, hogy a város minden részéből elérhető legyen.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta.

Szám: 118/2011.(VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Észak-Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” (ÉMOP-5.1.3-11) támoga-
tásra történő pályázat benyújtását az alábbiak szerint:

A pályázat címe: Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítése II./A ütem

A fejlesztés megvalósítási helyszínei:
• Bajcsy Zsilinszky úton indul a 41-es házszámtól. (1142/2 hrsz.)
• A 2112. sz. út (tehermentesítő út) bal oldalán

(1167;1170;1171;1177;1238;1035/1;1239;1240;1241/2;1241/1;1771/1;1765 hrsz.) 2206. sz. 
út csomópontjáig.

• A csomóponton történő átvezetés után a 1774 hrsz-ú úton halad
• A Tarján patak 1782/1 hrsz-ú ingatlanát keresztezi
• A Kassai soron (1783; 1787/12 hrsz.) halad, majd eléri a Kossuth utcát (1812 hrsz.)
• A kerékpárút egyik forgalmi iránya a Kassai soron (1813;1818 hrsz),
• A másik forgalmi sávja pedig a Május 1 úton (1854 hrsz.) halad tovább.
• A Sportcsarnok kiszolgáló útját elérve a Május 1 úton haladó forgalmi sáv a 1877 hrsz.-ú in-

gatlanon érkezik meg(1782 hrsz.).
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A fejlesztés költségbecslése és forrásösszetétele:

Költségtípusok Bruttó költség
Projekt előkészítés költségei 10.525.000 Ft
Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó eszközök be-
szerzése

915.000 Ft

Építés 177.167.125 Ft
Nyilvánosság biztosításának költségei 1.500.000 Ft
Könyvvizsgálói díjak 600.000 Ft
Műszaki ellenőri tevékenység díja 2.850.000 Ft
Szemléletformálás 950.000 Ft
Pályázat szerinti összes költség: 194.507.125 Ft
Ebből:
Saját erő 29.176.069 Ft
ÉMOP-5.1.3-11 támogatásból igényelt összeg 165.331.056 Ft
Pályázatban nem elszámolható költségek 10.794.300 Ft
Szükséges saját erő összesen 39.970.369 Ft
Megvalósítás teljes költsége 205.301.425 Ft

A Közgyűlés a megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét Salgótarján Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (II.17) rendeletében a 
Salgótarján É-D. irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása saját erő kiemelt előirányzaton bizto-
sítja.

Határidő: 2011. július 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatko-
zatok megtételére.

Határidő: 2011. július 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6. Javaslat  a  Hollókőtől  Murányig  kerékpáron  –  határon  átnyúló  kerékpárút-hálózat 
Salgótarján közigazgatási területén haladó szakaszaira vonatkozó tulajdonosi és kezelői 
nyilatkozat megadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
Fáklya  Beáta,  a  Nógrád  Megyei  Közgyűlés  Hivatala  Beruházási  Főosztályának 
főosztályvezető-helyettese
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nógrád Megye Önkormányzata a „Hollókőtől Murányig kerékpáron 
–  határon  átnyúló  kerékpárút  –  hálózat  megvalósításának  előkészítése”  című  pályázati  projekt 
keretén  belül  megbízást  adott  a  VIA FUTURA Kft.-nek  a  magyarországi  szakaszok  tervezési-
szakértési feladatainak elvégzésére.
A 10  kerékpárút  szakaszból  –  közülük  kettő  Salgótarján  területén  halad  –  álló  nyomvonal  és 
kialakítás  az  érintett  önkormányzatokkal  egyeztetve  lett,  az  engedélyezési  tervek elkészültek és 
hatósági jóváhagyásra benyújtották, megbízóként a megyei önkormányzat megjelölésével.
A hatóság  felhívására  a  közgyűlés  elnöke  felhatalmazta  a  hatóságot,  hogy  az  önkormányzat 
megrendelésére elkészített tervezési munkákhoz kapcsolódó engedélyében építtető engedélyesként 
Nógrád Megye Önkormányzata legyen nevesítve.
A hatóság hiánypótlásra szólította fel az építtető megbízásából eljáró céget, hogy csatolja a létesülő 
kerékpárút  tulajdonosának  és  kezelőjének  a  hozzájárulását  arról,  hogy  a  létesülő  kerékpárút 
tulajdonosa és kezelője lesz és a kerékpárút a helyi közúthálózat részét fogja képezni.
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az előterjesztés módosított 1. és 2. sz. mellékletét az ülést 
megelőzően osztották ki, de a bizottságok már a módosításokkal együtt tárgyalták a napirendet.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  8  igen  szavazattal,  egyhangúlag,  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  szintén  egyhangúlag,  8  igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Szám: 119/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hollókőtől Murányig kerékpáron – határon átnyúló 
kerékpárút hálózat Salgótarján közigazgatási területén haladó szakaszai vonatkozásában a tulajdo-
nosi és kezelői nyilatkozatot az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogad-
ja és felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, továbbá azok Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Közlekedési Felügyelőségének (3100 Salgótarján, Karancs út 54.) történő megküldésé-
re. 

Határidő: 2011. július 11.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Fáklya Beának a részvételt, további jó munkát kívánt, 
remélve, hogy eredményes lesz a kerékpárút tervük.
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7. Javaslat  a  2011.  évi  költségvetési  intézkedési  terv  végrehajtásáról  szóló  beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A 2011.  évi  költségvetés  egyensúlyának  biztosítása  érdekében  a 
költségvetési  rendelet  elfogadásával  egyidejűleg 11 pontból  álló  intézkedési  tervről  határozott  a 
Közgyűlés.
A határozat több éves kihatású döntéseket is magában foglal és kiterjed egyrészt a nem lakás céljára 
szolgáló,  valamint  az  intézmények  elhelyezését  szolgáló  helyiségek  használatának  és  további 
hasznosításának  kérdésére,  az  önkormányzati  szervezeti  tagsági  viszonyok  felülvizsgálatára,  az 
önkormányzati cégek működésének, a szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok  ellátásának,  illetve  a  közoktatási  ágazatnak  a  felülvizsgálatára,  ezen  felül 
létszámcsökkentési intézkedések meghozatalára.
A Polgármesteri Hivatal irodái, valamint az önkormányzati költségvetési szervek és a társaságok 
vezetői  a  felülvizsgálatot  végrehajtották.  A  megtett  intézkedésekről,  az  egyes  feladatok 
végrehajtásáról készült a beszámoló, amely további feladatok kitűzéséről is rendelkezik.
Ugyan az ágazati törvények módosításai még nem készültek el, a beszámoló az alábbi feladatokat 
adja  az  egyes  ágazatokban:  a  közoktatási  feladatellátás  területén  a  szervezeti  egység  hatékony 
működése hogyan folytatható tovább; a szociális ágazatban mind önkormányzati, mind kistérségi 
szinten hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a működést.
A kistérségi önkormányzati feladatellátást nem érdemes újragondolni, mivel egyrészt nincs benne 
financiális  megtakarítás,  másrészt  szintén  a  központi  döntések  függvényében  tudnak  majd 
továbblépni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző napon a kistérségi ülésen döntöttek arról, 
hogy a kistérségi szociális intézmény vizsgálja felül a kötelező és nem kötelező feladatok ellátását. 
Ezt meg kell tenni a saját szociális feladatok ellátásában is.
Véleménye  szerint  minden  területen  költség-hatékony  gazdálkodást  kell  folytatni  és  olyan 
intézkedéseket meghozni, amely biztonságosabbá fogja tenni az önkormányzati költségvetést 2012-
ben.  Mindenképpen  az  ágazatokból  kell  megjeleníteni  a  megtakarításokat,  hiszen  további 
hitelfelvételi lehetőség nem nagyon áll rendelkezésre.
A cégek esetében is a hatékony működés érdekében zajlik a felülvizsgálat, az együttgondolkodás. 
Bízik benne, hogy majd a Közgyűlés elé kerül a cégek jövő évi további működésére vonatkozó 
javaslat.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság is támogatta az előterjesztést.

Ercsényi Ferenc: Az előterjesztésben az egyes határozati pontokhoz határidők is vannak rendelve, 
nagyon helyesen. Kérdezi, hogy ezek a határidők mennyire tekinthetők komolynak?
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  a  feladatok  ellátásával  kapcsolatos  határidőket 
egyértelműen komolyan veszi. Természetesem megvan a lehetőség a módosításra, ha menet közben 
kiderül, hogy mégsem teljesíthetők.

Dr. Bercsényi Lajos: A Közgyűlés egy májusi határozatában feladatot adott a Népjóléti Bizottság 
elnökének a szociális segélyezések természetben történő nyújtásával kapcsolatban. Kifejezi őszinte 
örömét,  hogy a hivatal,  az  intézményvezetők,  a  képviselőtársak  segítségével  egy műhelymunka 
folyik. Keresik a törvényt nem sértő, helyi sajátosságokat figyelembe vevő megoldást, hogy tényleg 
a leginkább rászorulókat támogassák. A munkával elkészülnek.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.

Szám: 120/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési gazdálkodását érintő egyes döntések meghozataláról 
szóló 28/2011. (II. 17.) Öh. sz. határozatának (a továbbiakban: Határozat) végrehajtásáról szóló be-
számolót elfogadja.
A Közgyűlés a beszámoló alapján további feladatokat határoz meg:

1. A Közgyűlés a Határozat 4. b) pontjának teljesítési határidejét az alábbiak szerint módosítja:
a.) a szakértői véleménnyel alátámasztott szervezetátalakítási koncepció beterjesztésére:

2011. szeptemberi közgyűlés időpontja
b.) az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó egyedi döntési javaslat benyújtására:

2011. decemberi közgyűlés időpontja

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Eötvös Mihály alpolgármester

2. A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat által közvetlenül, illetve a Salgótarjáni Kistérség Több-
célú Társulásán keresztül ellátott szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatoknak a 2011. évi jogszabályváltozások figyelembe vételével való ismételt áttekintését és 
amennyiben szükséges, a hatékonyabb feladatellátásra vonatkozó javaslat kialakítását.

Határidő: 2011. decemberi közgyűlés időpontja
Felelős.: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Dr. Romhányi Katalin irodavezető

3. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott feladatok racionalizá-
lására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
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Határidő: 2011. decemberi közgyűlés időpontja
Felelős: Dr. Romhányi Katalin irodavezető

4. A Közgyűlése utasítja a Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy az általános iskolai feladatellátás átvizs-
gálását követően a feladatellátás racionalizálására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. novemberi közgyűlés időpontja
Felelős: Dr. Romhányi Katalin irodavezető

5. A Közgyűlés a 2012/2013. évben a középiskolákban összesen indítható osztályok számát a de-
mográfiai tényezők miatt 21 osztályról 20 osztályra, a nyelvi előkészítő évfolyammal induló osz-
tályok számát 7 osztályról 5 osztályra csökkenti, a szakiskolai osztályok számát 1 osztályról 2 
osztályra növeli, továbbá 1 négy évfolyamos, két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály indítását 
rendeli el az öt évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály helyett.
A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Irodát, hogy a 2012/2013. tanévben indítható osztályok intéz-
ményenkénti meghatározását tartalmazó javaslatot ennek megfelelően készítse el és terjessze a 
Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. szeptemberi közgyűlés időpontja
Felelős: Dr. Romhányi Katalin irodavezető

6. A Közgyűlés a 28/2011. (II. 17.) Öh. sz határozat 11. pontjában szereplő, az Önkormányzat költ-
ségvetési szerveinél 2011. évben végleges létszámleépítést számait tartalmazó táblázatot az aláb-
biak szerint módosítja:

Határidő: értelemszerűen
Felelős: intézményvezetők

Dr. Gaál Zoltán jegyző
Dr. Romhányi Katalin irodavezető
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8. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Településszerkezeti  Tervének és  Helyi  Építési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A településrendezési terv módosítása a Beszterce-lakótelepi Tóstrand 
fejlesztése rendezési tervi szabályozásával foglakozik.
A határozati  javaslat  a Településszerkezeti  Terv  I/2-M-14 tervlapjának és a műszaki leírásnak a 
módosítására irányul.
A rendelettervezet a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv S-1-8-M számú tervlapjának 
módosítását tartalmazza.

Az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság a határozati  javaslatot 7 igen szavazattal,  1 nem 
ellenében támogatta,  a Helyi  Építési  Szabályzatról szóló rendelettervezetet  6 igen szavazattal,  1 
nem ellenében és 1 tartózkodás mellett támogatta. A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

(Ercsényi Ferenc távozott az ülés teremből, a jelenlévő képviselők száma 11 fő.)

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Szám: 121/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
[A 30/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Önkormányzati  kezdeményezés  az  Észak-Dél  irányú  kerékpárút 
kiépítése  II./A  üteméhez  kapcsolódó  nyomvonal  módosítás  alátámasztása  településrendezési 
eszközökkel. A szabályozás módosításának célja, hogy az észak-déli kerékpárút a belvárosban a 
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Kassai soron haladjon végig, lehetővé téve a lefedett patakon lévő pavilonok megtartását.
Magánkezdeményezésként a Nógrádker Zrt. meg kívánja a Lakberendezési Áruházat toldani külső 
személyfelvonóval az Erzsébet téri átjáró belső sarkán. Az épület toldásához ingatlan kiegészítés 
szükséges  a közterületi  Erzsébet tér  területéből.  A tervezett  személyfelvonó területén közművek 
húzódnak,  ennek  kiváltása  a  kezdeményező  költségére  valósítható  meg.  Az  épület  bővítése  a 
forgalmi rend változtatását is szükségessé teszi.

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

Fekete Zsolt: Kérdezi, hogy mi indokolja a pavilonok megtartását, hiszen korábban az volt a terv, 
hogy az út a pavilonok helyén megy. Attól tart, hogy a nyugati városrész még zsúfoltabbá válik és a 
módosítás miatt a sétálóutca és esetleg parkolóhelyek elvesznek.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tatár  Csaba,  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezetője  már  többször  is 
javaslatot tett a pavilonok megtartására. Részben a jelenlegi bérlők igénye alapján, részben további 
hasznosítás miatt. A jelenlegi módosítás nem teszi zsúfoltabbá a városrészt, nem fogja zavarni a 
közlekedést,  inkább  kényelmessé,  biztonságossá  teszi  a  terület  használatát  a  személygépkocsi 
forgalom korlátozásával.

Fekete Zsolt : Javasolja, hogy az 1. és 2. pontról külön szavazzanak.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztő befogadja a külön szavazásról szóló javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadta el a határozati javaslat 1. pontját.
A Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a határozati javaslat 2. pontját.

Szám: 122/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kerékpárút 
II./A ütem nyomvonal és a HÉSZ módosításának rendezését érintően a Településszerkezeti Terv 
I/2-M-14 szerkezeti tervlapjának és a szerkezeti műleírásának valamint a Helyi Építési Szabály-
zat módosítására a Tervezési szerződést megkösse, melynek költsége az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 6. Városfenntartási és egyéb feladatok cím 9. Te-
lepülésrendezési terv kiemelt előirányzatából kerül finanszírozásra.

Határidő: 2010. július 18.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 3890 hrsz.-ú Erzsébet tér kivett közterületet 
és 3883 hrsz.-ú Erzsébet tér 7. beépített területet érintően a Településrendezési szerződést és tele-
pülésrendezési tervkészítésére vonatkozó Tervezési szerződést megkösse úgy, hogy a tervezési 
díjat és a kapcsolatos járulékos költségeket teljes körűen 100%-ban a kezdeményezőnek kell fi-
zetnie.

Határidő: 2010. július 18.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10. Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  veszteségének  rendezéséhez 
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit  Kft.  elmúlt  időszakának 
tevékenységeiből  származó  bevételek  nem  biztosítottak  fedezetet  a  működéssel  kapcsolatos 
költségekre és ráfordításokra. Nem volt olyan pályázati lehetőség, amivel kifejezetten a működésre 
lehetett volna forrásokat találni. A Közgyűlés is többször döntött tagi kölcsön nyújtásáról a Kft. 
számára.
Az egyszerűsített éves beszámoló szerint a Társaság saját tőkéje a veszteség folytán a jegyzett tőke 
50%-a alá csökkent.
A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni és 
3 hónapon belül a veszteség rendezéséhez szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A Társaság 2011. június 1-jén tartott éves rendes taggyűlésén a Taggyűlés egyhangú szavazással: 
felhatalmazta a tagságot, hogy saját döntéshozó szerveik elé vigyék a veszteség és a negatív tőke 
rendezésének kérdését annak érdekében, hogy arról a következő – rendkívüli – taggyűlésen, amely 
július 6-án lesz, taggyűlési határozat születhessen.
A javaslat értelmében a tagi kölcsön elengedése, a törzstőke leszállítása, valamint a pótbefizetés 
előírása segítségével a társaság veszteségének rendezése megtörténik és a döntések megteremtik a 
jövőbeli gazdaságos működés alapját.
Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy az előző napi Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
ülésén  tárgyalták  ennek  a  kérdésnek  a  rájuk  vonatkozó  részét,  ott  a  döntés  igenlő  volt,  azaz 
elfogadták  a  tagi  kölcsön  elengedésére,  valamint  a  törzstőke  leszállítására  és  pótbefizetésére 
vonatkozó javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 123/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft. taggyűlésének, hogy a veszteség rendezése keretében döntsön a Társaság törzstőkéjének a 
társasági szerződés megfelelő módosításával 970 eFt-ra való leszállításáról, mely a tagok törzs-
betéteit a mellékletnek megfelelően módosítja. 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  továbbá  a  Novohrad-Nógrád  Geopark 
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a pótbefizetés előírhatósága érdekében határozzon a társasá-
gi szerződés módosításáról az alábbi keretek között:
- a taggyűlés felhatalmazást kap a pótbefizetési kötelezettség tagok részére való előírására,
- a pótbefizetés legmagasabb összege esetenként 2.000 e Ft,
- a pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétarányosan terheli, 
- a pótbefizetési kötelezettség teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás,
- a pótbefizetési kötelezettség üzleti évenként legfeljebb két alkalommal írható elő,
- a pótbefizetés legfeljebb 30 napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő,
- a pótbefizetés visszafizetése a befizetési kötelezettség lejártának napját követő egy éven belül a 

teljesítés módjával megegyező módon esedékes. 

Határidő: a Nonprofit Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft. taggyűlésének, hogy a jelenleg fennálló veszteség rendezése érdekében határozzon az aláb-
biakról:
- a taggyűlés pótbefizetési kötelezettséget ír elő a tagok részére a társasági szerződés módosítás 

bejegyzéséhez kötött hatállyal,
- a pótbefizetés összege 1.760 eFt
-  a  pótbefizetési  kötelezettség  a  tagokat  a  mellékletnek (törzstőke  leszállítás  során  módosult 

törzsbetét aránya) megfelelően terheli, 
- a pótbefizetési kötelezettség teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás,
- a pótbefizetés a társasági szerződés módosításának bejegyzését követő 30 napon belül esedé-

kes, 
- a pótbefizetés visszafizetése a befizetési kötelezettség lejártának napját követő egy éven belül a 

teljesítés módjával megegyező módon esedékes. 

Határidő: a Nonprofit Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3. Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése a  pótbefizetési  kötelezettség fedezetét  az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.17.) rendelete a Céltartalékok ,,interkulturá-
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lis város rendezvény pályázati saját erő” előirányzatán biztosítja 725.120 Ft erejéig. A Közgyűlés 
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatát a Köz-
gyűlés augusztusi ülésére terjessze elő. 

Határidő: értelemszerűen; a rendeletmódosításra a Közgyűlés 2011. augusztusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. az ön-
kormányzattal 2009. augusztus 27-én megkötött ,,Tagi Kölcsönszerződés” alapján fennálló tarto-
zását a Társaság veszteségeinek rendezése részeként elengedi, amennyiben a Társaság taggyűlése 
az 1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelő döntést hoz, és 2011. július 6-ig valamennyi tag a tagi  
kölcsönből fennálló követelését a Társaság vonatkozásában elengedi.

Határidő: 2011. július 6.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1-4. pontok végrehajtása érdekében a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

11. Javaslat  a  Német  Képzési  és  Kutatási  Minisztérium  által  támogatott  „NetMADE” 
projekthez való csatlakozásra
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2009  novemberében  Salgótarján  és  Eger  Megyei  Jogú  Városok 
Önkormányzatainak és önkormányzati  vállalatainak képviselői a németországi megújuló energia 
klaszter meghívására látogatást tettek a klaszter kasseli központjában.
A látogatás  folyamán  a  deEnet  indítványozta  egy,  a  „Nord-Hessen  2020”  programhoz  hasonló 
térségi  energiastratégia  kidolgozását  és  annak  megvalósítását  Salgótarján  és  térsége 
vonatkozásában.
A  NetMADE  projekt  és  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  kialakítandó 
együttműködés  egy  német-magyar  klaszter  megalapozását  szolgálja  a  „Megújuló  energiák  és 
energiahatékonyság” területen. Ezen szektorok magyarországi fejlettségi szintjét figyelembe véve a 
napenergia,  szélenergia,  geotermikus  energia,  földhő,  biomassza-,  biogáz,  intézményi 
energiakorszerűsítési program, távhő piac bővítése területek állnak a projekt középpontjában.
A fentiek alapján együttműködési megállapodás megkötését tervezik, mely keretében a már említett 
célok mellett Salgótarján város energiastratégiáját is kidolgoznák.

Az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság 8 igen szavazattal,  egyhangúlag és a Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság is 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 124/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát a Német Képzési és Kutatási Minisz-
térium (BMBF) által támogatott „NetMADE (Netzwerkdialog Magyarország-Deutschland)” című 
projektben való részvételre – az önkormányzat részéről történő pénzügyi kötelezettségvállalás nél-
kül. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás alá-
írására.

Határidő: 2011. július 8.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő 
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:
Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Kormány által elfogadott Környezet és Energia Operatív Program 
keretében  pályázati  felhívást  tettek  közzé  a  települési  szilárdhulladék  gazdálkodási  rendszerek, 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan, mely Kelet-Nógrád számára újból lehetőséget biztosít a 
korszerű országos rendszerekhez való felzárkózáshoz. Az európai uniós irányelvek 2015-ig, illetve 
2020-ig konkrét elérendő feladatokat írnak elő a hulladékgazdálkodás vonatkozásában, melyeknek 
való  megfeleléshez  a  városnak előreláthatóan  nem lenne  elegendő saját  forrása,  így a  pályázat 
kiváló  lehetőséget  biztosít  az  uniós  követelményeknek  való  megfelelésre.  A  pályázaton 
önkormányzatok  társulásai  indulhatnak.  Annak  érdekében,  hogy  a  részt  venni  kívánó 
önkormányzatok  képviselő-testületei  megalapozott  döntést  tudjanak  hozni  a  társulásban  való 
részvételükről, szükséges egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melyet aztán a pályázat 
során  beadnak.  Az  előterjesztés  a  tanulmány  előzetes  elkészítésére  tesz  javaslatot  az 
önkormányzatok közös együttműködése alapján.
Tekintettel arra,  hogy a képviselő-testületi  határozatok meghozatala hosszabb időt vesz igénybe, 
kéri a Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy a partnerönkormányzatok körének módosulása esetén is 
a  megállapodást  aláírhassa.  Vannak  olyan  önkormányzatok,  akiktől  már  megkapták  a 
szándéknyilatkozatot.  Szécsény Önkormányzata már meghozta a döntést,  Pásztó Önkormányzata 
meghozni  készül  a  döntést,  illetve  a  salgótarjáni  kistérségek  önkormányzatai,  a  zagyvavölgyi 
települések,  valamint  Pásztó  kistérsége  részben  meghozták  a  döntést  a  társulás  létrehozására. 
Amennyiben minden képviselő-testület  és minden kistérség úgy hozza meg döntését,  akkor egy 
százezer főt meghaladó település létszámmal nagyon nagy eséllyel tudnak indulni a pályázaton.
Az előterjesztés kiegészítéseként ismét vetítés következik, Bodnár Benedek összeállításában.
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VETÍTÉS – BODNÁR BENEDEK TÁJÉKOZTATÓJA

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni az ügyvezető igazgató tartalmas, részletes és kimerítő 
tájékoztatását.

Az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság 8 igen szavazattal,  egyhangúlag és a Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság is 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

(Ercsényi Ferenc visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 12 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 125/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát a Kelet-Nógrád Térségi Hulladék-
gazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő önkormányzati együttműködésben való részvételre, 
és az ,,Együttműködési megállapodás-Projekt előkészítésére” című megállapodást a melléklet sze-
rint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapo-
dást – amennyiben a KEOP 7.1.1.1/09-11 pályázati felhívásban meghatározott feltételek fennállnak 
– a szerződő félként részt vevő partner önkormányzatok körének módosulása esetén is aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13. Javaslat  a Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonát képező, Salgótarján 3730 hrsz-ú 
ingatlan telekhatár rendezésére és a rendezéssel érintett földrészlet Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonába vételére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Bolyai János Gimnázium sportpályájának megközelítését szolgáló 
lépcsősor jelenleg a 3730 hrsz.-ú ingatlanon található,  melynek tulajdonosa és kezelője  Nógrád 
Megye Önkormányzata. Mivel a lépcsőt a Bolyai János Gimnázium tanulói használják, így annak 
javításának  és  felújításának  érdekében  Salgótarján  Önkormányzata  kezdeményezte  a  Megye 
Önkormányzatától a lépcsővel érintett területrész tulajdonba és kezelésbe vételét. Ennek kapcsán 
készült el az ingatlanok telekhatár rendezéséről a Szerpentin Bt. által készített változási vázrajz, 
melyet  az  1.  számú mellékletet  képező  megállapodással  együtt  Nógrád Megye  Önkormányzata 
Közgyűlése 31/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatában elfogadott, és a 89m2-es földrészletet és az azon 
lévő lépcsősort ingyenesen Salgótarján Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe adja.
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Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  és  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi Bizottság is  8  igen szavazattal,  egyhangúlag támogatta  az 
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 126/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, belterület 3730 hrsz-ú ingatlan részét ké-
pező, a 95/2010. munkaszámú, a Salgótarjáni Körzeti Földhivatal által 13-48/2011. számon záradé-
kolt változási vázrajz alapján kialakuló 89 m2-es földrészletet, tekintettel a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése 31/2011. (IV.28.) Kgy. számú határozatára térítésmentesen tulajdonába átve-
szi.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a változási vázrajz és a részingatlan tulaj-
donjogának átruházásáról szóló megállapodás aláírására az 1. számú melléklet szerint.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Dr. Gaál Zoltán jegyző

14. Javaslat  a  Salgótarján  1782/1  hrsz-ú  ingatlanon  felépített  pavilonok  ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgótarján  1782/1  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdont  képező 
ingatlanra, pavilonok építésére a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 1994-1995. évben építési 
engedélyt adott,  mely beruházások a Kassai soron meg is valósultak. A 4 db, úgynevezett sárga 
pavilon közül 3 pavilon a Salgó Vagyon Kft. tulajdonában van.
A pavilonok közül 2 db-ot értékesíteni szeretne a Salgó Vagyon Kft., a 3. pavilont pedig felújítanák 
az értékesítésből befolyt összeg felhasználásával.
A pavilonok  akkor  értékesíthetők,  ha  a  felépítményeket  a  közhiteles  ingatlan  nyilvántartásban 
feltüntetik.  A  földhivatali  eljárás  megindításához  szükséges  változási  vázrajzokat  az 
épületfeltüntetésről,  illetve  a  földhasználatról  a  Salgó  Vagyon  Kft.  elkészíttette.  A bejegyzést 
kizárólag az építtető kérheti az altalaj tulajdonosával kötött megállapodás és az építésügyi hatósági 
engedélyek alapján.
Az értékesítés másik feltétele, a II. ütemű kerékpárút tervezett nyomvonalának áttervezése, melyről 
már volt szó a jelenlegi ülésen.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7  igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.

Szám: 127/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

1. A Közgyűlés az osztott tulajdont és földhasználati jogot keletkeztető szerződést az 1. számú mel-
léklet szerint, valamint a szerződés mellékletét képező, 14/2009. munkaszámon elkészített válto-
zási vázrajzot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az ille-
tékes Körzeti Földhivatalnál az 1782/1 hrsz.-ú ingatlan kivett „Tarján patak” megnevezés „kivett 
beépített terület (Tarján-patak)”-re való módosításának átvezettetéséről a pavilonok, mint önálló 
tulajdonú épületek feltüntetésével egyidejűleg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 15. napirend a.) és b.) részét javasolja együtt tárgyalni.
15.a.) Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közbeszerzési Bizottsága 

és az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság által lefolytatott 2010. évi közbeszerzési 
eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

15.b.) Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  –  lefolytatott  2010.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az a.) részhez kapcsolódva elmondja, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete  4.  sz.  mellékletében,  illetve  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Közbeszerzési  Szabályzatában  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve  a  bizottság  elnöke  a  2010. 
évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról tájékoztatást ad.
Az  előző  önkormányzati  ciklusban  a  közösségi  eljárásrendhez  kapcsolódó  eljárást  előkészítő, 
eljárási szakaszt lezáró, illetve az eljárást lezáró döntéseket a Közbeszerzési Bizottság, a Közgyűlés 
2010. október 14-i alakuló ülését követően pedig – a módosított SZMSZ értelmében – az Ügyrendi,  
Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  hozta  meg.  Ezen  szervezeti  változásnak  megfelelően  ad 
tájékoztatást a bizottság elnöke a közbeszerzési eljárásokról.
A tájékoztató tartalmazza a lefolytatott közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárás eredményét, ezen 
belül a nyertes ajánlattevőt és az ellenszolgáltatás összegét.
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A  b.)  részhez  kapcsolódva,  polgármesterként  ad  számot  a  2010.  évben  lefolytatott  nemzeti 
értékhatárt elérő egyszerű közbeszerzési eljárásokról, a tárgyról, eredményéről, nyertes ajánlattevő 
és ellenszolgáltatás összegéről.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság a tájékoztató a.) és b.) pontját 8 igen szavazattal, 
tudomásul vette.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés a tájékoztatókat tudomásul veszi.

16. Javaslat  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  város  jövőjét 
megalapozó  értelmiség  képzését  és  megtartását  elősegítve  a  felsőfokú  intézményekben 
továbbtanulók támogatása céljából alapította a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítványt.
A közalapítvány céljai  elsősorban a  kiemelkedő tanulmányi  eredmények elismerése  és  a  nehéz 
anyagi körülmények között élő szülők gyermekének anyagi támogatása.
A Közalapítvány  alapító  okirata  és  szervezeti,  működési  szabályzata  szerint  a  Közalapítvány 
Kuratóriuma  a  közalapítvány  működéséről  köteles  az  alapítónak  évente  beszámolni  és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
A beszámolót „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 2011. 
május 30-i ülésén megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dr. Bercsényi Lajos: Köszönetét fejezi ki a Kuratórium tagjainak és elnökének.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Szintén megköszöni  a  Kuratórium munkáját.  Mindig nagy öröm, 
amikor az alapítvány segítségével támogatni tudják a fiatalokat és hogy egyre több fiatalt tudnak 
támogatni.  Továbbra  is  eredményes  munkát  kíván,  megköszöni  Tóth  Tibor  elnök  úrnak  is  a 
segítségét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 128/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2010. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

17. Javaslat  a  „Salgótarján Közbiztonságáért” Közalapítvány 2010. évi  működéséről  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Hrabecz Gyula, a kuratórium elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2006.(III.30.) Öh. sz. 
határozatával létrehozta a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványt.
A  Közalapítvány  elsődleges  és  egyben  legfontosabb  célja  a  Salgótarján  területén  kialakított 
térfigyelő  kamera-rendszer  működtetésével  az  alapító  okiratának  III.  fejezete  értelmében  a 
közbiztonság  megszilárdítása,  javítása,  közrend  védelme  és  a  bűncselekmények  megelőzése.  A 
potenciális  áldozatoknak a személyes  biztonságot  nyújtó környezet  kialakítása,  a  veszélyhelyzet 
megelőzése és elhárítása, vagyonvédelem hatékonyságának emelése.
A térfigyelő rendszer működtetése jelentősen elősegítette a rendőrség bűnmegelőzési, felderítési és 
tettenérési  tevékenységét,  melynek  körében  rablás,  súlyos  testi  sértés  és  egyéb  más  – 
állampolgárokat  irritáló  –  bűncselekmény  esetében  történt  intézkedés,  továbbá  a  közérdekű 
rendezvények sikeres biztosítása is ennek segítségével valósulhatott meg.
Úgy gondolja, Salgótarján közbiztonsága sokat javult a kamera-rendszernek köszönhetően, ezért is 
szorgalmazza a Közgyűlésnek a rendszer továbbfejlesztését: a déli városrészben nyáron építenek ki 
egy  2  millió  Ft  értékű  kamera-rendszert,  de  tovább  kell  keresni  azokat  a  forrásokat,  melyek 
segítségével még mindez bővíthető.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 129/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. 
évi működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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18. Javaslat a „Salgótarján Néptáncművészetéért” Közalapítvány 2010. évi beszámolójának 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány Kuratóriuma a 
Közalapítvány alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata szerint évente egy alkalommal 
írásban beszámol az alapítónak tevékenységéről és a Közalapítvány vagyonának felhasználásáról.
A beszámolóban tájékoztatást  adnak a közalapítvány gazdálkodásról,  szerveinek működéséről,  a 
szakmai munkáról, illetve a közhasznúsági jelentésről.
A  beszámolót  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  Kuratóriuma  és  Felügyelő 
Bizottsága 2011.  május  12-i  ülésén megtárgyalta,  azt  mindkét  testület  egyhangúlag elfogadta,  s 
javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára.
Méltatja és nagyra értékeli a több mint 35 éve fennálló Nógrád Táncegyüttes sikereit, szerepléseit. A 
táncegyüttes,  illetve  az  utánpótlás  csoport  –  melyet  a  Váczi  Gyula  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményen keresztül szerveznek meg – további támogatása jó döntés.
Lőrincz Gyulának ad lehetőséget szóbeli kiegészítésre.

Lőrincz  Gyula: Nem  kiegészítést  ad,  hanem  köszönetet  mond  a  táncosoknak,  a  táncosok 
családtagjainak, a  támogatóknak, az alapítóknak,  a Kuratórium tagjainak, a  Felügyelő Bizottság 
tagjainak.  Továbbá  kéri,  hogy  akinek  lehetősége  van,  az  segítse,  támogassa  a  Közalapítvány 
munkáját.

A Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dr. Bercsényi Lajos: Reflektál Lőrincz Gyula szóbeli kiegészítésére, felsorolja a néptánc előnyeit: 
pozitív példaképet mutat, pozitív életmód a mozgáskultúrának köszönhetően és a közösségnevelő 
tevékenység. Megköszöni Lőrincz Gyulának, kívánja, hogy továbbra is így folytassák.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Szintén  megköszöni  a  Kuratórium  munkáját.  Teljes  mértékben 
egyetért dr. Bercsényi Lajos véleményével.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 130/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány 
2010. évi beszámolóját – a melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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19. Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
működéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. márciusi ülésén 
döntött arról, hogy a József Attila Művelődési és Konferencia Központot mint költségvetési szervet 
megszünteti, és az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására megalapítja a Salgótarjáni 
Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot,  mint  100%-os  önkormányzati 
tulajdonban  lévő  gazdasági  társaságot.  Az  új  nonprofit  kft.  2011.  július  1.  napján  kezdi  meg 
tevékenységét.  Ehhez  szükséges  a  kft.  ügyvezető  igazgatója  munkaszerződésének,  a  társaság 
javadalmazási szabályzatának elfogadása, és az ügyvezető igazgató prémiumfeladatainak kitűzése. 
Tekintettel arra, hogy az új nonprofit kft. végzi 2011. július 1. napjától a mozi szolgáltatást, a Salgó 
Vagyon  Kft.-vel  fennálló,  az  Apolló  Mozi  üzemeltetésére  vonatkozó  megállapodás  közös 
megegyezéssel való megszüntetése indokolt, melyre az előterjesztés szintén javaslatot tesz.
Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett; a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében; a Gazdasági, Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az 
előterjesztést.

Szabó  Ferenc  Gábor: Mint  a  Felügyelő  Bizottság  egyik  tagja  és  immár  megválasztott  elnöke 
tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  az  előző  napon  összeült  a  Felügyelő  Bizottság,  elfogadták  a 
működéshez  szükséges  dokumentumokat,  valamint  támogatták  az  előterjesztésben  is  szereplő 
célfeladat kiírást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Szám: 131/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapító 
okiratát 2011. július 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja. A Közgyűlés utasítja az 
ügyvezető igazgatót a cégbírósági eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatójának munkaszerződését a 2. számú melléklet szerint 2011. július 1. napjával jóvá-
hagyja, s felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. vezető 
tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzatát a 3. számú mel-
léklet szerint 2011. július 1-ei hatállyal elfogadja. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, 
hogy a szabályzatnak a cégiratok közé történő elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Simon Lajos ügyvezető igazgató

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója, Simon Lajos részére a 2011. évi prémiumfeladatokat a 4. számú melléklet sze-
rint írja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft.-vel az Apolló Mozi üzemelteté-
sére  2008.  május  27-én  megkötött  együttműködési  megállapodás  közös  megegyezéssel  való 
megszüntetésére irányuló szerződést az 5. számú melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Tatár Csaba ügyvezető igazgató
6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2011. (III.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott, 

az önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. között létrejött, 2011. július 1. 
napján hatályba lépő együttműködési megállapodást a 6. számú melléklet szerint módosítja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

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

20. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények kérelme 
alapján,  jogszabályváltozás  következtében,  Mátraszele  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének,  valamint  Ipolytarnóc  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  döntését 
figyelembe véve több közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása szükséges.
A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyén a felvehető maximális tanulólétszámot 
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a nyelvi előkészítő évfolyammal indult gimnáziumi osztályok felfutása miatt szükséges növelni.
Az  általános  iskolát  érintően  Mátraszele  Község  képviselő-testületének  döntése  értelmében  a 
Mátraszelén  található  Gárdonyi  Géza  Tagiskola  a  következő  tanévtől  az  eddigi  1-6.  évfolyam 
helyett 1-4. évfolyammal működik tovább.
A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a tanszakok elnevezésének 2011. 
szeptember 1-jétől történő változása miatt indokolt az alapító okirat módosítása.
A Salgótarjáni Összevont Óvoda szervezeti kereteiből kiválik az Ipolytarnóci tagóvoda Ipolytarnóc 
Község  Önkormányzatának  döntése  értelmében.  A fenti  változások  átvezetését  tartalmazza  az 
előterjesztett alapító okiratok módosításai.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 132/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diák-
otthon, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola továbbá a Váczi Gyula Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2011. július 1-jei hatállyal az 1-3. számú mellékletek 
szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Mátraszele Község közigazgatási területéről bejáró 5-8. évfolyamos tanulók ré-
szére a 2011/12. tanévtől fogadó intézményként a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és 
Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskoláját jelöli ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ipolytarnóc Község Önkormányzata között 
2009. június 30-án kötött Társulási Megállapodás Ipolytarnóc Község Önkormányzata által – 
2011. augusztus 31. napjával – történő felmondásával 2011. augusztus 31. napján megszűnik.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. A Közgyűlés a Salgótarjáni Összevont Óvoda átalakító okiratát 2011. augusztus 31-ei hatállyal 
a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát 2011. augusztus 31-ei hatállyal az 
5. számú melléklet szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetőjét a tagóvodában foglalkoztatott 
közalkalmazottak  továbbfoglalkoztatásával  összefüggő,  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló 
1992. évi XXII. törvény 85/A. § rendelkezései szerinti tájékoztatására.

Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető
Határidő: 2011. július 31.

7. A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz kap-
csolódóan a Salgótarjáni Összevont Óvoda által az Ipolytarnóci Tagóvodában ingyenesen hasz-
nált vagyon birtokba adásáról gondoskodjon.

Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető
Határidő: 2011. augusztus 31.

8. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfele-
lően a társulás megszűnésével összefüggő elszámolással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

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

9. A Közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit,  hogy módosítsák az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és egyéb dokumentumait és jóváhagyásra terjesszék az Népjóléti Bi-
zottság elé.

Felelős: Közoktatási intézmények vezetői
Határidő: 2011. július 31.
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10. A Közgyűlés elrendeli a változások bejelentését a törzskönyvi nyilvántartás és a Közoktatási 
Információs Rendszer felé.

Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző
Közoktatási intézmények vezetői

Határidő: 2011. július 8.

21. Tájékoztató az óvodai, az általános iskolai beiratkozásról és a középiskolai beiskolázásról, 
valamint javaslat a 39/2011. (III.24.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az önkormányzat 
által  fenntartott  közoktatási  intézmények  irányító  szerve  döntött  a  közoktatási  intézményekben 
indítható  osztályok,  csoportok  számáról,  felvételi  és  működési  körzetéről,  a  beiratkozás 
időpontjáról. Jelen előterjesztés tájékoztatást ad a 2011/12-es nevelési év és tanév beiskolázásról, 
illetve a beiratkozásokról, amely a Közgyűlés határozataiban foglaltak szerint rendben lezajlott. A 
körzetes  tanulók  megemelkedett  száma  miatt  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon  Kodály  Zoltán  Tagiskola  esetében  az  indítandó  első  osztályok  számát  2-ről  3-ra 
szükséges  emelni,  ezért  az  általános  iskolai  beiratkozásról  szóló  39/2011.  (III.  24.)  Öh.  sz. 
határozatot módosítani szükséges.

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Gépelési hibára hívja fel a figyelmet, a tájékoztatóban 2011/12-es tanévről van szó, 
viszont a fellebbezési és beiratkozási időknél 2010. szerepel. Kéri ezt a javítani.

Dr. Romhányi Katalin: Köszöni a jelzést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Szám: 133/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolai beiratkozásról szóló 39/2011. (III. 
24.) Öh. sz. határozat 4. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

„39/2011. Öh. sz. határozat
4. számú melléklet

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban indítandó osztályok száma a
2011/2012-es tanévben
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Ssz. Feladatellátási helyek Osztályok száma

1. Székhely 3

2. Arany János Tagiskola 3

3. Beszterce-lakótelepi Tagiskola 3

4. Dornyay Béla Tagiskola 1

5. Gárdonyi Géza Tagiskola 0,5

6. Kodály Zoltán Tagiskola 3

7. Petőfi Sándor Tagiskola 2

Összesen: 15,5

Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

22. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik arról, hogy a Közgyűlés 
félévenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját.
A munkaterv – jegyző által összeállított – tervezetét a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.
A  munkatervben  szerepeltetni  kell  az  ülések  tervezett  időpontját  és  napirendjeit,  azok 
előterjesztőjét, a véleményező bizottság megjelölését, az előterjesztések elkészítésének határidejét 
és  a  tervezett  napirendi  pontokhoz  meghívandók  körét.  A munkaterv  tervezetét  a  beérkezett 
javaslatok alapján, illetve az ismert kötelező feladatok alapján állították össze.
Jelzi,  hogy  az  időpontokban  nincs  változás,  tehát  az  ülések  napja  továbbra  is  a  hónap  utolsó 
csütörtöke.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett; a Népjóléti 
Bizottság 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag, valamint a Pénzügyi Bizottság  7 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Ercsényi Ferenc: Jó, ha egy közgyűlés munkaterve kellően rugalmas, de nem árt, ha fix pontok is 
szerepelnek  benne.  Nem  véletlenül  kérdezte  a  7.  napirendi  pontnál,  a  2011.  évi  költségvetési 
intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásánál, hogy mennyire tekinthetők azok a 
dátumok fixnek. Ugyanis a munkatervben jó néhány olyan előterjesztés beütemezése nincs benne, 
amely egyébként egy feszített költségvetésből adódó és adott esetben súlyos döntéseket is meghozó 
intézkedési terv része. Polgármester asszony szerint egy magára valamit is adó Közgyűlés delegálja 
a feladatokat a kellő határidővel, viszont egy magára valamit is adó Közgyűlés ezeket be is emeli a 
feladattervébe. Főleg, ha ezeket már pontosan ismeri fél órával korábban.
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Másik megjegyzése is ezzel kapcsolatos, ugyanis az élményfürdő beruházás esetében október, vagy 
november hónapban jár le egy határidő. Ez a várost illetően gigaberuházásnak tekintendő és bár 
voltak, vannak kételyei, de természetesen az előrelépést és megvalósulást szorgalmazza. Nem érti, 
hogy amikor egy ilyen több milliárdos projekt sorsáról van szó, miért nem szerepel a feladattervben.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Minden  képviselőnek  megvolt  a  lehetősége,  hogy  előzetesen 
javaslatot tegyen, mik szerepeljenek a munkatervben. Kérdezte dr. Gaál Zoltán jegyzőt, de egyetlen 
képviselő sem élt ezzel a jogával.
A határidőkkel kapcsolatban elmondja, hogy addig nem szerepeltethetik, amíg a döntés meg nem 
született. A fél órával korábban megszületett döntés esetében a munkatervbe kerülést megelőzi a 
feladatkiosztás. De úgy véli, Ercsényi Ferenc elég régóta képviselő ahhoz, hogy tudja, általában a 
munkatervben csak a  100%-ig biztosan tudott  anyagok szerepelnek. Nem emlékszik rá,  hogy a 
jelenlegi, vagy az előző ciklusban megfeledkeztek volna súlyos határidős kötelezettségről, és bízik 
benne, hogy ez a későbbiekben sem történik meg.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta.

Szám: 134/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. II. félévi munkatervét a melléklet szerint elfo-
gadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés munkájának előkészítésében érdekelt szer-
veket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A következő,  23.  napirendi  pont  esetében  az  SZMSZ 23.  §  (1) 
bekezdésének a.)  pontja alapján lehetőség van ZÁRT ÜLÉS tartására,  mivel személyi kérdésről 
döntenek, de az érintett pályázó hozzájárult nyilvános ülés tartásához, így nyílt ülésen folytatják a 
munkát.
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23. Javaslat  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Serfőzőné Deák Katalin pályázó

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett 
az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat  intézményvezetői  megbízására.  A meghirdetett  magasabb  vezetői  álláshelyre  egy 
pályázat, Serfőzőné Deák Katalin pályázata érkezett. A pályázó szakmai programját és személyét a 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  véleményezték  az  iskolában  működő  véleményezésre 
jogosult  közösségek,  valamint  a  Nógrád Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  is.  A közoktatási 
törvény szerint a közoktatási intézmény vezetőjét a Közgyűlés bízza meg. Az előterjesztés a vezető 
megbízására vonatkozó javaslatot tartalmazza.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta a jelöltet.

Dr. Bercsényi Lajos: A pályázót, Serfőzőné Deák Katalint régóta ismeri, szakmai tudását a kórházon 
keresztül is. Minden tekintetben maximálisan támogatja a kinevezést és javasolja a támogatását.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 135/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig 
megbízza Serfőzőné Deák Katalint – (lánykori név: Deák Katalin, született: Monor, 1956. novem-
ber 17., an.: Hajdú Jolán ) – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény sze-
rint 201.000 Ft besorolási illetménnyel, 10.040 Ft további szakképesítés, szakképzettség elismerésé-
vel összefüggő illetménynövekedéssel,  42.960 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel, 
valamint 46.000 Ft magasabb vezetői pótlékkal és 10.000 Ft gyógypedagógiai pótlékkal az Illyés 
Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ma-
gasabb vezetői feladatainak ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy Serfőzőné Deák Katalin az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot te-
gyen.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2011. július 31.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Gratulál az igazgatónőnek és jó munkát kíván.
A 24. napirendi pont esetében is zárt ülésre van lehetőség az SZMSZ 23. § (1) bekezdésének a.) 
pontja alapján, de  nyílt ülésen  folytatják a munkát ismét, mert az érintett személy hozzájárult a 
nyílt ülés tartásához.

24. Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  új  kuratóriumi  tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Alapító okiratában 
meghatározottak szerint a Közgyűlés a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjait 
2010.  december  1.  napjától  2014.  november  30.  napjáig  terjedő  időszakra  választotta  meg.  A 
Kuratórium tagjai közül Szekeres Géza 2011. május 31. napjával megbízatásáról lemondott, ezért új 
tag  megválasztása  szükséges.  Javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  2011.  július  1.  napjától  2014. 
november  30.  napjáig  –  a  többi  kuratóriumi  tag  megbízatásának  lejártával  megegyezően  – 
Malomhegyi Nándor urat válasszák meg a Kuratórium tagjának. Malomhegyi Nándort nem látja a 
teremben, Szekeres Gézának megköszöni a Kuratóriumban végzett eddigi, eredményes munkáját.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta a jelöltet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Szám: 136/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
Kuratóriuma tagjának 2011. július 1-jétől 2014. november 30-ig terjedő időtartamra Malomhegyi 
Nándort (szül.hely, idő: Pásztó, 1963. május 3., anyja születési neve: Sisák Erzsébet, lakcíme: 
3104 Salgótarján, Frigyes krt. 42.) választja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a bírósági nyilvántartásba vé-
telhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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