
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. november 24-i üléséről

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Huszár  Máté 
képviselő úr bejelentette távolmaradását. Jelenlévő képviselők száma 14 fő, megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes.
A  tárgysorozatra  vonatkozó  módosító  javaslat  előtt  a  Ceredi  Nemzetközi  Művésztelep 
alkotóközössége nevében Fürjesi Csaba művészeti vezető szól a Közgyűléshez.

Fürjesi  Csaba: Köszöni  a  Közgyűlésen  való  megjelenés  lehetőségét.  A  Ceredi  Nemzetközi 
Művésztelep 15 évéről szóló könyvet adja át a Közgyűlés tagjai, valamint az irodavezetők részére. 
Megköszöni Salgótarján Megyei Jogú Város eddigi támogatását és ajánlja a Művésztelepet továbbra 
is a városvezetés figyelmébe.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A képviselők és az irodavezetők nevében is megköszöni az ajándékot, 
valamint köszönetet mond a már korábban átadott alkotásaikért, amelyek a Polgármesteri Hivatal és 
az intézmények falát díszítik.
Ezt követően tájékoztatást ad a „90 éve város Salgótarján” Emlékbizottság tevékenységéről, amely 
2011.  október  26-án  megtartotta  alakuló  ülését.  Az  emlékbizottság  tagjai  között  megtalálhatók 
minden  terület  reprezentáns  képviselői.  A  polgármesteri  hivatal  szakemberei  mellett  a  civil 
szervezetek,  az  ifjúság  képviselői,  a  zenével,  tánccal,  kultúrával,  irodalommal,  népművészettel, 
művészettörténettel, médiával, sporttal és környezettel, természettel foglalkozó szakemberek is részt 
vesznek az emlékbizottság munkájában. Az emlékbizottság feladatai  közé tartozik az emlékévet 
előkészítő  munkacsoport  javaslatainak  véleményezése,  további  programok  megtervezése,  és 
bekapcsolódás  az éves  programok előkészítésébe.  Az alakuló ülésen beszámolt  a  munkacsoport 
eddigi munkájáról, ismertette az emlékévvel kapcsolatos elképzeléseket a programokra és a kiemelt 
rendezvényekre  vonatkozólag.  2011.  november  11-én  sajtótájékoztatón  jelentette  be  a  2012-es 
emlékévet és beszámolt a média képviselőinek az Emlékbizottság megalakulásáról és a tervezett 
eseményekről. Az emlékbizottság tevékenységéről a továbbiakban is tájékoztatja a Közgyűlést.
2012.  január  27-én,  a  város  születésnapján  lesz  a  József  Attila  Művelődési  és  Konferencia 
Központban a nyitóünnepség a Magyar Kutúra Napjával együtt  ünnepelve.  Az emlékév  2013. 
január  27-ig  tart.  A  központi  események  közül  az  Emlékbizottság  a  Tarjáni  Tavasz 
rendezvénysorozatot jelölte meg, melynek keretében a testvérvárosokból is érkeznek városvezetők 
és művészeti csoportok. 
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A Nógrádi Történeti  Múzeummal együtt  tervezik megjelentetni dr.  Förster Kálmán emlékiratait, 
vallomásait a július 29-ei születésnapja évfordulójára. 
Az emlékbizottság  támogatásával  javasolja  továbbá a  Pavilonsor  előtti  teret,  amelynek jelenleg 
nincs neve, dr. Förster Kálmán térnek elnevezni. Bízik benne, hogy legalább a tér park részének 
felújítása  megvalósulhat  következő  év  nyár  közepére,  ahol  felavathatják  Dr.  Förster  Kálmán 
szobrát.  Valamennyi  önkormányzati  rendezvény,  az  intézmények  és  a  civil  szervezetek 
rendezvényei  is  kapcsolódnak  majd  az  emlékévhez.  Az  Emlékbizottság  elfogadta  a  logotervet, 
amely minden tárgyban készült kiadványon megjelenik majd. A részletes költségvetés tárgyalásakor 
javasolni  fogja,  hogy  az  emlékév  szervezéséhez,  rendezéséhez  különítsenek  el  forrásokat.  Az 
Emlékbizottság  titkára  Tarnócziné  Máté  Melinda,  a  Népjóléti  Iroda  közművelődésért  felelős 
munkatársa. Minden, a témához kapcsolódó javaslatot, ötletet szívesen fogadnak.

Dóra Ottó: A város 90. évfordulóját méltóképpen kell megünnepelni. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy 
a Közgyűlés minden témában érdemi beavatkozással éljen, de ez ügyben, véleménye szerint jó lett 
volna  legalább  az  Emlékbizottság  tagjai  névsorának  megismerése.  Már  a  bizottság  személyi 
összetételének meghatározásakor is lett volna javaslata, akár a képviselő testület tagjainak is.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Emlékbizottságot  polgármesteri  hatáskörben  hívta  össze.  A 
decemberi  közgyűlés  tárgysorozatában  fog  szerepelni  a  téma  részletes  információkkal.  Minden 
képviselőnek megküldik a bizottság tagjainak névsorát, mely természetesen nem titkos.
Javasolja a tárgysorozatba felvenni:
- 7.  pontként  a  „Javaslat  a  Startmunka-programban  való  részvétel  jóváhagyására”  című 

előterjesztést  Eötvös Mihály alpolgármester előterjesztésében; 
- 8. pontként – az időközben véglegesített címmel – a „Javaslat a „Völgyvárosi Menedék” című 

pályázat  benyújtásának  jóváhagyására”  című  előterjesztést  Peleskei-Balázs  Rita,  az 
Egészségügyi-Szociális Központ igazgatója előterjesztésében,

- 9.  pontként  a  „Javaslat  a  Gézengúz  Alapítvánnyal  kötött  együttműködési  megállapodás 
módosítására”című előterjesztést Fenyvesi Gábor alpolgármester előterjesztésében,

- továbbá 13. pontként a „Javaslat meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására 
egyes  önkormányzati  intézmények  dolgozói  részére”  című  előterjesztést  polgármesteri 
előterjesztésben.

A tárgyalásra javasolt napirendi pontok írásos előterjesztését a bizottsági üléseken vagy pótlólagos 
kiküldéssel,  illetve a 7.  pontként tárgyalandó előterjesztés módosítását és a 9.  pontként javasolt 
előterjesztést az ülést megelőzően kapták meg képviselők.

A tárgysorozatot érintően más módosító javaslat nincs.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadja el:

1. 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 

2. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2012.  évi  költségvetésének  koncepciója  és  a  részletes 
költségvetés elkészítésének szabályai
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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4. Javaslat a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke
A napirend tárgyalásához meghívottak:
- Szvorád Andrásné, a „Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatója
- Bóna Eleonóra, az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója

5. Tájékoztató a Salgótarján  Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. I-III. negyedévben végzett 
tevékenységéről
Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Cseklye  Károly,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. FB elnöke

6. Javaslat  közérdekű  munka büntetés  csoportos  letöltésére  vonatkozó  együttműködési 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Végh Béla, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának osztályvezetője
- Piskatorisz Károly munkatárs

7. Javaslat a Startmunka-programban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

8. Javaslat a „Völgyvárosi Menedék” című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Peleskei-Balázs Rita, az Egészségügyi-Szociális Központ igazgatója

9. Javaslat a Gézengúz Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

10. Javaslat a Kelet-nógrádi  Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

11. Javaslat a 3520/2, 3521 hrsz-ú ingatlanokból Salgó úti körforgalom által igénybe vett terület 
tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésére 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

12. Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  belső  ellenőrzési  feladatellátásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13. Javaslat  meleg  étkeztetés  igénybevételére  jogosító  utalvány  biztosítására  egyes 
önkormányzati intézmények dolgozói részére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülésen:
14. Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok felügyelő  bizottsági  tagjainak 

megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívottak:  az érintett FB tagok
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15. Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, vélemény nincs, azt a Közgyűlés tudomásul veszi.

1. 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.) önkormányzat rendelet november havi módosításának lényegi 
elemeit ismerteti, melyek technikai módosítások vagyis előirányzati, pótelőirányzati rendezések az 
intézményvezetők és irodavezetők kezdeményezésének megfelelően.

A  Pénzügyi  Bizottság  4  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  
támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen  
szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta;  a   Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal,  5  nem  szavazat  ellenében  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 42/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

2. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  bizottsági  üléseken  a  képviselők  részletesen  megvitatták  a 
költségvetés 2011. háromnegyed éves teljesítését és megismerték a Közgazdasági Iroda munkatársai 
által  elkészített  anyagot,  melyből  következtetéseket  is  levonhattak.  Előterjesztőként  a  saját 
következtetését ismerteti a tárgyhoz kapcsolódóan. A 2011. évre szóló költségvetés tervezésekor 
többen  is  észrevételezték,  hogy  veszélyes  a  költségvetés  a  magas  hitel  felvétel,  magas 
adósságszolgálat miatt. Gondot láttak atekintetben, hogy az önkormányzatnak sikerül-e a fizetési 
kötelezettségének  eleget  tenni.  A háromnegyed  éves  teljesítésből  egyértelműen  megállapítható, 
hogy a város gazdálkodása megnyugtató volt. Legfontosabbnak azt tartja, hogy szeptember 30-ig 
nem kellett hitelt felvennie az önkormányzatnak. Mindez a jó tervezést igazolja, valamint a stabil, 
kiegyensúlyozott  és  biztonságos  gazdálkodás  folytatását  támasztja  alá.  Köszönhető  mindez  a 
különböző ágazatok intézményeinek, a szervezeti egységeknek, akik megértették, hogy a kiadásokat 
lehetőség szerint minél jobban csökkenteni kell, a bevételeket pedig növelni. A biztonságot tükrözi 
az önkormányzat kötelékében dolgozók stabil munkahelye és a bérük időben történő kifizetése. A 
szociális ellátások szintén időben kifizetésre kerültek az érintettek számára. Az országos médiából 
sajnos több esetben is lehetett hallani olyan önkormányzatokról, ahol a közalkalmazottaknak nem 
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tudtak bért fizetni, nem tudták kifizetni a segélyeket, vagy nem tudtak fűteni az intézményekben, 
valamint  probléma volt  az étkeztetéssel is.  Az országos helyzetet  szemlélve megnyugtató,  hogy 
Salgótarján ilyen problémáknak a közelében sem volt, így mindez egyfajta biztonságérzetet jelent a 
2012-es év költségvetésének tervezésekor, annak ellenére, hogy abban nagyon sok a bizonytalan 
tényező.  A háromnegyed  éves  értékeléskor  legfontosabbnak  azt  tartja  kiemelni,  hogy nem volt 
szükség hitelfelvételre, minden feladatát ellátta az önkormányzat a csökkenő bevételei ellenére. A 
közfoglalkoztatást fontos területnek tartja, a 2011. évben 375 millió forintot fordított erre a területre 
az  önkormányzat,  melynek  részletes  számadatait  ismerteti.  A  rövid  távú  (2-4  hónapos) 
foglalkoztatás  keretében első  körben 593 fő,  második  körben 564 fő,  harmadik  körben 255 fő 
foglalkoztatása valósult  meg 4 órában. A hosszú távú (2-12 hónapos) foglalkoztatásban 144 főt 
foglalkoztattak 6-8 órában. A MÁV közmunkaprogramban szeptember 30-ig 130 főt, szeptember és 
december között 100 fő foglalkoztatására volt lehetőség 8 órában. Az átmeneti közfoglalkoztatásban 
két hónapra vonatkozóan 95 fő dolgozhatott 6 órában, az OFÁS pályázat keretében pedig 6 hónapig 
10 fő 6 órában. A tájékoztatóból kiemel néhány számadatot, az egyik terület a sport támogatása, 
amely nem kötelező feladata a városnak. Véleménye szerint a város attól város, hogy szerepet vállal 
a kötelező feladatokon túl is, elsősorban a kultúra és a sport területén. Kultúrára 227 millió forintot, 
sportfeladatokra 207 millió forintot  fordított az önkormányzat, mely támogatásban benne van a 
Közművelődési Nonprofit Kft. és a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., mint a feladat ellátóinak 
támogatása. Vagyongazdálkodásra a vizsgált időszakban több mint 400 millió forintot fordított az 
önkormányzat,  mely  összeg  a  lakás  és  nem  lakáscélú  ingatlanok  fenntartását,  karbantartását, 
felújítását jelenti.  Az ismertetett számadatok nem a szeptember 30-ai állapotot mutatják, hanem az 
aktuális november végi állapotot. A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy bár sok kritikát 
kap a vezetés azért, hogy a nagyprojektek állnak, azt is tudni kell, hogy mindez az önkormányzat 
önhibáján kívül történik. Bízik benne, hogy ezek az események felgyorsulnak a közeljövőben. 2010. 
óta  nincsenek  hazai  forrásból  származó  pályázatok,  így  a  lépcsők,  utak,  intézményi  épületek 
felújítását  saját  erőből  kell  megvalósítani.  Erre  a  feladatra  113  millió  forintot  költött  az 
önkormányzat. Pályázati forrásból közel 1 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhatott meg, mely 
631 millió forint támogatásból és 365 millió forint önerőből állt. A folyamatban lévő pályázatsor 
több  mint  500  millió  forintot  takar,  melyhez  55  millió  forint  önerőt  kell  megjeleníteni. 
Mindenképpen megemlítendő, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására a hitelek enyhítésére 142 millió forintos támogatásban részesült az önkormányzat. A 
második  körben  is  benyújtották  a  pályázatot,  bízik  benne,  hogy  mielőbb  kedvező  döntésről 
számolhat be ez ügyben a képviselő-testületnek.

A Pénzügyi  Bizottság  3  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett  többségében nem támogatta;  a  
Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás  mellett  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta;  a   Népjóléti  Bizottság  9 igen  szavazattal,  4  nem szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést.

Szabó Ferenc Gábor:  A bizottsági szavazati arány ismertetése mellett megjegyzi, hogy az ellenzék 
képviselői a költségvetési témában mindig nemmel szavaztak, így számára most a tartózkodásuk 
igen szavazattal is felér.

Dr.  Bercsényi  Lajos:  A bizottsági  szavazati  arány  ismertetése  mellett  kiemeli,  hogy  nagyon 
megnyugtató  volt  a  bizottsági  ülésen  elhangzott  mondat,  mely  szerint  a  népjóléti  területen  az 
önkormányzat minden törvényes, valamint kitűzött feladatát időben és pontosan finanszírozni tudta.

Dóra Ottó:  Szabó Ferenc Gábor képviselő megjegyzésére reagálva elmondja, hogy a tartózkodást 
nyugodtan  tekintse  nem  szavazatnak.  Sajnálja,  hogy  egy  év  nem  9  hónapból  áll,  hanem  12 
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hónapból. Abban az esetben elfogadhatónak tartaná a költségvetés teljesítését. Ahogy az a bizottsági 
üléseken is elhangzott a Polgármesteri Hivatal szakemberétől, az első háromnegyed évben nem volt 
szükség  hitelfelvételre.  Megjegyezni  kívánja,  hogy az  önkormányzat  bezárt  két  iskolát  és  egy 
óvodát, mely a működését vélhetően könnyebbé tette. Látható az is, hogy a hátralévő időszakban 
azért csak kell felvenni hitelt, ami azt jelenti, hogy a város a 2010-es évhez képest kb. 60-70 %-kal 
növeli  a működésre felvett  hitelek arányát.  Véleménye szerint nem ad dicsekvésre,  büszkeségre 
okot az, hogy önkormányzat a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek időben tudott bért fizetni, 
mert ez egy alapfeladat. Nem kell a salgótarjáni önkormányzatot ezer-kétezer fős településekhez 
hasonlítani, ahol komoly finanszírozási gondokkal küzdenek. A megyei jogú városok közül nincs 
tudomása  arról,  hogy  valahol  működési,  finanszírozási  problémák  lennének,  sőt  a  legtöbben 
működési hitelt sem vesznek fel. Az 1 milliárd forint körüli fejlesztések kapcsán megjegyzi, hogy 
ebben benne van a Kodály Zoltán Tagiskola felújítása is, amely pályázatot nem 2011-ben nyerte el 
az  önkormányzat,  hanem az  előző önkormányzati,  illetve  kormányzati  ciklusban került  a  város 
rendelkezési jogába. Az tény, hogy a forrás nagy részét a vizsgált időszakban költötték el, mert most 
fejeződött  be  a  felújítás.  Az  önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetbe  került  önkormányzatok 
támogatására elnyert pályázat örömteljes hír, bízik a követező pályázat sikerében is, továbbá abban, 
hogy  annak  okán  mégsem  kell  az  1  milliárd  forintot  meghaladó  működési  hitelt  felvenni  az 
önkormányzatnak, hanem attól csak kevesebbet.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Dóra Ottó hozzászólására reagálva elmondja, hogy nem klasszikus 
iskolabezárásról volt szó, amikor az intézmény teljes munkatársi körét elbocsátják és a diákokat 
más intézménybe helyezik az ott tanító pedagógusokhoz. Az igazi megtakarítás ez lenne, hiszen 
köztudott,  hogy  a  személyi  jellegű  kiadások  jelentik  a  költségek  kb.  80  %-át,  nem  a  dologi 
kiadások.  A II.  Rákóczi  Ferenc  Tagiskolában  és  a  Bóna  Kovács  Károly  Tagiskolában  dolgozó 
pedagógusokat  elhelyezték  másik  tagintézményben,  volt  ugyan  létszámcsökkenés,  de  ez  a 
pedagógusok nyugdíjba vonulásából adódott. A köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak történő 
bérfizetést nem dicsekvésnek szánta, hanem tényként közölte, főleg azért, mert a nyári időszakban a 
városban szárnyra keltek olyan rémhírek, mely szerint az önkormányzat szeptembertől nem tud bért 
fizetni a pedagógusoknak. Számos intézményfenntartó önkormányzatnál előfordult, például a Pest 
megyeinél is, hogy nem tudták fűteni az intézményeiket, és a gyermekétkeztetésben is problémák 
merültek fel. Tényként kívánta elmondani a salgótarjáni helyzetet, annak érdekében, hogy mindenki 
lássa Salgótarjánban ilyen veszély nem állt fenn. Látni kell azt is, hogy ezek az önkormányzatok 
nem  a  pazarló  gazdálkodás  miatt  kerültek  ebbe  a  helyzetbe,  hanem  az  elmúlt  8-10  évben  a 
folyamatos  központi  támogatás   visszavonása  miatt.  A 23  megyei  jogú  város  között  is  nagy 
eltérések vannak mind lakosságszámban, elhelyezkedésben, nem lehet összehasonlítani városunkat 
Győrrel,  Debrecennel,  de  Miskolccal  sem.   Meg  kell  vizsgálni  milyen  lehetőségei  vannak  az 
önkormányzatoknak a bevétel teremtésre, mert egy kis faluban alapvetően az a gond, hogy mivel 
nincs egyetlen vállalkozás sem, így nem tud bevételt  megjeleníteni az önkormányzat, ezáltal  az 
iskolát sem tudja fenntartani, nem tud fizetni a pedagógusoknak. Salgótarján tudna még bevételt 
hozni, azonban  hogyan vetne ki még több adót a városlakókra, ugyanis egyértelműen látszik, hogy 
ebben a térségben, de akár egész Észak-Magyarországra is igaz, nincs pénz. Sajnos ez a régió nem 
kapta meg a 2006-2010. közötti időszakban azt a támogatást, amire szüksége lett volna. 
 
Eötvös Mihály: Dóra Ottó képviselő úr szerint az önkormányzat arra nem lehet büszke, hogy ki 
tudja fizetni a béreket. Felhívja a figyelmet, hogy nem csupán a kis önkormányzatok kerültek bajba. 
A megyei  önkormányzatoktól  azért  kell  átvenni  a  feladatokat,  mert  a  csőd  szélén  voltak.  A 
nagyvárosoknál  a  közeljövőben,  a  tőke  visszafizetésekor  jelentkeznek  a  problémák,  ugyanis  a 
kötvénykibocsátásoknak  eddig  csak  a  kamatát  kellett  fizetniük.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a 
salgótarjáni  önkormányzat  költségvetési  egyenlege  szeptember  30-án  plusz  520  millió  forintot 
mutat és még hitelfelvételre sem került sor. A 146 millió forint hosszú lejáratú hitel felvétele mellett  
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visszafizetett  az  önkormányzat  334 millió  forintot,  amely azt  jelenti,  hogy az  adósságállomány 
2011. januárjához képest 187 millió forinttal csökkent, melyből 50 millió forint rövid lejáratú hitel, 
137  millió  forint  hosszú  lejáratú  hitel.  A működési  hitellel  kapcsolatban  elismeri,  hogy 2007. 
januárjában az önkormányzatnak csupán 190 millió forint rövid lejáratú hitele volt, 2011. január 1-
jén ez az összeg 1.141.690 ezer forint, melynek okait részletezi. 2007. évtől a szabad felhalmozási 
bevételek és a hiteltörlesztések egyenlege negatív volt,  így 2007-ben 97  millió forint fedezetlenség 
volt a költségvetésben, 2008-ban 163 millió forint, 2009-ben 130 millió forint, 2010-ben 277 millió 
forint,  2011-ben  484  millió  forint.  A felhalmozási  hitel  kiváltása  csak  rövid  lejáratú  hitellel 
lehetséges. A városvezetés 2004-2005 körül felismerte, hogy fejleszteni és adósságot csökkenteni 
csak a cégek privatizálásával lehet,   mivel a mozgatható piacképes önkormányzati  vagyont már 
értékesítették. Összesen a vizsgált időszakban a fedezetlenség 1.158 millió forintot tesz ki, jelen 
pillanatban  az  önkormányzat  rövid  lejáratú  hitelállománya  1.091  millió  forint.  Mindebből 
megállapítható, hogy felelős gazdálkodás zajlik. Véleménye szerint mindezek alapján az ellenzék 
gratulálhatna Polgármester Asszonynak a teljesítéshez. A jó eredményhez hozzájárul az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton nyert 142 millió 
forint is. Előreláthatólag a következő év is nagyon nehéz lesz, a jelen számítások alapján kb. 240-
300  millió  forint  fedezetlenség  látható  a  költségvetésben,  melyet  megint  csak  rövid  lejáratú 
hitelekkel lehet fedezni.

Dóra Ottó: Köszöni az Alpolgármester Úr által elmondottakat, annak ellenére, hogy nem is kérdezte 
a  témához  kapcsolódóan.  A  megyei  önkormányzatok  konszolidációja  kapcsán  elmondja 
véleményét, mely szerint az államra ezáltal nagyobb vagyon száll, mint a megyék hitelállománya. 
Salgótarján városát soha nem Győrhöz, Debrecenhez vagy Szegedhez hasonlította, és a jövőben 
sem  kívánja,  hanem  a  hasonló  helyzetben  lévő  Szekszárdhoz,  Hódmezővásárhelyhez  vagy 
Dunaújvároshoz.  Amely  feladat  végrehajtásához  gratulálni  lehet,  meg  fogja  tenni,  a  jelenlegi 
háromnegyed éves teljesítéshez véleménye szerint nem lehet.

Ercsényi Ferenc:  Az elhangzott hozzászólások kapcsán mondja el, hogy az érdemeket nem szabad 
sem  kisebbíteni,  sem  nagyítani.  A  Közgyűlés  elfogadta  a  2011-es  költségvetést,  melynek 
végrehajtásával  megbízta  a  városvezetést,  a  Polgármesteri  Hivatalt,  akiknek  ez  a  végrehajtás  a 
feladatuk.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Munkájával kapcsolatban nem várt gratulációt, hangsúlyozza, hogy 
mindez a csapatmunkának köszönhető, összefogás és együttműködés eredménye. Nem a dicséretet 
várja, bizonyítja ezt az a tény is, hogy 2006. óta nem vett fel egyszer sem jutalmat.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

SZÜNET

3. Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének koncepciója és a részletes 
költségvetés elkészítésének szabályai
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A szünet  után  14  fővel  határozatképes  a  Közgyűlés.  Amikor 
koncepcióról van szó, ez egy stratégiát takar,  egy iránymutatást az ágazatok szereplői irányába, 
milyen  szempontok  alapján  állítsák  össze  a  részletes  költségvetésüket,  melyről  a  jövő  februári 
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ülésén dönt a Közgyűlés.  A koncepciót is úgy lehetett elkészíteni, hogy valamiféle irányszámokat 
láttak az érintettek, az egyes ágazatok már elkezdték a számításokat. Ebből is látszik, hogy bizonyos 
többletfeladatok jelennek meg, és megjelenik az idealista optimizmus az ágazati szereplők részéről, 
hiszen  szeretnének  minél  több  szolgáltatást  magasabb  színvonalon  ellátni.  A  koncepció 
elkészítésekor – mint minden évben – most is a benyújtott számadatok kissé elrugaszkodottak. A 
koncepció legfontosabb eleme, hogy nem tervez magasabb hitelfelvételt, mint 2011-ben cél hogy, 
az önkormányzat további hitelfelvételét megállítsák. A költségvetéssel kapcsolatban sok bizonytalan 
tényező van, amely az elkövetkezendő hónapban fog konkretizálódni. Az első az ország 2012-es 
költségvetése,  hiszen  jelenleg  is  zajlik  a  költségvetéshez  kapcsolódó  módosító  indítványok 
benyújtása.  Ezért  is  nehéz a koncepció elkészítése,  mert nem lehet tudni,  mennyit  változnak az 
önkormányzatokat érintő számok a parlamenti vitában, és az önkormányzatok költségvetésének kb. 
felét  központi  finanszírozásból  kapják.  Januárban lehetséges az elfogadott  költségvetési  törvény 
alapján a részletes költségvetés elkészítése. A másik bizonytalanság tényező az ágazati törvények 
módosítása, a nemzeti köznevelési törvény és az önkormányzatokról szóló törvény. A köznevelési 
törvény igen meghatározó, hiszen a költségvetés 30-40 %-át a köznevelési, közoktatási kiadások 
teszik ki. A vonatkozó törvény jelenlegi változata szerint az önkormányzatoknak lehetőségük van 
visszaszerződni,  tehát  lehetőségük  van  visszakérni  az  államtól  az  intézményeik  fenntartását.  A 
visszaszerződés  feltételei  jelenleg  is  kidolgozás  alatt  állnak.  A  szociális  területen  pozitív 
bizonytalansági  tényező  a  közfoglalkoztatás  kérdése,  hiszen  2012-ben  beindul  a  Startmunka 
program.  Ezáltal  munkahelyek  létesítésére  van  mód,  valamint  elsősorban  a  városüzemeltetési 
feladatok  területén  olyan  feladatok  is  elvégzésre  kerülhetnek,  melyeket  eddig  költségvetési 
forrásból nem sikerült megvalósítani. A városvezetés kéri a Közgyűlés támogatását abban, hogy a 
város a továbbiakban is a kötelező feladatain túl, nem kötelező feladatokat is ellásson, hiszen egy 
város ettől város. Felül kell vizsgálni, hogy mi az, amit az önkormányzat más forrásból és mi az, 
amit kizárólag a költségvetésből tud megoldani. A követező közgyűlésen kerül napirendre a cégek 
átalakításával  kapcsolatos  előterjesztés,  a  hatékonyabb  feladatellátás  könnyíti,  segíti  a  2012-es 
költségvetési helyzetet. Már a részletes költségvetés elkészítése előtt át kell gondolni, hogy milyen 
kiadáscsökkentő intézkedéseket kell meghozni. A korábbi években tapasztalt felelős gazdálkodást 
jövőre is folytatni kell. A 2012-es év átmeneti év lesz, egyfajta fordulópont, hiszen a sarkalatos 
törvényekre vonatkozó törvényalkotási folyamat lezárulása után Magyarországon 20 év után egy 
teljesen  új  rendszer  jelenik  meg.  A hozott  rendelkezések  a  2013-as  költségvetést  új  alapokra 
helyezik, de a 2012-es év az átmenet, a felkészülés éveként is értelmezhető. Kéri a költségvetési 
tervezésben  érintett  minden  szereplőket,  hogy  komoly  önmérsékletet  tanúsítsanak  a  kiadások 
vonatkozásában, hiszen már most egyértelműen látszik, hogy a bevételek növekedésére továbbra 
sem lehet számítani. Minden szervezetnek törekedni kell arra, hogy bevételeit minél jobban növelje 
annak érdekében, hogy februárban egyensúlyos költségvetést lehessen alkotni, illetve – mint ahogy 
majd ebben az évben is – az teljesíthető legyen. 

A Pénzügyi  Bizottság  3  igen  szavazattal,  1  nem szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  nem  
támogatta  az  előterjesztést,  de  6  igen  szavazattal  a  Közgyűlésnek  tárgyalásra  javasolja.  A  
Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
nem szavazat  ellenében  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta;  a   Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal,  4  nem szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést.

Méhes András: A Közgyűlés ma ugyan eleget tesz annak a törvényi előírásnak, hogy a költségvetési 
koncepciót megtárgyalja, és döntést hoz arról, azonban látszik, hogy olyan törvényjavaslatok vitája 
zajlik  még,  amelyek  lényegesen  befolyásolják  az  önkormányzat  helyzetét.  Véleménye  szerint 
fentiek miatt jelentős eltérések lehetnek a költségvetési koncepció és a végleges költségvetés között. 
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A nemzetgazdasági válság továbbra is fennáll, amelytől nem lehet elvonatkoztatni a költségvetési 
koncepciót  sem,  hiszen  szinte  naponta  születnek  központi  intézkedések  a  költségvetési  hiány 
valamilyen módon történő mérséklése érdekében. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a dolgát és az 
előírásoknak megfelelően elkészítette a koncepciót, amely benyújtható tárgyalásra. Az elmúlt tíz 
évre  visszatekintve  elmondható,  hogy  mindig  nagy  hiánnyal  kellett  szembenézni  a  tervezés 
időszakában, és ebből a helyzetből jutottak el valamilyen módon a végeredményhez. A jelenlegi 
költségvetési koncepcióban felállított prioritásokat tekintve az a véleménye, hogy az önkormányzat 
nem vállalta  túl  a feladatokat,  szinte  csak a  „túlélésre” hajt,  illetve a  megkezdett  fejlesztéseket 
próbálja valamilyen módon befejezni. A sok mindent befolyásoló ágazati törvények ismerete nélkül 
a  koncepció  légüres  térben  mozog.  Az  önkormányzat  rendelkezik  hosszú  távú  gazdasági 
programmal,  így azt várta,  hogy a koncepcióban megjelenítik,  hol tart  annak megvalósításában, 
illetve,  hogy  az  adott  évre  milyen  feladatot  sorol  be.  A másik  tényező,  amelyet  hiányol  a 
koncepcióból, az a vállalkozások támogatása. Véleménye szerint egy településnek három pillére 
van: az önkormányzat, a civil, valamint a gazdasági szféra. Ezt a három pillért nagyon össze kell 
fogni ilyen nehéz gazdasági környezetben annak érdekében, hogy ebben a válságos helyzetben is 
történhessen előrelépés. A koncepcióban a megfogalmazott célok nagyon minimálisak, hiányként 
jelenik meg számára, hol tart az önkormányzat a hosszú távú gazdasági program megvalósításában, 
valamint hiányolja a gazdasági élettel kapcsolatos együttműködés megjelenítését. Ezen okok miatt 
nem támogatja a koncepciót.

Fekete  Zsolt: A koncepció  első  átolvasása  utána  az  merült  fel  benne,  hogy  amennyiben  nem 
törvényi  kötelezettség  lenne  a  döntés,  a  Közgyűlés  megtárgyalná-e,  hiszen  tele  van 
bizonytalansággal. Feltételezhetően a szociálpolitikából és a foglalkoztatáspolitikából eredő gondok 
az önkormányzatoknál maradnak továbbra is, melyeket meg kell oldani, ezért véleménye szerint 
koncepcionális kérdésként kell megjeleníteni, hogy az önkormányzat segítse a helyi vállalkozókat, 
segítse a befektetők letelepülését. A későbbiekben pedig teremtődjenek olyan jellegű munkahelyek, 
amelyek  a  szociális  rászorultságot  csökkentik.  A  tényleges  rászorultságot  a  4-6  hónapos 
munkaprogramok  csak  enyhíteni  tudják,  a  nehéz  szociális  helyzetből  nem  tudják  kivezetni  a 
rászorultakat. Ahhoz, hogy Salgótarján élhető és szerethető legyen, itt kell tartani a városlakókat. 
Törekedni kell, hogy minél több munkahelyteremtő cég telepedjen le a városban, amellett, hogy a 
meglévő  családi  vállalkozásokat,  kis-és  középvállalkozásokat  is  segíteni  kell.  Már  a  korábbi 
időszakban  is  többször  elmondta,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Városnak  szociálpolitikai 
stratégiára van szüksége, amely kijelöli 5, 10 és 15 éves időtávra azokat a feladatokat és célokat, 
amelyek a város problémáit enyhítik, kivezetik a válsághelyzetből. A szociális ellátó rendszernek a 
rászorult gyermekek felé olyan támogatást kell nyújtani, hogy a Salgótarjánban felnövő gyermekek 
értékes  tagjai  legyenek a társadalomnak,  felnőve adófizető állampolgárok legyenek,  és  segítsék 
majd  a  felnőtt  családtagjaikat,  akik  esetleg  átmenetileg  kiszorultak  a  munka  világából  és 
önmagukról  gondoskodni  nem tudnak.  Fontos,  hogy  az  időseknek  nyugdíjas  éveiben  nyugodt, 
békés és biztonságos életet tudjanak biztosítani a városban. Tisztában van azzal, hogy mindez nem 
rövid távon valósítható meg, hanem akár ciklusok is szükségesek hozzá. Az iskolák sorsát tekintve 
nagy a bizonytalanság, jelenleg annyit lehet tudni, hogy az önkormányzatnak vannak iskolái, ahová 
sok – véleménye szerint bizonyos iskolákba több is, mint amennyi optimális lenne – tanuló jár. 
Amennyiben megfelelő oktatásban részesülnek, versenyképes tudást kapnak, azonban csak akkor 
maradnak a városban, ha munkahelyet is találnak itt. Az oktatás területén a megfelelő finanszírozást 
kellene elérni, továbbá azt, hogy a kistelepülésen élő gyermek ugyanazt a színvonalú oktatást kapja, 
mint  egy nagyvárosban tanuló gyermek.   Az oktatástól  azt  várja  el,  hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek esélyegyenlőséget biztosítson, a tehetségesek pedig kitörhessenek. Salgótarján és az 
észak-keleti régió hátrányos helyzetben van a többi területtel szemben, ezért akár diszkriminatív 
intézkedéseket  is  szívesen  látna  a  térségre  vonatkozóan.  A költségvetési  koncepciót  ebben  a 
formában nem tudja támogatni, de bízik benne, hogy a következő év költségvetésének tárgyalásakor 
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nem lesz ennyi bizonytalanság, és azt igen szavazatával támogatni tudja.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Egyetért  Méhes  András  képviselő  úrral  az  önkormányzat  –  civil 
szféra – gazdasági szféra hármas pillér tekintetében. Az önkormányzatnak mindenképpen erősen 
kell  támaszkodni  a  civil  szférára  és  a  vállalkozói  körre.  A 2006.  óta  megjelenő  koncepciók 
egyértelműen azt mutatják, hogy az önkormányzat komoly kapcsolatot épít a civil szférával. A civil 
szféra számára biztosította a Civil Kerekasztalt, mint összefogó szervezeti egységet. A vezetőjük 
beszámolt  arról,  hogy  országszerte  példaértékűnek  tartják  ezt  a  szoros  együttműködést  az 
önkormányzat  és  a  civilek  között.  A  Nógrád  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvánnyal 
együttműködve a vállalkozások segítésére 2011-ben 10 millió forintról kötöttek szerződést, 2012-
ben még nagyobb összeget szeretnének erre a célra elkülöníteni. Szintén a vállalkozások segítése 
egy  befektetés-ösztönző  kiadványban  történő  megjelenési  lehetőség.  A  Salgó  Vagyon  Kft. 
összegyűjtötte az önkormányzati hatáskörbe tartozó kiajánlásokat, valamint felkeresték a városban 
működő vállalkozásokat, mit tudnak ajánlani az itt befektetni szándékozóknak. Véleménye szerint 
ez is egyfajta segítség a vállalkozásoknak, hiszen a szabadon lévő területeiket az önkormányzat 
reklámozza  a  kiadványban.  A szociális  stratégia  azért  nem  készült  el  2011-ben,  mert  ezen  a 
területen  is  átfogó  jogszabály  módosítás  várható,  így  annak  elfogadása  után  célszerű  annak 
megalkotása, mely munkában számít Fekete Zsolt képviselő úr szakértelmére. A szociális területhez 
tartozik  a  lakáskoncepció  is.  Az  önkormányzatnak  nem szabad  tovább  engedni,  hogy emberek 
emberi lakhatásra alkalmatlan épületekben éljenek, ezért történt meg a kolónialakások elbontása. 
Szintén a szociális területhez tartozik hogy a segélyek egy részét természetbeni juttatás formájában 
adja az önkormányzat. Az oktatási intézmények számos pályázaton vesznek részt, mellyel növelték 
bevételeiket,  ezek  a  forrásokat  az  integrált  nevelésre,  a  képesség  fejlesztésre,  a  halmozottan 
hátrányos  helyzetű  gyerekek  nevelésére  fordították.  A  foglalkoztatás  témájához  kapcsolódva 
elmondja,  hogy  az  önkormányzat  a  közfoglalkoztatás  rendszerén  keresztül  tud  munkahelyeket 
teremteni, továbbá úgy, hogy megőrzi a köztisztviselők, közalkalmazottak, az önkormányzati cégek 
vonatkozásában a munkahelyeket. A közmunkaprogramokat az önkormányzat mindig kihasználta és 
a  jövőben  is  azon  lesznek,  hogy minden  lehetőséget  kiaknázzanak.  Az  idős  emberek  témájára 
rátérve elmondja, hogy Salgótarjánban és a térségben jó színvonalú idős ellátás van. Az idős ellátást 
az előző ciklusban szervezték ki kistérségi szintre, sikerült több idősek klubjában is felújításokat 
végezni, megépült a Baglyaskő Idősek Otthona, ahol a város szerződéses jogviszonyban áll férőhely 
megvásárlása  tekintetében.  Elismeri,  hogy  mindig  lehetne  többet  fejleszteni  és  még  magasabb 
színvonalú ellátást biztosítani, ugyanis egyértelműen látszik, hogy a térség lakossága elöregedik. Az 
oktatás  témáját  ért  szóbeli  hozzászólásra  reagálva  elmondja,  hogy  Salgótarjánban  nagyon  jó 
színvonalú  az  oktatás,  ezért  is  veszi  igénybe  sok  városkörnyéki  településről  bejáró  diák.  Az 
intézményekben jól felkészült pedagógusok dolgoznak, jó az eszközellátottság. Megítélése szerint 
nem arról  szólt  Fekete  Zsolt  témát  érintő  hozzászólása,  hogy ki  kellene  alakítani  a  magasabb 
színvonalú oktatást, hanem inkább meg kell azt őrizni és ha lehet fejleszteni kell tovább. Egyetért 
azzal, hogy a térségbe akár diszkriminatív intézkedések formájában is, minél több forrás jusson, 
ebben  a  témában  az  Észak-magyarországi  Régió  országgyűlési  képviselői  összefogtak,  és  már 
tárgyaltak is államtitkári szinten.

Fekete Zsolt: Hozzászólásában nem a meglévő szociális intézményrendszerre és iskolai hálózatra 
gondolt, hanem az iskolából a megszerezhető szakképesítéssel kikerült gyermekek elhelyezkedési 
lehetőségeire.  Példaként említi,  hogy ideális esetben a CNC esztergályos szakmát tanuló diák a 
harmadik osztályban már tudná, hol lesz a munkahelye. Az időskorúak esetében azokra gondolt, 
akik  saját  ingatlanjaikban  laknak,  abból  a  jövedelemből  élnek,  amire  jogosultak  és  hogy  ne 
akarjanak elköltözni az esetleg már korábban lakóhelyet váltott gyermekük után Salgótarjánból. A 
munkahelyteremtésnél arra gondolt, hogy az önkormányzat kedvező döntéseivel egyfajta befektetői 
vákumot képezzen, a ezáltal a város szimpatikussá válna a befektetők körében.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szeret idealista és optimista lenni, azonban sokszor a realitás talaján 
kell meghozni a döntéseket. Hozzászólásában arra utalt, hogy az ágazatok szereplői optimizmussal 
terveznek,  hiszen  a  szakterületükön  szeretnék  a  legmagasabb  szolgáltatást  nyújtani,  így  a 
városvezetésnek kell sok esetben őket a valóság talajára lehozni.

Dóra  Ottó: Az  Észak-magyarországi  Régió  területfejlesztési  nagyságrendje  az  elmúlt  ciklusban 
kiemelkedően a legmagasabb volt  az összes  régió közül  a hátrányos helyzete  miatt.  A források 
felhasználásában  az  elmúlt  másfél  évben  tapasztalható  némi  lassulás,  amelynek  részben 
adminisztratív okai is vannak. A régió szempontjából nagyon fontos, hogy a támogatást igyekezni 
kell  a  jövőben  is  növelni.  A térségben  már  a  90-es  évek  közepétől  nem az  a  probléma,  hogy 
nincsenek elnyerhető források, hanem az, hogy nincs megfelelő tőke, nincs megfelelő vállalkozási 
készség ahhoz, hogy ezeket a forrásokat le tudják hívni, ezáltal munkahelyeket tudjanak teremteni. 
Jelenleg sem Magyarországon, sem a világon nem a befektetések időszakát éljük, de ezzel együtt 
mindig van befektető és befektetés. 
A napirendhez  kapcsolódva  elmondja,  hogy  véleménye  szerint  ez  nem  koncepció,  a  részletes 
szabályok, melyek az elkészítésére vonatkoznak, ha nem is jogszabályszerűen, hanem elbeszélő 
módban, azok pontosan benne vannak. Látszik egyértelműen, hogy vannak az önkormányzatnak 
bevételei,  kiadásai,  lesznek  hitelei,  vannak  kötelező  és  nem  kötelezően  ellátandó  feladatai. 
Véleménye szerint  a városvezetés által  benyújtott  koncepciók közül  ez a  leggyengébb,  de ezért 
legkevésbé sem őket hibáztatja, mivel sok bizonytalansági tényező áll fenn, amely megnehezíti a 
tervezést. Tart tőle, hogy kevés lesz az idő a részletes költségvetés elkészítésére a bizonytalansági 
tényezők  elhárulásától  annak  elkészítési  határidejéig.  A koncepció  alkotásánál  tudni  kell,  hogy 
mihez  képest  kell  azt  megalkotni,  mik  lesznek  a  feladatok,  amelyeket  kötelezően  kell  ellátni,  
melyek a nem kötelezően ellátandó feladatok. A megyei önkormányzatokat, mint feladatot ellátó 
önkormányzatokat a kormányzat gyakorlatilag likvidálta, ez tovább nehezíti a helyzetet. 
A  Méhes  András  képviselő  úr  által  említett  három  pillérből  az  önkormányzatok  kategóriát 
kibővítené, így alatta a településen található közszolgáltatásokat értené, ugyanis az állampolgárok 
által igényelt szolgáltatások 80-90 %-át önkormányzati intézmények látják el. 
Véleménye szerint a koncepcióban szükséges megjeleníteni szándékokat, elhatározásokat, amelyek 
ugyan nem közvetlenül önkormányzati feladatok, de eddig is önkormányzati feladatként működtek 
a  város  területén.  A megyei  önkormányzat  megszűnésével  nem  tudni  még,  milyen  feladatok 
kerülnek  át  a  megyei  jogú  városhoz,  reálisan  azt  kell  látni,  hogy  amikor  feladatot  adnak  az 
önkormányzatnak,  nem  jellemző  az,  hogy  ahhoz  a  feladat  ellátásához  elegendő  forrást  is 
biztosítsanak. 
Javasolja  kinyilvánítani  a  költségvetési  koncepcióban,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
ragaszkodik a közoktatási intézményeihez; továbbá, hogy a városban található közgyűjtemények – 
Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár,  Nógrádi  Történeti  Múzeum,  Bányamúzeum  –  maradjanak  a 
városban és megállapodások alapján a megfelelő finanszírozással működjenek tovább. Felhívja a 
figyelmet, hogy tudomása szerint a Bányamúzeumból több gyűjteményi tárgyat átvittek a Nógrádi 
Történeti Múzeumba, azzal az indokkal, hogy „nehogy már a városé legyen.” Kérdés, hogy akkor 
kié legyen? Kéri, hogy aki a témában tárgyalásokat folytat, nézzen utána. 
Javasolja a koncepcióba foglalni, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ragaszkodik 
ahhoz, hogy a városban működő Szent  Lázár  Kórház változatlan struktúrával lássa el  feladatát. 
Javasolja  továbbá  a  koncepcióban  kinyilvánítani,  hogy  maradjon  meg  a  Budapesti  Gazdasági 
Főiskola salgótarjáni intézete. Tudomására jutott egy híradás, mely szerint Rogán Antal és Kósa 
Lajos  polgármester  urak  benyújtottak  egy  törvényjavaslatot,  amely  arról  szól,  hogy  az 
önkormányzatok feladata lesz a hajléktalan ellátás és a hajléktalanná válás megelőzése. Manapság 
sajnos  családok  tízezreit  fenyegeti  az  a  veszély,  hogy  a  magas  hiteleik  miatt  elveszíthetik 
ingatlanjaikat.  A javaslatot  úgy  értelmezi,  hogy  mindezen  családok  lakhatáshoz  jutásában  az 
önkormányzatok lesznek a felelősek. 
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A TÖOSZ  elnökének  nyilatkozata  szerint  2012-ben  a  központi  költségvetésben  150  milliárd 
forinttal  csökken az önkormányzatok támogatása,  amelyhez az inflációt  hozzávéve 500 milliárd 
forint  sem  elképzelhetetlen.  A  magyar  önkormányzatok  összesen  3000  milliárd  forinttal 
gazdálkodnak, így egy 500 milliárd forintos kivonás véleménye szerint  kezelhetetlenné teszi  az 
önkormányzati rendszer működését.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az utolsó elhangzott  mondatra reagálva elmondja,  hogy az előző 
szocialista kormányok 1200 milliárdot vontak ki az önkormányzati rendszerből, ezért vannak ilyen 
rossz helyzetben az önkormányzatok. A föld alatti Bányamúzeummal kapcsolatban a megyei és a 
városi  Közgyűlés  is  meghozta  a  saját  döntését,  a  kormánymegbízott  úrral  is  elkezdődtek  a 
tárgyalások és elindult a hivatalos írásos megkeresés is a Minisztérium irányába. A Bányamúzeumra 
vonatkozóan  a  megyei  önkormányzat  által  előkészített  pályázat  projektötletét  a  városi 
önkormányzat tovább kívánja fejleszteni, mert egyrészt a múzeum Közép-Európában egyedülálló, 
így kötelessége az önkormányzatnak, hogy kiemelt figyelmet kapjon; másrészt a föld alatti rész 
lassan  balesetveszélyessé  válik,  ezért  mindenképpen  szükséges  a  felújítás.  Elmondja,  hogy  a 
további  közgyűjtemények  kérdésében  is  elindultak  a  tárgyalások,  a  konkrét  ügyekben  egyedi 
közgyűlési  döntések  születnek  majd.  A kórház  témájához  kapcsolódva  elmondja,  amelyet  Dr. 
Bercsényi  Lajos  képviselő  úr,  mint  a  Szent  Lázár  Kórház  igazgatója  is  megerősítheti,  hogy 
kormányzati törekedjenek arra, hogy a feladatellátás ne szűküljön, a struktúra ne változzon. A város 
költségvetési koncepciójában olyan dolgokat nem lehet megjeleníteni, ami nem tartozik a városi 
önkormányzat feladat- és hatáskörébe. Óva inti a Közgyűlést attól, hogy a kórházra, könyvtárra, 
múzeumra  vonatkozó  passzusok  bekerüljenek  a  koncepcióba.  A  hajléktalanság  kérdéshez 
kapcsolódva elmondja, hogy már a korábbi időszakban is segítette az önkormányzat bérlakásokhoz 
való jutással azokat a városlakókat, akik azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy elveszítették, 
vagy úgy tűnik, hogy elveszítik ingatlanjaikat. Ezt a segítséget a későbbiekben is meg kívánják 
adni.

Dóra Ottó:  A Polgármester Asszony által említett forráskivonás a 2010. évet megelőző 8 évben 
történt. Ennek személy szerint soha nem örült, nem értett vele egyet. A jelenlegi forráskivonás azért 
időarányosan mégis „túlteljesítést” jelent, és eljön az a pont, ahonnét már nincs tovább.
Az ismertetett javaslatait továbbra is fenntartja, tisztában van azzal is, hogy jogszabályi értelemben 
a kórház, főiskola és a lakhatási témának még nem sok helye van a koncepcióban, ennek ellenére 
egyfajta politikai deklarációként szerepeltetné benne.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szóbeli felvezetőjében és a háromnegyed éves teljesítés kapcsán is 
megfogalmazta,  hogy  a  városvezetés  kinyilvánította  szándékát  és  ragaszkodik  hozzá,  hogy  a 
közoktatási  intézményeit  az  államtól  visszaszerződés  útján  visszakérje.  A Kormány  felkérte  a 
Megyei  Jogú Városok Szövetségét  a  visszaszerződés  feltételeinek kidolgozására,  hiszen  a  3200 
önkormányzat  közül  kb.  300  intézményfenntartóval  lehet  számolni  országos  szinten,  amelyek 
meghatározóak, közöttük van a 23 megyei jogú város. Örül annak, hogy a Közgyűlés tagjai is úgy 
gondolják, hogy a közoktatási intézményeket az önkormányzatnak kell fenntartani és vissza kell 
szerződni. 

Dóra  Ottó: Azt  mondta,  hogy a  közgyűjtemények  átvételére  megfelelő  finanszírozási  feltételek 
esetén ragaszkodjon az önkormányzat. Sok éve van szándék és kísérlet a könyvtár, a múzeum más 
városba  elvitelére,  határozott  véleménye  az,  hogy  ne  vigyék  el.  Az  önkormányzat  megfelelő 
finanszírozási  feltételek mellett  ragaszkodik mindehhez.  A közoktatási  intézményeket  ne bérelje 
vissza az önkormányzat, hanem ne adja oda az államnak. Egy kormánypárti szakember javaslata 
szerint,  amely önkormányzat  nehéz  helyzetben van,  az  adhassa  oda  az  államnak,  amelyik  meg 
akarja tartani, az tarthassa meg. A javaslat befogadását tekintve érthető a Kormány álláspontja is, 
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hiszen akkor egyforma 100 %-os finanszírozásnak kellene lenni minden közoktatási intézményben.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Kéri, hogy a szövegszerű módosító  javaslatokat fogalmazza meg 
Dóra Ottó képviselő úr a vita végéig és jelölje meg, hogy a koncepció melyik pontjához javasolja.

Szabó Ferenc Gábor: Egy év telt el a képviselői megválasztása óta, ezalatt  az idő alatt sokszor 
szembesült  azzal,  hogy az  önkormányzat   eszközei  nagyon  korlátozottak,  behatároltak  a  helyi 
gazdaság,  vállalkozások  segítését  érintően.  A Közgyűlés  az  áprilisi  ülésén  tárgyalta  a  kis-  és 
középvállalkozások támogatására  vonatkozó előterjesztést,  valamint  az  Integrált  Városfejlesztési 
Stratégiának az aktualizálását is. Véleménye szerint az önkormányzat egyfajta katalizátor funkciót 
lát  el,  az  erejéhez  képest  próbálja  a  gazdaságot  támogatni.  A  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság üléseire meghívnak minden alkalommal egy piaci 
szereplőt,  próbálnak a helyi vállalkozásokhoz közelebb jutni ezáltal  is.  A Polgármester Asszony 
által  említett  kiadványban  való  megjelenés  is  támogatás.  Tisztában  van  azzal,  hogy  ezek  az 
eszközök nem elégségesek, és egyetért a Dóra Ottó által elmondottakkal, mely szerint a megyében 
nincs  működő  tőke,  a  vállalkozások  forráshiányosak.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  pályázati 
összegek sem ingyen pénzek, azokhoz önerőt is fel kell tudni mutatni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szabó Ferenc Gábor képviselő úr vélhetően a gazdasági programra 
gondolt, melyet a ciklus indulásakor felülvizsgáltak.

Dr. Bercsényi Lajos: A Kormány által elfogadott Semmelweis terv szerint területi igazgatóságok 
jönnek létre, amelyek kapacitást és úgynevezett fejlesztési irányokat mutatnak. A kórház, kérésének 
megfelelően Budapesthez fog tartozni. Köszönetét fejezi ki a megye országgyűlési képviselőinek, 
hogy ebben egyöntetű támogatásukról biztosították a kórházat. Ma már elmondható, hogy a megyei 
kórház  a  térségben  meghatározó  szerepű  lesz  a  jövőben  is,  a  meghatározó  szerep  és  struktúra 
megtartása már tény. A mai időben már csak úgy lehet gyógyítani, hogy komplett ellátást tudjon 
biztosítani a kórház akár súlyos balesetről, akár egy speciális ellátást adó társszakma bevonását 
igénylő ellátásról van szól. Tehát a kórház struktúrájában bővítés lehetséges, melyre nagyon büszke. 
Köszönetet  mond  a  kórház  dolgozóinak  és  még  egyszer  az  országgyűlési  képviselőknek  az 
összefogásért. A területi ellátási igazgatóságok menedzser együttgondolkodást kérnek, nem csupán 
az egészségügyi  intézményektől,  hanem a szociális  ellátóktól  is.  Az idősügyi  ellátás területén a 
kórház jelenleg is nagyon jó kapcsolatot ápol a szociális központtal, ezt intézményes formában még 
tovább  kívánják  fejleszteni.  Szintén  érinti  Salgótarjánt  minden  szempontból,  hogy létrejött  egy 
megállapodás a sürgősségi osztály finanszírozására vonatkozóan a kórház, a mentők és a kistérségi 
ügyeletek  között.  Összefoglalva  elmondja,  hogy  vannak  gondok,  de  a  közös  összefogás 
eredményeként már most plusz lehetőségekhez jutott a kórház, amely még mindig nem éri el az 
országos átlagot, de a területi igazgatóságok ezen fognak dolgozni.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A kistérségi  orvosi  ügyelet,  a  sürgősségi  betegellás  és  a  mentők 
együttműködése  is  azt  bizonyítja,  hogy az  önkormányzat  megelőzte  a  központi  intézkedéseket, 
mely  siker  a  kórház  vezetésének  érdeme,  hiszen  az  előző  ciklusban  ők  keresték  meg  az 
önkormányzat vezetését ebben a kérdésben.

Ercsényi  Ferenc: Véleménye  szerint  próbáljanak  meg  reálisak  lenni.  A realitásnak  is  vannak 
fokozatai, ő személy szerint – habitusától eltérően – jelenleg borúlátóbban reális, mint egyébként. A 
jövő évi költségvetésből jelen pillanatban három dolog nem ismert, mely meglehetősen nehézzé 
teszi a koncepció elkészítését, értelmezését és majd a részletes költségvetés elkészítését. Az első 
nem ismert tényező az ország jövő évi költségvetési helyzete, milyen lesz a költségvetés, illetve a 
már benyújtásra került költségvetés megvalósítható-e. A másik nehézség, hogy jelenleg senki nem 

13



tudja megmondani, hogy 3, 6 vagy 8 hónap múlva milyen lesz a nemzetközi, gazdasági, pénzügyi 
környezet. A harmadik bizonytalansági tényező a már említett sarkalatos törvényjavaslatok hatályba 
lépése, melyeknek valószínűleg lesznek vagyoni, vagyonelemeket érintő hatásai, és azok a 3200 
önkormányzat működését befolyásolják. A koncepció elkészült, ad egy keretet, melyek ne legyenek 
kőbe  vésve,  tágíthatóak  legyenek  az  ismertetett  bizonytalansági  tényezők  miatt.  Emiatt  ezt  a 
helyzetet  kivételes  állapotnak  tudja  be.  Nagyon  fontosnak  tartja,  hogy  a  2012.  évi  részletes 
költségvetés  kapcsán  készüljön  egy  számszaki  kimutatás  arra  vonatkozóan,  hogy  melyek  az 
önkormányzat kötelező feladatai és melyek a nem kötelezően ellátott feladatok és mindezekre az 
önkormányzat  mennyit  fordít.  Kéri  továbbá,  hogy  ezt  kapják  kézhez  a  képviselők.  Ebből 
egyértelműen látható lesz majd, hogy a kötelező feladatokra fordított összegen kívül mennyiből 
gazdálkodhat még az önkormányzat, eldöntheti, hogy azt mire fordítja. 

Fenyvesi  Gábor: A költségvetési  koncepció  törvény  által  meghatározott  kötelező  tárgyalásának 
véleménye  szerint  semmi  értelme  sincs,  hozzáteszi,  hogy ezen véleményével  általában egyedül 
szokott maradni. Azért nincs értelme, mert az önkormányzat elkészíti a koncepciót, majd december 
végén ismertté válnak a központi rendelkezések, ezt követően látja minden önkormányzat, hogy 
mennyiből gazdálkodhat, majd nagy nehézségek árán elkészíti a költségvetést. Hozzáteszi, hogy ha 
az önkormányzatok vezetői terveztek is némi „trükköt” a következő évre, azt a koncepcióba soha 
nem írták bele. Minden évben a koncepció elkészítésekor javasolja, hogy foglalják bele, hogy az 
önkormányzat  csökkentse  a  kiadásait,  növelje  a  bevételeit,  próbálja  a  felvett  hitel  mértékét 
csökkenteni  és  amit  lehet,  fejleszteni.  A mostani  költségvetési  koncepció  is  ezt  összegzi.  Ezt 
követően az európai gazdasági helyzetről szól.  A 2011-es költségvetési koncepció elkészítésekor 
megfogalmazódott  mindenkiben,  hogy  nehéz  költségvetési  helyzetben  egy  nagyon  feszes 
költségvetést kellett összeállítani, a városvezetés hitt abban, hogy a költségvetés végrehajtható, ha 
mindenki teszi a dolgát és figyel a fegyelmezett gazdálkodásra. A háromnegyed éves teljesítés is ezt 
mutatja, amelyből prognosztizálható, hogy a teljes évre vonatkozóan is teljesíthető a költségvetés, 
mely  jó  alapot  képez  a  2012.  évre  vonatkozóan.  A  FIDESZ-KDNP  frakció  a  2012-es  év 
költségvetésével  kapcsolatban a  városvezetés  minden olyan törekvését  feltétel  nélkül  támogatja, 
amely a  költségvetés  egyensúlyának  megteremtésére,  a  működés  további  racionalizálására  és  a 
hitelek csökkentésére irányul.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni a FIDESZ-KDNP frakció támogatását.

Dóra  Ottó: Fenyvesi  Gábor  alpolgármester  úr  által  elmondottakkal  nagy  részben  egyetért.  A 
nemzetközi  gazdasági  helyzettől  nincs  értelme  függetleníteni  a  magyarországi,  salgótarjáni 
viszonyokat. Megfogalmazza módosító javaslatait, melyek a következők.

1. Az önkormányzat ragaszkodik közoktatási intézményeihez, azokat nem kívánja az államnak 
átadni.  Javasolt  helye  a  koncepcióban:  23.  oldalon 1.3.1.  pont  első mondta  vagy önálló 
pontként.

2. Az önkormányzat ragaszkodik hozzá, hogy a megyei jogú város területén működő részben, 
vagy egészben a térség lakosait ellátó, eddig a megyei önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények továbbra is a városban működjenek. Az önkormányzat megfelelő finanszírozási 
feltételek mellett nyitott ezen intézmények működtetésére. Javasolt helye a koncepcióban: 
23. oldal 1.3.2. pontként, utána a számozás értelemszerűen módosul.

3. Az  önkormányzat  ragaszkodik  hozzá,  hogy   a  területén  működő,  eddig  a  megyei 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  Szent  Lázár  Kórház  és  Rendelőintézet  a  jövőben  is 
változatlan struktúrában működjön tovább a városban. Javasolt helye a koncepcióban: 23. 
oldal 1.2. pont végére. Ez a pont egy deklaráció. 

14



Nem  módosító  javaslatként,  hanem  szintén  deklarációként  kívánja  megjeleníteni,  hogy  az 
önkormányzat számára rendkívül fontos, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézete 
hosszútávon működőképes legyen.
A  hajléktalanság  megakadályozására  vonatkozó  témában  kéri,  hogy  Polgármester  Asszony 
tájékozódjon.

Fenyvesi Gábor: A módosító indítványok törekvéseivel egyetért a FIDESZ-KDNP frakció, azonban 
felhívja a figyelmet, hogy az ágazati törvények ismerete nélkül ezeket deklarálni a koncepcióban 
veszélyekkel  jár.  Polgármester  Asszony  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségén  keresztül  sokat 
dolgozik  azon,  hogy  a  visszaszerződés  szabályozása  a  lehető  legmegfelelőbb legyen  és  minél 
rugalmasabban  kivitelezhető  legyen.  A  FIDESZ-KDNP  támogatja  a  visszaszerződést,  de  a 
koncepcióban  való  megjelenítését  nem  javasolják.  A megyei  intézményeket  a  város  örömmel 
fogadja, véleménye szerint az eddigi gyakorlat furcsa volt, hogy az önkormányzat közigazgatási 
határán  belül  egy  másik  önkormányzat  üzemeltet  intézményt.  A törvényi  szabályozás  tisztább 
helyzetet fog teremteni e tekintetben. A Múzeumot eddig és ezután is mindenki Salgótarjánnal fogja 
összekötni. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése eddig is minden tekintetben támogatta a 
kórházat.  Jelenleg  a  kórház  jövőjével  kapcsolatban  az  önkormányzatnak  nincs  semmilyen 
kompetenciája, így ezzel a témával koncepció szintjén nem kell foglalkozni. Ezen indokok alapján a 
FIDESZ-KDNP frakció a módosító javaslatokat nem tudja támogatni.

Eötvös Mihály: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr hozzászólásában azt mondta, hogy a kórházban 
nem  visszalépés,  hanem  fejlesztés  várható.  Amennyiben  most  a  Közgyűlés  kijelenti,  hogy 
változatlan struktúra maradjon a kórházban, azzal az ellenkezőjét kérné.

Dr.  Bercsényi  Lajos: Mindenki  azt  szeretné,  hogy Salgótarjánban  egy jó  kórház  működjön.  A 
jelenlegi struktúra megmaradásához nem kellene ragaszkodni, azt lehet kérni, hogy a mindenkori 
szükségleteknek megfelelően a legmagasabb szintű ellátás történjen az intézményben. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az elhangzottak megerősítik az általa már elmondottakat,  Dóra Ottó 
képviselő úr nyitott ajtókon kopogtat.

Dóra Ottó: Eötvös Mihály alpolgármester úrnak a változatlan struktúrára vonatkozó hozzászólására 
válaszolja, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Leegyszerűsítve a struktúra osztályszerkezetet jelent. 
Törekedni  kell  arra,  hogy  ne  zárjon  be  a  szemészet,  az  ortopédia,  az  érsebészet,  mert  ezen 
osztályoknál  esetleg  fennáll  a  bezárás  veszélye.  Deklarálni  kívánja  a  szándékot,  legyen 
nyomatékosítva a kórház igazgatója mellett  az,  hogy az önkormányzat  vezetése és a képviselő-
testület ragaszkodik a kórházhoz.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ez a deklaráció már Dóra Ottó képviselő úr javaslata előtt megtörtént. 
A megye országgyűlési képviselői még a megszületett döntések előtt aláírták a kórházra vonatkozó 
deklarációt. Hangsúlyozza, nem arról van szó, hogy ebben a témában nincs egyetértés, hanem arról, 
hogy a kérés egy része okafogyottá vált, mivel az ügyben már pozitív döntések születtek. A többi 
témát pedig továbbra is úgy ítéli meg, hogy nincs a koncepcióban helye, hanem egyedi közgyűlési 
döntéseket igényel.

Turcsány  László: Telek  László  irodavezető  úrtól  kéri  a  tájékoztatást,  hogy  a  vidékről  bejáró 
gyermekek oktatására mennyit kell fordítani Salgótarján Megyei Jogú Városnak. Véleménye szerint 
meg  kell  várni  az  oktatásra  vonatkozó  jogszabályokat  és  ezt  követően  kell  meghozni  a  helyi 
döntéseket.
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Szavazás a Dóra Ottó által megfogalmazott módosító javaslatokról:

1. módosító javaslat:
Az önkormányzat  ragaszkodik közoktatási  intézményeihez,  azokat  nem kívánja az  államnak 
átadni.

A Közgyűlés  4  igen  szavazattal,  10  nem  szavazat  ellenében  nem  támogatta  a  módosító  
javaslatot.

 
2. módosító javaslat: 
Az önkormányzat ragaszkodik hozzá, hogy a megyei jogú város területén működő részben, vagy 
egészben  a  térség  lakosait  ellátó,  eddig  a  megyei  önkormányzat  fenntartásában  lévő 
intézmények továbbra is a városban működjenek. Az önkormányzat megfelelő finanszírozási 
feltételek mellett nyitott ezen intézmények működtetésére.

A Közgyűlés  4  igen  szavazattal,  10  nem  szavazat  ellenében  nem  támogatta  a  módosító  
javaslatot.

3. módosító javaslat: 
Az önkormányzat ragaszkodik hozzá, hogy  a területén működő, eddig a megyei önkormányzat 
tulajdonában lévő Szent Lázár Kórház és Rendelőintézet a jövőben is változatlan struktúrában 
működjön tovább a városban.

A Közgyűlés  3  igen  szavazattal,  10  nem  szavazat  ellenében  1  tartózkodás  mellett  nem  
támogatta a módosító javaslatot.

 
Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Egy  technikai  jellegű  kiegészítést  átvezetését  kéri  a  35.  oldal, 
felhalmozási  cím  alatt  a  városközpont  rekonstrukció  saját  erő  bekezdés  kiegészítéseként.  A 
bekezdést a következő mondattal egészíti ki: „Ebből a 2012. évben igénybe veendő összeg 177.076 
ezer forint.”
Elmondja továbbá, hogy a koncepció elfogadását a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatta, a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Közgyűlés kezdetéig nem nyújtotta be véleményét.

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

Szám:  196/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  2012.  évi  költségvetésről  szóló 
koncepciót és annak tartalmi elemeivel egyetértve elfogadja azt. 
A Közgyűlés  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  előterjesztésben  foglaltakat  érvényesítse  a  részletes 
költségvetési  javaslat  elkészítése  során.  Az  elfogadható  összegű  pénzintézeti  külső  forrással 
finanszírozható  költségvetési  feltételrendszer  kialakítása  érdekében  –  amennyiben  a  Közgyűlés 
döntése szükséges – a döntési javaslatot terjessze elő.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

Ercsényi Ferenc távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.
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4. Javaslat  a  „Baglyaskő”  Idősek  Átmeneti  Otthona,  valamint  az  Ezüstfenyő  Idősek 
Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő:  Becsó  Zsolt,  a  Nógrád  Megyei  Közgyűlés  elnöke  képviseletében  Dr. 
Bablena Ferenc elnökhelyettes
A napirend tárgyalásához meghívottak:
- Szvorád Andrásné, a „Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatója
- Bóna Eleonóra, az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója

-  és  jelen  van  Szlovacsek  Gyuláné,  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Humánpolitikai 
Főosztályának munkatársa 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:   Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád Megye 
Önkormányzata  között  2008.  március  6-án  létrejött  szolgáltatási  szerződésben  a  felek 
megállapodtak a szociális törvényben a települési önkormányzat által kötelezően biztosítandó egyes 
szociális feladatok ellátásának módjáról. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az 
ellátásért felelős kötelezett megbízta Nógrád Megye Önkormányzatát 20 férőhelyen idősek nappali 
ellátásának, valamint 10 férőhelyen idősek átmeneti ellátásának a megyei jogú város közigazgatási 
területén történő ellátására. A megyei önkormányzat a fenti szolgáltatásokat saját intézményei útján 
biztosítja.  A nappali  ellátást  az  Ezüstfenyő  Idősek Otthona,  az  átmeneti  ellátást  a  „Baglyaskő” 
Idősek  Otthona  szervezeti  keretein  belül  működteti.  A szolgáltatási  szerződésben   a  megbízott 
vállalta, hogy évente egy alkalommal beszámol Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
nyújtott  szolgáltatásokról.  Jelen előterjesztésben  a  megyei  önkormányzat  ezen kötelezettségnek 
tesz eleget.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dr. Bercsényi Lajos:  Mindkét intézményt ismeri hivatalosan és személyesen is. Köszönetet mond 
az ott dolgozóknak, hogy csökkentett létszámmal, több feladatot ilyen magas színvonalon látnak el. 
Megköszöni  továbbá  a  gyógyító  intézményekkel  való  nagyon  jó  kapcsolatot,  melyet 
továbbfejlesztenek a közeljövőben, hiszen az intézmények a Kormányhivatalhoz tartoznak majd, a 
Kórház  pedig  a  Minisztériumhoz.  Az  együttműködés  továbbfejlesztésének  egyik  eleme  a 
telemedicina kihasználása,  vagyis  ne a  beteget  hordozzák,  hanem a leletet  küldjék meg,  másik 
eleme a folyadékterápia pótlás, harmadik eleme a karbantartás területén való együttgondolkodás.

Dóra  Ottó:  Az  intézmények  szakmailag  mindig  is  rendben  voltak.  Köszönetet  mond  az  ott 
dolgozóknak munkájukért. Tudomása szerint az étkeztetést külső beszállító végzi. Kéri a Nógrád 
Megyei  Önkormányzat  vezetését,  hogy  lehetőség  szerint  fordítsanak  nagyobb  figyelmet  az 
étkeztetés minőségének javítására. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Dr. Bablena Ferenc alelnök úr és a jelen lévő intézményvezetők 
hallották a kérést, valószínűleg a hatáskörükben intézkedni fognak. Köszönetet mond az intézmény 
dolgozóinak munkájukért. 

A Közgyűlés13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  197/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona, valamint az 
Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves  működéséről  szóló  beszámolót  a  határozat  1-2. 
számú melléklete szerint elfogadja.
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Határidő:  azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

SZÜNET

5. Tájékoztató  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  2011.  I-III.  negyedévben 
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Sári  Sándor,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Cseklye  Károly,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. FB elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A szünet után a Közgyűlés 14 fővel folytatja munkáját. A Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  fő  feladata  a  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek 
foglalkoztatása, képzése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein 
belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatási programok koordinálását és lebonyolítását végzi, ezt 
egészíti ki a közérdekű munkára utasított személyek foglalkoztatásának szervezése.
A Nonprofit Kft. által foglalkoztatásba bevontak elsősorban a tartós munkanélküliek, azon belül is a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő aktív korúak csoportja. Az előterjesztés részletes 
tájékoztatást ad a Nonprofit Kft. 2011. I-III. negyedévében végzett tevékenységéről.
Köszönetet  mond az ügyvezető igazgatónak és a kevés állandó munkatársának, akik ezt a nagy 
munkával  járó  koordinációt,  irányító  munkát  ellátják.  Számos  városüzemeltetési  feladatot 
átvállalnak  (fűnyírás,  zöld  területek  karbantartása)  a  Kft.  által  foglalkoztatottak,  amellyel 
csökkentik az önkormányzati kiadásokat. Az önkormányzat a jövőben is számít a tevékenységükre.

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

Eötvös Mihály: Megköszöni az igazgató úr és munkatársai munkáját. Tájékoztatja a Közgyűlést, 
amennyiben a KIGSZ szervezetében foglalkoztatnának takarítói munkára munkaerőt, az 20 millió 
forintot jelentene; a Polgármesteri  Hivatalban 14 millió Ft megtakarítást  lehet elérni közhasznú 
munkaerő alkalmazásával. A Kft. 2.486.200 m2 területen végzett fűnyírást, mely szolgáltatás díja 
közel 22 millió forint. Összességében értékteremtő oldalon 70-80 millió forint megtakarítást jelent 
a közfoglalkoztatottak munkája. A Kft. jelentős géppark eszköz állományt is beszerzett, nagyértékű 
tehergépjárművet,  nagyteljesítményű fűkaszát,  traktort.  Mindezzel  tudja  segíteni  a  jövőben is  a 
városüzemeltetési feladatok ellátását.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

6. Javaslat közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Végh Béla, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának osztályvezetője
és Piskatorisz Károly munkatárs

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2011. októberében a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatának  munkatársai,  valamint a Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztérium Igazságügyi 
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Szolgálatának  projektmunkatársa megkeresték a Polgármesteri Hivatalt a TÁMOP 5.6.2. kiemelt 
projekt „Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése” alprojekt céljainak megvalósítása 
érdekében  egy,  a  közérdekű  munka  büntetés  csoportos  letöltésére  vonatkozó  együttműködési 
megállapodás  megkötése  érdekében.  Az együttműködési  megállapodás  lehetőséget  biztosít  arra, 
hogy  a  bíróság  által  elrendelt  közérdekű  munka  letöltése  hatékonyabb  munkavégzés  által 
valósulhasson meg az Igazságügyi Szolgálat által biztosított munkafelügyelő közvetlen felügyelete 
folytán. A munkafelügyelő a munkavégzés teljes ideje alatt az elítéltekkel lenne, így nem nyílna 
lehetőség arra, hogy az elítélt kivonja magát a munkavégzés alól. Az együttműködési megállapodás 
alapján történő közérdekű munka csoportos letöltése 10 fős brigádban 2012. január elejétől 2012. 
április közepéig tervezett. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  198/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Igazságügyi 
Szolgálata, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, az Önkormányzat, 
valamint  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  által  kötendő,  közérdekű munka büntetés 
csoportos  letöltésére  vonatkozó  együttműködési  megállapodást  a  határozat  melléklete  szerinti 
tartalommal jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

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

7. Javaslat a Startmunka-programban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  előterjesztés  módosítását  az  ülést  megelőzően  kapták  meg 
képviselők, a napirend tárgyalásánál kéri azt figyelembe venni.
A  2012-től  megvalósuló,  az  egész  országot  átfogó  közfoglalkoztatási  rendszer  hatékony 
működtetésének  érdekében  a  Belügyminisztérium  irányításával,  koordinálásával  Startmunka 
mintaprogramok indítására került, illetve kerül sor. Fő cél az érintettek munka világába történő be-, 
illetve  visszavezetése  értékteremtő  munkavégzéssel.  A  Startmunka-programban  8  órás 
foglalkoztatás  lehetséges,  100%-os  támogatással.  A Startmunka-program jelenleg  7 elemből  áll, 
ebből  a  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  az  Önkormányzattal,  valamint  a  munkaügyi 
központtal  folytatott  előzetes  egyeztetések  alapján  az  alábbi  programokon  kíván  indulni: 
mezőgazdasági,   illegális  hulladéklerakó felszámolása,  belvízelvezetési,  mezőgazdasági  földutak 
rendbetétele, közúthálózat javítása.
A mintaprogramok előreláthatólag  2012. márciusában kezdődnek. A Kft. a közfoglalkoztatást  505 
fővel tervezi, 6, illetve 8 hónapos foglalkoztatással. A Kft. és a munkaügyi központ egyeztetése 
alapján a Nonprofit Kft. a 27%-os foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék helyett 
13,5 % -os  járulékfizetési  kötelezettséggel  számolhat.  Ez alapján a  Nonprofit  Kft.  átszámolta  a 
mintaprogramok  költségeit,  melynek  eredményeként  a  dologi  kiadások,  valamint  a  projekt 
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összköltsége  is  emelkedett.  A  Startmunka-program  kérelem  nyomtatványában  csatolandó 
mellékletként szerepel a közfeladat ellátásáról szóló, az önkormányzattal kötött megállapodás.
Az előterjesztés, valamint annak kiegészítése  a Nonprofit Kft. Startmunka-program keretében való 
részvételének jóváhagyását tartalmazza, valamint az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. általi – a 
programok megvalósításának mértékéig terjedő -   közfeladat  ellátási  megállapodás  megkötésére 
tesz javaslatot.

Eötvös  Mihály: Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  november  18-án  benyújtott  pályázatot  a 
Munkaügyi  Központ  befogadta,  információi  szerint  december  1-jén  pontosítják  a 
Belügyminisztériummal  a  pályázatot.  Sikeres  pályázat  esetén  2012.  februárjában kerülhet  sor  a 
szerződéskötésre.

 A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  199/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 
2012.  évi  előirányzatának  terhére  indított  Startmunka-program  keretében  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által

a) a mezőgazdasági,
b) az illegális hulladéklerakó felszámolása,
c) a belvízelvezetési,
d) a mezőgazdasági földutak rendbetétele,
e) a közúthálózat javítása,

összesen 369.189 e Ft tervezett összköltségű programok megvalósítására vonatkozó támogatási 
igény benyújtását jóváhagyja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés az Önkormányzat és a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által kötendő 
közfeladat  ellátási  megállapodást  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  jóváhagyja.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2011. november 30.

8. Javaslat a „Völgyvárosi Menedék” című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Peleskei-Balázs Rita, az Egészségügyi-Szociális Központ igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztés  címét  a  kiküldötthöz  képest  kéri  módosítani,  a 
pályázat címe „Völgyvárosi Menedék”. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett az Új 
Széchenyi Terv keretében, "Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának  elősegítése,  sikeres  munkaerő-piaci  integrációjának  megalapozására  " 
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címmel. Az Egészségügyi-Szociális Központ által benyújtott „Völgyvárosi menedék” című pályázat 
célja  Salgótarján  közigazgatási  területén  utcán,  közterületen,  vagy  lakás  céljára  nem  szolgáló 
épületben, helyiségben élő/tartózkodó hajléktalan személyek (elsődleges célcsoport),   valamint a 
Salgótarján  közigazgatási  területén  már  legalább  30  napja  folyamatosan  hajléktalan-ellátó 
intézményben  élő  hajléktalan  személyek  (másodlagos  célcsoport)  társadalmi  integrációjának 
elősegítése  érdekében   lakhatásuk  támogatása,  foglalkoztathatóságuk  fejlesztése,  foglalkoztatási 
esélyeik növelése.  Az igényelt támogatás összege:  48.374.054 Ft. A projektbe bevontak létszáma: 
20 fő. A projekt időtartama: 18 hónap

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  200/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  Új  Széchenyi  Terv  keretében 
meghirdetett  TÁMOP -  5.3.3 -  11/2 kódszámú "Az utcán  élő  hajléktalan  személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának 
megalapozására" című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-
Szociális Központ „Völgyvárosi menedék” című pályázatának benyújtását.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

9. Javaslat a Gézengúz Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Pizágné Fehér Anikó, az alapítvány kuratóriumának 

elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Az  Önkormányzat  2011.  áprilisában  a  Gézengúz  Alapítvány  a  Születési  Károsultakért 
Alapítvánnyal együttműködési megállapodást és ingatlan használatára vonatkozó szerződést kötött 
2011.  május  1.  napjától  2016.  április  30.  napjáig.  Az alapítvány pályázatot  nyújtott  be  az  Új 
Széchenyi  Terv  Észak-Magyarországi  Operatív  program  támogatási  rendszerének  keretében  a 
„Gézengúz Alapítvány Salgótarjáni Tagozatának alkalmassá tétele megyei családi egészségügyi és 
mentálhigiénés  szolgáltató  Központ  kialakítására”  címmel.  A pályázat  célja   -  az  Alapítvány 
Salgótarjáni  Tagozatában  infrastrukturális  fejlesztéssel  -   a  szolgáltatásokhoz  való  hatékony 
hozzáférés  elősegítése,  a  már  megkezdett  egészségügyi  szolgáltató  tevékenység  magasabb 
színvonalon történő biztosítása a rászoruló családok számára. A program keretében megvalósul a 
Salgótarjáni  Tagozat  teljes  akadálymentesítése,  további  korszerűsítése.  A  pályázat  minimális 
tartalmi követelménye, a vonatkozó ingatlantulajdonos általi, a pályázó részére történő használatba 
bocsátás minimum a program fenntartási időszakának végéig, azaz 2018. április 30-ig. A fentiek 
alapján az együttműködési megállapodás és használati szerződés időtartamának meghosszabbítása 
szükséges. Az előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra.
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Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  201/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  99/2011.(IV.28.)  Öh.  sz.  határozatával  elfogadott 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  „Gézengúz  Alapítvány  a  Születési 
Károsultakért” között létrejött Együttműködési megállapodás és Használati szerződés módosítást az 
1.  és  2.  számú mellékletek  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosítások 
aláírására.

Határidő: 2011. november 25.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10. Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  pályázatával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi    Melinda:   Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  59  településre 
vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján – 185/2011. (X.27) Öh. sz. határozatával 
döntött a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásban alapító tagként való részvételről. 
Az 59 településből azonban a társulás megalapításáig – november 4-ig – 34 település hozott döntést  
alapító  tagként  való  csatlakozásról,  így  a  tanulmány  átdolgozása  szükségessé  vált,  különös 
tekintettel  a  4  kistérségi  központból  Szécsény  városának  távolmaradása  miatt.  Fenti  számú 
határozattal elfogadott előzetes megvalósíthatósági tanulmányban foglalt, Salgótarjánra vonatkozó 
fejlesztések változatlanok maradtak,  a  résztvevő települések körének szűkülése miatt  azonban a 
társulás  által  benyújtani  kívánt  előkészítési  pályázat  Salgótarjánra  eső  része  3.820.100  Ft-ról 
3.877.050 Ft-ra módosult. Fentiekre tekintettel szükséges a módosított tanulmány újbóli elfogadása. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést.
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  202/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
által  benyújtani  kívánt  KEOP-7.1.1.1/09-11  azonosító  számú,  hulladékgazdálkodási 
rendszerfejlesztésre irányuló pályázat részét képező, 34 településre vonatkozó, módosított előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányt a melléklet szerint elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11. Javaslat a 3520/2, 3521 hrsz.-ú ingatlanokból Salgó úti körforgalom által igénybe vett 
terület tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésére 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az úttervezők a 2112. számú és a 2303. számú országos közutak 
úthálózati kapcsolatának kialakításánál körforgalmi csomópont kiépítését tervezték meg.
A Salgó úti körforgalmi csomópont kivitelezése során a 3520/2 és a 3521 hrsz.-on nyilvántartott 
ingatlanokból  többlet  terület  lett  igénybe  véve.  A  forgalomba  helyezési  eljárás  lezárásának 
elengedhetetlen feltétele a létesítmény által igénybe vett területek tulajdonjogi rendezése.   
A megvalósult  létesítmények  bemérése  során  kiderült,  hogy a  3520/3  hrsz.-on  nyilvántartott,  a 
lakótömbök  közötti  átjárást  biztosító  közterület  területe  a  közhiteles  ingatlan-nyilvántartásban 
felvett  adatoktól  15m2-rel  tér  el  a  természetbeni  állapothoz  képest.  A  helyszíni  állapotnak 
megfelelően  bemért  birtokhatárpontok  átvezetése  a  csomópont  feltüntetésével  egyidejűleg 
megtörténik  az  ingatlan-nyilvántartásban  eredeti  állapot  visszaállítás  jogcímén  akként,  hogy  a 
3520/2 hrsz.-ú ingatlan területe 15m2-rel nő, mely területrész ingyenesen a Társasház tulajdonába 
kerül. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  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:  203/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  1.  számú  mellékletet  képező 
változási  vázrajz  alapján  a  2112.  és  a  2303.  számú  országos  közutak  csomópontjában 
megvalósult Salgó úti körforgalom által a 3520/2 hrsz.-ú ingatlanból igénybevett 142 m2-es, 
továbbá  a  3521  hrsz.-ú  ingatlanból  igénybevett  34  m2-es  többlet  terület  tulajdonjogának 
adásvétel  jogcímen  való  megszerzését  a  2.  számú  melléklet  szerinti  ingatlan  értékbecslői 
jelentésben meghatározott 6.900 Ft/m2 vételár mellett, továbbá a 2003. január 1. napjától 2011. 
november  30.  napjáig  a  3520/2 hrsz.-ú  ingatlan  142 m2,  és  a  3521 hrsz.-ú ingatlan  29  m2 

területrész után felszámítandó késedelmi kamatot. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés jóváhagyja a 3520/3 hrsz.-ú közterület 15 m2-es területrészének a 3520/2 hrsz.-ú 
társasház tulajdont képező „beépített terület”-hez történő csatolását ingyenes átadással eredeti 
állapot visszaállítása jogcímén. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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3./ A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit  Zrt.  Nógrád  Megyei  Igazgatósága  által  saját  költségén  megvalósított  telekhatár-
rendezés során meghatározott járdaszakaszok alatti föld tulajdonjogának adásvétel útján történő 
megszerzésére  irányuló  megállapodást  megkösse  a  Társasház  képviseletében  eljáró 
Lakásszövetkezettel, az 1. és 2. pontban foglalt feltételekkel. 
A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei 
Területi  Igazgatóság  intézkedik  a  Salgó  úti  közúti  csomópont  telekhatár-rendezésének 
földhivatali ingatlan-nyilvántartási átvezettetéséről, mely tartalmazza a 142 és a 34 m2 területű 
járdaszakaszok jogi rendezését is. A közút részére a rendezéshez szükséges kapcsolódó iratok 
átadásáról a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója gondoskodik.
A szükséges  forrás  az  önkormányzat  költségvetésében  „Salgó  úti  körforgalomhoz  terület 
vásárlás” előirányzaton rendelkezésre áll. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

12. Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  belső  ellenőrzési 
feladatellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tagja a Salgótarjáni 
Kistérség  belső  ellenőrzési  társulásának.  A  feladatellátás  az  Önkormányzat   Hivatásos 
Tűzoltóságára terjed ki.  Jogszabályváltozás miatt a Hivatásos Tűzoltóság 2012. január 1-jétől nem 
lesz az Önkormányzat költségvetési szerve, ezért javaslom, hogy a jövő évtől a közös feladatellátás 
a Csarnok-és Piacigazgatóságra terjedjen ki. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  204/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy a Csarnok-és  Piacigazgatóság 
belső  ellenőrzését  2012.  január  1-től  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulás 
munkaszervezetén belül működő belső ellenőrzési szervezet lássa el.

Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: 2012. január 1.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  által  alapított  költségvetési 
szervek  belső  ellenőrzéséről  szóló  –  a  293/2005.  (XII.15.)  Öh.  sz.  határozat  6.  pontjával 
módosított  –  105/2005.  (IV.28)  Öh.  sz.  határozatát  2012.  január  1-jei  hatállyal  az  alábbiak 
szerint módosítja: 
„Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  által  alapított  költségvetési 
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szervek belső ellenőrzését – a Csarnok-és Piacigazgatóság kivételével – a költségvetési szervek 
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (X.26.) Kormányrendelet és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (8) bekezdés a.) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal 
belső ellenőrzési egysége útján látja el.”

Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: értelemszerűen

13. Javaslat  meleg  étkeztetés  igénybevételére  jogosító  utalvány  biztosítására  egyes 
önkormányzati intézmények dolgozói részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a magánszemély 
részére meleg étkeztetés formájában juttatott bevétel havi 18.000 Ft-ot meg nem haladó része után 
az  őt  juttatásban  részesítő  kedvezményes  adózásban  részesül.  A 2011.  évi  költségvetést  érintő 
tárgyalások során  a  költségvetési  egyensúly megteremtése  érdekében a  szóban forgó juttatást  a 
közoktatási  intézmények  és  az  Egészségügyi  -  Szociális  Központ  nem  építették  be  a 
költségvetésükbe.  Több  intézmény  a  körültekintő  és  takarékos  gazdálkodás  ellenére  sem tudta 
megteremteni az étkezési utalvány biztosítására a forrásokat 2011. évben, ezért javaslom részükre 
2011.  január  1-től  december  31-ig  a  30.000  forint/fő/év  utalvány  kifizetéséhez  elegendő 
önkormányzati  többlettámogatás  folyósítását  az  előterjesztés  határozati  javaslatában  foglaltak 
szerint.  Az  intézmények  nagy  része  a  költségvetésük  tervezésekor  –  mert  nagyon  szigorú 
feltételeket írt elő nekik az önkormányzat – nem merték bevállalni az utalvány beépítését, mivel 
adható juttatásról van szó. Vannak intézmények, amelyek ki tudták gazdálkodni a kifizetés összegét, 
míg mások, önhibájukon kívül, nem tudták ezt a megtakarítást előteremteni. Javasolja, hogy fogadja 
el  a  Közgyűlés  az  utalványok  kifizetésére  vonatkozó  javaslatot,  ezáltal  is  megköszönik  az 
intézmények  dolgozóinak  munkáját.  Mindez  az  önkormányzat  részére  nem  jelent  nagy 
többletterhet, mert a forrás a KIGSZ-en belül, főleg átcsoportosítással rendelkezésre áll.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.   

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám:  205/2011.(XI.24.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának azon intézményei,  amelyeknél a  meleg étkeztetés  igénybevételére 
jogosító  utalvány  biztosítására  a  személyi  jellegű  megtakarítás  nem  nyújt  fedezetet,  2011. 
évben személyenként  évi  30.000 forint  értékű,  a  személyi  jövedelemadóról  szóló 1995.  évi 
CXVII.  törvény 69-71.§-a  alapján  kedvezményes  adózás  alá  eső  utalvány  kifizetéséhez  az 
alábbi  mértékű  személyi  juttatás  és  a  szükséges  dologi  kiadások  előirányzatot  érintő 
önkormányzati támogatásban részesüljenek:

Salgótarjáni Összevont Óvoda 5.145 eFt
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 9.472 eFt
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.214 eFt
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált.Isk., Speciál. Szakiskola és Egys.
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Pedagógiai Szakszolgálat 1.492 eFt
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 1.578 eFt
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 952 eFt
Egészségügyi - Szociális Központ 1.695 eFt

Ezek fedezete a 2011. évi önkormányzati költségvetés működési tartaléka (9.383 eFt ), valamint 
a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  fejezeten  belül  az  élelmezési  kiadások 
előirányzat maradványa (12.165 eFt ).
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2011. november 30.

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő 
szükséges rendeletmódosítást a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2011. december 15.

3./ A többlettámogatás visszafizetését az érintett intézmény szabad pénzmaradványából a 2011. évi 
zárszámadás keretében kell érvényesíteni.
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2012. május 10.

4./ A Közgyűlés utasítja az érintett intézményvezetőket, hogy a fentiekben meghatározott mértékű 
meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalványt biztosítsák a dolgozók részére. 
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2011. november 30.

Dóra Ottó: Javasolja, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 
tagjainak megválasztása napirend tárgyalása nyilvános ülésen történjen.

Ercsényi Ferenc elhagyja az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az érintettek közül kérték a zárt ülésen való tárgyalást, így nem le-
hetséges a nyilvános ülés, tehát a következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) be-
kezdésének a/ pontja alapján zárt ülésen kerül sor.
Megkéri a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit, ér-
deklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egysé-
gek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés nyilvános üléssel folytatja munkáját.
Elmondja, hogy a mai ülésre interpelláció nem érkezett.

Közérdekű bejelentések:

Méhes András: Az Arany János út 15. sz. ház mellett található játszótérrel kapcsolatos lakossági 
bejelentést tolmácsolja. A játszótér nem rendeltetésszerű használata miatt a lakók nyugodt életvitele 
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nem biztosított. A játszótér felújítására  két éve került sor, a gyermekek nagy örömmel használják. 
Sajnálatos módon azonban a játszóteret más korosztály is igénybe veszi. A tinédzserek és kamaszok 
esténként, éjszakánként főleg hétvégén, továbbá az iskolai lyukas órák alatt, valamint a délutáni 
órákban  zajonganak,  randalíroznak.  Többször  hívták  a  Rendőrséget  is,  valamint  a  probléma 
megoldása miatt már írásban fordultak Jegyző úrhoz. Javasolják a játszótér bekerítését, nyitva tartás 
bevezetését,  házirend  kifüggesztését.  Panaszkodnak  a  lakók  arra  is,  hogy  bár  a  játszótér 
labdarúgásra  nem  alkalmas,  mégis  gyakran  előfordulnak  focizó  gyerekek,  sajnos  ablaktörés  is 
történt már. A játszótér Arany J. út 17. felőli részén egy rézsű van, amelyről a füvesítés eltűnt, szeles 
időben nagy mennyiségű por kerül onnan a levegőbe. Kérik, hogy  ez a területet füvesítsék be.
A másik probléma, amellyel megkeresték, a Március 15. út 2-12. épület nyugalmának zavarása a 
Pécskő Cafe szórakozóhely által.  Ebben is kéri a Polgármesteri Hivatal segítségét, a működésre 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését. Kéri továbbá a nagyvárosi Polgárőrség segítségét 
fokozottabb jelenlétre a hétvégi estéken, éjszakákon.

Dr. Gaál Zoltán: A játszótér bekerítésének kérdését megvizsgálják.  A Pécskő Cafe működésével 
kapcsolatban a legjobb, ha rendzavarás esetén a lakók értesítik  a Rendőrséget.  A Polgármesteri 
Hivatal annyit tud tenni, hogy értesíti a Rendőrséget a most elhangzott bejelentésről, valamint a 
Közterület-felügyelet  munkatársai  fokozottan  figyelnek  a  területre,  továbbá  kérik  a  Polgárőrség 
segítségét is. 

Dr.  Ispán  András: Részletes  tájékoztatást  ad  a  választókerületében  folyó  tevékenységről,  a 
feladatokról és eredményekről. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  képviselőtársainak  a  Közgyűlésben  végzett 
tevékenységüket,  a  meghívott  vendégek részvételét.  Felhívja  a  figyelmet  a  délután 17.00 órától 
kezdődő közmeghallgatásra, melyen kéri a részvételt. A Közgyűlés legközelebbi ülésének várható 
időpontja: 2011. december 15.

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Dr. Gaál Zoltán
polgármester jegyző
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