
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

14. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i üléséről.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Pindroch  Ferenc 
képviselő úr előre jelezte, hogy a Közgyűlésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 
15 tagjából 14 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes. 

A tárgysorozatra vonatkozó módosító javaslatok előtt megemlékezik a közelmúltban elhunyt két 
nagyszerű salgótarjáni labdarúgóról, Szojka Ferencről és Szoó Józsefről.

A tárgysorozatra vonatkozóan az alábbi módosító javaslatot teszi:
Javasolja  9. pontként  felvenni  a  „Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai 
Területi  Együttműködési  Csoportosulás  Egyezménye  és  Alapszabálya  végleges  szövegének 
elfogadására” című előterjesztést Eötvös Mihály alpolgármester előterjesztésében; 10. pontként a 
„Javaslat  „Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Koncepciója  2011-2015”  elfogadására” című  előterjesztést  Eötvös  Mihály  alpolgármester 
előterjesztésében;  18.  pontként  a  „Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2012.  évi  fordulójához  való  csatlakozásra”  című előterjesztést  dr.  Romhányi 
Katalin  a  Népjóléti  Iroda vezetője  előterjesztésében;  23.  pontként  a  „Javaslat  a „Kelet-Nógrádi 
Hulladékrekultivációs  Program  első  üteme”  című  pályázat  előkészítése  kapcsán  érintett 
földterületek  tulajdonjogának  megszerzésére  és  művelési  ágból  való  kivonására”   című 
előterjesztést  Lőrincz  Gyula  a  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Iroda  vezetője 
előterjesztésében; 24. pontként  a „Javaslat a salgótarjáni öblösüveggyártás megmentésére irányuló 
döntés  meghozatalára” című  előterjesztést  polgármesteri  előterjesztésében;  és  25.  pontként   a 
„Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub Sportegyesület részére bérlakások térítésmentes használatba 
adására” polgármesteri előterjesztésében. 

Javasolja a tárgysorozatról levenni a a meghívóban 6. pontban jelzett „Javaslat a távhőszolgáltatás 
fejlesztésére vonatkozó KEOP 2011-5.4.0 pályázat benyújtásának támogatására” című előterjesztést 
Kiss József  Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója előterjesztésében. A napirend levételének az az 
indoka, hogy a Tarjánhő Kft. a Közgyűlés októberi ülésén tervezi előterjeszteni az üzleti tervét, 
mert  az  Országgyűlés  a  közgyűlés  hetében  fogadta  el  az  annak  elkészítéséhez  alapul  szolgáló 
jogszabályt.  A Közgyűlés  az  előterjesztésben szereplő  pályázat  benyújtásának támogatásáról  az 
üzleti terv függvényében tud dönteni.

Javaslatai elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.

1



Méhes András: A júniusi közgyűlésen hozott döntés szerint a szeptemberi közgyűlés napirendjén 
kell szerepeljen egy szakértői véleménnyel alátámasztott szervezetfejlesztési terv, koncepció. Miért 
nem tárgyalja közgyűlés a témát?

Eötvös  Mihály: Az előterjesztést  az  októberi  ülésén  tárgyalja  majd  a  közgyűlés,  a  cégekkel 
kapcsolatos végleges döntést a decemberi közgyűlésen hozzák meg.

A tárgysorozatot érintően nincs további módosító javaslat.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi tárgysorozatot fogadja el:

1. Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2011.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

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

3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. 
(III. 27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 48/2006.(XI.28.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

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

6. Javaslat  „Besztercebánya  –  Salgótarján  közös  turisztikai  fejlesztése”  c.  pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

     
7. Javaslat Besztercebánya – Salgótarján „Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés” 

c. pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

       
8. Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési 

Csoportosulás Egyezménye és Alapszabálya végleges szövegének elfogadására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

9. Javaslat  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közbiztonsági  és 
Bűnmegelőzési Koncepciója 2011-2015” elfogadására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

10. Javaslat az áldozattá válás megelőzésére és az áldozatsegítésre vonatkozó TÁMOP-5.6.1C-
11/2. pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin irodavezető
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A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Harik Ferenc NM-i Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálat vezetője 

11. Javaslat  a  Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club  Sportegyesület  által  beadott  pályázathoz 
kapcsolódó jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Dr. Palásthy Tamás a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sportegyesület elnöke
- Kiss József a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

12. Javaslat a Fő tér 4. szám alatti 3750/A/4 hrsz.-ú üzlethelyiség bérbeadására
Előterjesztő:Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13. Javaslat az Ipari Park III. területén megvalósult feltáró út jogi rendezésére
Előterjesztő:Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14. Javaslat  a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére 
irányuló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Telekné Dézsi Piroska munkaszervezet vezető

15. Javaslat  a  középiskolák  7.  és  9.  évfolyamán  2012/2013.  tanévben  indítható  osztályok 
számának meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

16. Tájékoztató a 2011/2012-es nevelési év és tanév kezdéséről, valamint javaslat maximális 
osztály-és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

17. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2012.  évi 
fordulójához való csatlakozásra című 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin a  Népjóléti Iroda vezetője 

     
18. Javaslat  a  városrészi  művelődési  házak és  közösségi  színterek további  működtetésére  és 

hasznosítására vonatkozó 108/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat végrehajtására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

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

20. Javaslat  a  „Salgótarján  Színházáért  Egyesület”  névhasználathoz  való  hozzájárulás 
megadására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Sándor Zoltán, az egyesület alelnöke

21. Javaslat a Szlivka László Alapítványt érintő alapítói jogok gyakorlására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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22. Javaslat  a  „Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Program  első  üteme”  című  pályázat 
előkészítése kapcsán érintett földterületek tulajdonjogának megszerzésére és művelési ágból 
való kivonására  
Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

     
23. Javaslat a salgótarjáni öblösüveggyártás megmentésére irányuló döntés meghozatalára című 

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármestere
   
24. Javaslat  a  Beszterce  Kosárlabda Klub Sportegyesület  számára  térítésmentesen  biztosított 

bérlakásokról  
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

          
25. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltósága 

parancsnokának szolgálati nyugállományba helyezésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Garami István tű. ezredes, 
Berecz György tű. alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

26. Javaslat  a Salgótarjáni Városi Televízió  Nonprofit Kft.  új  Felügyelő Bizottsági tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Szalkai Péter 

27. Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

  
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Berecz  György  tűzoltó  alezredes,  a  Nógrád  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság igazgatója  –  hivatali  elfoglaltságára  való  hivatkozással  – kérte, 
hogy a  meghívóban  20.  napirendi  pontként  szereplő  „Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága parancsnokának szolgálati nyugállományba helyezésére” c. 
előterjesztés  tárgyalásával  kezdje  a  Közgyűlés  a  munkáját.  Javasolja,  hogy a  Közgyűlés  a  zárt  
üléssel kezdje a tanácskozást, mindhárom meghívóban jelzett napirend megtárgyalásával. 

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag támogatja.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 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. 

Dóra Ottó képviselő távozik az ülésteremből. Jelen lévő képviselők száma 13 fő.

A polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, vélemény nincs, azt a Közgyűlés tudomásul veszi.
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4. Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2011.  I.  félévi  költségvetésének 
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város 2011. évi költségvetésének összeállítása jelentős nehézséget 
okozott,  mert a világgazdasági válság hatása miatt  a költségvetés bevételi oldalának lehetőségei 
szorosabbá  váltak.  Sok  egyeztetés  zajlott,  melynek  eredményeként  olyan  költségvetés  került  a 
közgyűlés  elé,  mely teljesíthető.  A Közgyűlés  mérlegelve  a  lehetőségeket,  egy intézkedési  terv 
elfogadása mellett végrehajtható feltételrendszerű költségvetést fogadott el. 
Elmondja, hogy a költségvetési vita során és azt követően is hallható volt kritika és észrevétel, mely 
szerint a költségvetés nem teljesíthető és komoly gondokat fog jelenteni. Véleménye szerint a város 
költségvetéséről  felelősen  gondolkodó  és  a  tényeket,  számadatokat  ismerő  nem nyilatkozhatott 
volna így, mert a Közgyűlés egy nagyon felelősen és átgondoltan kialakított költségvetést fogadott 
el. Köszönetét fejezi ki az egyes ágazatok szereplőinek, az intézményeknek, cégek vezetőinek, a 
Polgármesteri  Hivatal  irodavezetőinek  és  munkatársainak  a  fegyelmezett  és  takarékos 
gazdálkodásért.  Ennek  köszönhetően  a  város  egyetlen  pillanatban  sem  küzdött  likviditási 
gondokkal, nem került sor arra, hogy a számlákat nem tudja kiegyenlíteni, vagy a béreket nem tudja 
kifizetni. A város első féléves gazdálkodását stabil gazdálkodás jellemezte.  Ezt követően részletes 
tájékoztatás ad számadatok ismertetésével a költségvetés első féléves teljesítéséről.

Dóra Ottó képviselő visszaérkezik az ülésterembe. Jelen lévő képviselők száma 14 fő.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Összességében  az  önkormányzati  költségvetés  2011.  első  félévi 
teljesítéséről elmondható, hogy a fedezeti helyzet stabil volt, és fegyelmezett gazdálkodás valósult 
meg. A racionális és takarékos gazdálkodást mutatja, hogy a félév végén forrásbővítő működési 
hitelre nem volt szükség. A működési szektort érintő bevételi oldal teljesítése az időarányost kissé 
meghaladta, de megfelelt az elvárásoknak. A működési kiadások felhasználására az előirányzatok 
biztosították  a  fedezetet.  A  felhalmozási  feladatok  jelentős  részben  befejeződtek,  illetve 
elkezdődtek.  A jelentősebb  összegű  kivitelezési  számlák  a  második  félévre  várhatók,  mert  a 
befejezési határidők ebben az időszakban járnak le.
A költségvetés teljesítési adatai alapján az első félévi teljesítményt sikeresnek és eredményesnek 
értékelhető. A teljesítési összeg nem szerepel a féléves tájékoztatóban, azonban mindenképpen meg 
kell  említeni,  hogy  az  önkormányzat  áprilisban  a  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok 
támogatására  elkülönített  központi  előirányzatból  143  millió  forintot  nyert,  amely  nagyságát 
tekintve példa nélküli. A támogatás ez évben a működési költségek finanszírozásában rendkívüli 
segítséget jelent, ugyanakkor csökkenti a 2011. évben felveendő rövidlejáratú hitel nagyságát. Ez 
alapján a 2012. év adósságszolgálati terhe is csökken, hiszen a következő évben kevesebb hitelt kell 
visszafizetni. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3  
tartózkodás mellett; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  6 igen szavazattal, 3 tartózkodás  
mellett;  a  Népjóléti  Bizottság  6  igen  szavazattal,  3  tartózkodás mellett;  a  Pénzügyi  Bizottság  
jelenlévő tagjainak többsége támogatta az előterjesztést. 

Szabó  Ferenc  Gábor: A 2011.  évi  költségvetés  tárgyalásakor  aggodalmak  fogalmazódtak  meg 
atekintetben, hogy az önkormányzat fel tud-e venni egyáltalán működési hitelt. Örömmel fogadta a 
tájékoztatóban leírtakat, mely szerint az önkormányzat választhat is a hitelt nyújtó pénzintézetek 
közül, illetve azt a tényt, hogy a vizsgált időszakban nem volt szükség ezen hitel felvételére. 

Dr.  Bercsényi  Lajos: A  költségvetés  végrehajtásánál  fontosnak  tartja  kiemelni  az  emberi 
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együttműködés fontosságát is,  ezért  köszönetet  mond a Népjóléti  Iroda és a humán szolgáltatás 
területén dolgozók  munkájáért.

Huszár Máté: A frakciója nevében megköszöni a költségvetés végrehajtásában résztvevők munkáját. 
Nem osztja polgármester asszony és Szabó Ferenc Gábor képviselő optimizmusát a költségvetést 
érintően. A költségvetés tárgyalásakor az ellenzéki kritika arról szólt, hogy az eladósodottságot, a 
működési hitelek felvételét kell megállítani. A tényszámok szerint a városvezetés 2011-ben hatszor 
annyi  működési  hitelt  vett  fel,  mint  a  politikai  vezetés  2005-ben.  Jelen  előterjesztésből 
egyértelműen látszik, hogy az adósságszolgálatra mennyivel töltött többet az önkormányzat, mint az 
előző  években.  Tisztában  van  azzal,  hogy  jövő  évben  strukturális  átalakítások  várhatóak  az 
önkormányzati szférában és a sarkalatos törvények év végén születnek meg. Kérdése, hogy a jövő 
évi költségvetésben a működési hitelállományt hogyan kívánja csökkenteni a város vezetése?

Dóra Ottó: Telek László irodavezetőtől kérdezi, hogy véleménye szerint mennyi működési hitelt 
kell  felvenni  az  önkormányzatnak,  hogy  tartani  tudja  a  költségvetést?   Véleménye  szerint  a 
közmunka  területén  nem  olyan  jó  a  helyzet,  mint  ahogy  Polgármester  Asszony  szóbeli 
hozzászólásában  elmondta,  mert  a  közel  1900  foglalkoztatott  jellemzően  4  órában  dolgozik,  2 
hónapig. Mindez csupán a statisztika javítását segíti elő. Jó döntésnek tartja a lakhatási támogatást 
igénybe vevők körének bővülését, ugyanakkor kéri az igénybe vehető források hozzárendelését is, 
központi és önkormányzati szinten is. 

Ercsényi  Ferenc: A Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  fejezetnél  irreálisan  magasnak  tartja  a 
szemétszállítási  díjként  feltüntetett  közel  900  e  ft-os  összeget.   Kéri  megvizsgálni  az  összeg 
helyességét.

Eötvös  Mihály: Huszár  Máté  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  az  I.  félévben  az 
önkormányzat  nem vett  fel  működési  hitelt,  de  még  a  III.  negyedévben  sem került  rá  sor.  A 
költségvetéskor  meghatározott  hitelösszeget  a  bankok megfinanszírozták,  a  szerződések aláírása 
megtörtént és az összegek bármikor lehívhatók. Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy  2001-ben 
Salgótarján hitelállománya nem növekedett, hanem tőketartozása 40 millió forinttal csökkent. 
Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  hatszorosra  emelkedett  működési  hitel  oka,  hogy  2007-ben  a 
kormányzat  döntése  alapján  az  oktatás  területén  a  normatív  finanszírozás  helyett  teljesítmény 
finanszírozásra  kellett  áttérni,  mely  a  salgótarjáni  önkormányzatnak  rögtön  900  millió  forintos 
működési veszteséget okozott. Az önkormányzat megtette a racionalizálási lépéseket, akkor pedig a 
közvélemény felé azt hangoztatták, hogy a vezetés megszorításokat hajt végre.
Dóra  Ottó  közmunkával  kapcsolatos  hozzászólásához  kapcsolódva  elmondja,  hogy azon  kevés 
önkormányzatok közé tartozik a salgótarjáni, aki egész évre megtervezte a közmunkaprogramot, így 
három ciklusra tettek javaslatot. Bekapcsolódtak a MÁV közmunka programba is, amely 8 órás 
foglalkoztatás volt. Kéri, hogy amennyiben kritikát fogalmaz meg Képviselő Úr, azt pontosan tegye 
meg.
A  hitelállomány  csökkentésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  önhibáján  kívül  hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázaton 143 millió forintot nyert az 
önkormányzat,  így  a  jövő  évi  pozíció  ennyivel  javul.  Javítja  továbbá  a  helyzetet,  hogy  a 
Kereskedelmi  Hitelbanknál  –  nem  ezen  önkormányzat  által  –  felvett  svájci  frank  alapú  hitel 
tőketörlesztése  ebben  az  évben  letelik,  tehát  jövőre  már  nem jelenik  meg.  Szintén  kedvezőbb 
költségvetési helyzetet jelent, hogy a helyi adóbevétel várhatóan 60-100 millió forinttal javítja a 
pozíciót. Megnyugtatja a képviselőket, hogy jövőre is ki lesz fizetve a közalkalmazottak bére,  a 
rezsi költségek, a tankönyvek. A bankok jó adósnak tartják az önkormányzatot. Garanciát vállal a 
városvezetés nevében, hogy az önkormányzat finanszírozása 2012-ben is zökkenőmentes lesz.
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Huszár Máté: Véleménye szerint baj, ha kiszámítható és jó működésnek nevezik, amikor működési 
hitelből  kerül  kifizetésre  a  hitel,  ez  az  adósságspirál.  A bizottsági  üléseken  meghallgatták  a 
teljesítéshez  fűzött  szóbeli  kiegészítést,  amelyben  elhangzott,  hogy  az  utolsó  negyedévben  a 
működési hitelfelvétel meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot.  Véleménye szerint ez nem 
kevés működési hitel, megvizsgálva az elmúlt 8 évet, 2005-höz képest hatszor annyi. Megemlíti azt 
a tényt is, hogy a központi költségvetésből kb. 100 millió forinttal kevesebb támogatást kapott a 
város, mint az előző évben.

Dóra  Ottó:  A közmunka  témát  csodának  tartja,  mert  fele  pénzből  kétszer  annyi  embert 
foglalkoztatnak.  Elmondja,  hogy  táblázatos  számok  nem  állnak  rendelkezésére,  de  igyekezett 
pontosan fogalmazni, jellemzően 4 órás és jellemzően 2 hónapos foglalkoztatást említett. 
Véleménye  szerint  a  városvezetésnek nem lehetne  odáig  eljutni,  hogy arra  büszke,  kifizették  a 
közalkalmazottak és köztisztviselők fizetését. Erről a szintről feljebb kellene lépni.
Alpolgármester Úr jövővel kapcsolatos hozzászólását köszöni, ebből számára az következik, hogy a 
jövő évi költségvetés tervezése kapcsán a városvezetés további megszorításokat nem tervez, illetve 
nem fog rákényszerülni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a Képviselő Úr értékes hozzászólását. Sajnálatos módon 
manapság a települések nagy része arra büszke, hogy ki tudja a kötelező feladatellátásba tartozó 
béreket  és  egyéb juttatásokat.  Az,  hogy az  önkormányzatok az  elmúlt  években ilyen  helyzetbe 
kerültek, tragikus állapot. A feladatellátásnál Salgótarján esetében a központi finanszírozás nem éri 
el az 50 %-ot, ami azt jelenti,  hogy a másik 50 %-ot az önkormányzatnak saját bevételből kell 
finanszírozni.   Példaként  említi  az  általános  iskolás  korú  gyermek  taníttatását.  Továbbra  sincs 
rendezve központi  szinten  a  nem helybeli  lakosú gyermekek salgótarjáni  tanintézményben való 
taníttatása.  Hangsúlyozza,  hogy  a  város  örül  a  városkörnyéki  gyermekeknek,  hiszen  kitűnő 
pedagógusoktól tanulhatnak az iskolákban, azonban a közoktatási feladathoz Salgótarjánnak kell 
hozzátenni majdnem a felét a saját bevételéből. Alapfokon kb. 500 gyermek érintett, mely esetében 
a szülő személyi jövedelemadója nem városunkban jelenik meg.
Furcsának találja,  hogy ha a  tárgyalt  témához nem tudnak negatív dolgot  mondani,  elkezdenek 
kérdezni a jövő évi költségvetésről. Kéri, hogy maradjanak a tárgynál. Fenntartja véleményét, mely 
szerint az első féléves költségvetés teljesítése sikertörténet. Bevezetőjében arra reagált, hogy utcai 
szóbeszéd  és  rémhírterjesztés  is  hallható  volt  atekintetben,  Salgótarján  nem  tud  fizetni  a 
pedagógusoknak.  Ezért  mondta,  hogy  egy  percig  sem volt  kérdés,  hogy  Salgótarján  pénzügyi 
gondokkal küzd. Véleménye szerint nem gond, ha az ellenzék nem fogadja el azt az irányt, amit a  
városvezetés  képvisel,  nem  baj,  ha  nincs  teljes  egyetértés.  Az  ellenzék  világa  megmutatta 
Salgótarjánban 12 év alatt, hogy mire képes. 

Dóra Ottó: Frakciója soha nem tagadta, hogy az előző ciklus kormányai nem vontak el forrást az 
önkormányzatoktól, ez nem tetszett nekik sem, viszont a 2011. évre szóló költségvetés már ennek a 
kormánynak   a  költségvetése.  Kéri  Polgármester  Asszony,  mint  országgyűlési  képviselő, 
közbenjárását, hogy ne az önkormányzatoktól történjen további elvonás. A jövő évre vonatkozóan 
nem kérdezett, az Alpolgármester Úr által elmondottakat hallva örömét fejezte ki, hogy könnyebbé 
válik  a  finanszírozás  és  ennek  okán  a  városvezetés  nem  kényszerül  megszorításokat  tenni.  A 
városon kívülről bejáró tanulók témájához kapcsolódva elmondja, hogy évente 4-500 gyermekkel 
kevesebb  érkezik  az  iskolákba,  amely  fejkvóta  számítás  esetén  csökkenti  az  állami  támogatás 
összegét.  Véleménye  szerint  azokat  a  megyei  jogú  városokat  kellene  mintaként  tekinteni, 
amelyeknek nincs működési hitele és esetlegesen jobb színvonalon működnek, mint Salgótarján.
 
Székyné dr. Sztrémi Melinda: A jövő évi költségvetésre Huszár Máté képviselő kérdezett rá, melyre 
Eötvös Mihály alpolgármester válaszolt.
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Huszár Máté: A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban kérdése arra vonatkozott, hogyan próbálja a 
működési hitelállományt  csökkenteni  a jövőben a város vezetése.  A Polgármester  Asszony által 
közoktatásból  kiragadott  példához  kapcsolódva  kérdezi,  hogy a  mostani  kormány  rendezte-e  a 
városon kívülről érkező tanulók finanszírozásának kérdését? Valószínűnek tartja, hogy Polgármester 
Asszony  többet  tud  a  tárgyban  országgyűlési  képviselőként,  helyi  szinten  még  az  sem látható 
világosan, melyik iskolát viszi, illetve viheti tovább az önkormányzat. Tudomása szerint vannak az 
országban  működési  hitel  nélkül  működő  önkormányzatok,  FIDESZ-es  és  MSZP-s  vezetéssel 
egyaránt.  Továbbá  véleménye  szerint  léteznek  FIDESZ-es  politikusok,  akik  szerint  jelentős 
működési hitelt felvevő önkormányzatok pótlólagos központi támogatást ne kapjanak. 

Ercsényi  Ferenc:   Egyetért  Polgármester  Asszonnyal,  hogy  a  jövő  évi  költségvetésről  jelen 
előterjesztés  kapcsán  nem  érdemes  beszélni,  ugyanis  véleménye  szerint  jelen  pillanatban  az 
országban senki sincs tisztában a jövő évi önkormányzati gazdálkodás kereteivel, nem tudni melyik 
középiskola,  kórház  –  bár  utóbbiban  városunk  nem érintett  –  marad  a  város  működtetésében, 
üzemeltetésében.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ismételten  nem  a  napirendhez  kapcsolódóan  hangzott  el  a 
hozzászólás,  hanem Képviselő  Úr  a  kormányról  és  a  kormány jövőbeni  intézkedésről  mondott 
véleményt.  Az  országban  sokan  vannak,  akik  pontosan  tudják,  hogy  mi  a  jövő,  ezért 
szükségtelennek tartja megijeszteni a gyerekeket és a szülőket a január 1-jei változások kapcsán. 
Bízik benne, hogy ahogyan Salgótarjánt letörölték Magyarország térképéről az elmúlt évtizedek, 
lassan visszakerül a megfelelő helyére.

Szabó  Ferenc  Gábor: Véleménye  szerint  az  ellenzék  dolga,  hogy  aggályaikat  fejezzék  ki,  a 
hatalmon lévőké pedig, hogy végezzék a dolgukat és eredményt érjenek el. Viszont nincs erkölcsi 
alapja annak a kérdésnek, hogy a másfél éves kormányzás után mit értek el, hiszen az előző 8 évi 
kormányzás után szinte romba döntötték és a szakadék szélére sodorták az országot 

Fenyvesi Gábor: A kialakult politikai beszélgetéshez kapcsolódóan a tárgyalt napirendre vonatkozó 
ellenzéki  hozzászólások  teljesítményét  fájdalmasnak  titulálja.  Véleménye  szerint  a  mostani 
kormányzás  egyetlen  nagy  bűne,  hogy  még  világosabban  és  egyértelműbben  kellett  volna   a 
lakosság elé tárni, hogy milyen helyzetben van az ország. Nem arról volt szó, hogy a kormány nem 
jól osztja szét a pénzt, hanem arról, hogy az államnak nem volt rendelkezésre álló forrás. A FIDESZ 
frakció  nevében  is  mondja,  hogy  az  első  féléves  időszak  költségvetési  teljesítésnek  örülnek, 
bizakodóan néznek a jövőbe, elkezdődhet a kilábalás a nehéz helyzetből. 

Dóra  Ottó: A korábbi  hozzászólását  minősítette  Polgármester  Asszony,  de  nem  tartotta  olyan 
jelentőségűnek, hogy reagáljon rá. Nem tartja mérvadónak dr., helyesbít Fenyvesi Gábor, „majdnem 
kommunikációs  doktor”  minősítését  sem,  mely  szerint  a  frakciója  szakmailag  szégyenletesen 
szerepelt. Véleménye szerint az Alpolgármester Úr ezt nem tudja ezt szakmailag megítélni, továbbá 
nem  kell  a  személyeskedés  irányába  terelni  a  vitát.  A  frakciótársai  közül  egyikük  sem 
személyeskedett a pénzről, ugyanis van itt pénz, csak rosszul költik el. Az előző mondatot Orbán 
Viktor Miniszterelnök Úr mondta több éven keresztül 2010. tavaszáig,  majd a miniszterelnökké 
válás után nem volt pénz. Megítélése szerint mindenkinek meg kell gondolni, hogy mit jelent ki.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Miniszterelnök Úr minősítése nem tárgya a Közgyűlésnek és jelen 
napirendnek, ezért kéri Dóra Ottó Képviselő Úr tartózkodását a témától.

Fenyvesi Gábor: Dóra Ottó Képviselő Úrnak válaszolja, hogy részéről a személyeskedést el kell 
viselnie  addig,  amíg  a  vele  kapcsolatos  ügyek  le  nem zárulnak.  Amennyiben  a  Képviselő  Úr 
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„keménykedni” akar, felhívja a figyelmet, hogy egyszer egy konkrét kijelentést tegyen a majdnem 
doktori címmel és majdnem kommunikációs tanulmányokkal kapcsolatosan és majd meglátják mi 
lesz a vége.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri, hogy térjenek vissza a tárgyalt témára.

Eötvös Mihály: Az elhangzott felvetésekkel kapcsolatban válaszol. A közmunkaprogramok valóban 
döntően 4 órás foglalkoztatást jelentetek, de azt is el kell ismerni, hogy a munkaerőpiac helyzetére 
nem  teljes  mértékben  a  közmunkaprogramnak  kellene  megoldást  nyújtani.  A  mostani 
közmunkaprogram előnye, hogy minden bérpótló juttatáson lévő érintetteket sikerült megmozgatni, 
kb. 200-250 ember kizárásra került a rendszerből, mert nem jelentkezett munkára. 
Huszár Máté hozzászólásával kapcsolatban mondja el, hogy azon önkormányzatoknál, ahol nincs 
működési hitel, ott folyószámlahitellel oldják meg a működést. Számos önkormányzat milliárdos 
nagyságrendű folyószámla hitellel bír. Mivel nem állt rendelkezésre forrás, az önkormányzatok a 
beruházások önrészéhez felvették a hitelt. Ezek a beruházások nem termelték ki a tőkét és  kamatot. 
E  hitel  visszafizetésének  lehetősége,  amennyiben  van  piaci  vagyon  az  eladásra  kerül,  vagy 
működési hitel felvételére kerül sor, ugyanis fejlesztési hitel visszafizetésére nem adnak fejlesztési 
hitelt.  A Képviselő Úr kívánságára szívesen kiszámítják, hogy az 1,2 milliárdos működési hitelnek 
hány százaléka a fejlesztési hitel. 

Ercsényi Ferenc: Nem szeretne beleavatkozni, állást foglalni a Dóra Ottó és Fenyvesi Gábor között 
kialakult személyeskedő vitába. A szószerinti jegyzőkönyvnek fontos szerepe lesz, vagy lehet, ezért 
kérdezi Jegyző urat, mikor áll rendelkezésre a szószerinti jegyzőkönyv.

Dr.Gaál Zoltán: Kb. két hét múlva elkészül a  Közgyűlés üléséről készített hanganyag alapján a 
szószerinti jegyzőkönyv.
 
A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város  2011. I.  félévi költségvetésének teljesítéséről szóló  
tájékoztatót tudomásul veszi.

Ercsényi Ferenc távozik az ülésteremből. Jelen lévő képviselő-testületi tagok 13 fő.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2011.  évi 
költségvetéséről  szóló  9/2011.(II.17.)  önkormányzati  rendelet  szeptember  havi  módosításának 
lényegi  elemeit  ismerteti,  melyek  technikai  módosítások,  vagyis  előirányzati,  pótelőirányzati 
rendezések az intézményvezetők és irodavezetők kezdeményezésének megfelelően.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3  
tartózkodás mellett; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás  
mellett; a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében; a Pénzügyi Bizottság  
többsége támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 35/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Dóra Ottó és Szekeres Géza képviselők a szünet után nem érkeztek vissza az ülésterembe. Jelen lévő  
képviselő-testületi tagok száma 11 fő.

6. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
7/2007. (III. 27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Együttműködés Programja által meghatározott cél, hogy 
a  jogszabályok  előkészítése  során  a  társadalom  legszélesebb  rétegei  lehetőséget  kapjanak 
véleményük,  észrevételeik,  javaslataik  kifejezésére.  Ahhoz,  hogy  önkormányzat  rendelet-
tervezeteinek meghatározott körét érintve is megvalósulhasson ez a követelmény, az önkormányzat 
szervezeti  és  működési  szabályairól  szóló  rendelet  előírásait  kell  kiegészíteni.  A  központi 
jogszabályok a társadalmi egyeztetés két típusát,  az általános és a  közvetlen egyeztetés  formáit 
szabályozzák, ezáltal biztosítva a természetes személyek és a szervezetek egyenlő lehetőségeit a 
vélemény-nyilvánításra.  Ennek során meg kell  teremteni  a  társadalmi  részvétel  minél  szélesebb 
körűvé tétele és a jogszabály-előkészítés hatékonysága közötti  egyensúlyt.  Az Önkormányzat és 
Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  már  tartalmaz  rendelkezéseket  az  önkormányzati 
rendeletek megalkotása során biztosítandó társadalmi részvétellel kapcsolatban, a rendeletalkotás 
külső kezdeményezésétől a hivatal által ellátandó feladatok körének meghatározásáig. A jelenlegi 
módosítás  elfogadását  követően  az  általános  egyeztetés  keretében  az  önkormányzat  honlapján 
biztosítjuk a kommunikáció feltételeit úgy, hogy a nyitólapról közvetlenül elérhetővé tesszük azokat 
a rendelet-tervezeteket, melyekre a neve vállalása mellett a megadott e-mail címre bárki elküldheti 
véleményét.  A beérkezett  véleményekről  összefoglaló  készül,  mely szintén  közzétételre  kerül  a 
honlapon. A közvetlen egyeztetés arra ad lehetőséget, hogy a rendeletek előkészítésekor a tárgykör 
szerint  illetékes,  vagy  széles  társadalmi  réteg  érdekeit  megjeleníteni  képes  szervezetek, 
intézmények  vélemény-nyilvánítása  megvalósulhasson.  Rendkívül  fontosnak  tartja  az 
önkormányzat, hogy az egyeztetésbe  - melynek formája a tervezetről folytatott konzultáció lenne - 
a 110  helyi civil szervezetet tömörítő és az önkormányzattal rendszeresen aktívan együttműködő 
Civil  Kerekasztal  képviselőit,  valamint  a  kisebbségi  önkormányzatokat  és  az  érdek-képviseleti 
szervezeteket is bevonjuk.

Dóra Ottó visszaérkezik az ülésterembe. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 12 fő.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3  
nem  szavazat  ellenében;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  
tartózkodás mellett; a Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal,  3 tartózkodás mellett; a Pénzügyi  
Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Ercsényi Ferenc visszaérkezik az ülésterembe. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 13 fő.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 36/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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7. Javaslat  a  védőnői  körzetek  meghatározásáról  szóló  48/2006.(XI.28.)  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az egészségügyről szóló törvény alapján a települési önkormányzat 
az  egészségügyi  alapellátás  körében  köteles  gondoskodni  többek  között  a  védőnői  ellátásról,  a 
védőnői  körzetek  megállapításáról,  kialakításáról.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 
38/2011.  (III.24.)  Öh.  sz.  határozatában  döntött  a   Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon átszervezéséről, melynek keretében két  feladatellátási hely, tagiskola kivonása történt 
meg  az  ellátó  rendszerből.  A  jelenleg  hatályos  védőnői  körzetekben  ezen  tagiskolák  még 
szerepelnek, ezért indokolt a körzetbeosztást ennek megfelelően felülvizsgálni. 
A védőnői körzetek módosítására irányuló javaslat az általános- és középiskolák tanulóinak 2011. 
szeptember 1-jei létszámadatai figyelembe vételével készült el az érintett szakemberekkel (iskola 
védőnők, vezető védőnő)  folytatott egyeztetések alapján. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 37/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:   A javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város és Somoskőújfalu község 
közigazgatási határa bírósági megállapításának 2011. február 24-én történt jogerőssé válása miatt 
indított településrendezési terv módosításával foglakozik.  Az önkormányzat által kezdeményezett 
módosításról a 2011. márciusi Közgyűlés döntött. A Somoskőújfalu közigazgatási területét érintő 
rendelkezések  hatályon  kívül  helyezik  a   HÉSZ-ben  a  somoskőújfalui  helyi  védett  templomra 
vonatkozó  rendelkezéseket,  Somoskőújfalun  levő  utak  szabályozási  szélességére  és  út  céljára 
történő elővásárlási jogokat.
Hatálytalanításra kerülnek a Salgótarján területén lévő elkerülő útra vonatkozó elővásárlási jogok.
Módosulnak a helyi védett területen lévő, illetve a helyi védett épületek tervtanácsi és főépítészi 
véleményezésével kapcsolatos bekezdések.
A határozati  javaslat  a  Településszerkezeti  Terv  északi  városrészét  ábrázoló  tervlapjának  és  a 
műszaki  leírásnak  a  módosítására  irányul.  A rendelet-tervezet a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  a 
Külterületi Szabályozási terv 1 és 2. számú tervlapjának módosítására irányul.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  a  határozati  
javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag, a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében  
támogatta.  Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  mind a  határozati  javaslatot,  mind a  
rendelet tervezetet egyhangúlag támogatta. 

Méhes András:  A Helyi Építési Szabályzathoz módosító javaslatot tesz. A 3. § 2) bekezdésének 
utolsó  mondatába  -  „A  tervtanácsi  állásfoglalás  kikérésére  nem  kötelezett  építési  munkák  
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engedélyezéséhez,  illetve  bejelentés  alapján  végezhető  munkák  megkezdéséhez  és  végzéséhez  a  
főépítész  állásfoglalásának   kikérése  szükséges.”  -  javasolja  az  állásfoglalásának  szó  elé  a 
jóváhagyó szót beilleszteni.

A  HÉSZ-re  vonatkozó  „A  tervtanácsi  állásfoglalás  kikérésére  nem  kötelezett  építési  munkák  
engedélyezéséhez,  illetve  bejelentés  alapján  végezhető  munkák  megkezdéséhez  és  végzéséhez  a  
főépítész  jóváhagyó  állásfoglalásának   kikérése  szükséges.”  szövegezésű  módosító  javaslatot  a 
Közgyűlés 5 igen szavazattal, 8 nem szavazat mellett nem támogatta.

Szekeres Géza visszaérkezik az ülésterembe. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 14 fő.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 159/2011.(IX.29.) 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, a „I.4. Műleírás” című részét a 2. sz. melléklet szerint módosítja.
A módosítás 2011. október 30-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 38/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

9. Javaslat  „Besztercebánya  –  Salgótarján  közös  turisztikai  fejlesztése”  c.  pályázat 
benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Besztercebánya 
Város  a  „Magyarország-Szlovákia  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program  2007-2013” 
keretében  meghirdetett  „1.3.1  Turisztikai  termékek  és  vonzerők  fejlesztése,  desztináció-
menedzsment  szervezetek  és  kapcsolódó  infrastruktúra  felállítása”  című  turisztikai  pályázat 
lehetőségével  kíván élni.  Salgótarján vonatkozásában a  javaslat  a  korábban nyertes  pályázatban 
(ReSource projekt) kidolgozott  „Salgótarjáni Bányász-túraútvonal” című projekt megvalósítására 
vonatkozik.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 160/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Magyarország-Szlovákia  Határon 
Átnyúló  Együttműködési  Program  2007-2013”  kereteiben  meghirdetett  „1.3.1  Közös 
idegenforgalmi  fejlesztés  (Turisztikai  termékek  és  vonzerők  fejlesztése,  desztináció-
menedzsment  szervezetek  és  kapcsolódó  infrastruktúra  felállítása)”  prioritás  támogatására 
történő pályázat benyújtását.

Határidő: 2011. október 21.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  partnerségi  nyilatkozat  (Declaration  of 
partnership) aláírására és a pályázathoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2011. október 21.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a pályázathoz szükséges 5% saját erőt, 
azaz  7.106.670  Ft-ot  (26.321  EUR)  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében,  továbbá 
felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés októberi ülésére a költségvetési rendelet módosítását 
terjessze be.

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

10. Javaslat  Besztercebánya  –  Salgótarján  „Emberek  közötti  (People  to  people) 
kapcsolatépítés” c. pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  és  a 
Besztercebányai  Kulturális  és  Szabadidőpark  szervezetnek  lehetősége  nyílik  a  „Magyarország-
Szlovákia  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program 2007-2013”  pályázati  kiírás  keretében  az 
1.7.1 kódszámú „Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés” című pályázat benyújtására. 
A pályázat megvalósításával cél  az emberi kapcsolatok építése a határ két oldalán,  a két térség 
kulturális értékeinek és történelmi múltjának, hagyományainak megismerése a rendezvényeinken 
keresztül.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 161/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Magyarország-Szlovákia  Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” kereteiben meghirdetett 1.7.1 „Emberek közötti 
(People to people) kapcsolatépítés” prioritás támogatására történő pályázat benyújtását.

Határidő: 2011. október 21.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  partnerségi  nyilatkozat  (Declaration  of 
partnership) aláírására és a pályázathoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2011. október 21.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a pályázathoz szükséges 5% saját erőt, 
azaz 1 134 000 Ft-ot (4 200 EUR) az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, továbbá felkéri 
a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  októberi  ülésére  a  költségvetési  rendelet  módosítását 
terjessze be.

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

11. Javaslat a Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Egyezménye és Alapszabálya végleges szövegének elfogadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi 
Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. 
júniusi  ülésén  döntött,  a  Közgyűlés  elfogadta  a  Csoportosulás  Egyezmény  -és  Alapszabály 
tervezetét.  A tagok által  elfogadott  Egyezmény -és  Alapszabály tervezetek a  magyar  jóváhagyó 
hatóság  (a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium),  valamint  a  szlovák  hatóság  részére  be 
lettek  nyújtva.  A  hatóságok  több  helyen  szövegszerű  pontosítást  javasoltak  a  tervezetekben, 
melyeket  a tagok figyelembe vesznek a dokumentumok végleges szövegének elfogadásakor.   A 
határozati javaslat 1. és 2. számú mellékleteit képező Egyezmény és Alapszabály végleges szövegei 
már a módosításokat is tartalmazzák.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Szám: 162/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Novohrad  –  Nógrád  Korlátolt  Felelősségű 
Európai  Területi  Együttműködési  Csoportosulás  Egyezmény  és  Alapszabály  tervezetének 
végleges szövegét az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert  a  dokumentumok  aláírására,  valamint  a  fenti  Csoportosulás  alapítása  és 
működése  tekintetében,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  teljes  körű 
képviseletére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal alapító okirata 9. és 10. pontjai, valamint Salgótarján Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről  szóló 
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17/1996. (IV.29.) Ör. sz. 17.§-a alapján a Novohrad – Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás részére, székhelyén (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 
irodahelyiség biztosítására a szükséges szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

Határidő: a Csoportosulás bejegyzését követően azonnal
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző 

12. Javaslat  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közbiztonsági  és 
Bűnmegelőzési Koncepciója 2011-2015” elfogadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  jelenleg  nem  rendelkezik  közbiztonsági, 
bűnmegelőzési szakmai stratégiával. Szükségszerű, hogy az önkormányzat figyelemmel kísérje a 
város  –  és  térsége  –  közbiztonsági  helyzetét,  kitűzze  a  bűnmegelőzés  és  az  áldozattá  válás 
megelőzése érdekében megvalósítandó célokat, ennek érdekében önmaga számára meghatározza az 
elvégzendő  feladatokat.  Javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  fogadja  el  a  következő  4  évre  szóló 
közbiztonsági cselekvési tervet. Az elfogadott közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció szakmai 
alapot  teremt  a  közbiztonsági  témájú  pályázatok  számára  is.  A tervezet  egyeztetésre  került  a 
Rendőrséggel és a Civil Kerekasztallal.  Javasolja, hogy a Közgyűlés – pályázat beadása miatt – 
fogadja el a koncepciót és a témában a későbbiekben induljon el egyeztetés, majd a vélemények, 
észrevételek összefoglalásával a koncepciót tárgyalja meg még egyszer.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Fekete  Zsolt: Javasolja,  hogy a  főbb  célkitűzések  közé  kerüljön  be  drogstratégia  és  akcióterv 
kidolgozása.

Székyné dr.Sztrémi Melinda: Támogatja a javaslatot, az előterjesztő Eötvös Mihály alpolgármester 
is jelezte, hogy befogadja a módosítást.

Ercsényi  Ferenc: Kéri  meghatározni  a  határidejét  annak,  mikor  tárgyalja  ismét  a  koncepciót  a 
Közgyűlés.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja 2011. december 31-ét, amely időszakon belül a Közgyűlés 
napirendjére kerül a koncepció ismételten.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 163/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint elfogadja „Salgótarján Megyei Jogú
Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2011-2015.” című dokumentumot.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerű
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13. Javaslat  az áldozattá válás  megelőzésére  és  az áldozatsegítésre  vonatkozó TÁMOP-
5.6.1C-11/2. pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin irodavezető
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Harik Ferenc NM-i Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálat vezetője 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség a TÁMOP-5.6.1.C konstrukció 
keretében olyan pályázati  kiírást  jelentetett  meg,  amelynek célja,  hogy hatékonyabbá váljon  az 
állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek 
sérelmeinek  kezelését  célzó  ellátórendszer  működése.  A kitűzött  célt  az  állami  és  nem állami 
szervezetek  által  nyújtott  szolgáltatások  fejlesztésén  és  összekapcsolásán  keresztül  kívánja 
megvalósítani.  Az  önkormányzat  a  pályázatot  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Igazságügyi 
Szolgálatával konzorciumban nyújtja be, és partnerként vonja be azokat a szervezeteket, melyek 
közvetve  foglalkoznak  a  sértettekkel,  illetve  a  bűncselekmények  okozta  krízis  kezelésével,  a 
veszélyhelyzet bekövetkeztének megelőzésével. A pályázat megvalósítása során az állampolgárok 
jól  hasznosítható,  könnyen  elérhető  információkat,  módszereket,  képességeket  szereznek ahhoz, 
hogyan  előzhető  meg  a  sértetté  válásuk,  hogyan  erősítsék  meg  önvédelmüket,  fokozzák 
védekezőképességüket.  További  cél,  hogy  az  áldozattá  vált  személyek  segítő  szolgáltatáshoz 
juthassanak.  Az  igazságügyi  szolgálat  a  pályázat  keretében  a  potenciális  áldozatoknak,  a 
fiatalkorúaknak  és  az  időseknek  felkészítést,  az  őket  nevelő,  gondozó  szülők,  szakemberek 
(pedagógusok,  szociális  gondozók,  gyermekjóléti  szolgáltatást  biztosító  családsegítők)  részére 
áldozatsegítés,  bűnmegelőzés,  pártfogó  felügyelet  témakörében  képzést,  pszichológiai  csoportos 
vagy  egyéni  foglalkozást  nyújt.  A  szakemberek  a  képzést  követően  közreműködhetnek  az 
áldozatsegítésben.  A pályázat  futamideje  másfél  év,  az  igényelt  támogatás  80  millió  Ft,  önerő 
igénybevételére nincs szükség.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 164/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2.  számú,  „Az  áldozattá  válás  megelőzése,  áldozatsegítés”  című  pályázat 
benyújtását az áldozatsegítő ellátórendszer fejlesztésére. Az igényelt támogatási összeg 80 millió Ft. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.

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

14. Javaslat a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sportegyesület által beadott pályázathoz 
kapcsolódó jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Dr. Palásthy Tamás a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sportegyesület elnöke
- Kiss József a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat tulajdonát képező 2435 helyrajzi számú Tóstrandi 
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Sporttelepet a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. és a Tarjánhő Kft. között létrejött megállapodás 
alapján a Tarjánhő Kft.   működteti.  A  Salgótarjáni  Barátok Torna Club Sportegyesület,  mint a 
sporttelep  használója  pályázatot  adott  be  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetséghez,  tárgyi  eszköz 
beruházásra,  felújításra.  A benyújtott  sportfejlesztési  program  tartalmazza  a  sporttelepen  már 
elvégzett  és  még  megvalósításra  váró  beruházási,  felújítási  munkákat  összesen  4.645.000  Ft 
összegben. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló  törvény  alapján a a társasági adó hatálya 
alá  tartozó  társaságok,  vállalkozók  adókedvezményt  vehetnek  igénybe  látvány-  csapatsportok 
támogatása  keretében   az  általuk  igényelt  támogatás  meghatározott  mértékéig.  Az  Egyesület  a 
bekerülési  érték  70  %-ának,  azaz  3.251.500  forintnak  megfelelő  összegű  támogatásra  válik 
jogosulttá  adókedvezmény  formájában  a  sporttelep  vonatkozásában. Az  eljárás  során  a 
sportegyesület által benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyásának feltétele, hogy az Egyesület 
vállalja:  a  beruházás  üzembe  helyezését  követő  legalább  15 évben az  adókedvezmény alapjául 
szolgáló  beruházás  révén üzembe helyezett  ingatlan  sportcélú  hasznosítását  fenntartja,  valamint 
benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának – jelen esetben az Önkormányzat – előzetes írásbeli 
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az 
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Az előterjesztés a fenti 
sportfejlesztési program támogatására és a szükséges nyilatkozat jóváhagyására tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 165/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Barátok Torna Club Egyesület  (3100 
Salgótarján,  Tóstrand,  a  továbbiakban:  Egyesület)  által  Magyar  Labdarúgó  Szövetséghez 
jóváhagyásra benyújtott, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program 
megvalósítását támogatja.

A Közgyűlés a sportfejlesztési program jóváhagyása esetén előzetesen hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonában lévő a 2435 hrsz.-ú, Tóstrandi Sporttelep megnevezésű 9105 m2 területű ingatlanra az 
Egyesület  által  igénybe  vett  adókedvezmény  mértékéig,  de  legfeljebb  3.251.500  Ft,  azaz 
hárommillió kettőszázötvenegyezer-ötszáz forint erejéig a Magyar Állam javára történő jelzálogjog 
bejegyzésére.

A Közgyűlés  kinyilvánítja,  hogy  a  2435  hrsz-ú  ingatlanra  jelenleg  telekalakítási  eljárás  van 
folyamatban,  amelynek  során  az  ingatlan  megosztásra  kerül.  A  Közgyűlésnek  a  jelzálogjog 
alapításához  való  hozzájárulása  a  telekmegosztással  létrejövő  azon  ingatlanra  is  vonatkozik, 
amelyen a beruházással, felújítással érintett sportlétesítmény elhelyezkedik.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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15. Javaslat a Fő tér 4. szám alatti 3750/A/4 hrsz.-ú üzlethelyiség bérbeadására
Előterjesztő:Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonát képező, Salgótarján  Fő tér 4. szám alatti 225 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt Pécskő 
fodrászat)  2010.  december 31.  napjával  megüresedett.  Az ingatlan bérbeadására kiírt  pályázatra 
egyetlen ajánlat érkezett a MINIM-ÁR Kft. (Salgótarján, Ady E. út 2.) részéről. Az ajánlattevő a 
pályázati  dokumentációban  foglaltaknak  maradéktalanul  eleget  tett,  tervezett  tevékenységként 
élelmiszer  és  iparcikk  jellegű  kiskereskedelmet  jelölt  meg.  Az  önkormányzat  vagyonáról  és 
vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelet  rögzíti,  hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörében 
dönt a forgalomképes vagyontárgy bérbeadásáról, ha a bérleti díj egy éves összege az 5 millió Ft-ot 
meghaladja.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 166/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező 
Salgótarján  3750/A/4 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, Fő tér 4. szám alatti, 225 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget  bérbe  adja  a  MINIM-ÁR Kft.  részére  a  meghirdetett  750.000,-  Ft/hó  (40.000,- 
Ft/m2/év) áron a jelen előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés szerint. 

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére. 

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

16. Javaslat az Ipari Park III. területén megvalósult feltáró út jogi rendezésére
Előterjesztő:Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Az Ipari  Park  III.  megnyitásához  a  megszerzett  területek  építési 
telkekre történő felosztása szükséges. A telekalakítást viszont csak akkor lehet végrehajtani, ha a 
pályázati pénzből megvalósult feltáró út jogi rendezése megtörténik. A feltáró út a 01211 hrsz-on 
országos  közútként  nyilvántartott,   a  Magyar  Állam tulajdonát  képező,  a  Magyar  Közút  NZrt. 
kezelésében  lévő  ingatlanon  került  kivitelezésre.  Az  ingatlan  jelenlegi  kezelője  hozzájárult  a 
beruházás  megkezdéséhez.  A  jogi  rendezés  érdekében  az  Magyar  Közút  NZrt.,  mint  a 
forgalomképtelen vagyontárgy átadója a megkötendő előzetes megállapodás szerint kezdeményezi 
az  országos  közút  helyi  úttá  történő  átminősítési  eljárás  lefolytatását  a  Nemzeti  Közlekedési 
Hatóságnál.  Az  átminősítést  követően  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
térítésmentesen megszerzi  az út  tulajdonjogát  a  megkötendő,  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzésre 
alkalmas végleges megállapodás alapján.
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság, az Ügyrendi Jogi és  
Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 167/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  Magyar  Állam tulajdonában  álló 
01211 hrsz.-ú „országos közút” megnevezésű ingatlan „helyi közúttá” történő átminősítéséhez.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen nyilatkozik, hogy a Salgótarján 01211 
hrsz.-ú ingatlant annak átminősítését követően térítésmentesen tulajdonába kívánja átvenni. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadás-átvételre vonatkozó előzetes 
megállapodás  aláírására,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  jognyilatkozatok  megtételére.  A 
Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  ingatlan  átminősítését  követően  az  ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végleges megállapodást terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17. Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  létrehozására  és 
működtetésére irányuló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Telekné Dézsi Piroska munkaszervezet vezető

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Balassagyarmat Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV. törvényben foglaltak  alapján  2011.  július  1.  napjától  a  szakközépiskolai, 
szakiskolai  feladatok  ellátását  átadta  Nógrád  Megye  Önkormányzatának.  A feladatokat  ellátó 
Mikszáth  Kálmán  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Szakiskola,  valamint  a  Szondi  György 
Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Speciális  Szakiskola  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési 
Társulás tagjai által fenntartott szakképző intézmények közé tartozik, ezért az érintett intézmények 
fenntartójának  változását  szükséges  a   Társulási  Megállapodásban  átvezetni.  Emellett  az 
előterjesztés  tájékoztatást  ad  az  alapító  önkormányzatok  új  szavazati  arányairól  is.  A Társulási 
Tanács  2011.  szeptember  7-én  megtartott  ülésén  tárgyalta  és  a  Társulásban  részt  vevő 
önkormányzatok  képviselő-testületeinek  elfogadásra  javasolta  a  Társulási  megállapodás 
módosítását.  Ehhez valamennyi  helyi  önkormányzat képviselő-testületének minősített  többséggel 
hozott döntése szükséges.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 168/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás 
létrehozására és működtetésére irányuló Társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint – 
2011. október 1-jei hatállyal – jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

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

18. Javaslat a középiskolák 7. és 9. évfolyamán 2012/2013. tanévben indítható osztályok 
számának meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közoktatásról szóló törvény alapján a fenntartó évente visszatérő 
feladata az indítható osztályok számának meghatározása. A középfokú iskoláknak október 15-ig kell 
megküldeniük  az  Oktatási  Hivatal  részére  tanulmányi  területeik  leírását,  október  31-ig  pedig 
kötelező  nyilvánosságra  hozniuk  a  következő  tanévre  szóló  felvételi  tájékoztatójukat.  Az 
előterjesztés a 2012/13. tanévben a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítandó osztályokra vonatkozó javaslatot tartalmazza. A javaslat 
összhangban  áll  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  2011.  szeptember  7-én 
elfogadott beiskolázási tervével. 

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Dóra Ottó: Amennyiben a Hoffmann Rózsa államtitkár asszony által jegyzett jogszabály javaslat 
kerül  elfogadásra,  a  Bolyai  János Gimnázium a hat  évfolyamos gimnáziumi és  hat  évfolyamos 
angol-magyar  kéttanítási  nyelvű  gimnáziumi  osztály  megfelel-e  az  abban  foglalt 
követelményeknek? A kormányzat a gimnáziumi oktatásban résztvevők számát 40 %-kal kívánja 
csökkenteni,  mely  Salgótarján  esetében  azt  jelentené,  hogy  az  egyik  gimnázium  felesleges. 
Véleménye  szerint  a  város  érdeke,  hogy  a  Bolyai  János  Gimnáziumot  és  a  Madách  Imre 
Gimnáziumot megőrizze. A 2012/2013-as tanévben az előterjesztés három nyelvi előkészítő osztály 
indításának lehetőségét veszi el  a középiskoláktól.  Javasolja,  hogy ezek az osztályok kerüljenek 
vissza a rendszerbe, legyen lehetőség indításukra.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jogszabály tervezetekről nem lehet még érdemben tárgyalni. Jelen 
előterjesztés  a  hatályos  jogszabályok alapján  készült,  eszerint  szükséges  a  döntés  meghozatala, 
hogy  az  intézmények  megfeleljenek  a  jogszabályi  előírásoknak.  A  Bolyai  János  Gimnázium 
megfelelőségéről fentiek értelmében nem lehet nyilatkozni. Vélelmezi, hogy nem lesz gond ezen a 
területen, mert az intézmény felhalmozott sok tapasztalatot, tudást, kiváló pedagógusok dolgoznak 
ott,  továbbá az oda járó diákok 100%-ban bekerültek a felsőoktatásba. Véleménye szerint jelen 
pillanatban  nincs  egység  a  közoktatásban,  azt  a  szétziláltság  jellemzi,  az  intézmények  helyi 
tantervek sora alapján dolgoznak. Helyesnek tartja, hogy a kormányzat és a tárca egységesíteni 
kívánja a közoktatást. Kéri, hogy erről a témáról akkor tárgyaljanak a Közgyűlés ülésén, amikor 
megszületett a Parlament döntése. 
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Dóra Ottó: Elfogadja, hogy a témában majd a jogszabályok elfogadása után kerülnek előterjesztések 
a Közgyűlés elé. Fenntartja módosító javaslatát, mely szerint a Madách Imre Gimnáziumban és a 
Stromfeld Aurél Gépipari Technikumban is induljanak nyelvi előkészítő osztályok. 

Fenyvesi Gábor: Az előterjesztésben szereplő indítható osztályok számának meghatározása szakmai 
egyeztetés alapján került meghatározásra. Meg kellett vizsgálni a tanulói létszámot, az indítható 
osztályok  lehetséges  számát,  a  nyelvi  előkészítő  osztályok  hatékonyságát  és  szükségességét.  A 
tanuló  érdeke,  hogy minél  rövidebb idő alatt  szerezze  meg azt  a  nyelvtudást,  ami  szükséges  a 
nyelvvizsga teljesítéséhez. Véleménye szerint a nyelvi előkészítő osztály nem szolgálja a tanuló 
érdekeit,  mert  a  nyelv  tanításának  hatékonyságától  függ,  hogy  mikor  szerzi  meg  a  tanuló  a 
nyelvvizsgát. A tanulónak a tanórán kellene a nyelvet megtanulnia, ezt a közoktatási törvénynek is 
rendeznie kell megfelelő óraszámmal. A megoldást minőségbiztosítási rendszer bevezetésében látja, 
ezáltal minden tanuló ugyanahhoz a lehetőséghez juthat hozzá. 

Ercsényi Ferenc képviselő távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 13 fő.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  témához  kapcsolódó  tervezetek  afelé  mutatnak,  hogy  az 
alapoktatást kell megerősíteni, az az irány a helyes, ha a tanuló a közoktatásban kapja meg azt  a 
mennyiségű és minőségű tudást, mely alapján nyelvvizsgát szerezhet. Mindez maga után vonja a 
jövőben a tanárképzés minőségi színvonalának emelését is. 

Dóra Ottó:  Véleménye szerint a nyelvi előkészítő osztály elsősorban azoknak a diákoknak segít, 
akik az általános iskolai tanulmányaik során nem, vagy csak korlátozott mértékben tudtak nyelvet 
tanulni. Fenntartja módosító javaslatát. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  Dóra  Ottó  képviselő  urat,  hogy  az  általa  említett 
célcsoportnak jelent majd megoldást  a tervezetben szereplő „Híd” program, a köznevelési rendszer 
ezáltal  szeretné biztosítani  a felzárkózásukat.  Véleménye szerint  – szakmai szemmel  nézve – a 
nyelvi előkészítő osztály elkényelmesíti a tanulókat. 
Dóra Ottó módosító javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint három nyelvi előkészítő osztály 
kerüljön be a 2012/2013-ban indítandó osztályok sorába a Madách Imre Gimnázium és a Stromfeld 
Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola vonatkozásában. 

A módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében nem támogatta a Közgyűlés.

Ercsényi Ferenc visszaérkezik az ülésterembe. Jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 14 fő.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 169/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2012/2013.  tanévben  a  középfokú  közoktatási 
intézmények nappali tagozatának 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számát a mellékletben 
foglaltak szerint határozza meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester,

intézményvezetők

(Ercsényi Ferenc nem szavazott.)
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19. Tájékoztató  a  2011/2012-es  nevelési  év  és  tanév  kezdéséről,  valamint  javaslat 
maximális osztály-és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  közoktatási 
intézményeiben zavartalanul kezdődhetett meg a 2011/12-es tanév, illetve nevelési év. Valamennyi 
intézményünkben megfelelőek a személyi és tárgyi feltételek a gyermekek, tanulók fogadásához, az 
oktató-nevelő  munka  elkezdéséhez.  A  nyár  folyamán  sor  került a  legfontosabb  karbantartási 
munkákra,  tiszta,  rendezett  környezet  várja  az   óvodásokat  és  az  iskolásokat.  A  szervezeti 
átalakításokból adódó feladatokat az érintett intézmények elvégezték, így az új helyszínre kerülő 
gyermekek és pedagógusok számára is adottak a feltételek az új tanév indításához. Az előterjesztés 
a tanév kezdéséről szóló tájékoztató mellett javaslatot tesz a maximális osztály- és csoportlétszám 
túllépés engedélyezésére, melyet a jogalkotó az intézményfenntartók hatáskörébe utalt. A maximális 
létszám túllépése érinti a Salgótarjáni Összevont Óvodát,  a Salgótarjáni Központi Általános Iskolát 
és Diákotthont, valamint a középiskolák közül a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolát, a 
Madách  Imre  Gimnázium és  Szakközépiskolát  és  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli, 
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolát. A javaslat valamennyi esetben a 
jogszabályban meghatározott keretek közötti  mértékű maximális létszám túllépés engedélyezését 
tartalmazza. 
Kéri az előterjesztés 2. oldalán található táblázatban a 2010.09.30-ai dátumot 2011-re javítani, így a 
várható létszám értelemszerűen 2012. évre vonatkozik.

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Dóra Ottó: Az 5. oldalon szereplő tanulólétszám adatainál a Kodály Zoltán Tagiskolánál 609 tanuló 
és 16 tanulócsoport szerepel, a Dornyai Béla Tagiskolánál 308 tanuló és 8 tanulócsoport. Vélhetőleg 
valamelyik szám nem helyes, mert ez alapján 38-as osztálylétszám jön ki. Kéri átvizsgálni a táblázat 
adatait. Hiányolta a tájékoztatóból, hogy mi történt a kivont intézmények épületével? 
A tájékoztató szerint a tagiskolák diákjai minden esetben osztályközösségükkel és pedagógusaikkal 
együtt kerültek át a feladatellátási helyszínre. Véleménye szerint árnyaltabban kellene fogalmazni, 
mert a Rákóczi Ferenc tagiskolából van olyan osztály, ahonnét 10 tanuló ment át együtt valamelyik 
vidéki  iskolába,  nyilvánvalóan  különböző  okok  miatt.  A szülők  döntését  nem  kívánja  vitatni. 
Ellentmondás látható, ugyanis amíg városkörnyékről kb. 500 gyermek jár salgótarjáni iskolába, a 
városban lakó gyermekek szülei sokak számára vidéki iskolát választanak. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri Irodavezető Asszonyt, hogy vizsgálják át a táblázat számadatait 
és az ülés végén tájékoztassa a Közgyűlést.  A Rákóczi Ferenc Tagiskola tanulóinak elhelyezése 
kapcsán elmondja, hogy nem bontották meg az osztályokat, a pedagógusokkal együtt helyezték el a 
Kodály Zoltán vagy a Petőfi Sándor Tagiskolákban, ugyanis szakmailag azt tartották helyesnek, ha 
ebben az életkorban a gyerek közösségek együtt maradnak. A szülők szabad iskolaválasztási jogába 
nem lehet beleszólni. Sok esetben egyedi esetekre is találtak megoldást, amikor a szülő a gyermeket 
egyénileg kérte egy másik tanintézménybe elhelyezni. Azonban előfordult olyan eset is, amikor a 
szülő – hallva a téves híreket, mely szerint a gyerekeket „szétdobálják” az iskolákba – a inkább 
városon kívüli iskolát  választott, majd látva, hogy a gyerekközösségek a pedagógusaival együtt 
kerülnek  egy  XXI.  századnak  teljesen  megfelelő  felújított  iskolába,  kérték,  vegyék  vissza  a 
gyerekeiket a salgótarjáni beiskolázandók sorába.

Szabó Ferenc Gábor: A Rákóczi Ferenc tagiskola választókerületéhez tartozik, a beiratkozás előtt 
sokan  megkeresték  beiskolázási  témában,  amely  kéréseket  továbbította  az  illetékesek  felé. 
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Véleménye szerint az ügyintézés sikerrel és megelégedéssel zárult, ugyanis a tanévkezdés után ezen 
témában megkeresés már nem érkezett hozzá.

Fekete  Zsolt: Az  óvodai  csoportok  létszám  túlterhelését  gondnak  látja,  ugyanis  a  46  óvodai 
csoportból 26 csoportban a megszabott 25 fős létszámon felüli létszám jár.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az óvodákban  a  beiratkozási  létszám  a  gyakorlatban  teljes 
létszámként nem jelenik meg. Egyeztetve az óvoda vezetésével fokozott figyelmet fordítanak arra, 
hogy a csoportlétszámot csak addig engedjék, amíg az az óvópedagógusok és gyermekek számára is 
vállalható.

Fenyvesi  Gábor: A  közoktatásból  kivont  épületek  további  sorsa  azért  nem  jelent  meg  a 
tájékoztatóban, mert azok a döntéssel egyidejűleg átkerültek a Salgó Vagyon Kft. kezelésébe, így az 
már  nem közoktatási,  hanem vagyongazdálkodási  téma.  Az  óvodai  csoportok  jelenleg  valóban 
leterheltebbek, de az előrejelzések szerint ez a leterheltség – sajnos – enyhülni fog.

Szám: 170/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 
(2)  c)  pontja  alapján  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvodában  az  1.  számú  melléklet  szerint,  a 
Salgótarjáni Központi  Általános Iskola és Diákotthonban a 2. számú melléklet szerint, a Bolyai 
János  Gimnázium és  Szakközépiskolában,  a  Madách  Imre  Gimnázium és  Szakközépiskolában, 
valamint  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskola és Szakiskolában a 3. számú melléklet szerint engedélyezi a maximális csoport- 
illetve osztálylétszámtól való eltérést. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához való csatlakozásra című 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin a  Népjóléti Iroda vezetője előterjesztésében

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja  a  szociálisan  rászoruló  fiatalok  felsőoktatásban  való  részvételének támogatása,  melyhez  a 
települési,  illetve  a  megyei  önkormányzatok  évente  csatlakozhatnak.  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  2001.  óta  minden  évben  csatlakozott  az  ösztöndíjrendszerhez,  mivel 
fontosnak tartja a salgótarjáni lakhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányainak 
támogatását.  A javaslat  a  2012.  évi  fordulóhoz  való  csatlakozásra  vonatkozik,  mely  szerint  az 
ösztöndíjrendszer működésére 1.880.000 Ft kerüljön elkülönítésre a 2012. évi költségvetésében. Az 
ösztöndíjak odaítéléséről továbbra is a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma döntene.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 171/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  csatlakozik  a  hátrányos  szociális  helyzetű 
felsőoktatási  hallgatók,  illetve  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására 
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2012.  évi 
fordulójához.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2012. évi 
költségvetésben 1.880.000 Ft-ot biztosít.
Határidő: 2012. évi költségvetés előkészítése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlése  felkéri  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány  Kuratóriumának  elnökét  a 
pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth Tibor elnök

21. Javaslat a városrészi művelődési házak és közösségi színterek további működtetésére 
és hasznosítására vonatkozó 108/2011.(V.26.)Öh. sz. határozat végrehajtására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 108/2011.(V.26.)Öh. sz. 
határozatával  döntött  az  egyes  városrészi  művelődési  házak  és  közösségi  színterek  további 
működtetése  és  hasznosítása  kérdésében,  meghatározva  az  ingatlanok  kezelésének  főbb 
irányvonalait. A határozatnak megfelelően az egyes művelődési házakkal kapcsolatos egyeztetések 
lezajlottak. Az előterjesztés az ingatlanok igénybe vételére, állandó használóinak körére vonatkozó 
részletes  szabályok  kidolgozására,  az  egyeztetéseknek  megfelelő  döntések  meghozatalára  tesz 
javaslatot. A Népjóléti Bizottság ülésén elhangzott képviselői felvetésre válaszolva tájékoztatja a 
Közgyűlést,  hogy a  Zagyvapálfalván  található  volt  Gerelyes  Endre  Művelődési  Ház  azért  nem 
szerepel  az  előterjesztésben,  mert  az  intézmény  az  1995.  december  31-i  hatállyal  történt 
megszüntetését  követően  az  Arany János  Általános  Iskola  és  Szakiskola  –  jelenleg  tagiskola  - 
jogutódlásával,  annak  telephelyeként  működik.  Erről  a  311/1995.  (XI.13.)  Öh.  sz.  határozat 
rendelkezik.
Az előterjesztés 3. pontjának 3. mondata a következők szerint módosul: „Az Egyesülettel folytatott 
szakmai egyeztetések során az Egyesület végül nem vállalta az üzemeltetési feladatok ellátását.” A 
módosítás miatt a 3. pont az alábbi szöveggel egészül ki: „A Közösségi Ház üzemeltetését jelenleg 
a Salgó Vagyon Kft. végzi, azonban terveink szerint az üzemeltetési feladatokat 2012. január 1-jétől 
a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. látja el. Az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára 
2011. december 31-ig kerül sor.” A határozati javaslat 3. pontja a következő mondattal egészül ki: 
„Felkéri  továbbá  a  polgármestert,  hogy  a  Közösségi  Ház  üzemeltetésével  kapcsolatos 
egyeztetéseket folytassa le és a javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.”

A  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta; az Ügyrendi, Jogi és  
Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 
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Dóra Ottó: Az előterjesztés egy helyzetértékelés, melyet korrektnek tart. Hiányolja viszont, hogy 
nem esik  benne  szó  Zagyvapálfalva  városrész  közművelődési  lehetőségeiről.  Zagyvapálfalva  a 
második  legnagyobb  városrész,  nagy  lakosságszámmal,  ezért  indokolt  lenne,  hogy  a  tárgyban 
készült  előterjesztés  kiterjedjen  erre  is.  A lakók a Gerelyes  Endre  Művelődési  Ház nagytermét 
tudják  igénybe  venni  különböző rendezvényekre,  de a  közművelődési  klubszerű  lehetőség  nem 
megoldott. Javasolja, hogy a következő Közgyűlés ülésére készüljön egy előterjesztés, amely akár 
az  „Egyebek” napirenden belül  is  megtárgyalható,  ami  a  városrész  közművelődési  szolgáltatási 
ellátottságával foglalkozik. A Zagyvapálfalvai Baráti Kör is kapjon benne szerepet, továbbá meg 
kell vizsgálni a civil szervezetek bevonási lehetőségét is.
Az előterjesztésből  számára nem derül  ki,  hogy Somlyóbányán közép és hosszú távon lesz-e a 
lakóknak közösségi tér.  Salgó és Somoskő vonatkozásában a pályázati kiírások megjelenése után 
kéri a Közgyűlés előzetes tájékoztatását, ne csak a kész pályázattal szembesüljenek.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A hasonló témákban készült  előterjesztésekben a későbbiekben a 
Gerelyes  Endre  Művelődési  Ház  megjelenítését  javasolja.  A  ROP-os  turisztikai  attrakciós 
pályázatok  még  nem  nyíltak  meg.   A pályázatban  olyan  felújításokat  terveznek  szerepeltetni, 
melyek a későbbiekben önfenntartó működést biztosítanának. 

Lőrincz Gyula:  A turisztikai pályázatok előkészítésére a Közgyűlés a mai ülésen teremtette meg a 
forrást. A somoskői és salgóbányai pályázatokkal kapcsolatosan egyeztetnek az Ipolyerdő Zrt-vel és 
a Bükki Nemzeti  Parkkal,  ugyanis  ezen szervezetek is  kívánnak pályázatot  beadni.  A projektek 
formálódásakor tájékoztatást adnak a Közgyűlés felé.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Reményeik szerint a közművelődési színterek helyzetében pozitív 
fordulat következik be, és a sok év alatt tönkrement, gazdátlanná vált helyiségek sorsa rendeződik.

Turcsány László: Beszámol a Zagyvarónán elindult pozitív folyamatról, a TEMI Könyvtár szervezi 
az  internet  kiépítését  az  épület  könyvtár  részében,  továbbá  a  Zagyva  Forrás  Egyesület  is  civil 
kezdeményezéseket indított. Köszöni a közreműködő iroda  ügyben kifejtett munkáját.

Eötvös  Mihály:  Az  Ipoly  Erdő  Zrt-vel  és  a  Bükki  Nemzeti  Parkkal  egyeztetésre  kerültek  az 
önkormányzat fejlesztési elképzelései a mostani ÉMOP-os pályázat kapcsán is, nem csupán erre az 
évre, hanem a következő évekre vonatkozóan is.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Azt javasolja, hogy a közgyűlésen elhangzottak alapján tájékoztató 
formájában készüljön egy előterjesztés a közművelődési terekre vonatkozólag, amelyben a jelenlegi 
döntés eredményekénti tapasztalatokról is be lehet számolni.

Dóra  Ottó: Hangsúlyozza  a  zagyvapálfalvai  városrész  szerepeltetését  a  készülő  tájékoztatóban. 
Megköszöni a jövőbeni tájékoztatást, amely a forrásszerzési és az együttműködési lehetőségekről 
készül.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A tájékoztató komplexen kezelné a közművelődési színterek kérdését, 
természetesen beleértve Zagyvapálfalva városrészt is.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 172/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a volt Somlyóbánya-telepi Művelődési 
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Ház épületének a Salgó Vagyon Kft. által raktárként való használatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2011.(V.26.) Öh. sz. határozat 2. pontjának 
végrehajtási határidejét 2012. április 30. napjára módosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Bátki  József 
Közösségi Ház (hrsz: 8782; Salgótarján (Zagyvaróna), Zagyva út 3.) működtetésére, közösségi, 
közművelődési feladatok ellátása céljából a Zagyvaforrás Egyesülettel (Salgótarján, Iskola út 
17.)  a  tárgyalásokat  folytassa  le  és  az  ennek  eredményeként  megkötendő  megállapodást 
terjessze a Közgyűlés elé.
Felkéri  továbbá  a  polgármestert,  hogy  a  közösségi  ház  üzemeltetésével  kapcsolatos 
egyeztetéseket folytassa le és a javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. 
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Rónafaluért  Baráti  Társasággal  a  jelen 
előterjesztés  1.sz.  melléklete  szerinti  használati  szerződést  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Tatár Csaba ügyvezető igazgató

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Salgó Vagyon Kft-t, mint a Rónabányai 
Művelődési Ház (Salgótarján, Vasas út 1., hrsz. 12617) kezelőjét,  hogy az épület bontásáról 
gondoskodjon a rendelkezésre álló források figyelembevétele mellett.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

6. a) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Somoskői 
Közösségi Ház (hrsz. 16093; Salgótarján (Somoskő), Vároldal út 2.) és a salgóbányai volt 
művelődési  ház  (hrsz.  12482;  Salgótarján  (Salgóbánya),  Medvesi  út  14.)  épületének 
felújítására  vonatkozó  turisztikai  fejlesztéssel  kapcsolatos  pályázati  lehetőségeket  kísérje 
folyamatosan figyelemmel és kedvező pályázati feltételek esetén a pályázatok benyújtásáról 
szóló döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) A  Közgyűlés  utasítja  továbbá  a  Salgó  Vagyon  Kft.  igazgatóját,  hogy  a  salgóbányai 
ingatlanokkal kapcsolatos telekegyesítés ügyében a földhivatali eljárást folytassa le.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Dóra Ottó távozik az ülésteremből. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 13 fő.
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22. 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.  márciusában 
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. A jogszabályi előírások alapján a megszűnő államháztartási 
szervezet a megszüntető szervezet által meghatározott fordulónappal az éves elemi költségvetési 
beszámolónak  megfelelő  adattartalommal  leltárral  és  záró  főkönyvi  kivonattal  alátámasztott 
beszámolót  köteles  60  napon belül  készíteni.  A beszámoló  elkészült,  és  annak alapul  vételével 
megállapítható, hogy a JAMKK első féléves és megszűnéskori gazdasági, pénzügyi helyzete stabil. 
A beszámoló a JAMKK első féléves pénzügyi helyzetéről megbízható és valós összképet ad. A 
vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszűnt költségvetési szerv jogutódja az alapító 
szerv, a JAMKK esetében az önkormányzat. A jogutódlás a törvény alapján 2011. június 30. napján 
bekövetkezett, a JAMKK vagyontárgyai a megszűnés napjával az önkormányzatra szálltak. Annak 
érdekében, hogy  a Nonprofit Kft. az alapító okiratban megjelölt feladatait továbbra is megfelelő 
színvonalon tudja ellátni, szükséges a JAMKK egykori  ingóságainak a Nonprofit Kft. térítésmentes 
használatába  adása.  Ennek  megfelelően szükséges  a  Nonprofit  Kft.  és  az  önkormányzat  között 
2011. július 1. napjával megkötött együttműködési megállapodás módosítása olyan formában, hogy 
a  leltár  szerinti  ingóságokat  az  önkormányzat  2011.  október  1.  napjától  a  Nonprofit  Kft. 
térítésmentes használatába adja.

A  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  
szavazattal, 2 nem ellenében; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi  
Bizottság 3 tartózkodás mellett támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 173/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. június 30. napjával megszüntetett József 
Attila Művelődési és Konferencia Központ leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott 
beszámolóját az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. között 2011. július 1. napján kötött együttműködési megállapodás módosítását a 
2.  számú  mellékletnek  megfelelően  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.

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

Simon Lajos ügyvezető igazgató
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23. Javaslat  a  „Salgótarján  Színházáért  Egyesület”  névhasználathoz  való  hozzájárulás 
megadására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Sándor  Zoltán  és  Susán  Ferenc  az  Egyesület 
képviseletében

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A „Salgótarján  Színházáért  Egyesület”  nevében  Sándor  Zoltán 
alelnök  levélben  kereste  meg  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  és  kérte  annak 
hozzájárulását  a  „Salgótarján”  névhasználat  engedélyezéséhez,  valamint  hogy  a  szervezet 
székhelyeként a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. székhelyét (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) 
jelölhesse meg. Az alapító okirat-tervezetben foglaltak értelmében az egyesület célja: „A színházi és 
előadóművészeti  kultúra  fejlesztése  és  minél  szélesebb  körű  terjesztése,  a  megye  kulturális  és 
irodalmi hagyományainak ápolása.  Az egyesület  fő célkiűzése egy salgótarjáni  színházi  társulat 
létrehozása és működtetése.” 
Célja megvalósítása érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja: oktatás, képzés a 
gyermek és ifjúsági korosztály körében; színpadi produkciók létrehozása, előadások, produkciók 
teljes menedzsmentje;  pályázati  anyagok elkészítése,  szakmai és pénzügyi  lebonyolítása;  a kész 
produkciók kiajánlása, turnészervezés és bonyolítás, előadó művészeti szolgáltatás. 
Tekintettel arra, hogy az elnevezés iránti kérelem az önkormányzat érdekeit nem sérti, illetve az 
egyesület  tevékenységével  társadalmi,  közösségi  érdekek  kielégítését  szolgálja,  javasolja  a 
határozati javaslat elfogadását.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Sándor Zoltán: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Egyesület 2011. szeptember 20-án megalakult, 
jelenleg bírósági bejegyzés alatt áll.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 174/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  „Salgótarján  Színházáért 
Egyesület”  elnevezésében  a  „Salgótarján”  megjelölést  használja,  valamint  székhelyeként  a 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. székhelyét (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) jelölhesse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Dóra Ottó távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 12 fő.

24. Javaslat a Szlivka László Alapítványt érintő alapítói jogok gyakorlására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szlivka János és Szlivka Jánosné – balesetben elhunyt fiuk emlékére 
– 1988.  évben megalapította  a  Szlivka  László  Alapítványt.  Az alapítók  az  alapítvány céljaként 
fogalmazták  meg  a  salgótarjáni  általános  iskolák  VI.  osztályainak  labdarúgó  csapatai  között 
rendezett  teremtorna  résztvevőinek  díjazását.  A  Szlivka  László  Emléktornát  minden  évben 
megrendezik, a díjazást az alapítványi vagyon kamatai teszik lehetővé. 2011. évben Szlivka János 
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az alapítványi célokat kiegészítette. A jövőben lehetőség nyílik arra, hogy  a salgótarjáni általános 
iskolákban tanító, kiemelkedő nevelő és edzői munkát végző testnevelés-földrajz (vagy a két szak 
közül  bármely)  szakos  pedagógus  pénzbeli  jutalmazása  a  városi  Pedagógus  Napon 
megtörténhessen. Szlivka János idén az alapítvány rendelkezésére bocsátott további  4 millió Ft-ot. 
Rendelkezett arról is, hogy halála esetére  az alapítói jogok gyakorlásával Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát bízza meg.  Szlivka János szándékát azzal indokolta, hogy örököse nincs és 
felesége 2008. év októberében szintén elhalálozott. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 175/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  Szlivka  Jánosnak  (3100 
Salgótarján, Pécskő út 3. sz.) a Szlivka László Alapítvány alapítójának alapító okiratba foglalt azon 
rendelkezését – amely szerint halála esetére az alapítói jogok gyakorlására Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát jelöli ki – megismerte és az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést 
az Önkormányzat nevében elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25. Javaslat a „Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Program első üteme” című pályázat 
előkészítése kapcsán érintett földterületek tulajdonjogának megszerzésére és művelési 
ágból való kivonására  
Előterjesztő:Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. decemberében 
hozott  döntésével  vállalta,  hogy  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  tagjaként 
Salgótarján közigazgatási területén lévő gyurtyánosi és somlyóbányai hulladéklerakók tekintetében 
a  teljes  rekultivációs  programot  megvalósítja  és  a  projekt  előkészítéséhez,  valamint  a 
megvalósításhoz szükséges forrást a  költségvetésében biztosítja. A fenti felhagyott hulladéklerakók 
rekultivációjára lehetőséget nyújt a Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárd 
hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati kiírás. A 
pályázati program kétfordulós. Az első fordulóban a rekultivációs munkák előkészítési és tervezési 
munkarészei  valósultak  meg  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  által  benyújtott 
nyertes pályázat eredményeképpen. A második fordulóban már a tényleges rekultivációs kivitelezési 
munkák végrehajtására lehet pályázatot benyújtani. A hulladéklerakási tevékenység kapcsán érintett 
területek  rendezése és művelési ágból való kivonása a pályázati  kiírás követelményei miatt  vált 
szükségessé.  A művelési  ágból való kivonáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzése 
érdekében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Magyar Állam 
nevében  eljáró  Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezethez.  A  Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezet 
állásfoglalása  szerint  a  törvénnyel  összeegyeztethető  megoldást  az  jelentene,  ha  az  érintett 
földterületek  tulajdonjogát  az  önkormányzat  megszerezné  adásvételi  szerződés  keretében,  a 
szükséges  telekalakítással  egybekötve.  Az  érintett  területek  kezelője,  az  Ipoly  Erdő  Zrt.  2011. 
szeptember 14-én kelt  kezelői nyilatkozatával az ingatlanok más célú hasznosításához,  valamint 
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elidegenítéséhez hozzájárult. Az érintett területek megvásárlásához, illetve a művelési ágból való 
kivonáshoz  szükséges  forrás  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2011.  évi  költségvetésében 
rendelkezésre áll.
Az  önkormányzat  által  megküldött  adásvételi  szerződés  tervezetre  a  Nemzeti  Földalapkezelő 
Szervezettől  a  Közgyűlés  napjáig  hivatalos  visszajelzést  nem  érkezett,  ugyanakkor  a  pályázat 
beadása szükségessé tenné a mielőbbi intézkedést, jelen előterjesztésben arra tesz javaslatot, hogy a 
Közgyűlés  hatalmazza  fel  a  polgármestert  a  Nemzeti  Földalapkezelő Szervezet  által  elfogadott, 
végleges adásvételi szerződés aláírására, annak megérkezését követően. Továbbá hatalmazza fel a 
polgármestert a művelési ágból való kivonáshoz szükséges intézkedések megtételére.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 176/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a Magyar Állam 

ingatlantulajdonos nevében és képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
törvény  (továbbiakban:  NFA tv.)  3.§  alapján  eljáró  Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezettel 
kötendő ingatlan adásvételi szerződés aláírására annak megérkezését követően az 1. és 2. számú 
mellékleteket képező változási vázrajzok alapján a Salgótarján 0238 hrsz.-ú ingatlan „c” erdő 
művelési ágú alrészletéből kivonásra kerülő, változás után 0238/1 hrsz.-ú kivett szeméttelep; 
valamint a Salgótarján 0520/5 hrsz.-ú ingatlan b,c,d, alrészletei, valamint ,,a” alrészletéből 697 
m2 területű földrészletek vonatkozásában. 
Határidő: az adásvételi szerződések megérkezését követően azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az aláírt adásvételi 
szerződést utólagos jóváhagyás céljából a Közgyűlés aláírást követő ülésére terjessze be.
Határidő: szerződést aláírását követő Közgyűlés ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megkötendő 
adásvételi szerződés alapján a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére 
és eljárások lefolytatására, valamint a 0520/5 hrsz. 'a' alrészlet 697 m2-ének, a 'c' alrészlet 7941 
m2-ének,  valamint  a  0238  hrsz.-ú  ingatlan  'c'  alrészlet  9885  m2-ének  művelési  ágból  való 
kivonáshoz szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanok vételárának, és a művelési ágból való 
kivonásnak a pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetésének ,,művelési ágból 
való kivonás” előirányzatán biztosítja 9.735.500 Ft keretösszegig.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

(Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester nem szavazott.)

(Ercsényi Ferenc visszaérkezik az ülésterembe. Jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 14 fő.
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26. Javaslat a salgótarjáni öblösüveggyártás megmentésére irányuló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2011.  augusztusi 
ülésén  döntött  arról,  hogy  a  TARJÁN  GLASS  Kft.-vel  együttműködve  a  salgótarjáni 
öblösüveggyártás  megmentésére  irányuló  projektben  részt  kíván  venni.  A Közgyűlés  részletes 
feltételeket határozott meg a projektben való részvételhez, teljesülésük határidejét 2011. szeptember 
30. napjában határozta meg. Az R GLASS Hungary Üvegipari Kft. felszámolója pályázatot írt ki az 
Öblösüveggyár  vagyontárgyainak  nyilvános  értékesítésére.  A TARJÁN  GLASS  Kft.   érvényes 
pályázatot  nyújtott  be  az  eszközök  megvásárlására,  a  felszámoló  azonban  ez  idáig  nem hozott 
döntést, mely előre láthatóan 2011. október 31-ig várható. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés által 
meghatározott  feltételrendszer  alapja  a felszámoló döntése arról,  hogy a pályázaton a TARJÁN 
GLASS Kft.-t hirdeti ki nyertesnek, így szükségessé válik a Közgyűlés által megszabott határidő 
módosítása  2011.  október  31-re.  A  TARJÁN  GLASS  Kft.  tárgyalásokat  folytatott  tőkeerős 
vállalkozásokkal, hogy negyedik tulajdonostársként plusz forrásokat biztosítsanak a cég számára. 
Ezen  társaságok  döntően  ingatlanfejlesztésben  érintettek.  A  cégek  közötti  megbeszélésen  az 
öblösüveggyártás  újraindítása  mellett  a  tervekben  az  is  megjelent,  hogy  mivel  a  korszerű 
üveggyártás kisebb iparterületen is megvalósulhat, a TARJÁN GLASS Kft. az üveggyártáshoz nem 
szükséges  területen  kereskedelmi-szolgáltató  funkciót  valósíthasson  meg.  Ebben  az  estben 
szükségessé válik az Öblösüveggyár Salgótarján, Huta u. 1. szám alatti telephelyének helyi építési 
szabályzat szerinti átminősítése ,,gazdasági ipari”  övezetből ,,gazdasági kereskedelmi, szolgáltató” 
övezetre annak érdekében, hogy a terület kereskedelmi, szolgáltató célra is alkalmassá váljon. Az 
erre vonatkozó, feltételekhez kötött ígérvényt a Közgyűléstől kérik megadni.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Szabó Ferenc Gábor:  A Gazdasági, Városfejlesztési, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 
ülésén kérésre tájékoztatást adott a témához kapcsolódó történésekről és jelezte a tagoknak, hogy a 
napirendet a közgyűlés tárgyalja.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 177/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűlés 138/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozatának 
4. pontját az alábbiak szerint módosítja, 5. pontjának számozását 6.-ra módosítja és szövegét az 
alábbinak megfelelően módosítja, és a határozatot egyben az alábbi 5. ponttal egészíti ki:

,,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 októberi ülésére.

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

5.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  előzetesen  kinyilvánítja,  hogy a  2-4.  pontokban 
foglaltak  maradéktalan  megvalósulása  esetén,  a  TARJÁN  GLASS  Kft.  kezdeményezésére  a 
Salgótarján  Huta  u.  1.  szám  alatti  telephelynek  az  üveggyártáshoz  nem  szükséges  része 
vonatkozásában  a  településrendezési  tervet  módosítja,  a  terület  ,gazdasági  ipari”  övezetből 
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,,gazdasági  kereskedelmi-szolgáltató”  övezetre  való  átminősítésével.  A TARJÁN  GLASS  Kft. 
ebben az esetben köteles az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 30/A.§-ának megfelelő tanulmánytervet készíteni, és kezdeményezni a településrendezési 
szerződés megkötését;  az eljárás során felmerülő valamennyi  költséget a TARJÁN GLASS Kft. 
viseli.

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy amennyiben 2011. október 31-ig 
a 2. és 3. pontokban foglalt feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, jelen határozat 2011. október 
31. napján hatályát veszti.”

27. Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub Sportegyesület részére bérlakások térítésmentes 
használatba adására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  tulajdonát  képező  ingatlanok 
ingyenes  használatba  adásáról  a  Közgyűlés  dönt.  A Beszterce  Kosárlabda  Klub  2  db  bérlakás 
térítésmentes használatát kérte a Salgótarján, Erzsébet tér 1. számú épületben (Garzonház) azzal, 
hogy  a  sportegyesület  a  közüzemi  költségeket  havonta,  maradéktalanul  megfizeti.  Ennek  a 
támogatásnak a 9 hónapra (2011. október 1. – 2012. június 30.) számított költsége összesen 457.794 
Ft.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2012.  június  30-ig,  a  Salgótarjáni  Városi  Sportcsarnokban 
térítésmentes létesítményhasználatot biztosít, melynek értéke 10.800 eFt.  Emellett 2011. évben 1,5 
millió forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesült az egyesület.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 178/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz 
jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.) Ör. sz. rendelet 2. § (2) 
bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996.
(IV.29.) Ör. számú rendelet 32. § h.) pontja és a 39/A. §-a értelmében  2011. október 1. – 2012. 
június 30. napjáig az önkormányzati  tulajdonú Salgótarján, Erzsébet tér  1. számú alatt található 
(Garzonház) 2 db bérlakást – a közüzemi költségek sportegyesület által történő megfizetése mellett 
a Beszterce Kosárlabda Klub részére ingyenes használatba adja.
A közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját,  hogy az ingatlanok használatba 
adásához szükséges szerződéseket készítse el.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője ismerteti a táblázat 
adatait.

Dr.  Romhányi  Katalin: A  táblázat  szerkesztése  során  technikai  hiba  adódott,  a  helyes 
csoportlétszámok  az  alábbiak:  a  székhelyen  25  csoport,  az  Arany  János  Tagiskolában  23,  a 
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Beszterce  lakótelepi  Tagiskolában  23,  a  Dornyay  Béla  tagiskolában  15,  a  Gárdonyi  Géza 
Tagiskolában  4,  a  Kodály  Zoltán  Tagiskolában  25,  a  Petőfi  Sándor  Tagiskolában  18,  Ifjúsági 
Tagozat 6, összesen 139 csoport, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal együtt 149 csoportba oszlanak szét a tanulók.

Közérdekű bejelentések:

Ercsényi  Ferenc: A nyári  időszakban  a  Barátság  és  a  Gagarin  út  elején  lakók  jelezték,  hogy 
éjszakánként zaj, randalírozás zavarja a pihenésüket. Nem értik, hogy a rendőrség, a közterület-
felügyelet, a polgárőrség miért nem lép fel ilyen esetekben. 
Kéri, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a kóbor kutyákra, mert a belvárosban és Zagyvapálfalva 
városrészen is egyre több látható, zavarják az ott lakók nyugalmát.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ilyen esetben célszerű az azonnali bejelentés, és az illetékesek tudnak 
intézkedni.

Dr. Fodor Enikő: 2011. szeptember 9-én történt meg a térfigyelő kamerarendszer műszaki átadása, 
amely a Rendőrséghez van bekötve. Hasonló helyzetek esetén a Rendőrség azonnal tud reagálni. A 
közterület-felügyeletnél éjszakai műszak nincs, a kollégák ebben nem tudnak részt venni, viszont a 
polgárőrséget  meg  lehet  keresni  ezzel  a  kéréssel.  A  közterület-felügyelet  munkatársai  heti 
rendszerességgel járnak a gyepmesterrel kóbor kutyákat befogni, az elmúlt héten  a városból 13 
kutyát fogtak be.

Fekete Zsolt:  A Kassai sor és az Alkotmány út közötti téren péntek, szombat éjszaka randalírozás 
folyik,  a lakók felszólítása ellenére sem hagyták el  a helyszínt a fiatalok,  ezért  ide fokozottabb 
Rendőrségi jelenlét szükséges. 
A  nyugati  városrész  több  kapualjában  hajléktalanok  alszanak,  ott  elégítik  ki  egészségügyi 
szükségletüket. A lakók tehetetlenek ennek megszüntetésében is.
A kerékpár út miatt Eperjes telepen áthelyezésre került a buszmegálló, melynek következtében az út 
leszűkül,  és  magasabb  járdaperem  lett  kiépítve.  Az  útszűkületet  egy  kis  tábla  jelzi  a 
villanyoszlopon,  ez  nem  elég  figyelemfelkeltő.  Javasolja,  hogy  az  útra  felfestés  vagy  prizma 
formájában jelezzék az útszűkületet, mert ez megítélése szerint baleseti gócpont.
Amennyiben a Városházán kialakított  képviselői fakkba küldemény érkezik,  kéri,  hogy jelezzék 
neki, mert volt rendezvény amiről sajnos lemaradt  a késői átvétel miatt.
A Salgótarjánból Karancsalja felé kivezető úton, a Karancs út és  Károlyi közötti jobb oldalon a 
vízelvezető árkok nagyon rossz állapotban vannak, kéri megvizsgálni még az esős időszak előtt.
A Bajcsy-Zsilinszky úton található bányakaszinó állapota folyamatosan romlik, balesetveszélyes is. 
Felháborítónak  tartja,  hogy  egy  szinte  műemlék  jellegű  épület  tulajdonosa  ilyen  mértékig 
elhanyagolja azt. Tudomása van róla, hogy a Polgármesteri Hivatal már megtette a jelzést, de sajnos 
nem történt semmi, így javasolja a további jogi lépések megtételét. 
Tájékoztat  minden  érdeklődőt,  hogy  minden  hónap  második  szerdáján  17.00-19.00  óra  között 
fogadóórát tart a Városháza 417. sz. képviselői irodájában. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A felvetéseket  az illetékes irodavezetők hallották és intézkednek. 
Javasolja, hogy hasonló kérdésekben akár napi rendszerességgel is keressék az irodavezetőket vagy 
a VGÜ Kft-t. A hajléktalanok és a randalírozók kérdésében már kérte az önkormányzat a Rendőrség 
segítségét  és  ennek  hatására  pénteken  és  szombaton  fokozott  jelenlét  tapasztalható  az  említett 
területen  is.  Összehangolt  akciókat  kell  szervezni  a  Rendőrséggel,  melyben a  Polgárőrség és  a 
Közterület-Felügyelet is sokat segített már eddig is.
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Fekete Zsolt: Köszönetet mond az Eperjes telepen beszakadt vízátvezető árok javításáért.

Dóra Ottó:  A hajléktalanok a volt  Népjóléti  Képzési Központ szállodaépületénél,  illetve a volt 
tüdőgondozó  bejáratánál  is  laknak,  sokszor  nagy  mennyiségű  szemét  keletkezik  körülöttük.  A 
problémát már jelezte a Népjóléti Képzési Központ itteni vezetőjének, de kéri Jegyző úr segítségét 
is az ügy megoldásában.
Elfogadja, hogy vannak olyan esetek, amikor a Közgyűlésen kerül felvételre napirend és helyszíni 
kiosztással kapják meg az előterjesztést. A mai ülésen több ilyen is volt, fontos témák, amelyekben 
felelős döntést nehéz hozni, ha csupán az ülés előtt van lehetőség elolvasni, így kérdést sem igazán 
lehet feltenni. Kéri, hogy legkésőbb a bizottsági üléseken kapják meg az anyagokat a képviselők.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hajléktalanok segítésére működik az utcai segítő szolgálat. Az ott 
dolgozók elmondása szerint, sokan nem kívánnak hajléktalanszállóra menni, kényszeríteni pedig 
nem lehet őket.

Dr.Gaál Zoltán: Elismeri Dóra Ottó képviselő úr felvetésének jogosságát. A Polgármesteri Hivatal 
mindent  megtesz  annak  érdekében,  hogy  az  előterjesztések  időben  elkészüljenek.  Sajnos  sok 
esetben  a  késlekedés  oka  külső  érintettel  való  egyeztetés  nehézsége  vagy  az  érintettektől  a 
visszajelzés hiánya. A mostani kiosztós anyagok nagy részének már volt előzménye, nem teljesen új 
témával találkoztak a képviselők. Törekszik arra, hogy az előterjesztések az anyagküldés napjára 
elkészüljenek.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Felhívja  képviselőtársai  figyelmét,  hogy október  1-je  az  Idősek 
Világnapja,  mely  alkalomból  gálaműsorra  hív  mindenkit  15.00  órai  kezdettel  a  József  Attila 
Művelődési és Konferencia Központba.
Megköszöni a Közgyűlés tagjainak a munkát, a következő ülés várható időpontja 2011. október 27. 
(csütörtök).

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Dr. Gaál Zoltán
polgármester jegyző
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