
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  

12. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 25-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  14 fő van jelen – Fekete Zsolt  az ülés  előtt  jelezte  távolmaradását  –,  a 
Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozatra  vonatkozó módosító javaslatok előtt  megemlékezik a közelmúltban elhunyt  dr. 
Godó Béla orvosról és dr. Zsély Andrásról, aki író, ügyvéd, a város egykori polgármestere volt.

A tárgysorozatot érintően az alábbi módosító javaslatokat teszi.
A  Közgyűlés  1.  napirendi  pontként  tárgyalja  a  meghívóban  6.  pontként  szereplő  Javaslat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének  biztosítását  célzó 
közszolgáltatási szerződés módosítására című előterjesztést.
2. napirendi pontként javasolja felvenni a Javaslat a salgótarjáni öblösüveggyártás megmentésére 
irányuló döntés meghozatalára című előterjesztést polgármesteri előterjesztésben.
Valamint  13.  pontként  javasolja  felvenni  a  Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  szórványlakás 
értékesítésre történő kijelölésre című előterjesztést  Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatója előterjesztésében.

Javaslatai elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.

A tárgysorozatot érintően nincs további módosító javaslat.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi tárgysorozatot fogadja el:
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1. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

2. Javaslat a salgótarjáni öblösüveggyártás megmentésére irányuló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. 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

4. Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet hatálybalépésének egyes kérdéseiről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5. Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000.(III.27.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

6. Javaslat  gyermekvédelmi  és  szociális  ellátások  természetbeni  formában  történő 
nyújtásának bővítésére
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, a Népjóléti Bizottság elnöke

7. Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2011. I. félévi 
tevékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Svecz István, a munkaszervezet vezetője

8. Javaslat a salgótarjáni hatósági távhőszolgáltatási díjak meghatározásához
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű 
Szolgáltató Kft. között 2010. április 30-án létrejött Beruházási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 
turisztikai pályázatának támogatására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Dr. Palásthy Tamás, az egyesület elnöke
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11. Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

12. Tájékoztató az önkormányzati lakások 2010. évi értékesítéséről
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú szórványlakás értékesítésre történő kijelölésre
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14. Javaslat  a  Salgótarjáni  Civilekért  Közhasznú  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési 
megállapodás jóváhagyására és a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti  Civil 
Házban iroda bérbe adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
Dr. Diósiné Taracsák Judit, a kuratórium elnöke

15. Javaslat  a  Pillangó  Szárnyán  Kft.-vel  együttműködési  megállapodás  megkötésére  és 
kedvezményes  bérleti  díj  alkalmazása  mellett  lakás  nem  lakás  céljára  történő 
bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
Sármány Henriett vezető tisztségviselő

16. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

17. Javaslat  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás  III.  ciklusára  vonatkozó  pályázat 
benyújtásának jóváhagyására, valamint megállapodás módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Sári Sándor, a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

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

19. Javaslat  fenntartói  hozzájárulásra  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  és  a  Salgótarjáni 
Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  referencia  intézménnyé  válását  támogató 
pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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20. Javaslat bányász-emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A napirend tárgyalásához meghívott:
Tóth Mihály alapszervezeti elnök, Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai 
Alapszervezete

ZÁRT ÜLÉSEN:
21. Javaslat Salgótarján Civil Társadalmáért – díjra

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22. Javaslat állattartási ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda a  polgármesteri  tájékoztató  kiegészítéseképpen  elmondja,  hogy a 
Közgyűlés 2011. március 24-i ülésén a 31/2011. (III.24.) Öh. számú határozatával felhatalmazta a 
polgármestert  együttműködési  megállapodás  aláírására,  melynek értelmében az Önkormányzat  – 
ezen belül a közterület-felügyelet – és a Nógrád Volán Zrt. jegyellenőrei közösen ellenőrzik a helyi 
tömegközlekedési  eszközök  használati  rendjét.  A  megállapodás  2011.  április  1-június  30-ig, 
határozott időtartamra szólt. A Nógrád Volán Zrt. tájékoztatása alapján a közterület-felügyelettel 
együttműködésben  végzett  ellenőrzések  lényegesen  hatékonyabbnak  bizonyultak  az  addigi 
gyakorlattól. Az ellenőrök elmondása alapján az utazóközönség döntő többségétől szintén pozitív 
visszajelzés  érkezett  a  közös  forgalmi  ellenőrzés  vonatkozásában.  Tehát  a  három  hónapos 
együttműködés előnyös és pozitív tapasztalatokkal zárult mindkét fél részéről.
A polgármesteri tájékoztatóhoz kapcsolódva kérdés, vélemény nincs, a Közgyűlés tudomásul veszi.

1. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2004 decemberében a Nógrád Volán Zrt. és Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  között  Salgótarján  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés jött létre. A Nógrád Volán Zrt. új menetrendet alakított 
ki  egyrészt  az  önkormányzat  kérésének  megfelelően  –  mely  a  diákok  iskolába  juttatásának 
biztosítását  kérte  az  üzemeltetőtől  –,  valamint  az  önkormányzati  képviselőktől,  az  utazást 
igénybevevőktől beérkezett észrevételek, javaslatok alapján. A menetrendet 2011. augusztus 29-től 
kívánja  az  Önkormányzat  bevezetni.  A menetrendi  változtatást  a  jelenleg  érvényes  menetrend-
teljesítmény szinten tartásával kell végrehajtani és megvalósítani.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 10 igen szavazattal 
támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal támogatta és a Pénzügyi  
Bizottság is támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 137/2011.(VIII.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedésének  biztosítása  érdekében  a  Nógrád  Volán  Zrt.-vel  2004.  december  30-án 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását 2011. augusztus 29-i hatállyal a melléklet szerint 
jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda megköszöni Bucsok Lajos vezérigazgató úrnak a részvételt.

Bucsok  Lajos elmondja,  hogy  a  menetrendkönyvet  elkészítették,  hamarosan  az  Interneten  is 
megtalálható lesz, kísérjék figyelemmel.

2. Javaslat a salgótarjáni öblösüveggyártás megmentésére irányuló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A salgótarjáni öblösüveggyár múltja és jelene mindenki előtt ismert: 
többször volt már felszámolás alatt, tulajdonosok váltották egymást, jelenleg sem működik. Fontos, 
hogy  megmaradjon  az  öblösüveggyártás,  a  hagyományok  tovább  éljenek,  a  családoknak 
munkalehetőséget jelent, az önkormányzat a befolyó adóbevételekből további forrásokhoz juthat. A 
városvezetés  többször  tárgyalt  pénzintézetekkel,  minisztériumok  képviselőivel,  lehetséges 
befektetőkkel és sikerült olyan helyi vállalkozókból álló szakmai befektetői kört találni, akiknek az 
elképzelései összeegyeztethetőek a város érdekeivel.
A  jelenlegi  felszámolási  eljárás  során  több  sikertelen  vagy  eredménytelen  pályázat  is  volt,  a 
felszámoló tájékoztatás alapján több olyan cég is megjelent, akik a gyártást nem folytatták volna, 
csak  bontani  és  értékesíteni  akartak.  Ezt  viszont  minden  eszközzel  meg  kell  akadályozni.  Az 
előterjesztés  a  szakmai  befektetők  gazdasági  elképzeléseit  tartalmazza,  továbbá  azokat  a 
feltételeket,  amelyek  teljesülése  révén  az  Önkormányzat  szerepet  vállalhat  az  öblösüveggyár 
működtetésében, valamint ennek a szerepvállalásnak a korlátait is.
A határozati  javaslat felhatalmazza a polgármestert  a további tárgyalások folytatására,  és felkéri 
arra,  hogy  az  előterjesztésben  meghatározott  feltételek  teljesülése  esetén  a  konkrét 
kötelezettségvállalásra vonatkozó előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
Kéri  képviselőtársait,  hogy  támogassák  az  előterjesztést.  Mivel  a  pályázati  határidő  augusztus 
közepén zárult  ezért,  még a napokban is módosítottak az előterjesztésen,  így most kapta meg a 
képviselő-testület.

Bizottságok nem tárgyalták.

5



Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 138/2011.(VIII.25.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kiemelt  fontosságúnak  tartja  a  salgótarjáni 
öblösüveggyártás megmentését, a város foglalkoztatási helyzetének javítását, új munkahelyek 
teremtését, a salgótarjáni gazdaság erősítését. 

2./ Az 1. pontban foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja 
szándékát  a  salgótarjáni  öblösüveggyártás  megmentését  célzó  projektben  való  részvételre  a 
TARJÁN  GLASS  Kft.-be  tagként  való  belépésével.  Ennek  érdekében  az  önkormányzat 
legfeljebb  250  eFt  névértékű  üzletrészt  kíván  szerezni  a  TARJÁN  GLASS  Kft.-ben, 
amennyiben  ezáltal  a  társaság  törzstőkéjének  legalább  20%-a  önkormányzati  tulajdonba 
kerülne. Az önkormányzati szerepvállalás előzetes feltétele, hogy az R GLASS Hungary Kft. 
,,f.a.” felszámolója az Öblösüveggyár vagyontárgyainak értékesítésére meghirdetett pályázaton 
a TARJÁN GLASS Kft.-t hirdeti ki nyertesként, valamint a TARJÁN GLASS Kft. a 800.000 
eFt-os banki hitelígérvényt beszerzi. 

3./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a 2. pontban foglalt  előfeltételek teljesülése 
esetén az alábbi feltételek mentén kíván üzletrészt szerezni a TARJÁN GLASS Kft.-ben:
a.) A társasági szerződés rögzíti, hogy az önkormányzat pótbefizetésre nem kötelezhető,
b.) A szavazati jog mértéke a törzsbetétek mértékéhez igazodik,
c.) Az  önkormányzat  a  banki  hitelhez  biztosítékot  semmilyen  formában  nem  nyújt,  és  az 

üzletrész megszerzésén túl egyéb pénzügyi kötelezettséget sem vállal.

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a projektben való 
részvételre vonatkozó tárgyalások további folytatására, a konkrét döntési javaslat előkészítésére, 
és  felkéri,  hogy  a  TARJÁN  GLASS  Kft.  társasági  szerződésének  módosítását  terjessze  a 
Közgyűlés elé annak szeptemberi ülésére.

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

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy amennyiben 2011. szeptember 
30-ig a 2. és 3. pontokban foglalt feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, jelen  határozat 
2011. szeptember 30. napján hatályát veszti.

3. 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
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Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata  2011. évi  költségvetéséről  szóló 9/2011.(II.17.) 
önkormányzati rendelet augusztus havi módosításának lényegi elemeit   ismerteti, melyek leginkább 
technikai módosítások, azaz előirányzati rendezések, pótelőirányzatok.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  támogatta,  az 
Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság egyhangúlag támogatta,  a Népjóléti  Bizottság 9 igen 
szavazattal támogatta és a Pénzügyi Bizottság is támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal,  2 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet 
alkotta:
[A 31/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

4. Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet hatálybalépésének egyes kérdéseiről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlése a 8/2011.(II.17.) Ör. sz. rendelet elfogadásával döntött 
a  fizető  parkolók  bővítéséről.  A  rendelethez  kapcsolódó,  2011.  március  29-én  elindított 
„Parkolójegy-kiadó  automaták  beszerzése,  telepítése  és  karbantartása  Salgótarján  Belvárosában” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 2011. június 1-jei eredményhirdetését követően az ajánlattevők 
jogorvoslati  eljárás  megindítását  kezdeményezték  a  Közbeszerzések  Tanácsa  Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál.  A  Döntőbizottság  megsemmisítette  az  önkormányzat  közbeszerzési  eljárást 
lezáró döntését,  ezért  a  nyertesnek kihirdetett  ajánlattevővel  a  szerződéskötés  nem valósulhatott 
meg. A fizető parkolók bővítéséhez szükséges kivitelezési  munkák 2011. szeptember 1. napjáig 
nem készülhetnek el, ezért javasolja, hogy a rendelet 2012. január 1-jével lépjen hatályba.

A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7 igen  és  3 nem 
szavazat ellenében támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás 
mellett támogatta, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal,  3 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet 
alkotta:
[A 32/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

5. Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000.(III.27.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  szociális  törvény  2011.  szeptember  1-jétől  hatályba  lépő 
módosítása  jelentős  mértékben  érinti  a  lakásfenntartási  támogatás  feltételrendszerét.  A 
lakásfenntartási  támogatás  rendszerszerű  átalakítására  az  energiatámogatással  kapcsolatos 
kormányzati döntésekkel összhangban került sor.
A szociális törvény lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzat rendeletében határozza meg 
a  helyi  lakásfenntartási  támogatás  jogosultsági  feltételeit,  eljárási  szabályait  és  a  támogatás 
összegét.  A  helyi  lakásfenntartási  támogatást  az  önkormányzat  a  normatív,  illetve  az 
adósságkezelési lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja.
A  jogszabályi  rendelkezések  megváltozása  alapján  a  szociális  ellátások  rendjéről  szóló 
önkormányzati rendelet néhány rendelkezését indokolt volt módosítani.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 33/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6. Javaslat  gyermekvédelmi  és  szociális  ellátások  természetbeni  formában  történő 
nyújtásának bővítésére
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, a Népjóléti Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 44/2011. (IV.28.) Öh. sz. 
határozatában  felkérte  a  Népjóléti  Bizottság  elnökét,  hogy  a  szociális  juttatások  természetbeni 
formában  történő  nyújtásának  bővítésére  a  Népjóléti  Irodával  közösen  tegyen  javaslatot  a 
Közgyűlés számára. 
Az  Önkormányzat  a  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  területén  biztosítja  az  ágazati 
jogszabályokban  meghatározott  kötelezően  nyújtandó  támogatásokat,  valamint  egy  igen  szűk 
körben  a  kötelező  támogatásokon  túl  az  önként  vállalt  támogatást  is.  Az  ágazati  jogszabályok 
kimondják, hogy mely ellátásokat kell pénzben, melyeket természetben nyújtani.
Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások 
tekintetében  egyrészről  csak  törvényi  felhatalmazás  útján  alkothat  rendeletet,  és  csak  olyan 
területeket, kérdéseket szabályozhat, amire a törvény felhatalmazást ad, másrészről a törvény által 
nem  szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyokat  rendezheti,  tehát  megállapíthat  további,  önként 
vállalt támogatásokat, azok részletes feltételrendszerét. Az ágazathoz tartozó anyagi jogszabályok 
áttekintését  követően  további  támogatások  természetbeni  formában  való  nyújtására  az  alábbiak 
szerint van lehetőség.
A  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján:  az  óvodáztatási  támogatás  esetében  annak  első 
alkalommal  történő  folyósításakor.  Valamint  a  törvény  által  nem szabályozott  helyi  viszonyok 
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figyelembe vételével az önkormányzat  által  önként vállalt  támogatás esetében, amely 100%-ban 
önkormányzati forrásigényű.
A  támogatások  természetbeni  nyújtása  lehetőségének  átgondolásával  kapcsolatban  az  elmúlt 
időszakban több megbeszélés is volt az ágazatban érintett városi szakemberek bevonásával. Ezek 
során  -  tekintettel  az  önkormányzat  szűkös  forrásaira,  és  így  az  önként  vállalt  természetben 
nyújtandó  ellátások  biztosításának  esélytelenségére  -  a  központi  jogszabályban  előírt  pénzben 
nyújtandó  egyes  ellátások  természetbeni  formában  történő  nyújtására  vonatkozó  javaslatok, 
elképzelések  fogalmazódtak  meg,  melyek  központi  jogszabály  módosítást  kívánnak  és  a  város 
érintett szakembereivel még további egyeztetést igényelnek.
Az  előterjesztés  egyrészről  az  óvodáztatási  támogatással  kapcsolatos  rendelet  megalkotását, 
másrészről  pedig  a  központi  jogszabályok  módosítására  vonatkozó  javaslat  előkészítésére  való 
felkérést tartalmazza.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  az  előterjesztés  határozati  javaslat  és 
rendeletmódosítási részét is 5 igen szavazattal támogatta.

Dr. Bercsényi Lajos: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Megtiszteltetés 
volt számára részt venni ebben a munkában, mind a hivatal, mind a szakemberek, mind a bizottság 
tagjai a közös cél érdekében dolgoztak együtt, azaz a segélyek, a közpénz csakis a rászorultakhoz 
jussanak el. Kiemel még két elemet a kidolgozásra váró feladatok közül: megkeresni annak módját, 
hogy  a  segélyeket  ne  egy  hónapra  előre  fizessék  ki,  hanem  esetleg  részletekben;  valamint  a 
rosszhiszeműen felvett segélyek esetében a megfelelő szankció kidolgozása.

A Pénzügyi Bizottság szintén támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 139/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Népjóléti Bizottság Elnökét, hogy a Népjóléti 
Bizottsággal egyeztetve készítsen javaslatot a szociális és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó 
központi  jogszabályok  módosítására,  különösen  az  ellátások  természetbeni  formában  történő 
nyújtására és azt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos a Népjóléti Bizottság elnöke

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 34/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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7. Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2011. I. félévi 
tevékenységről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Svecz István, a munkaszervezet vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két 
alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 
Ezen kötelezettségének eleget téve jelen beszámolóban ad számot 2011. I. félévéről.
Az  anyag  foglalkozik  többek  között  a  Társulási  Tanács  tevékenységével,  a  Társulási  Tanács 
bizottságainak  üléseivel,  a  Társulás  szerve  és  intézménye  -  a  Munkaszervezet  és  a  Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - tevékenységének rövid ismertetésével, valamint a 
pályázatokkal.
A beszámolási időszakban a Tanács négy ülést tartott és 14 bizottsági ülés volt, mindez a feladatok 
sokaságát és a Tanács aktív tevékenységét jellemzi.
Kéri a Közgyűlést a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot hozta:

Szám: 140/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Tanácsában végzett 2011. I. félévi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Svecz Istvánnak és rajta keresztül a Munkaszervezetnek 
az I. félévi munkát.

8. Javaslat a salgótarjáni hatósági távhőszolgáltatási díjak meghatározásához
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A távhőszolgáltatásról szóló 2005 évi XVIII. törvény 2011. április 
15-től hatályos 57/D. § (1) és (2) bekezdései szerint a távhőszolgáltatóknak értékesített  hő árát, 
valamint  a lakossági felhasználóknak és külön kezelt  intézményeknek nyújtott  távhőszolgáltatás 
legmagasabb  hatósági  árát  miniszteri  rendelettel  kell  meghatározni  és  a  rendeletet  megalapozó 
javaslatot a Magyar Energia Hivatalnak kell minden év augusztus 31-ig előterjeszteni.
A hatósági árak előkészítése érdekében a Hivatal bekérte a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók 
részletes műszaki, értékesítési és költség adatait, amelyet a Tarjánhő Kft. a rá vonatkozó adatokkal 
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a  kért  határidőre  megküldött.  A  Hivatal  a  távhőtermelők,  a  távhőszolgáltatók  működési 
hatékonysága alapján az indokolt  költségeket meghatározta,  illetve javaslatot tesz a miniszter úr 
részére a hatósági árak mértékére.

Szabó Ferenc Gábor: A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
7 igen és 3 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést. Megjegyezi, hogy szomorúan vették 
tudomásul ezt a kb. 13%-os emelést, de mindenképp szükséges megtenni. Felhívj a figyelmet arra, 
hogy a távhőszolgáltatás ára a 2009. előtti színvonalra került.

A Pénzügyi Bizottság szintén támogatta a javaslatot.

Ercsényi Ferenc elnézést kér, ha elkerülte volna a figyelmét, de az előterjesztés mellett nem látta a 
Felügyelő  Bizottsági  álláspontot.  Véleménye  szerint  ez  szükséges  lenne,  mivel  az  előterjesztés 
egyrészt  jelentős  mértékben  befolyásolja  a  cég  üzleti  tervét,  másrészt  sok  salgótarjáni  család 
mindennapjait is. Kérdezi, hogy tárgyalta-e a Felügyelő Bizottság az előterjesztést, ha igen, mikor 
és milyen álláspontra jutott?

Kiss  József: A  Felügyelő  Bizottság  nem  tárgyalta  ezt  a  témát.  Az  előterjesztés  nem 
ármeghatározásról  szól,  hanem  egy  önkormányzati  vélemény,  amely  arról  szól,  hogy  hogyan 
kalkulálták  ki  és  mi  az  az  ár,  ami  biztosítaná  a  cég  eredményes  működését  és  elviselhető 
nagyságrendű terhet jelentene a fogyasztóknak. Arról nem tud nyilatkozni, hogy az Energia Hivatal 
milyen mértékben és hogyan veszi figyelembe. Valószínűleg úgy fognak árakat megállapítani, hogy 
bizonyos távhőszolgáltatói csoportokat képeznek.

Huszár  Máté: Polgármester  asszony  bizodalma  ellenére  –  hiszen  az  áprilisi  Közgyűlésen  úgy 
reagált: bízik abban, hogy a kormányzati döntések következtében az önkormányzat által fenntartott 
távhőszolgáltató cégek nem kerülnek lehetetlen helyzetbe –, a „kiváló” kormányzati döntéseknek 
köszönhetően a Tarjánhő Kft. igen rossz pénzügyi és gazdasági helyzetbe került.
A jelenlegi előterjesztés az elmúlt évek legnagyobb arányú távhődíj emeléséről szól – egy átlagos 
lakás éves díja akár több tízezer forinttal is nőhet –, ráadásul az emelés az alapdíjat is érinti.
Frakciójuk nem tudja támogatni ezt a javaslatot és képviselőtársait is arra kéri, hogy ne támogassák 
az előterjesztést, hiszen a javasolt távhődíj meghaladja a lakosok teherbíró képességét.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nem lezárult folyamatról van szó, javasolja, hogy várják ki a további 
törvényi, kormányzati döntéseket. Ne egyoldalúan szemléljék a kérdést, ne csak a távhőszolgáltatást 
vizsgálják, hanem a különböző kedvezményeket, gázár-támogatásokat is. Túlzás azt mondani, hogy 
nehezebb helyzetbe  kerülnek a  családok,  hiszen más  néven,  más  ágon lehet,  hogy sokkal  több 
család jut támogatáshoz. Hisz benne, hogy a folyamat zárásakor a cég vonatkozásában nem fognak 
abszolút  negatív  mérleggel  megjelenni.  Arra  kéri  képviselőtársát,  hogy  ne  pánikkeltéssel 
próbálkozzon, hanem az igazságot, a realitást mondja el az embereknek.

Méhes András: Egyetért  azzal,  hogy ki kell  várni a folyamat  végét.  Megszüntették az árammal 
kapcsolatos támogatást, a kormányzat részéről ígért hő oldali támogatás pedig leghamarabb október 
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1-jétől léphet érvénybe. A Tarjánhő Kft. jelenlegi helyzetében 20 millió Ft havi veszteséget könyvel 
el. Arra kéri polgármester asszonyt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a három hónap 
alatt  keletkezett  60  millió  Ft  veszteséget  valamilyen  módon  kompenzálják,  ugyanis  az 
előterjesztésben benne van, hogy elvileg az Energia Hivatal kompenzálhatja a cégeket.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Igyekszik mindent megtenni. Úgy gondolja, nagyon sok nagyváros 
polgármesterében partnert  talál,  hiszen valamennyiüket  érinti  ez a kérdés,  akik távhőszolgáltató 
cégek tulajdonosai.

Huszár  Máté: Ha jól  értette,  polgármester  asszony arra  a  normatív lakásfenntartási  támogatásra 
célzott, ami a mai egyhangú közgyűlési döntés következtében nyilván megnyitja a kaput és egyre 
nagyobb lesz a jogosultak köre. Viszont a Pénzügyi Bizottság ülésén ezzel kapcsolatban kérdést tett 
fel a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatójának és azt a választ kapta, hogy ez a támogatás egyetlen 
háztartásban sem tudja majd kompenzálni az emelkedő távhődíjakat.

Kiss József: Az elhangzott távhő és gázár-támogatás megszüntetésével kapcsolatos kérdésekre az 
alábbiakat mondtam el. A távhőár-támogatás viszonylag magas volt és nem valószínű, hogy minden 
család  el  tudja  érni  az  eddig  kapott  támogatást.  Viszont  a  jövedelmi  kategóriák  szélesítésével 
valószínűleg bővülni fog a létszám. Korábban négy kategóriában lehetett távhős ártámogatást kapni, 
később ez két kategóriára szűkült. Az újbóli szélesítéssel a távhőt igénybe vevőknek körülbelül 50-
60%-a fog támogatásban részesülni a jelenlegi kalkulációk szerint. Szolgáltatóként nem ismerik a 
családok konkrét jövedelmi adatait, így azt nem tudják meghatározni, hogy ki mennyi támogatást 
kap.
Kiegészítésképpen  hozzáteszi,  hogy  amikor  a  Tarjánhő  Kft.  kapcsolt  hő-  és  villamos  energia 
termelésbe jelentős invesztációt hajtott végre, akkor tudták, hogy ez majd meg fog szűnni, tehát 
készültek rá. Úgy gondolták, hogy a leendő biomassza erőmű beruházás akkor fog üzembe lépni, 
amikor  ez  a  támogatás  megszűnik,  így  a  kettő  kiegyensúlyozta  volna  egymást.  A  2008.  évi  
gazdasági helyzet ezt a beruházást kitolta kissé és amikor majd ez újból téma lesz, akkor ismét egy 
nagyobb támogatottságú kedvezményt tudnak adni.
Az I. félévben erőn felül vállalt kötelezettséget a cég, hiszen az érvényes hatósági maximális ár alatt 
szolgáltatott, ez a kedvezményes ár 3288 Ft volt.
A három hónap vesztesége a szerződött  Perkons Kft.  által  nyújtott  hőszolgáltatásból  is  adódott, 
hiszen ők is kivártak, illetve kivárnak, hogy a hőoldali támogatás révén új helyzet alakuljon ki, ami 
pótolja majd a villamosenergia-támogatás kieső bevételét.
Úgy gondolja,  ármeghatározáskor  a  miniszter  két  árat  fog  meghatározni:  hogy a  Perkons  Kft. 
mennyiért fogja adni a hőt a Tarjánhő Kft-nek és hogy a Tarjánhő Kft. mennyiért adhatja majd a  
lakosságnak. Ha a 3538 Ft/GJ-t nézik, ami most indokolt ár lenne, akkor ehhez képest a 3715 Ft 
5%-os emelést jelent. A közületi fogyasztóknál, annál a fogyasztói körnél, ahol az önkormányzati 
rendelet szerinti árakra tértek át, 3720 Ft-ot alkalmaztak eddig, ott a Kft. által ajánlott ár 3850 Ft, ez 
3,5%-os emelést jelent. Tehát a mostani, viszonylag nagy %-ú emelésnek az az oka, hogy 2011-ben 
egy indokolt ár alatt szolgáltattak.
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Eötvös Mihály: Huszár Máté képviselőnek szolgáltat adatokat. 2010-ben az A. kategóriában 675 
fogyasztó  részesült  központi  támogatásban,  a  B.  kategóriában  414  fogyasztó.  A  normatív 
lakásfenntartási  támogatás  összegét  megemelték  71500 Ft-ra,  így aki  a  B.  kategóriába  tartozik, 
megkapja majdnem a teljes összeget. Egy-egy fogyasztási helyre vonatkozólag ez az összeg elvileg 
elérheti a 6000 Ft-ot is. Ennek van egy számítási képlete, mely figyelembe veszi a lakás méretét, a 
jövedelmet, hányan laknak a lakásban.

Szabó Ferenc Gábor: Egy jóléti állam akkor tudja támogatni az állampolgárait, ha van miből adnia. 
A jelenlegi kormány körülbelül egy éve dolgozik és ne felejtsék el, hogy előtte mit vettek át, milyen 
hozadékkal jöttek. Mintha kissé amnéziásak lennének, vagy elfelejtenék az elmúlt 8-9 évet, amikor 
ilyen  kérdéseket  tesznek  fel  egy eladósodott  országban,  ráadásul  úgy,  hogy nagyrészt  részesei 
voltak ennek az eladósodásnak.

Huszár  Máté: Ezt  a  hozzászólást  már  várta  Szabó  Ferenc  Gábor  képviselő  úrtól.  Viszont  azt 
gondolja,  hogy a távhődíjak  kapcsán lenne  miről  beszélni,  ha  az  előző 4 év  történéseit  veszik 
figyelembe, vagy ha az 5%-os áfáról beszélnek. Vagy éppen az elmúlt fél évben mi történt, amikor 
Kiss József ügyvezető igazgató úr az április üzleti tervben arról beszélt, hogy olyan bizonytalan 
helyzet van a távhő-szolgáltatók kapcsán, hogy valószínűleg módosítani kell majd az év második 
felében az üzleti tervet.
Csupán egy dolgot mondott: ez a 13%-os emelés mind a hődíjban, mind az alapdíjban meghaladja a 
távhős lakásokban élők teherbíró képességét és ez részükről nem támogatható.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szintén megfogalmazza, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Az 
Önkormányzat összességében 16-17%-os távhő ár csökkentést hajtott végre az előző ciklusban és 
ebben nem volt benne az ÁFA csökkentés kérdése. Erre utalt Szabó Ferenc Gábor képviselő úr az 
elején, hogy ezzel a mostani emeléssel tulajdonképpen az akkori csökkentett távhő árát sem érik el, 
tehát ezek az emelések valóban nem hozzák lehetetlen helyzetbe a lakosokat és még mellette ott van 
a megváltozott támogatási rendszer is.
Dr. Bercsényi Lajos: A médiumokban többször elhangzik az áramlopások, gázlopások, vízlopások 
témája, egyre nagyobb mértékben. Kéri a közüzemek vezetőit, jelen esetben Kiss József urat, hogy 
szeretné, ha kevesebbet hallanának arról, hogy bizonyos mérőórákat hogyan lehet úgy manipulálni, 
hogy  azt  a  hőmennyiséget  másokkal  kell  így  megfizettetni  a  szolgáltatónak.  Senkit  nem  akar 
megbántani,  de  tudna  példákat  mondani.  Kötelességük  odafigyelni,  hogy leleplezzenek  minden 
ügyeskedőt. Az a véleménye, ha mindenki becsületesen fizet, akkor mindenkinek kevesebbet kell 
fizetnie.  Erkölcsi kérdés számára,  hogy figyeljenek oda,  minél  kevesebb visszaélés legyen,  nem 
csak Salgótarjánban, hanem bárhol az országban.

Dóra  Ottó: Maximálisan  egyetért  azzal,  hogy  a  realitások  talaján  kell  maradni.  Kérése  előtt 
elmondja,  hogy volt  egyszer  egy 10%-os emelés,  jelenleg  egy 13%-os emelés,  ezt  megelőzően 
pedig volt egy 16%-os csökkentés. Tehát ez nettó emelkedés
Várta, hogy bizottsági elnök úr elmondja, amit a bizottsági ülésen követelésként fogalmazott meg 
Kiss József úr felé. Kéri a cégek vezetőit, Jegyző urat, illetve a hivatal munkatársait, hogy ilyen 
előterjesztések  esetében  legyen  két  oszlop:  egy  mennyi  volt  és  egy  mennyi  lett  oszlop. 
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Egyértelműen tüntessék fel  az adatokat  és akkor ugyanarról,  ugyanazon az alapon fognak tudni 
vitatkozni.

Szabó Ferenc Gábor: Teljesen egyet ért Dóra Ottó képviselő úrral, valóban megfogalmazta ezt az 
igényt, de úgy gondolta, hogy ez egy bizottsági hatáskör és ezt meg is beszélték két előterjesztéssel 
kapcsolatban.  Teljesen  egyetért  és  támogatja,  hogy  olyan  módon  kapják  meg  a  képviselők  az 
adatokat, hogy össze tudják hasonlítani.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 141/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése  a  Tarjánhő Kft.-nek a  Magyar  Energia  Hivatal 
(továbbiakban:  Hivatal)  részére  elkészített  javaslatával  egyetért,  a  távhőszolgáltatási  díjakat 
megalapozottnak tartja és javasolja a Hivatalnak azok elfogadását az alábbiak szerint:
- lakossági közös fűtési és HMV alapdíj: 384 Ft/lm3/év
- külön kezelt intézmények közös fűtési és HMV alapdíja: 384 Ft/lm3/év
- külön kezelt intézmények teljesítmény alapú alapdíja: 10.170.000 Ft/MW/év
- lakossági fűtési hődíj: 3.715 Ft/GJ
- lakossági HMV hődíj: 966 Ft/víz m3

- külön kezelt intézményi hődíj: 3.850 Ft/GJ
- külön kezelt intézményi HMV hődíj: 1.001 Ft/víz m3

Indokolás
A Tarjánhő Kft.-nek a szolgáltatási díjak befagyasztása és a kapcsolt hő- és villamos energia 
támogatásának  (KÁT)  megszüntetése  miatt  2011.  május  01-től  –  2011.  szeptember  30-ig 
jelentős vesztesége keletkezik (kb. 85 M Ft). Ennek a veszteségnek az október 01-től érvényes 
árakkal való kompenzálása (a fogyasztók teherviselési képességének ismeretében) lehetetlen.
A várható veszteségnek a 2011 – 2012-es fűtési szezonban való megtérüléséhez 4.020 Ft/GJ 
hődíjra és 405 Ft/lm3/év mértékű alapdíjra lenne szükség.
A Tarjánhő Kft.  által  javasolt  díjak mellett  a  Társaság a 2011. évet  így is  kb.  50 M Ft-os 
veszteséggel fogja zárni. A földgáz várható áremelkedése miatt a Hivatalnak javasolt árakkal a 
2012. első félév is már csak nullszaldóval zárható. A fenti kalkuláció csak akkor érvényes, ha a 
Perkons Tarján Kft. az eredeti hőszolgáltatási szerződésben rögzített árképzés alapján szolgáltat 
hőt a Tarjánhő Kft. részére (várható hő ár  2011. IV. negyedévre  kb. 2.600 Ft/GJ).
Fentiekre való tekintettel  a Tarjánhő Kft.  számít  arra,  hogy a Hivatal  a villamos energiáról 
szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  147.§  (1)  c/  pontjában  meghatározott  kapcsolt 
termelésszerkezet  átalakítási  díjbevétel  szétosztásánál  figyelembe  veszi  a  keletkezett 
veszteségeit és támogatással kompenzálja azokat.
Az önkormányzati határozatról és indokolásáról a jegyző tájékoztatja a Hivatalt.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

2. A Közgyűlés felkéri a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a miniszter hatósági árakról 
való döntésének ismeretében a Tarjánhő Kft. módosított üzleti tervét terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2011. szeptemberi ülésére
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató

9. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű 
Szolgáltató Kft. között 2010. április 30-án létrejött Beruházási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2010. (IV.27.) Öh. 
sz.  határozatában  jóváhagyta  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program keretében  meghirdetett 
pályázati  felhívásra a „Salgótarján Város Szennyvíztisztító  telep – Biogáz előállítás  és kapcsolt 
energiatermelés  a  kelet-nógrádi  térségi  szennyvíziszap  agglomerációban”  című  pályázat 
benyújtását.
A beruházás megvalósításához – a pályázati  támogatáson felül – szükséges saját erő biztosítása 
érdekében az Önkormányzat és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. között 2010. április 30-
án beruházási megállapodás jött létre, melynek forrása a Csatornamű Kft. által fizetett bérleti díj.
A 2010. szeptember 15-én benyújtott pályázat az Energia Központ Nonprofit Kft. elbírálása alapján 
nem  részesült  támogatásban.  A  pályázatot  a  keretek  kimerülése  miatt  határozatlan  időre 
felfüggesztették.
A  Csatornamű  Kft.  jelezte,  hogy  olyan  üzemeltetést  veszélyeztető  körülmények  adódtak  a 
szennyvízcsatorna  hálózaton,  illetve  telepen,  melyek  elhárítása  halaszthatatlan.  A  szükséges 
munkálatok elvégzésének költségeire nem nyújt fedezetet az éves bérleti díjnak a szennyvíziszap 
hasznosításával összefüggő beruházás megvalósításához el nem különített része, ezért szükséges a 
beruházási megállapodásnak a melléklet szerinti módosítása.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 10 igen szavazattal 
támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  és  a  Pénzügyi 
Bizottság is támogatta az előterjesztést.

Dóra Ottó: Az alábbiakat szeretné megkérdezni. Ahogyan az előterjesztésből is kiderült, a pályázat 
kiírója  rossznak ítélte  meg a pályázatot.  Ehhez kapcsolódva kérdezi,  fellebbeztek-e az elutasító 
döntés ellen? Ha igen, mi lett az eredménye?
Jelezte polgármester asszony, hogy a keret kimerülése okán a kiíró felfüggesztette ezt a pályázatot. 
A kollégák elmondása alapján az elutasító  levélben – melyet  egy napon kaptak meg a pályázat 
felfüggesztéséről szóló levéllel – az volt, hogy adják be újra egy új szempontrendszer szerint. A 
keretkimerülés  okán  felfüggesztett  pályázat  kapcsán  az  a  kérdése,  hogy  a  városvezetés,  vagy 
ügyvezető  igazgató  úr  tud-e arról,  hogy volt-e  nyertes  az országban? Hiszen a keret  akkor  tud 
kimerülni, ha történnek elkötelezettségek.
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Harmadik kérdése, hogy lesz-e újra nyitva ez a pályázati ablak? Tehát adott esetben átdolgozva újra 
be tudja-e adni a pályázatot a város?
Utolsó kérdése, hogy a pályázat előkészítése a Csatornamű részéről, vagy a város részéről, vagy a 
kettő együtt  mennyibe került? Tehát a tervezés és az egyéb, a pályázathoz szükséges előkészítő 
munkák mennyi pénzt emésztettek fel?

Barta András: Sorrendben válaszol a hozzá feltett kérdésekre. Nincs arról információja, hogy ebben 
a pályázati  konstrukcióban mely pályázók mennyi forrást nyertek el és mire. Szintén nem tudja, 
hogy ezt az ablakot ki fogják-e nyitni újra akár ezen a kódszámon, akár másikon. Viszont feltétlenül 
szükségesnek tartja  és  javasolja  a  pályázat  átdolgozását,  figyelembe  véve  az  energiaközpont,  a 
bíráló bizottság által megfogalmazott szempontrendszert. A lehető leggyorsabban induljon el egy 
szakmai  munka,  minimális  költséggel  állítsanak  össze  egy szakmai  anyagot,  ami  adott  esetben 
azonnal elővehető és ismételten beadható.
Az előkészítés költségeivel kapcsolatosan pontos számot nem tud mondani, hozzávetőlegesen 10-15 
millió Ft volt, és ezt a Csatornamű Kft. finanszírozta.

Lőrincz  Gyula: Elmondja,  hogy  nem  fellebbeztek,  nem  fordultak  jogorvoslati  kérelemmel  a 
közreműködő  szervezet  irányába.  Közös  javaslat  szerint  döntöttek  így,  ezt  terjesztették  a 
városvezetés felé. Sokkal fontosabb, hogy átgondolták a pályázatot, és bizonyos változtatásokkal 
újra  beadásra  készülnek.  Viszont  arra  vonatkozólag  neki  sincs  információja,  hogy  milyen 
nyerteseket  hirdettek  ki  országszerte,  és  hogy  ezt  a  pályázatot,  vagy  hasonló  céllal,  más 
kódjelöléssel meg fogják-e nyitni.

Méhes András: Bizottsági  ülésen már megkérdezte  ügyvezető igazgató urat,  hogy megnézték-e, 
hogy a belső megtérülési  ráta megfelel-e a kritériumoknak, hiszen az elutasítás arra vonatkozik, 
hogy ez nem felel meg. Barta András tájékoztatta, hogy megtörtént a számítások ellenőrzése, sőt, az 
ellenőrzés után is az előírásoknak megfelelő. Tehát itt egy furcsa kettősség van, a döntés nem valós 
tényre hivatkozik.
Kéri polgármester  asszonyt,  hogy mint  országgyűlési  képviselő járjon utána,  mi történt  ennél  a 
pályázati ablaknál, hiszen korábban a Közgyűlés egyöntetűen támogatta ezt a pályázatot. Nyilván a 
módosítást is támogatni fogják, de érthetetlenül állnak azzal szemben, hogy mi történt az irányító 
hatóságnál.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Természetesen tenni fogja a dolgát. Zárójelben jegyzi meg, hogy az 
irányító hatóságoknál a kormányváltást követően nem történt változás, a munkatársak ugyanazok, 
akik korábban is voltak, tehát vélhetően ők nagyon pontosan tudják a folyamatokat.

(Ercsényi Ferenc nincs a teremben, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.)
A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szám: 142/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  között  2010.  április  30-án  létrejött  Beruházási 
megállapodás módosítást a melléklet szerint jóváhagyja.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Beruházási megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10. Javaslat a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 
turisztikai pályázatának támogatására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Dr. Palásthy Tamás, az egyesület elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgótarján  Helyi  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment 
Közhasznú Egyesület,  melyben az Önkormányzat alapító tag, pályázni szeretne az Új Széchenyi 
Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív Program „Helyi és térségi turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című pályázati felhívásra.
A  projektjavaslat  főképp  az  északi  városrész  turisztikai  fejlesztését  célozza,  elsősorban  erdei 
tornapálya  kialakítását,  biciklis  és  gyalogos  túraútvonalak  táblarendszerének  telepítését, 
pihenőhelyek kialakítását tervezik.
Az egyesület sikeres pályázat esetén kéri az Önkormányzatot, hogy a pályázat szerinti 8.820.000 Ft 
szükséges önerőből legfeljebb 4.000.000 Ft önerőt biztosítson.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal támogatta és a Pénzügyi  
Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Szám: 143/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment  Közhasznú  Egyesülete  az  Észak-Magyarországi  Operatív  Program  keretében 
meghirdetett „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és 
fejlesztése”  című  (ÉMOP-2.1.3-11)  támogatásra  történő  pályázatának  benyújtását  és  elnyert 
pályázat esetén a szükséges saját erőt az önkormányzat 2011. évi költségvetésből a Céltartalékok 
„Turisztikai  célú  pályázatok  előkészítése,  megvalósítása”  előirányzata  terhére  legfeljebb 
4.000.000.-  Ft  erejéig  biztosítja,  amennyiben  nyertes  pályázat  esetén  a  4.820.000.-  Ft  további 
pályázati saját erő az Egyesület rendelkezésére áll.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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11. Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén szükségessé 
válik a településrendezési terv módosításának elindítása. A Lexikon Kft. kérelmezi a Salgótarján 
Szerpentin út  3.  sz.  alatt  1990 óta működő nyomdája  pályázati  támogatással  készülő beruházás 
fejlesztéséhez a jelenlegi övezeti besorolásának megváltoztatását.
A pályázat feltétele, hogy a terület  gazdasági övezeten belül helyezkedjen el.  Jelenleg az övezet 
kisvárosias lakó terület.
A  nyomdai  fejlesztés  a  nyomdával  egybeépült  szomszédos  irodaházas  ingatlant  is  érinti,  
területrendezéssel, építménybővítéssel jár.
A településrendezési terv módosítását a kialakult állapotnak megfelelő rendezés indokolja.
A határozati javaslat tehát a Szerpentin út 3.sz.alatt lévő beépített területet érintő Településrendezési 
és Tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szól.

Szabó Ferenc Gábor: A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Örömmel tapasztalják, ha egy gazdasági társaság bővül, 
fejlődik, és kéri a hivatalit is, hogy ebben támogassa ebben a társaságokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Szám: 144/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Salgótarján 
belterület, Szerpentin út 3. sz. alatt lévő, 4147/2 hrsz.-ú kivett beépített területi elnevezésű ingatlan 
kisvárosias  lakó  területről  gazdasági,  kereskedelmi-szolgáltató  területre  történő  övezeti 
besorolásának megváltoztatására vonatkozó Településrendezési és Tervezési szerződést megkösse 
úgy,  hogy  a  tervezési  díjat  és  a  kapcsolatos  járulékos  költségeket  teljes  körűen  100%-ban  a 
kezdeményező Lexikon Kft.-nek (3100 Salgótarján, Szerpentin út 3.) kell megfizetnie.
Határidő: 2011. szeptember 9.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12. Tájékoztató az önkormányzati lakások 2010. évi értékesítéséről
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda elmondja, hogy az elmúlt évben 54 önkormányzati lakást értékesített a 
Salgó Vagyon Kft., ebből 18 esetben a bérlő vásárolta meg a lakását a rendeletben meghatározott 
kedvezményes feltételekkel. A volt bérlők közül négyen részletfizetéssel törlesztették a vételárat, a 
többiek egy összegben fizették meg. Ez az alapja a Tatár Csaba ügyvezető igazgató úr által behozott 
tájékoztatásnak.

18



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú szórványlakás értékesítésre történő kijelölésre
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának érvényben lévő 
lakáskoncepciója és a bérlakás gazdálkodás stratégiája a szórványlakások értékesítése mellett foglal 
állást.
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Salgótarján, Szerpentin út 15. II/3. szám alatti  
bérlakás,  melyen a Nógrád Megyei  Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési  joga állt  fenn. A lakás 
bérlőkijelölési  jogáról  a  jogosult  2010.  november  1.  napjával  lemondott  azzal,  hogy  az 
Önkormányzat  helyette  másik  lakást  ajánl  fel.  A lakást  2010.  november  23-tól  bérbeadás  útján 
hasznosították. A lakás önkormányzati  tulajdonban tartása szórvány jellege és felújításra szoruló 
műszaki állapota miatt azonban nem indokolt. A kijelölési jog átvitelével a lakás értékesítésének 
már nem lesz akadálya, és az Önkormányzat lakáskoncepciójával is teljes mértékben összhangban 
áll.
Az előterjesztést utólag küldték meg, így bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

(Ercsényi Ferenc visszatért, Dóra Ottó távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.)
A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 145/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetben Salgótarján, Szerpentin út 15. 2. emelet 
3.  szám  alatti,  földhivatali  ingatlan-nyilvántartásban  4547/A/13  hrsz.-ú,  43  m2 alapterületű 
önkormányzati  tulajdonú  lakást  az  értékbecslés  alapján  meghatározott  3.000.000,-  Ft  forgalmi 
értéken  értékesítésre  kijelöli,  egyben  megbízza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az 
adásvételi szerződés megkötésével.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

14. Javaslat  a  Salgótarjáni  Civilekért  Közhasznú  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési 
megállapodás jóváhagyására és a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti  Civil 
Házban iroda bérbe adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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A napirend tárgyalásához meghívott:
Dr. Diósiné Taracsák Judit, a kuratórium elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 116/2010.(V.27.) Öh. 
sz., majd 37/2011.(III.27.) Öh. sz. határozatával a Salgótarjáni Civilekért  Közhasznú Alapítvány 
részére bérbe adta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján, Kassai sor 2. szám 
alatti ingatlannak a 11. számú irodáját. A Klapka György utca 4. szám alatti irodaház szintén az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, mely ingatlan vonatkozásában a Közgyűlés 106/2011.
(V.26.)Öh. sz. határozatában döntött annak Civil Házként történő működtetéséről és a működtetés 
alapelveiről.  Az  Alapítvány  a  Kassai  soron  található  bérleményre  fennálló  jogviszony 
megszüntetése mellett  át  kíván költözni az említett  Civil  Házba,  vállalva a mellékelt  szerződési 
feltételeket.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal 3 
tartózkodás  mellett  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5 igen szavazattal 
támogatta, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Ezzel az előterjesztéssel egy újabb lépés történt a Civil Kerekasztal, 
illetve a civil szervezetek és az Önkormányzat közötti kapcsolat erősítésében és ezt köszöni.
Szeretne  néhány  információt  megosztani  a  képviselő-testülettel.  A  Civil  Kerekasztal  nem  jogi 
személy, nincs bevételi forrása, viszont szüksége van működési helyre egyrészt a dokumentumtára, 
másrészt  forgalom  lebonyolítása  miatt.  2009-ben  ennek  támogatására  jött  létre  a  Salgótarjáni 
Civilekért  Közhasznú  Alapítvány,  ami  támogatásokból,  pályázati  pénzből  él.  2011-ben  az 
Önkormányzat támogatásán túl pályázatot is nyertek, így december 31-ig garantáltan ki tudja fizetni 
a  bérleti  díjat,  viszont  a  következő  évtől  újabb  lehetőségeket  kell  keresni,  hogy  a  költségeket 
fedezni tudják és így tovább erősödjön és gazdagodjon a civil élet Salgótarjánban.
Meghívja  polgármester  asszonyt,  a  városvezetést,  a  képviselő  urakat  a  2011.  szeptember  5-10. 
közötti Civil Hét rendezvényeire.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda köszöni  a  meghívást.  Bízik  benne,  hogy a  pályázati  lehetőségek 
bővülésével tovább lehet folytatni ezt a tevékenységet ilyen formában. Másrészt úgy gondolja, hogy 
ahogyan az előző időszakban is, megtalálják közösen a jövőre vonatkozó megoldásokat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

(Dóra Ottó visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.)
A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozta:

Szám: 146/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodást az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
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Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda

2. Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  bérbe adja a  Salgótarjáni  Civilekért  Közhasznú 
Alapítvány  részére  a  salgótarjáni  3876  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  természetben  Salgótarján, 
Mérleg  út  2.  (ingatlan-nyilvántartásban:  Klapka  György  utca  4.) „irodaház”  megnevezésű 
ingatlanban lévő, 16,26 m2 alapterületű, 106. számú irodát 11.935.- Ft/hó bérleti díj alkalmazása 
mellett, 2011. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra.
A Közgyűlés megbízza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 2. számú melléklet szerinti  
bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda még egyszer köszöni a meghívást. Bízik benne, hogy nagyon szép 
hete lesz ez Salgótarján civil életének, a már megszokott színvonalon.

15. Javaslat  a  Pillangó  Szárnyán  Kft.-vel  együttműködési  megállapodás  megkötésére  és 
kedvezményes  bérleti  díj  alkalmazása  mellett  lakás  nem  lakás  céljára  történő 
bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott:
Sármány Henriett vezető tisztségviselő

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Pillangó Szárnyán Kft. megkereste a Salgó Vagyon Kft.-t azzal az 
elképzeléssel, hogy családi napközit szeretne létrehozni Salgótarjánban, amelynek kialakításához, 
beindításához  szükséges  tőkével  rendelkezik,  a  működtetéshez  kér  segítséget  nem lakás  céljára 
szolgáló helyiség kedvezményes bérbeadásával.
A Salgótarján, Rákóczi út 184. fsz. 16. és 17. szám alatti lakások megfelelnek a Pillangó Szárnyán 
Kft. céljának, a szükséges átalakításokat saját költségén vállalja. A lakások hosszú idő óta üresek, a 
társaság több alkalommal felajánlotta bérbevételre, de viszonylag magas fenntartási költségük és 
felújításra szoruló állapotuk miatt nem fogadták el a lakásigénylők.
Miután  az  ingatlan  lakáscélú,  piaci  alapú  hasznosítására  jelenleg  nincs  reális  esély,  a  Pillangó 
Szárnyán Kft. által megvalósítani szándékozott ellátás pedig a városban meglévő igényre jelentene 
megoldást,  ezért  javasolják  a  lakások  kedvezményes  bérleti  díj  (havi  17.016  Ft)  alkalmazása 
melletti bérbeadását a Kft. részére.
Az  előterjesztés  tartalmaz  egy  együttműködési  megállapodást  is,  amely  rögzíti,  hogy  az 
Önkormányzat  a családi napközi feladatának biztosítására a három külsős fenntartóval korábban 
kötött ellátási szerződésen kívül további fenntartóval ellátási szerződést nem kíván kötni, további 
családi napközi működtetéséhez pénzbeli támogatást nem kíván nyújtani, azonban méltányolva a 
családi napközi létrehozásának fontosságát, a városban meglévő igényre tekintettel, kedvezményes 
bérleti díj mellett ingatlant, valamint igény esetén szakmai segítséget biztosít a cég számára.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  támogatta,  a  Népjóléti  Bizottság  és  a 
Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 147/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Pillangó  Szárnyán  Kft.-vel  családi  napközi 
működtetésére kötendő együttműködési megállapodást jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésére 
figyelemmel hozzájárul a Salgótarján, Rákóczi út 184. fszt. 16. és fszt. 17. sz. alatti, 58 és 74 m2 

alapterületű lakásoknak a Pillangó Szárnyán Kft. részére, családi napközi működtetése céljából 
történő bérbe adásához, 17.016,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj megállapítása mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  határozat  2.  sz. 
melléklete szerinti bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Székyné dr. Sztrémi Melinda jó munkát a Pillangó Szárnyán Kft.-nek, és bízik benne, hogy sok 
kisgyermek és szülő örömét leli majd a munkájukban

16. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  2011.  június  30-ával  megszüntette  a  József  Attila 
Művelődési és Konferencia Központot és ezzel egyidejűleg a közművelődési feladatok ellátására 
2011.  július  1.  napjával  megalapította  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaságot.  A JAMKK jogai  és  kötelezettségei  az  önkormányzatra,  mint  jogutódra 
szálltak.
A Közgyűlésnek rendelkeznie kell a JAMKK-ot érintő, két folyamatban lévő pályázatról,  illetve 
ezek  folytatásáról,  korábban  kötött  együttműködési  megállapodások  módosításáról,  valamint.  A 
Közgyűlés a nonprofit kft. alapításakor a társaságnál három tagú felügyelő bizottságot hozott létre. 
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Az újonnan megalakuló  felügyelő  bizottság  ügyrendjét  a  gazdasági  társaságokról  szóló törvény 
alapján a Közgyűlés hagyja jóvá.
Tehát ezek olyan technikai döntések, amelyek szükségesek az átalakítás következtében

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 3 
tartózkodás  mellett  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5 igen szavazattal 
támogatta, a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta és a Pénzügyi 
Bizottság is támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 148/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. közötti - a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”-közművelődési intézmények  
az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás  
szolgálatában című felhívására benyújtott „Palócföldi ládafiók – építő közösségek Salgótarján 
térségében” elnevezésű,  TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0058.  azonosító  számú  pályázat 
végrehajtására  vonatkozó  együttműködési  megállapodást  az  1.  számú  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. közötti Önkormányzat által benyújtott Pályázat a Magyar Köztársaság 2011. évi  
költségvetéséről  szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontja alapján a  
„Könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás,  muzeális  intézmények  szakmai  
támogatása”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat  igénybevételére” című  pályázat 
végrehajtására és elszámolására vonatkozó megállapodást a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.-vel  az  Apolló  Mozi 
üzemeltetésének  megszüntetésére  megkötött  „Együttműködési  megállapodás 
megszüntetése„  tárgyú  szerződés  módosítására  vonatkozó  2011.  július  25-én  aláírt 
„Megszüntető  Szerződés  módosítása”  szerződést  a  3.  sz.  melléklet  szerint  utólagosan 
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2011. (III.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott, 
az  önkormányzat  és  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  között  létrejött 
együttműködési  megállapodás  módosítására  2011.  július  25-én  aláírt  „Együttműködési 
megállapodás  II.  számú módosítása”  tárgyú  szerződést  a  4.  sz.  melléklet  szerint  utólagosan 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
felügyelő bizottságának ügyrendjét az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17. Javaslat  rövid  időtartamú  közfoglalkoztatás  III.  ciklusára  vonatkozó  pályázat 
benyújtásának jóváhagyására, valamint megállapodás módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
− Sári Sándor, a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat 2011. év elején a Munkaügyi Központ illetékes 
kirendeltségével  folytatott  egyeztetés  alapján  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
közreműködésével a rövid időtartamú (napi 4 órás) foglalkoztatás lehetőségét 2011. év egészére 
vonatkozóan áttekintette és egy előzetesen kalkulált tervet készített, mely alapján a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatást 3 ciklusra lebontva tervezte meg.
A  Közgyűlés  korábbi  határozataiban  döntött  az  önkormányzat  rövid  időtartamú 
közfoglalkoztatásának I. ciklusában 593 fő, II. ciklusában 564 fő foglalkoztatására történő pályázat 
benyújtásáról. 
A rövid  időtartamú közfoglalkoztatás  III.  ciklusa  az  önkormányzati  fenntartású  intézményeknél 
2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-ig, a Nonprofit Kft-nél, valamint a civil szervezeteknél 
2011. október 1-jétől 2011. december 31-ig tart.
Jelen pályázat keretében 252 fő 3, illetve 4 hónapos napi 4 órás foglalkoztatására nyílik lehetőség.
A  Nonprofit  Kft.  2011.  július  29-én  kelt  levelében  tájékoztatta  az  Önkormányzatot,  hogy  az 
Önkormányzat  és  a  Nonprofit  Kft.  között  2011.  február  28-án  létrejött  megállapodás  2.  számú 
mellékletében foglalt előfinanszírozási ütemtervben 2011. évre előírt visszafizetési kötelezettségét 
nem tudja határidőben, azaz november 30-ig teljesíteni, ezért kéri a megállapodás erre vonatkozó 
módosítását.
A  közfoglalkoztatás  zavartalanságának  biztosítása,  valamint  a  cég  likviditásának  megőrzése 
érdekében indokolt a kérelemnek helyt adni és a megállapodást módosítani.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  támogatta,  az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal  támogatta,  a Népjóléti  Bizottság 9 
igen szavazattal támogatta és a Pénzügyi Bizottság is támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 149/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft.  által  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központ  által  meghirdetett  „rövid 
időtartamú  közfoglalkoztatás:  a  helyi  önkormányzatok  közfeladat  ellátását  segítő  2011.  évi 
támogatására” című pályázati felhívására – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatai, valamint a civil szervezetekkel együttműködési 
megállapodás  alapján  önként  vállalt  feladatai  ellátásának  érdekében  –  252  fő 
közfoglalkoztatására vonatkozó pályázat benyújtását.
A 2.994 eFt önerőt a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. biztosítja Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  által  megállapodás  alapján  a  2011.  évi  közfoglalkoztatás 
önerejeként átadott 51.000 eFt-ból rendelkezésre álló megtakarítás terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Sári Sándor ügyvezető igazgató
2. A Közgyűlés elfogadja Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2011. február 28-án létrejött megállapodás 2. számú melléklete 
szerinti  2011. évi előfinanszírozási  ütemtervben a Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
részéről még fennálló 50.374 eFt visszafizetési kötelezettségének 2012. február 28-ig történő 
teljesítését. A Közgyűlés a megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  a megállapodás-módosítás aláírására,  valamint  a 
megállapodás  módosítására  tekintettel  felkéri  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési 
rendeletének módosítására vonatkozó javaslat beterjesztésére.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közoktatásról  szóló  törvény  meghatározza  a  sajátos  nevelési 
igényű  gyermek,  tanuló  fogalmát.  A Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetését  megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése a fogalmat úgy 
módosította,  hogy most már nem szerepel benne az organikus vagy nem organikus okokra való 
visszavezethetőség.
Mivel  a  közoktatási  intézmények  alapító  okiratának  tartalmaznia  kell  az  alaptevékenységek 
szakfeladat  számait  és  azok megnevezését,  ezért  szükséges  az  alapító  okiratokat  módosítani.  A 
módosítás a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kivételével valamennyi közoktatási 
intézmény alapító okiratát érinti.
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal támogatta, a Népjóléti Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 150/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda, az Illyés Gyuláné 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat,  a 
Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon,  a  Bolyai  János  Gimnázium  és 
Szakközépiskola, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, a Stromfeld Aurél Gépipari, 
Építőipari  és  Informatikai  Szakközépiskola,  valamint  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági, 
Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátó-ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  alapító  okiratát 
2011. szeptember 1-jei hatállyal az 1-7. számú mellékletek szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A  Közgyűlés  utasítja  az  érintett  közoktatási  intézmények  igazgatóit,  hogy  az  intézmények 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  a  módosításokat  vezessék  át,  és  a  módosításokat 
terjesszék be a fenntartó elé jóváhagyásra.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: igazgatók

19. Javaslat  fenntartói  hozzájárulásra  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  és  a  Salgótarjáni 
Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  referencia  intézménnyé  válását  támogató 
pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A kormány a sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerepet 
szán a minősített referencia-intézményeknek. A Salgótarjáni Összevont Óvoda központi óvodája és 
hét  tagóvodája,  valamint  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  három  tagintézménye  -  a 
Beszterce-lakótelepi  Tagiskola,  a  Kodály  Zoltán  Tagiskola  és  a  Petőfi  Sándor  Tagiskola  - 
csatlakozni kíván a referencia intézmény hálózathoz.
Ehhez szeretnének az Új Széchenyi Terv TÁMOP pályázatának keretein belül uniós forrásokhoz 
jutni.  A  pályázat  benyújtásához  kéri  a  két  intézmény  vezetője  a  Közgyűlés  hozzájárulását.  A 
pályázat önerőt nem igényel, azonban a pályázat végrehajtása során előfinanszírozásra lesz szükség. 
Az intézmények  a  pályázat  ideje  alatt  és  után  referencia  intézményként,  illetve  a  tanár  szakos 
hallgatók gyakorlóhelyeként bázis szerepet töltenének be a városban, a kistérségben, a megyében és 
a régióban egyaránt. A pályázat fenntartási ideje 5 év, azonban ez többletköltséggel nem jár. 

A Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szám: 151/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a TÁMOP 3.1.7-11/2 kódszámú pályázat keretében 
a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Mackóvár  Központi  Óvoda,  az  Aprófalva  Tagóvoda,  a 
Gyermekkert Tagóvoda, a Hétszínvirág Tagóvoda, a Körúti Tagóvoda, a Mesekert Tagóvoda, a 
Nyitnikék Tagóvoda és a Szivárvány Tagóvoda „Referenciaintézmények országos hálózatának 
kialakítása és felkészítése” című pályázatának benyújtását jóváhagyja az alábbiak szerint:
Pályázó megnevezése: Salgótarjáni Összevont Óvoda
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
A pályázat időtartama: a pályázati döntés napjától – 2012. szeptember 30.
A fejlesztés tervezett összköltsége: 24.000 eFt, mely pályázati önerőt nem igényel
Határidő: azonnal
Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a TÁMOP 3.1.7-11/2 kódszámú pályázat keretében 
a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskola, Kodály 
Zoltán  Tagiskola  és  Petőfi  Sándor  Tagiskola  „Referenciaintézmények  országos  hálózatának 
kialakítása és felkészítése” című pályázatának benyújtását jóváhagyja az alábbiak szerint:
Pályázó megnevezése: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
A pályázat időtartama: a pályázati döntés napjától – 2012. szeptember 30.
A fejlesztés tervezett összköltsége: 16.000 eFt, mely pályázati önerőt nem igényel
Határidő: azonnal
Felelős: Simon Tibor igazgató

20. Javaslat bányász-emléktábla felállítására
Előterjesztő: Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A napirend tárgyalásához meghívott:
Tóth Mihály alapszervezeti elnök, Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai 
Alapszervezete

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete - Salgói Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezete - a 61. Bányásznap alkalmából szeretné felújíttatni az Eresztvényben az 
emléktáró közelében található emlékoszlopon elhelyezett  emléktáblát,  mely a Salgótarján vidéki 
szénlelőhely felfedezőinek, Matussek Vendelnek és Fischer Antalnak állít emléket.
Az  emléktábla  közterületen  áll,  melynek  tulajdonosa  az  Önkormányzat,  ezért  a  közterület 
elnevezések megállapításáról, változtatásáról,  jelöléséről,  valamint az emléktábla állítás rendjéről 
szóló 18/1997. (VI.30.) Ör. sz. rendelet 19. §-a, valamint a 27. § (2) bekezdése alapján a felújított  
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emléktábla elhelyezéséhez szükséges a Közgyűlés hozzájárulása. Az önkormányzat a szakszervezet 
kérése alapján 30 eFt-tal járul hozzá a kivitelezéshez.
Az  előterjesztést  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
ülését követően küldték meg. 
A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.

Tóth Mihály: A közelgő 61. bányásznap alkalmából átadja polgármester asszonynak a bányásznapi 
meghívót.

Székyné dr. Sztrémi Melinda nagyon köszöni a meghívást.

További hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 152/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezések  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI.30.) Ör. 
sz. rendelet 19. §-a, valamint a 27. § (2) bekezdése alapján a Bánya-és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezete  Salgói  Bányász  Nyugdíjas  Szakszervezet  kezdeményezésére  hozzájárul  a 
Salgótarján vidéki szénlelőhely felfedezőinek emléket állító emléktáblának a 61. Bányásznapra 
történő felújításához az alábbiak szerint:
A tábla szövege:
„EBBEN A VÖLGYBEN FEDEZTE FEL 200 ÉVVEL EZELŐTT AZ ELSŐ SALGÓTARJÁN  
VIDÉKI SZÉNLELŐHELYET MATUSSEK VENDEL ÉS FISCHER ANTAL.
HONISMERETI TÁBOR 1967.
FELÚJÍTTATTA: SALGÓI BÁNYÁSZ NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET 2011.”
A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 440x340 mm
Felállítás helye: Salgótarján, Eresztvény városrész,

12035/1 helyrajzi számú közterületen található emlékoszlop
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az emléktábla nyilvántartásba vételéről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A következő  napirendi  pontok  tárgyalását  az  SZMSZ 23.  §  (1) 
bekezdésének a.) pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en folytatják.
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Megkéri  a  napirendek  tárgyalásában  nem  érintett  meghívott  vendégeket,  a  sajtó  képviselőit, 
érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok  tárgyalásában  nem  érintett  belső  szervezeti 
egységek 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: Két újságcikkről szólna néhány szót. Az egyik a Nógrád Megyei Hírlapban: a 
megyei jogú városokban az egy főre jutó adósságot ismertette táblázatban. Salgótarján az előkelő 
leghátsó pozíciók között volt az egy főre jutó adósság tekintetében.
A másik cikket a Heti Válasz múlt heti számában olvasta a 100 legeladósodottabb önkormányzatról. 
Itt is részletes lista és elemzés olvasható. Mindenki figyelmébe ajánlja, ennek a közelében sincs 
Salgótarján Önkormányzata.
Úgy gondolja, mindez az előző évek gazdálkodását minősíti. Bár a város, a régió a leghátrányosabb 
helyzetben  lévő  önkormányzatok  régiója  közé  tartozik,  de  ezek  az  adatok segítenek  elhelyezni 
Salgótarjánt  az  országos  palettán  annak  tekintetében,  hogy  mennyire  terhelte  meg  a  megelőző 
gazdálkodás a jelent.

Méhes András: Kérdezni, kérni szeretne. A nyár folyamán a Salgó Vagyon Kft.-nél járt abban az 
ügyben, hogy tájékozódjon a cég szerződéseivel kapcsolatban. Ügyvezető igazgató úr a konkrét 
időpont  egyeztetésekor  azt  mondta,  hogy a jogászai  tanácsára  ezt  nem teheti  lehetővé,  ehhez a 
Közgyűlés  a  jóváhagyása  kell.  Kérdezi,  hogy  valóban  kell-e  és  ha  igen,  akkor  kéri  ezt  a 
hozzájárulást. Más bizottsági tagtársa más cégnél nem ütközött ilyen akadályba.

Dr.  Gaál Zoltán: A közérdekű adatok szolgáltatásával  kapcsolatosan jogszabály írja elő,  milyen 
adatokat tekintenek közérdekűnek. Pontosan tudniuk kellene, milyen adatokra van szüksége Méhes 
András  képviselő  úrnak,  mert  ez  így  elég  általános  megfogalmazás.  A  közérdekű  adatok 
nyilvánosságának biztosításának érdekével szemben álla a cég jogos üzleti érdekeinek a védelme, 
tehát erre a kérdésre itt egyértelmű választ nem lehet adni. Egyébként nem közgyűlési hatáskör az, 
hogy ebben a kérdésben döntsön a Közgyűlés.

Méhes  András: Mivel  ő  maga  nem  jogász,  a  jogi  formákkal,  jogi  meghatározásokkal  nincs 
tisztában. Általánosságban szeretne tájékozódni a cég szerződéseivel kapcsolatban. A szerződések 
megtekintése úgy is megfelelő számára, ha a neveket, lakcímeket letakarják. Ha jól értette, akkor 
nem kell a Közgyűlés engedélyét, jóváhagyását kérni. Köszöni és ebben az esetben jelentkezni fog 
az ügyvezető igazgató úrnál.

Kakuk Zoltán: A Béke körúti lakók köszönetét szeretné tolmácsolni polgármester asszony felé a 
lépcsősorok teljes felújítása miatt. Köszöni Lőrincz Gyula irodavezetőnek és Kenyeresné Bara 
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Katalin irodavezető-helyettesnek az ügyben való közreműködést. Valamint köszöni a Béke körúti 
lakóknak a bizalmat és a 16 éves türelmet, hiszen azóta vártak a felújításra. Kívánja a lakóknak, 
hogy még hossz éveken át tudják használni ezt a lépcsősort.

Dr.  Bercsényi  Lajos: Kéri,  hogy  vizsgálják  ki  a  litkei  csomópontot  közlekedési  főcsomópont 
szempontjából: kérjen fel szakembereket a polgármester, hogy ott időszámláló kiegészítő órát ki, 
mennyiért, mikor, hogyan kaphatnának. Kérésének egyik szempontja, hogy sokkal jobban gyorsítja 
a  forgalmat,  ha  az  emberek  látják,  hány  másodperc  után  vált  az  óra.  A  másik  szempont  a 
környezetvédelem, hiszen sok autóban van már automata motorkikapcsoló.
Fontosnak tartja ezt a kérését, legyenek felkészültek a megfelelő jogszabályokra. Kéri a kivizsgálást 
és ha lehetséges, meghozni a döntést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Lőrincz Gyula irodavezető úrnak továbbítja a kérést, valószínűleg a 
Magyar Közút Kft. helyi kirendeltség vezetőjével kell majd egyeztetni, de kéri az irodavezető urat, 
hogy indítsa el a folyamatot.
Egy fontos eseményre hívja a Közgyűlés figyelmét és meg is hívja a képviselőtársakat. tájékoztatja 
a  képviselőtársait  és meg is  hívja őket.  Augusztus  25-27-ig Salgótarján vezetésével  a  városban 
rendezik meg a IX. Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóját.  Borkai Zsolt,  a MOB elnöke, Győr 
Megyei Jogú Város Polgármestere nyitja meg a rendezvényt augusztus 26-án pénteken negyed 10-
kor a Fő téren, utána 10 órától játékos ügyességi versenyek lesznek szintén a Fő téren, valamint a 
Tóstrandon  és  a  sportcentrumban.  10.30-kor  a  városháza  Förster  Kálmán-termében 
sportkonferenciát tartanak, témái: a készülő sporttörvénnyel kapcsolatos információk, a mindennapi 
testedzés, olimpiai készülődés; erre a rendezvényre is szeretettel várja a képviselőtársakat.
Bízik benne, hogy Salgótarján városa jó házigazdája lesz ennek a rendezvénynek, résztvevők jól 
fogják itt érezni magukat.
A Közgyűlés legközelebbi ülésének várható időpontja: 2011. szeptember 29. (csütörtök).
Zárásként Lajos nap alkalmából valamennyiük nevében köszönti dr. Bercsényi Lajos képviselő urat 
és vele együtt minden Lajos nevű nézőt, ismerőst.

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Dr. Gaál Zoltán
polgármester jegyző
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